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En konferens för anhöriga, personal och beslutsfattare 

Nationell konferens 23–24 april 2018, Clarion Hotell Stockholm

Konferensen belyser olika problemställningar, 
ökar kunskapen och förståelsen för personer 
med flerfunktionsnedsättning. Konferensen 
ger möjlighet att inspireras och lära av var-
andra, främja utbyte av erfarenheter och se 
de möjligheter som finns för personer med 
flerfunktionsnedsättning och anhöriga att leva 
ett gott liv. 

Ur programmet
Det goda mötet
Emmanuel Ezra, överläkare och uppskattad 
föreläsare avmystifierar det goda mötet. 
Emmanuels stora intresse är det goda mötet 
och hur vi skapar förutsättningar för ett så-
dant. Lär dig mer om hur du skapar möten 
som präglas av lyhördhet och förståelse.

Du får väl säga som det är
Anhöriga syskon, föräldrar, morföräldrar 
släktingar och vänner samtalar med psykolog 
Christina Renlund som alla tillsammans Christina Renlund som alla tillsammans Christina Renlund
skrivit boken Du får väl säga som det är.

När kroppen gråter – om kroppens och 
själens smärta och läkning
Rolf och Kristina Nordemar. Rolf, smärt-
läkare och docent i reumatologi och Kristina, 
arbetsterapeut och musikterapeut, har mött 
smärtpatienter i över 40 år. Tillsammans 
leder de kurser i smärtbehandling med fokus 
på helhetssyn och teamarbete för patienter 
med långvarig smärta. Tillsammans har de 
skrivit boken När kroppen gråter.

Anmälan
Anmäl senast 2018-04-10.

Priser
Se priser på webbsidan.

Information
Information om föreläsningar, seminarier, 
konferensprogram och praktiskt information 
finns på

www.anhoriga.se/konferenser

Livets möjligheter

Konferensen är ett samarbete 
mellan Nka och Riksförbundet 
FUB, För barn, unga och vuxna 
med utvecklingsstörning, RBU, 
Riksförbundet för Rörelsehind-
rade barn & ungdomar, Synska-
dades riksförbund SRF, Bräcke 
diakoni, Ågrenska, Föreningen 
JAG,  Anhörigas Riksförbund, 
samt SNPF, arbetsgruppen för 
flerfunktionsnedsättning inom 
svensk neuropediatrisk förening

Foto: Funkisbyrån

Humana
SUMMER
CAMP 2018

Premiär!
Testa olika sporter, mys 
vid lägereld och slappa i 
en härlig miljö. Humana 
Summer Camp är till för dig 
som har personlig assistans 
eller är i startgropen för 
att söka assistans. 

VAR: Gullbrannagården 
utanför Halmstad 
NÄR: 1-4 juli 

Läs mer och boka på 
www.humana.se/evenemang
OBS! Begränsat antal platser.
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KRÖNIKA   Sören Olsson

Det hände sig en gång, 
alldeles nyligen i ett 
land som onödigt myck-
et påminner om vårt 
eget land.

På regeringskansliet i 
det lilla landet hade de styrande partier-
na stora bekymmer. Det var valår, och 
det behövdes strategier att vinna till-
räckligt många av folkets röster, för att 
kunna fortsätta regera fyra år till.

– Vad ska vi ta oss till för att vinna 
valet i höst? sa president Ste�e och 
blängde med bister min på gruppen av 
medarbetare.

– Vi måste skrämma folket, och säga 
att alla andra partier vill folkets sämsta. 
Vi ska skapa rädsla hos människorna, 
så att de förstår att vi är det enda vetti-
ga alternativet, menade finansminister 
Magda och nickade eftertänksamt.

– Det ska nog inte vara några pro-
blem, sa socialminister Ankan glatt. Vi 
skrämmer upp folket med nån menings-
lös utredning, som får folk att tro att vi 
vill försämra allting för alla. Sen ångrar 
vi oss och säger att allt bara var ett 
skämt. Då andas de ut och tror att vi 
egentligen är snälla, innerst inne.

– Det är en bra idé, mumlade presi-
dent Ste�e eftertänksamt. Vi måste ju 
vara listigare än våra motståndare.

– JAG HAR tänkt lite på det här med LSS, 
sa plötsligt jämställdhetsminister Åza.

– Vad är det för nåt? undrade presi-
dent Ste�e förvånat.

Sagan om 
LSS som försvann

Sören 
Olsson för 
Föräldra- 

kraft.

– Ja, det är en rättighetslag som ska 
garantera personer med omfattande 
och varaktiga funktionshinder goda 
levnadsvillkor, att de får den hjälp de 
behöver i det dagliga livet och att de 
kan påverka vilket stöd och vilken ser-
vice de får. Målet är att den enskilde får 
möjlighet att leva sitt liv, precis som 
andra.

– Jaha. Men det låter ju riktigt bra, sa 
presidenten glatt.

– Jo, men de var tyvärr inte vårt parti 
som drev igenom den lagen, förklarade 
Åza och rodnade skamset.

– INTE? Vafalls? ropade president 
Ste�e och blossade lika röd i ansiktet 
som blodet som flöt i hans kalla ådror. 
Då måste vi genast avska�a den där 
LSS:en.

– Jag såg faktiskt en sån där handi-
kappad häromdagen, sa minister Magda 
och snörpte på munnen. Och han såg 
riktigt glad ut.

– Glad???

NU KUNDE INTE president Ste�e längre 
sitta ner vid bordet. Han reste sig upp 
och vankade runt i rummet med hän-
derna knutna bakom ryggen, 
som för att hindra sig själv att 
slå nån i skallen.

– Glada handikappade? 
Vad har de att vara glada 
över? De är ju trots allt 
handikappade!

– Ja, och många av 
dem röstar nog inte 
ens, menade minister 
Åza och nickade ivrigt.

– Förslag på hur vi ska 
gå till väga för att ta bort 
flinet ur ansiktet på de där 
handikappade, då?

– Jag kan tillsätta en kostsam 
utredning, som tar reda på hur mycket 
pengar vi kan tjäna om vi försvårar för 
de där handikappade att få ekonomisk 
möjlighet att få assistans.

– Assistans? muttrade presidenten 
och gjorde en äcklad grimas. Det måste 
bli slut på det där utnyttjandet av lan-
dets resurser!

– Men å andra sidan, sa plötsligt den 

närmast osynliga praktikanten som satt 
längst inne i ett hörn av rummet. Det 
kanske är dumt att ta bort möjligheten 
till personlig assistans så nära inpå 
valet i höst.

– Vi ska ju naturligtvis inte genomfö-
ra ändringarna nu innan valet, morrade 
presidenten ilsket.

– Vi ska bara ta reda på hur mycket 
pengar vi kan tjäna om vi försvårar 
möjligheten till personlig assistans, 
förklarade finansminster Magda.

– Sen läcker vi ut information från 
utredningen, så att alla blir rädda och 
oroliga, sa socialminister Ankan.

– Och sen håller jag presskonferens 
och säger att vi absolut inte ska göra nåt 
sämre för de handikappade!

President Ste�e flinade glatt och kun-
de se framför sig hur hela salen av jour-
nalister applåderade hans lugnande 
besked om möjligheten till fortsatt as-
sistans, för de som verkligen behöver 
det.

– Men vi ska naturligtvis införa alla 
försämringarna ändå. Efter valet, för-
klarade jämställdhetsminister Åza.

DEN NÄRMAST OSYNLIGA 
praktikanten tyckte nog 

att det var lite väl cyniskt 
att använda folkets 

rädslor som ett medel 
att ska�a fler röster 

inför valet i höst.
– De funktions-

hindrade kan 
mycket väl ta sig till 

vallokalerna och 
rösta för ett helt annat 

parti, menade praktikan-
ten försynt.
– Vad i helskotta är det 

du säger? vrålade president 
Ste�e. De är ju handikappade!

– Funktionshindrade. Och de är vaken 
dumma eller lättlurade. President Ste�e 
stirrade argt på den närmast osynliga 
praktikanten.

– Menar du på fullt allvar att de där 
idioterna kan rösta, nu också?

– De är funktionshindrade. Och ja, de 
kan rösta.

”Det är en 
utmärkt idé”, 

sa ministern. ”Vi 
försämrar bara för 

de som inte har 
möjlighet att 

protestera 
själva!”

– Men då har jag ett ännu bättre för-
slag, sa plötsligt minister Åza. Barn och 
gamla. De kan inte rösta. Barnen får inte 
rösta – och de gamla orkar inte ta sig till 
vallokalerna.

– I alla fall inte utan sin assistans, 
mumlade den närmast osynliga prakti-
kanten.

– Men det är ju alldeles lysande, vrål-
skrattade presidenten glatt. Gamlingar 
och snorungar tar vi bort all assistans 
ifrån!

– Barnen har ju trots allt föräldrar, 
menade minister Åza viktigt. Vad ska de 
göra när barnen har personliga assisten-
ter? Ligga och sola på Mallorca, kanske?

– För att inte tala om de gamla, sa 
presidenten irriterat. De kan ju inte ens 
arbeta och göra skäl för sin lön. De är 
lata, helt enkelt.

– Det är en utmärkt idé, sa jämställd-
hetsminister Åza glatt. Vi försämrar 
bara för de som inte har möjlighet att 
protestera själva! Det är alltid lättare att 
ta från de som inte har så lätt att själva 
föra sin talan!

MINISTRARNA I DEN sittande regeringen 
kom med fler förslag som skulle försäm-

STIL står för Stiftarna av Independent Living i Sverige. STIL är en förening av personer med normbrytande 
funktionalitet. STIL bildades 1984 och vi var först i Sverige med personlig assistans. Det var vi som gjorde att 
LSS kom till. Därför är STIL också ett assistanskooperativ utan vinstintresse. Läs mer på www.stil.se!

Alla har rätt
att bestämma
i sitt liv.

FK_1801_s04-5_sorenolsson_v01.indd   4 2018-03-12   21:10



Sagan om 
LSS som försvann

närmast osynliga praktikanten som satt 
längst inne i ett hörn av rummet. Det 
kanske är dumt att ta bort möjligheten 
till personlig assistans så nära inpå 
valet i höst.

– Vi ska ju naturligtvis inte genomfö-
ra ändringarna nu innan valet, morrade 
presidenten ilsket.

– Vi ska bara ta reda på hur mycket 
pengar vi kan tjäna om vi försvårar 
möjligheten till personlig assistans, 
förklarade finansminster Magda.

– Sen läcker vi ut information från 
utredningen, så att alla blir rädda och 
oroliga, sa socialminister Ankan.

– Och sen håller jag presskonferens 
och säger att vi absolut inte ska göra nåt 
sämre för de handikappade!

President Ste�e flinade glatt och kun-
de se framför sig hur hela salen av jour-
nalister applåderade hans lugnande 
besked om möjligheten till fortsatt as-
sistans, för de som verkligen behöver 
det.

– Men vi ska naturligtvis införa alla 
försämringarna ändå. Efter valet, för-
klarade jämställdhetsminister Åza.

DEN NÄRMAST OSYNLIGA 
praktikanten tyckte nog 

att det var lite väl cyniskt 
att använda folkets 

rädslor som ett medel 
att ska�a fler röster 

inför valet i höst.
– De funktions-

hindrade kan 
mycket väl ta sig till 

vallokalerna och 
rösta för ett helt annat 

parti, menade praktikan-
ten försynt.
– Vad i helskotta är det 

du säger? vrålade president 
Ste�e. De är ju handikappade!

– Funktionshindrade. Och de är vaken 
dumma eller lättlurade. President Ste�e 
stirrade argt på den närmast osynliga 
praktikanten.

– Menar du på fullt allvar att de där 
idioterna kan rösta, nu också?

– De är funktionshindrade. Och ja, de 
kan rösta.

– Men då har jag ett ännu bättre för-
slag, sa plötsligt minister Åza. Barn och 
gamla. De kan inte rösta. Barnen får inte 
rösta – och de gamla orkar inte ta sig till 
vallokalerna.

– I alla fall inte utan sin assistans, 
mumlade den närmast osynliga prakti-
kanten.

– Men det är ju alldeles lysande, vrål-
skrattade presidenten glatt. Gamlingar 
och snorungar tar vi bort all assistans 
ifrån!

– Barnen har ju trots allt föräldrar, 
menade minister Åza viktigt. Vad ska de 
göra när barnen har personliga assisten-
ter? Ligga och sola på Mallorca, kanske?

– För att inte tala om de gamla, sa 
presidenten irriterat. De kan ju inte ens 
arbeta och göra skäl för sin lön. De är 
lata, helt enkelt.

– Det är en utmärkt idé, sa jämställd-
hetsminister Åza glatt. Vi försämrar 
bara för de som inte har möjlighet att 
protestera själva! Det är alltid lättare att 
ta från de som inte har så lätt att själva 
föra sin talan!

MINISTRARNA I DEN sittande regeringen 
kom med fler förslag som skulle försäm-

ra möjligheten till hjälp för de svagaste i 
samhället.

– Kan vi inte se till att byta namn på de 
insatser som erbjuds, så att det förvirrar 
människor i utsatta positioner, föreslog 
socialminister Ankan. Det känns ju lite 
spännande att se om någon vågar sig på 
att förstå de svårigheter vi konstruerar 
för människor som har det svårt.

– Kanske kan vi se till att de som är 
gravt handikappade själva måste ta sig 
till Försäkringskassan för att fylla i pap-
per, för att kunna få assistans? föreslog 
finansminister Magda. Det kommer göra 
att massor av människor inte ens klarar 
av att söka nån hjälp! Tänk så mycket 
pengar vi kommer tjäna på det!

Det tyckte alla på mötet, utom den 
närmast osynliga praktikanten, var all-
deles lysande förslag.

PRESIDENT STEFFE VAR nöjd med sitt 
förmiddagsmöte.

– Nu tycker jag att det är dags för 
lunch, utropade han högt över försam-
lingen.

– Okej. Ska vi ta nån dyr restaurang? 
Eller nåt enklare och billigare, runt hör-
net? undrade minister Åza.

– Ha ha ha! Så rolig du är, skrek presi-
dent Ste�e glatt! Som om vi skulle äta 
billig mat.

– Det är ju skattebetalarna som  
betalar, menade finansminister Magda 
roat.

– Precis. Vi behöver nog trä�as några 
fler dagar för att diskutera försämringar 
för de mest utsatta. För jag behöver ju 
äta lunch fler dagar den här veckan!

Alla utom den närmast osynliga prak-
tikanten skrattade glatt åt presidentens 
skämt.

President Ste�e log nöjt och klappade 
på sin alldeles för stora mage innan han 
avslutade förmiddagens möte.

– Jag säger som jag alltid har sagt. 
Hellre äter jag själv än att se andra sväl-
ta.

PLÖTSLIGT KOM JÄMSTÄLLDHETSMINISTER 
Åza på en viktig sak.

– Jo, käre president. Jag undrar om 
det finns möjlighet att sluta tidigare i 
dag. Jag måste hämta mina barn på da-
gis. President Ste�e skrattade så att han 
vek sig dubbelt.

– Så rolig du är! Det har du väl aldrig 
gjort själv. Det gör ju din barnflicka! Â

STIL står för Stiftarna av Independent Living i Sverige. STIL är en förening av personer med normbrytande 
funktionalitet. STIL bildades 1984 och vi var först i Sverige med personlig assistans. Det var vi som gjorde att 
LSS kom till. Därför är STIL också ett assistanskooperativ utan vinstintresse. Läs mer på www.stil.se!

Alla har rätt
att bestämma
i sitt liv.
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”En utmärkt idé”, sa  
ministern. ”Vi försämrar 
bara för de som inte har 
möjlighet att protestera!”
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Valet närmar sig, samtidigt som det stor-
mar om LSS och andra stöd för perso-
ner med funktionsnedsättningar. Stri-
den om LSS innebär att ditt val får 
ovanligt stor betydelse. Flera partier, 
däribland L och V, har mer eller mindre 

lovat att rädda LSS. Oavsett vem som blir statsminister 
finns alltså partier som kan att ställa krav i regerings-
förhandlingarna – med din och opinionens hjälp.

Under våren tar vi på Föräldrakraft tempen på hur ni 
läsare ser på riksdagsvalet. I nästa utgåva (nr 2 som 
utkommer i maj) presenterar vi resultaten. 

Hör gärna av dig direkt till mig på valter.bengtsson@
faktapress.se för berätta hur just du ser på årets val; 
Vad är viktigast för dig? Vad kan få dig att byta parti? 
Vilka tips vill du ge partierna för att de ska få din röst?

LSS-KRISEN GÖR ATT livsavgörande frågor står på spel i 
årets riksdagsval. När nu Åsa Regnér lämnat posten 
som ansvarig minister för LSS och ersatts av Lena Hal-
lengren hoppas många att regeringen ska backa från 
spardirektivet. Ingenting tyder dock på detta just nu. 
Mest sannolikt håller regeringen fast vid sin hårda linje. 
Opinionstrycket måste därför vara fortsatt högt, och 
helst öka de närmaste månaderna.

 
FÖR OSS SOM kämpar för rättvisa för personer med 
funktionsnedsättningar finns ett annat extremt oroande 
hot. 

Några av världens mest populära företag, alla base-
rade i Silicon Valley, Kalifornien, håller på att slå sön-
der de svenska medierna. Drabbade är både stora dags-
tidningar och små facktidskrifter som Föräldrakraft. 

För att inte framstå som svaga har de flesta medier 
hittills valt att tala tyst om krisen. Men nu går det inte 
längre. Läsare, annonsörer och allmänhet måste förstå 
att Facebook, Google, Apple med flera skapar ett över-
vakningssamhälle, med okontrollerat insamlande av 
personlig information om oss alla, som hotar demokra-
tins grunder och slår ut oberoende medier. 

UTAN GENUIN JOURNALISTIK kan det bli omöjligt att ställa 
ansvariga till svars för besparingar och övergrepp. Om 
man vill skydda demokratin och den personlig integrite-
tet kan vi inte fortsätt blunda för hotet från it-jättarna. 

Det är var och ens ansvar att värna 
demokratin. Att rösta är det ena. Att slå 
vakt om journalistikens kritiska gransk-
ning en annan. Du som håller med bör 
prenumerera på tidningar med obero-
ende journalistik. Och du som vill mark-
nadsföra din verksamhet eller påverka 
måste också satsa på oberoende journa-
listiska medier. Â

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.

NÄSTA NR 2, 2018
REPORTAGE INFÖR HJULTORGET

UTE 18 MAJ. BESTÄLL PRENUMERATION 
SÅ MISSAR DU INGET: HEJAOLIKA.SE/PREN

Föräldrakraft träf-
far Moha Frikraft 
som skriver och 
bloggar om att 
ha ADHD, autism 
och cp-skada. 
Hon har även 
gjort viral succé 
som fotomodell 
för mångfald. På 
Hjultorget utma-
nar hon sina 
talsvårigheter 
och berättar hur 
hon får livet att 
fungera och gör 
allting möjligt.
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Franciska har Smith-
Magenis syndrom 
och bor på service-
boende. Hon har inte 
velat duscha eller borsta 
tänderna på två veckor. 
 
Vad gör du?

För vissa är lösningen att tvinga henne. Men så tänker inte vi. Vår idé är att kunderna
ska få bestämma själva, något som är självklart i så gott som alla andra branscher.
Genom kunskap om kognition, kommunikation och gott bemötande går det att lösa
svåra situationer. Det går att hitta ett sätt att kombinera att Franciska får leva som hon 
vill och så klart duscha och borsta tänderna. Läs mer om Frösundaidén på frosunda.se

Sökes: Chefer som är bra på att lösa situationer utan enkla svar. Är du en sådan 
 person ska du söka våra lediga tjänster på facebook.com/jobbapafrosunda

De gör FN-konventionen 
begriplig ”Även om den inte är svenska lag ska domstolar 

och myndigheter ta hänsyn till den”

Nu är den lanserad – den nya 
webbplatsen funktionsrätts-
guiden. Därmed blir det enk-

lare att stoppa kränkningar av FN:s 
funktionsrättskonvention.

Guiden ingår i projektet ”Från 
snack till verkstad” som drivs av 
Funktionsrätt Sverige. 

Projektledare Lars Lindberg har 
skapat guiden tillsammans med 
juristen Andrea Bondesson och 
kommunikationsansvarige Tor 
Gustafsson.

– Guiden ska vara en lättillgänglig 
ingång till konventionen, men den har 
också en fördjupad analys av hur 
konventionen ska tolkas och tilläm-
pas, säger de.

Föräldrakraft bad dem berätta lite 
mer om vad guiden går ut på.

Vad är viktigaste ni vill uppnå?
– Guiden ska vara ett stöd för 

enskilda, jurister och rättsombud. en 
visar hur de kan argumentera, med 
stöd av konventionen, om rättigheter 
för personer med funktionsnedsätt-
ning. Konventionen är inte svensk lag 
men man kan ändå argumentera för 
att domstolar och myndigheter ska ta 
hänsyn till den. 

– Guiden lyfter även handlägg-
ningsregler hos myndigheter och hur 
en process i en förvaltningsdomstol 
går till, vad som krävs av den enskilde 
och vad denne har rätt till. 

– Målet är att enskilda ska få sina 
rättigheter tillgodosedda och att 
enskilda personer och de som arbetar 
rättsligt ska bli medvetna om vad 
konventionen faktiskt kräver. Det 
stärker konventionen i svensk rätts-
tillämpning. 

Är det möjligt att få hjälp  
person ligen? 

– Vi kommer att komplettera 
guiden med ett utbildningsmaterial. 
En konventionsskola och en instruk-
tion för hur man kan använda guiden 
kommer att finnas tillgänglig via 
Funktionsrätt Sveriges webb. 
Däremot har vi i projektet inte någon 
möjlighet att praktiskt hjälpa enskil-
da. 

– I guiden går vi igenom hur det ser 
ut med möjligheterna att få ekono-

miskt stöd för juridisk hjälp. De är 
begränsade för mål i förvaltnings-
domstol. Undantag gäller för tvångs-
vårdsmål där det många gånger finns 
rätt till ett biträde. Rättskyddet i 
hemförsäkringar täcker vanligen inte 
heller mål i förvaltningsdomstol. 

Rättshjälp kan i vissa begränsade fall 
fås, vilket vi går igenom i guiden.

Hur får man enklast koll på om det 
är meningsfullt att ta strid?

– Vi betonar i guiden att domsto-
larna inte kan använda Funk tions-

FOTO: LINNEA BENGTSSON

Lars Lindberg, Andrea Bondesson och Tor Gustafsson lanserade funktionsrättsgui-
den.se under februari.
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Anmäl dig idag och
försäkra dig om en plats. 

Program, anmälan och mer
information på sigys.se

14–15 maj 2018 i Linköping
Temat 2018 är SÄRSKOLAN – EN SÄRSKILD SKOLA

Bland annat kommer utbildningsminister 
Gustav Fridolin att informera om 
departementets syn på särskolan 
och dess framtid.

rätts kon ventionen direkt för 
att ge dig rätt. Istället är det 
genom den svenska lagstift-
ningen du kan argumentera för 
att du ska få det du vill. 

– Under avsnittet ”Hit kan 
du vända dig” i guiden har vi 
länkar till de viktigaste svenska 
lagarna inom sakområden som 
utbildning, personligt stöd, 

sjukvård och arbetsliv. Under 
detta avsnitt hänvisar vi även 
till olika myndigheter. 

– I avsnittet ”Argumentera 
utifrån konventionen” har vi 
samlat information och tips om 
hur du kan argumentera när du 
överklagar.

Hur har ni jobbat för att byg-
ga upp guiden?

– Det har varit ett viktigt 
mål för oss att webbplatsen är 
lättnavigerad och begriplig. Det 
kommer vi att arbeta vidare 
med och vi gör även en lättläst 
guide.

– Det har varit viktigt att 
bygga upp en ganska omfattan-
de genomgång, artikel för 
artikel, av konventionens alla 
rättighetsartiklar, med artikel-
texter, analyser och länkar till 
andra nyttiga webbresurser. 
Den finns med i den här guiden, 
men kommer även att finnas 
med i den verktygslåda för 
funktionshinderrörelsen som 
vi lanserar under våren.  

Ni gör även en barnrättsguide 
– vad kan ni berätta om den?

– Den vänder sig till föräld-
rar till barn med funktionsned-
sättning och kommer att be-
skriva vart man kan vända sig 
om barnet inte får sina rättig-
heter tillgodosedda. Vi kommer 
även att ge råd om hur man kan 
argumentera utifrån interna-
tionell rätt för att stärka bar-
nets rättigheter. Â

”

Äntligen online.
Andrea, Lars  
och Tor har slitit 
hårt för att göra  
juridiken begrip-
lig på nya  
funktionsrätts-
guiden.se

MISSA INTE

FUNKTIONSRÄTTS-
KONVENTIONEN 
– EN ORIENTERING

HEJAOLIKA.SE/LSS-SKOLANS-LEKTIONER

VAD INNEBÄR FN:S KONVENTION OM 
PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNINGAR? 
OCH VAD BETYDER DEN FÖR LSS? EN 
ARTIKELSERIE AV HARALD STRAND. 
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Gustav Fridolin att informera om 
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och dess framtid.

Den allra viktigaste 
faktorn för ett barns 
välmående är san-

nolikt att få växa upp i en 
familj. Den villkorslösa 
kärleken, tryggheten, till-
hörigheten och det nära 
samspelet med en eller ett 
par vuxna och kanske an-
dra barn är helt avgörande.

Vi vet att barn som 
växer upp på barnhem får 
djupa känslomässiga sår, 
och såväl FN:s barnkon-
vention som konventionen 
om rättigheter för perso-
ner med funktionsnedsätt-
ningar slår fast att alla 
barn har rätt att växa upp i 
en familj.

Min bror, Magnus 
Andén, föddes med stora 
funktionsnedsättningar 
och har alltid haft behov av 
assistans dygnet runt. När 
vi var små var samhällets 
inställning oftast att om 
föräldrar var så dumma att 
de inte lämnade bort sitt 
barn till en institution så 
fick de faktiskt ta fullt 
ansvar för uppgiften. Det 
var inte lönt att sedan 
komma och be om annan 
hjälp. Man kunde minsann 
inte båda ha kakan och äta 
den.

SAMHÄLLETS INSTÄLLNING 
HAR tack och lov ändrats 
sedan dess. Det ses numera 
som rimligt att en familj 
med ett barn med funk-
tionsnedsättningar får 
åtminstone visst stöd för 
att barnet ska kunna ha det 
bra.

Men inte hur mycket 
stöd som helst. Det har 
exempelvis blivit mycket 
viktigt att säkra att sam-
hället aldrig ger stöd till 
något som ska ses som 
normalt föräldraansvar. 
Inte ens om det vore det 
bästa för barnet. Idag är 
det därför i princip omöj-

ligt för ett barn under 6 år 
att över huvud taget få 
personlig assistans. Trots 
att barn med omfattande 
funktionsnedsättningar, 
som annars tvingas bo på 
institution, lyfts som en 
viktig målgrupp för assis-
tansreformen i förarbetena 
till lagen.

Socialstyrelsen beskrev 
nyligen hur Försäkrings-
kas sans omtolkningar av 
lagen utifrån ett antal 
domar från högsta instans, 
leder till att ett stort antal 
barn förlorar sin personli-
ga assistans. Ett antal 
kommuner planerar nu för 
nya barnboenden.

KANSKE ÄR DET också så att 
de gamla attityderna finns 
kvar på sina håll. En av de 
gamla rester från 80-talets 
omsorgslag som fördes 
över till LSS var möjlighe-
ten att låta ett barn bo mer 
eller mindre permanent på 
ett barnboende och alltså 
växa upp på institution. I 
undantagsfall, men dock. 
Barn med funktionsned-
sättningar är alltså de enda 
barn i Sverige för vilka 
institutionsboende ses som 
en lösning. Det gäller inte 
för några andra barn, 
oavsett vilka problem de 
eller familjen har i varda-
gen. Det är i sig ren diskri-
minering.

Föreningen JAG oroas 
av signaler om att det i 
praktiken också innebär 
att samhället inte tar sin 
uppgift att åstadkomma 
goda uppväxtvillkor i 
familjen för just barn med 
omfattande funktionsned-
sättningar på riktigt lika 
stort allvar. Staten och 
kommunerna slår bevisli-
gen inte alltid knut på sig 
för att lösa behovet där 
barnet befinner sig. Inte 
till vilket pris som helst.

Både barnkonventionen 
och konventionen om rät-
tigheter för personer med 
funktionsnedsättningar slår 
tydligt fast alla barns rätt 
att växa upp i en familj. 
Övervakningskommittén 
för funktionshinderkonven-
tionen är i en rapport som 
kom tidigare i höstas myck-
et tydlig med att om stater-
na hänvisar människor till 
boende på institutioner 
innebär det alltid ett brott 
mot konventionen. 

DEN SITTANDE LSS-
UTREDNINGEN ska enligt 
direktiven se till att lagen 
moderniseras och lever upp 

till FN-konventionen. 
Regeringen har gjort 
misstaget att samtidigt lägga 
ett stort sparkrav på utred-
ningen. 

Direktiven måste därför 
omedelbart ändras, så att 
utredningen slutar fundera 
över försämringar för barn. 
Barnets rätt till stöd måste 
istället stärkas så att barn 
med funktionsnedsättning-
ar får samma rättigheter 
som andra barn att växa 
upp i en familj. Â

Cecilia Blancks debattartikel  
är förkortad, den finns i sin helhet  
på HejaOlika.se/debatt

Ge barn med funktions-
nedsättningar rätt att 
växa upp i en familj” Debattartikel av Cecilia Blanck

Ordförande i Föreningen JAG

”

God man för Magnus Andén
Ordförande i Föreningen JAG

KLIPPT

Det kan finnas många skäl till att föräldrar ber 
om samhällets stöd för att kunna ta hand om sina 
barn. Att se till att barn får goda uppväxtvillkor, 
skyddas från att fara illa och tillförsäkras en nära 
känslomässig anknytning är några av de uppgifter 
som samhället oftast tar på största allvar. 
Kommun erna ska i ett akut läge släppa allt annat 
för att lösa barns behov.

Hur ofta erbjuds till exempel extra resurser till 
assistansen för att anställa vikarier med bered-
skapsersättning när föräldrarna går på knäna, 
eller förhöjt belopp för höga lönekostnader när 
det är svårt att rekrytera assistenter? Har någon 
fått erbjudande om att få hjälp med RUT-tjänster 
för att få näsan ovanför vattnet? Sådan hjälp är 
det nog fortfarande inte lönt att komma och be 
om. Inte så länge det inte är en uttalad rättighet 
för alla barn att få växa upp i en familj. Och inte så 
länge det finns en helt lagenlig institutionslösning 
att hänvisa till.

Det spelar ingen roll hur små och ”hem-lika” 
institutionerna är. Kommittén pekar uttryckligen 
på att just barn är särskilt sårbara och att för dem 
finns inga alternativ till att växa upp i en familj. 
Den klargör också att om barn skulle placeras på 
institutioner på grund av sina funktionsnedsätt-
ningar utgör det tydlig diskriminering.

Föreningen JAG:s fullvärdiga medlemmar är 
personer med omfattande funktionsnedsättning-
ar. Vi har därför barnets perspektiv, och ingen 
annans. För oss är det mycket tydligt att LSS idag 
medför att barn med funktionsnedsättningar har 
en svagare rätt att växa upp i en familj än andra 
barn. Vi kämpar för en förändring av LSS som 
tydliggör den och som återupprättar barns rätt till 
personlig assistans. Och som inte innehåller 
institutionsinsatser som inte är bra för några 
barn.

FOTON: LINNEA BENGTSSON

MISSA INTE

FUNKTIONSRÄTTS-
KONVENTIONEN 
– EN ORIENTERING

HEJAOLIKA.SE/LSS-SKOLANS-LEKTIONER

VAD INNEBÄR FN:S KONVENTION OM 
PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNINGAR? 
OCH VAD BETYDER DEN FÖR LSS? EN 
ARTIKELSERIE AV HARALD STRAND. 

www.igne.se

Din rätt vårt uppdrag!
Juridisk  

spetskompetens  
inom LSS. 

Välkommen att 
kontakta oss!
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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

E�er Hudiksvall 
2017 och Botkyrka 
2016 – vem tar 2018 
års pris för Bästa 
LSS-kommun?

Missa inte chansen att 
lyfta fram kommuner 
som du tycker gör ett 
bra jobb. Nomineringsti-
den går ut redan den 30 
april 2018, så lämna in 
ditt förslag omgående!

Det är tidningen 
Föräldrakraft, webb-
sajten HejaOlika.se och 
ABH Utbildning och 
Rådgivning som har 
utlyst tävlingen om 
vilken kommun som är 
bäst i Sverige på LSS.

Priset ska gå till en 

kommun som är värd 
att uppmärksamma för 
positivt arbete med LSS, 
lagen om stöd och ser-
vice till vissa funktions-
hindrade.

Bedömningarna kom-
mer att göras utifrån 
LSS ledord om självbe-
stämmande, inflytande, 
personlig integritet 
och delaktighet. Vidare 
kan juryn komma att 
bedöma hur kommunen 
fungerar som politiskt 
organ, beslutsfattare och 
utförare.

Juryn består av exper-
ter på LSS och här ingår 
Elaine Johansson, Maria 
Johansson, Eva Olofs-
son, David Lega, Henrik 

Petrén, Thomas Jansson 
och representant för 
tidigare vinnare samt 
tävlingens initiativtagare 
Anna Barsk Holmbom, 
ABH Utbildning och 
rådgivning, och Valter

Bengtsson, chefredaktör.
Vilken kommun tycker 

du är värd priset? Nomi-
nera din favorit. Enklast 
gör du det genom att 
sända mejl till anna@
abhutbildning.se eller 

valter.bengtsson@fakta-
press.se senast 30 april 
2018. Â

Läs mer och nominera 
direkt på direkt på 
HejaOlika.se/node/8170HejaOlika.se/node/8170

Nominera till  
Bästa LSS-kommun
senast 30 april!

I höstas hyllades 2017 års vinnare av juryns representant Thomas Jans-
son som delade ut prisdiplomen till (från vänster) Eva Christiernin, 
Uppsala, Lotta Palmborg, Hudiksvall och Ann-Helen Dahlqvist, Gävle.

FOTO: LINNEA BENGTSSON
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Utbildningar för
dina assistenter
• Förflyttningsteknik
• Lågaffektivt bemötande 
  och mjukt självskydd
• HLR

 

Kompetenshöjande 
utbildningar över hela 
Sverige, även i hemmet.

www.durewall.se • Tel 031-200 700

Vad händer med särskolan i 
framtiden? Frågan är aktuell i 
maj när utbildningsminister 

Gustav Fridolin talar på Särskolans 
rikskonferens, som i år anordnas i 
Linköping.

– Det har länge funnits en oro för 
särskolans framtid, men nu verkar 
det ha svängt och de flesta tycker att 
den ska finnas kvar, säger  Gumaelius, 
Sigys, som är ansvarig för program-
met.

Samtidigt finns mycket kritik mot 
hur särskolans fungerar. Många 
menar att den är dåligt anpassad för 
elevernas behov.

– Tidigare fanns en större flexibili-
tet i särskolan. Många fler kom också 
ut i arbete efter skolan, det fungerade 
bättre än idag, menar Tage 
Gumaelius.

Som en följd av detta deltar i år 
även folkhögskolor på rikskonferen-
sen.

– Det är väldigt intressant att se 
hur folkhögskolor jobbar med att 
utforma utbildningen mer utifrån 
elevernas behov, säger Tage 
Gumaelius.

– Genom att de har större frihet att 
jobba utifrån vad eleverna behöver 
når de bra resultat, menar han.

– Det hoppas jag ska influera 
framtidens särskola. Vi behöver få 
tillbaka en större frihet till individan-
passningar i särskolan. Vad är det 
man behöver för att leva ett bra liv 
efter skolan? Det är inte bara att 
kunna läsa, skriva och räkna.

Tage Gumaelius lyfter fram tv-se-
rien ”Lerins lärlingar” som ett bra 
exempel på en friare utbildningsform.

– Konstnären Lars Lerin visar att 
man kan jobba med andra uttrycks-
former än de vanliga. Han visar att 
det skapar mening, att eleverna trivs 
och blir stolta, utan krav på att det 
ska se ut på ett visst sätt. Så borde vi 

göra i särskolan, eleverna borde få 
möjlighet att uttrycka sig på fler sätt 
än vad läroplanerna gör möjligt idag, 
säger Tage Gumaelius. 

– Det handlar inte om att skippa 
kunskapskraven, men lägg till andra 
saker som gör det möjligt att klara 
livet bra efter skolan.

PÅ KONFERENSEN PRESENTERAS även 
nya digitala hjälpmedel som betyder 
allt mer för särskolans elever.

”Prospektivt minne” är ett nytt 
begrepp som handlar om att förbättra 
minnesprocesser och som kan använ-
das för att underlätta skolarbetet. 

Anna Levén, universitetslektor vid 
Linköpings Universitet kommer att 
berätta hur det fungerar.

Psykoterapeut Jacob Carlander 
föreläser om ”rättshaveristiskt bete-
ende”, vilket bland annat handlar om 
hur särskolan kan bemöta riktigt 
påstridiga föräldrar. (Missa inte vår 
”Guide för arga föräldrar”, baserad på 
en intervju med Jacob Carlander, på 
sidan 38 i detta nummer.)

Lågaffektivt bemötande kan vara 
en grundpelare för att undvika strider 
och våld i skolan. Lärare och special-
pedagog berättar om hur man nått 
framgång på en skola i Linköping. Â

Konstnären Lars Lerin inspirerar särsko-
lan att tänka i nya banor. Han deltar inte 
på Särskolans rikskonferens...

... vilket däremot utbildningsminister 
Gustav Fridolin gör. 

FOTON: LINNEA BENGTSSON

Många 
särskolor 
hoppas 
på större 
frihet
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ASSISTANS   

HELA SIDAN ÄR ANNONS

TEMA
ASSISTANS

Många, inte minst barn, har förlorat 
sin personliga assistans de senaste 

åren. Och allt färre beviljas av  
Försäkringskassan vid ny ansökan. 

Ovissheten inför framtiden är nu 
större än någonsin.

En kamp på 
liv och död

Sid 22

Om ditt barn förlorade sin assistans i dag, vad skulle  
det innebära för barnet och familjen den närmaste 
framtiden och hur skulle barnet och familjen må på 
sikt? Sex familjer berättar i en enkät.

Sid 16

Båda föräldrarna till Eija (bilden) är fysiskt hindrade att 
lyfta sin dotter och hon nekas assistans med motive-
ringen att det är föräldraansvar. I november startade 
föräldrarna en privat insamling för att få ihop pengar till 
en assistent.

Sid 28
Striden om LSS – dag för dag: Efter demonstrationerna 
i december kom nyheterna om assistans och LSS slag i 
slag. 
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Med personlig assistans kan barn och unga med intellektuella 
funktionsnedsättningar och autism få ett gott liv.  

Om ditt barn eller den du företräder behöver personlig assistans av någon som har 
ingående kunskap om personen kan vi hjälpa till. Vi har många uppdragsgivare som har 
assistans just på grund av psykiska eller intellektuella funktionsnedsättningar. 

Våra erfarna rådgivare stöttar både när rätten till assistans ifrågasätts, och när det 
behövs extra stöd för att få den att fungera. 

Vi vet att med hjälp av assistenter som handplockas och får kunskap om hur de ska möta 
olika utmaningar kan alla leva ett gott liv. Uppdragsgivaren kan på sina villkor leva  
i gemenskap med familj och vänner och få stimulerande upplevelser och erfarenheter på 
ett tryggt sätt. 

Hos oss får assistenterna betald introduktion så lång tid som behövs. Det handlar om 
att lära känna uppdragsgivaren, hur de kan stötta, guida, motivera och ibland avleda. 
Du kan välja att ge assistenterna regelbunden handledning och utbildning, exempelvis i 
lågaffektivt bemötande. Vi anordnar egna utbildningar på plats eller på distans, och kan 
utifrån vår långa erfarenhet också rekommendera andra kurser.

Vi är Sveriges största privata 
assistansanordnare utan 
vinstintresse. Vi hjälper till 
att ordna en individuellt 
utformad assistans för våra 
uppdragsgivare. Den bygger 
på en personligt utvald 
arbetsledare, ett stöd som är 
skräddarsytt efter behovet och 
att du som vårdnadshavare 
eller god man styr assistansen.

Läs mer på www.jag.se

PERSONLIG ASSISTANS

Det finns en lösning 
som fungerar.

Vi gör det möjligt.

HELA SIDAN ÄR ANNONS
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ASSISTANS   

”Tack vare Dora 
får Eija sina behov 
tillgodosedda och 

möjlighet att utvecklas. 
Sen Dora kom till oss har 

Eija fått livskvalitet 
igen”, säger  

Mattias.
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Bra Eija! En nöjd min 
sprider sig över Eijas 
ansikte när hon håller 
huvudet alldeles upp-
rätt medan hennes 
personliga assistent 
Dora står bakom hen-

nes ståskal med händerna på varsin 
sida, beredd att stödja. Det här är en 
övning som Eija behöver göra flera 
gånger varje dag för att träna sin mus-
kelstyrka och hitta balans. För att det 
inte ska kännas som träning får Eija 
samtidigt titta på roliga på musikklipp 
på teven denna torsdagseftermiddag 
hemma i lägenheten i Mörbylunds hög-
husområde i norra Stockholm. 

Efter en stund tröttnar Eija. Hon 
sluter ögonen för att visa att hon är 
uttråkad och vill hitta på något annat. 
Dora lyfter henne, från hippen och ned 
i sängen, där hon får komma ur ståska-
let innan det är dags för nästa aktivi-
tet. 

Det är bara två veckor sedan Eija 
fick en personlig assistent på dagtid 
och med det slapp tillbringa stora 
delar av sin dag i sängen, eftersom 
både hennes mamma och pappa fått 
instruktioner att inte lyfta sin dotter. 

Men vi tar det från början.

Vem ska 
lyfta Eija?
Sedan hon var ett år har föräldrarna larmat om att hon behöver 
personlig assistans för kunna bo kvar hemma. Men inte ens när  
de på grund av överansträngning förbjöds lyfta sin dotter fick de 
gehör. Nu har de samlat in pengar på egen hand för att Eija, 3,  
ska kunna få personlig assistans under deras rehabilitering.  
Här är deras berättelse.  
text & foto Anna Pella

Ovissheten bryter ned familjen

”Eija sover 
lätt och behö-

ver aktiv hjälp av 
någon som hjälper 

henne att vända sig ofta, 
ibland en till två gånger 
per timme. Man måste 

hjälpa henne så fort 
hon börjar röra 

på sig.”
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ASSISTANS   

KFO är Sveriges största fristående arbetsgivarförening för företag och 
organisationer inom kooperation, idéburen välfärd och civilsamhälle. 
Våra rådgivare och experter stöttar medlemmarna i alla arbetsgivarfrågor.

Bra förutsättningar, 
bättre personlig assistans!

KFO Personlig Assistans är en branschorganisation 
för intressepolitiskt påverkansarbete. Vi vill förbättra 
förutsättningarna för idéburna och tydligt idédrivna 
assistansanordnare att bedriva långsiktig verksamhet 
utifrån FN-konventionen och intentionerna med LSS. 

Dessutom tecknar vi konkurrenskraftiga kollektivavtal och 
har en av marknadens lägsta medlems- och serviceavgifter.

Läs mer på www.kfo.se

 

 

Värna är en sammanslutning av läkepedagogiska och socialterapeutiska 
verksamheter i Sverige. Våra verksamheter riktar sig till barn, ungdomar 
och vuxna.

 Vi värnar om det unika i varje människa. Vi främjar individuell utveckling 
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faktum att Eija åt via sond, 
vilket inte räknades som ett 
grundläggande behov. I stället 
för statlig assistans beviljade 
kommunen 30 timmars avlösar-
service samt ett korttidsdygn i 
veckan. Timmarna använde de 
till en stunds avlastning på 
söndagar för att kunna hitta på 
något med storasyster Tova, 
men också för att pappa 
Mattias, som nu tog de flesta 
nätterna med Eija, skulle få 
sova två nätter i veckan.

DE 30 TIMMARNA räckte inte långt 
och förra våren sökte familjen 
mer avlösning. De fick då 45 tim-
mar, på det sättet skulle de ha en 

avlösare hos Eija varannan natt. 
Pappa Mattias hade nu tagit ett 
helhetsansvar för Eija under ett 
år och försökt att ägna dagarna 
åt lek, träning och stimulans 
som skulle gagna hennes utveck-
ling. Men under sommaren 2017 
eskalerade situationen och Eija 
sov ännu sämre än tidigare. När 
de ringde kommunen i slutet av 
sommaren hade LSS-hand-
läggaren bytts ut till en vikarie 
som genom ett tillfälligt beslut 
ökade till 73 timmars avlösning i 
veckan. Den tillfälliga utökning-
en skulle gälla till sista augusti. 
Nu skulle de kunna ha någon hos 
Eija varje natt. Här tändes något 
slags hopp om att kommunen 
förstod situationen. 

Under hösten var det dags 
för Eija att bli storasyster. De 
hade sedan tidigare bestämt att 
Annika skulle förlösas med 
planerat kejsarsnitt för att öka 
sannolikheten att Mattias 
skulle kunna vara med när 
lillasyster Hilda såg dagens ljus. 
Och så blev det. 

Annika fick instruktioner att 
inte lyfta något tungt på sex till 

Vi kan inte göra något.  
Vi har gett er maximal  
avlösning.

– Handläggare när 
familjen var i kris

Eija Winblad von 
Walters första 
tid tillbringade 
hon och famil-
jen mestadels 
på sjukhus. 
Hennes med-

födda hjärnmissbildning gjorde 
henne muskelsvag med svårig-
heter att amma. Dessutom ut-
vecklade hon svår epilepsi med 
andningspåverkan, skrek nästan 
all sin vakna tid och saknade 
dygnsrytm. 

På hösten skulle pappa 
Mattias försöka gå tillbaka till 
sitt arbete som journalist med-
an mamma Annika skulle vara 
föräldraledig, men vid flera 
tillfällen höll Eija på att dö och 
Annika vågade till slut inte vara 
ensam med sin dotter. Mattias 
fick då ta över och stanna 
hemma med Eija. 

Nu hade det blivit sommar 
och Eija var drygt ett år, samti-
digt som situationen var ohåll-
bar. Familjen sökte statlig 
assistans men fick avslag med 
hänvisning till föräldraansvaret 
för ett så litet barn, samt det 

Följ Eijas  
familj på  
Facebook  
under  
#barnsomEija
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tolv veckor till dess att snittet 
hade läkt. Samtidigt började 
Mattias få ont i sin ena axel och 
det dröjde inte länge förrän han 
blev sjukskriven och förbjuden 
att lyfta. Läkaren konstaterade 
att axeln blivit överansträngd 

och inflammerad. Under samma 
tidsperiod gick Annikas sår 
efter kejsarsnittet upp på grund 
av tunga lyft.

Vem skulle nu lyfta Eija?

ANNIKA OCH MATTIAS har nu en 
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nyfödd bebis, en fyraåring, och 
en tvååring som behöver ett 
mänskligt hjälpmedel dygnet 
runt. Visserligen med avlösning 
14 av dygnets 24 timmar, men 
där ingen kan lyfta Eija under de 
resterande tio timmarna 

Mattias har 
skrivit ett 
öppet brev till 
ministern Åsa 
Regnér och 
väntar fortfa-
rande på svar.
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varje dag vilket gör att hon 
därför blir liggande i sin säng 
större delen av tiden. 

Ibland lyfter Mattias, fast 
han inte ska, men han försöker 
att bara göra det när det är 
absolut nödvändigt. Detta 
innebär att de flesta aktiviteter 
som ska stärka Eijas muskler 
och mobilisera hennes slem 
uteblir. Men också den livsnöd-
vändiga leken och stimulansen. 
Det innebär också att familjen 
äter middag på golvet i Eijas 
rum på kvällarna, för att kunna 
vara tillsammans. Resultatet: 
Eija är nära lunginflammation 
och börjar gå ned i vikt.

När de vänder sig till kom-
munens LSS-handläggare för 
att berätta om det krisläge som 
nu uppstått får de höra ”Vi kan 
inte göra något. Vi har gett er 
max avlösning”. 

I sin vanmakt ringer de till 
socialtjänsten och gör en oros-
anmälan på sig själva. De säger 
att de inte kan ta hand om sitt 
barn. Att de inte förmår ge Eija 
den livskvalitet hon har rätt till.

Socialtjänsten frågar om de 

ska hämta Eija. När föräldrarna 
frågar var Eija kan placeras får 
de till svar att handläggaren 
inte vet, det är en så ovanlig 
situation. Mattias och Annika 
säger nej, de får inte ta Eija om 
hennes säkerhet inte kan garan-
teras. Eijas behov är så stora att 
föräldrarna oroar sig för hen-
nes överlevnad.

Istället bokas ett möte med 
socialtjänstens enhet Barnets 
behov i centrum. Där får 
Annika och Mattias till svar att 
de kan erbjudas samtalsstöd 
samt en kontaktfamilj till Eijas 
storasyster. Samtidigt måste en 
utredning om föräldrarnas 
kompetens startas. Däremot 
kan enheten inte hjälpa till 
fysiskt om barnet har en funk-
tionsnedsättning, det är LSS-
enhetens ansvar. 

Men det är just den fysiska 
hjälpen Eija och familjen behö-
ver. Ett par extra armar som 
kan lyfta och bära, leka och 
träna. 

Vem ska lyfta Eija?

TILL SLUT VET de ingen annan råd 
än att starta en insamling på 
egen hand för att kunna anställa 
en personlig assistent till dess 
att de båda är rehabiliterade. På 
bara sju dagar får de in 100 000 
kronor, vilket troligtvis räcker 
till en assistent i tre månader. 
Det tar tid att hitta en lämplig 
assistent men sedan början av 
januari arbetar Dora här åtta 
timmar om dagen. 

På grund av att kommunen 
samtidigt dragit 
ned antalet avlös-
artimmar har de 
nu en och en halv 
timme på morgo-
nen och två och en 
halv timme på 
kvällen utan hjälp. 
Det funkar, mest 
tack vare att 
Annikas opera-
tionsärr nu verkar 
ha läkt och hon 
kan börja lyfta 
igen.

Men efter mars vet de inte 
hur det blir. De lever på hoppet 
att Mattias axel då är helt 
återställd och att Eija så små-
ningom kan skolas in på en 
specialförskola. De har också 

nyligen lämnat in en ny ansökan 
till Försäkringskassan och 
kommunen om personlig assis-
tans. 

Eija äter sedan en tid all sin 
mat via munnen, en förbättring 
av hennes tillstånd, och något 
som paradoxalt nog borde öka 
chanserna till beviljad assis-
tans, eftersom hjälp att äta via 
munnen räknas som ett grund-
läggande behov som ger rätt till 
personlig assistans. Samtidigt 
har Annika hört en kommunal 
handläggare säga att man utgår 
från att alla föräldrar behöver 
mata sina barn upp till fyra års 
ålder, och dessutom anses ju 
föräldraansvaret för ett friskt 
barn i Eijas ålder fortfarande 
vara betydande, en jämförelse 
som irriterar henne mycket.

– Hur kan man jämföra med 
friska barn? Eija kan ju inte 
lämnas ensam över huvud taget, 
säger Annika.

Eijas exempel 
visar att det 
inte hjälper att 
ha resursstarka 
föräldrar för att 
få det stöd man 
behöver. Om 

ingen av föräldrarna dessutom 
kan bära eller lyfta sitt barn, 
innebär det undermålig livskva-
litet och fara för barnets liv.

Dessutom är varje dag utan 
stöd förlorad tid för Eija att nå 
sin fulla potential, och tappad 
energi hos hennes föräldrar. 

De vågar inte tänka längre 

fram än till att avlösaren kom-
mer i kväll så att de får sova i 
natt. Framtiden finns inte. Där 
finns bara en stor oro för vad 
som händer om de till slut inte 
orkar mer.

– Om inte vi orkar, vem ska 

Hur kan man jämföra 
föräldraansvaret med 
friska barn? Eija kan ju 
inte lämnas ensam över 
huvud taget.

Mamma 
Annika, 
Hilda fyra 
månader, 
pappa 
Mattias, 
Eija född i 
juni 2015. 
I familjen 
finns även 
storasyster 
Tova, född 
2013.

En brukarstyrd assistans utan vinstintresse som satsar stort 
på assistenternas utbildning och handledning.
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då? Det är en enorm rädsla. Vad händer om vi 
inte fixar det? Det handlar om månader innan 
Eija hamnar på ett LSS-boende. Det är så 
oerhört ogenomtänkt med alla korta beslut, 
det går inte att leva så. Dessutom är det svårt 
att hitta personal som vill jobba på de premis-
serna. Det är sårbart och skört. Det låter så 
fint i texten om allas lika värde… Men i prakti-
ken är det inte så. Vi trodde aldrig att något 
sånt här kunde hända i Sverige, säger Mattias, 
och Annika fortsätter:

– Hur kan man låta det gå så långt och bara 
se på när vår familj bryts ned? Varför fick vi 
inte hjälp första gången jag sa ”Jag kommer 
snart gå in i väggen”. Varför förebygger man 
inte?

DE SKULLE VILJA flytta till hus, för att få större 
och få bättre plats med personal och hjälpme-
del. Men de har inte råd med en villa där de nu 
bor och de vågar inte byta kommun så länge de 
är beroende av de kommunala avlösartimmar-
na. Istället får systrarna och föräldrarna tills 
vidare dela på ett sovrum där de satt in en 
skiljevägg i mitten. 

Tills Eija får den statliga assistans hon har 
rätt till. Â

Eija koncentrerar sig när 
Dora hjälper henne att 

nå fjärilsmobilen. 

En brukarstyrd assistans utan vinstintresse som satsar stort 
på assistenternas utbildning och handledning.
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”Det vore  
en mardröms-
situation”

Vårt barn fick assistans när han 
var tio månader gammal. Idag, 
när han snart ska fylla sex år, 

har han 21 timmar assistans per dygn. 
Om han förlorade sin assistans skulle 
det först och främst innebära en för-
sämrad livskvalitet med längre dagar 
på specialförskolan och mindre tid 
med familjen. 

Eftersom vi föräldrar skulle få allt 
mindre ork och väsentligt mindre tid 
att göra de saker vårt barn tycker om, 
skulle det alltmer bli ett fokus på att 
klara det nödvändigaste, det vill säga 
medicinering, sondmatning och det 
som har med hans stora omvårdnads-
behov att göra. 

Då vårt barn behöver någon som är 
vaken under nattetid skulle det inne-
bära att vi föräldrar tvingades sluta 
våra nuvarande arbeten eller kraftigt 

gå ner i tid. Eftersom vi dessutom har 
ett litet spädbarn är det omöjligt att 
ensam ta hand om bägge barnen 
längre stunder, vilket skulle bli fallet 
om en av oss skulle behöva sova ikapp 
på dagtid. Det skulle skapa en mar-
drömssituation där det mesta skulle 
kännas hopplöst.  

I ett längre perspektiv skulle vårt 
barn kanske behöva flytta ifrån oss 
och bo allt längre perioder på kort-
tidsboende eller någon annan form av 
institution för att vi föräldrar skulle 
klara av försörjningen.

På sikt skulle vi förmodligen också 
förlora vår bostad och tvingas leva på 
någon form av bidrag om vi inte kan 
arbeta. Familjen skulle utsättas för 
enorm påfrestning med stor risk för 
oss föräldrar att drabbas av psykisk 
ohälsa, samt garanterat en mycket 
sämre livskvalitet och uppväxt för 
bägge våra barn.  

Ovissheten har en enorm påverkan 
på hela livet. Det gör det svårare att 
planera och vara optimistisk inför 
framtiden. Vågar vi skaffa ett barn 
till? Klarar vi det utan personlig 
assistans?

Om vi däremot visste att hjälpen 
fortsatt fanns där, skulle vi med 
tillförsikt kunna se framåt och plane-
ra livet för vår familj. Ett enormt 
orosmoment gällande försörjning och 
att ta hand om barnen skulle vara 
borta. Vi skulle känna oss friare. Vi 
skulle även kunna välja att skaffa fler 
barn om vi vill det. Med personlig 
assistans är vårt liv hanterbart.

Förälder till snart 6-årig son 
med okänd diagnos som med-
fört en svår flerfunktionsned-
sättning. 

”Livet skulle  
bli ohållbart”

Vi fick assistans när vårt barn 
var fyra år. Idag är hon 17 år 
och har assistans dygnet runt 

samt dubbelassistans på helger och 
lov. Vårt barn behöver hjälp med pre-
cis allting och om assistansen togs 

Om vårt barn 
förlorar sin 
assistans

Föräldrakraft frågade sex familjer som har barn med 
omfattande funktionsnedsättningar vad det skulle inne-
bära om barnet förlorade sin personliga assistans.      
text Anna Pella  foto Linnea Bengtsson

Sex familjer berättar
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bort skulle man ta bort möjligheten 
för henne att leva sitt liv. Först och 
främst skulle hennes möjlighet till 
aktiviteter och att vara med vänner 
begränsas. För oss föräldrar skulle 
skulle livet bli ohållbart och vi skulle 
inte kunna arbeta utanför hemmet. 
Redan idag pusslar vi med livet så att 
vi ska orka. 

Engagemanget för syskonen skulle 
också få stå åt sidan. De har fram till 
nu känt att vi har tid med dem och 
deras intressen. Men hur skulle vi ha 
möjlighet till det om assistansen 
försvann? På sikt skulle även vår 
privata ekonomi raseras eftersom vi 
troligen skulle bli sjukskrivna.

Nu går vi upp flera gånger varje 
natt under de perioder då epilepsin 
och andningen krånglar, det fungerar 
bara därför att vi har assistenter som 
hjälper oss flertalet nätter.

Vi tillbringar mycket tid på sjukhus 
och läkarbesök och flera gånger har 
vårt barn kämpat för sitt liv på grund 
av kraftiga infektioner eller svåra 
operationer. Tack vare assistansen 
har vi kunnat ta oss igenom dessa 
perioder.

Ovissheten kring bedömningarna 

av personlig assistans gör att vi kän-
ner att regeringen vill krossa våra liv 
när de försvårar rätten till att få 
personlig assistans. Vid vår förra 
omprövning var vi oroliga lång tid i 
förväg – trots att vår dotter har så 
stora hjälpbehov var vi osäkra på 
utslaget. Det är så fruktansvärt job-
bigt att inte veta om vi kan få fortsät-
ta att leva vårt liv som en familj. 

Om vi istället visste att hon skulle 
få de insatser hon behöver för all 
framtid, vore det en enorm lättnad för 
hela vår familj.

Förälder till 17-årig dotter med 
microcephali som ger omfat-
tande flerfunktionsnedsätt-
ning, epilepsi och andnings-
problematik

”Hon skulle  
få flytta  
till ett  
barnboende”

Vår dotter fick assistans i sjuårs-
åldern och har idag som 
13-åring assistans dygnet runt, 

med dubbel assistans de timmar hon 
inte är i skolan.

Om vårt barn förlorade sin assis-
tans i dag, skulle hon få flytta hemi-
från till ett barnboende. Utan assis-
tans skulle vi inte ha möjlighet att ta 
hand om henne längre.

Båda vi föräldrar skulle behöva 
sluta våra arbeten då hon behöver 
dubbel assistans. Det skulle innebära 
att vi inte längre har någon inkomst 
och vi skulle behöva gå från hus och 
hem. 

Vi båda har början till utmattning 
och en av oss har varit sjukskriven på 
grund av stressrelaterade besvär 
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kopplat till vår dotters diagnos. 
Skulle vi inte längre få andrum genom 
arbete utanför hemmet skulle vi båda 
sannolikt bli långtidssjukskrivna 
inom kort. Konsekvenserna för hen-
nes syskon skulle dessutom bli förö-
dande.

Ovissheten kring den senaste 
tidens bedömningar medför att en del 
av vår energi går åt till oro och funde-
ringar, snarare än vård, omsorg, samt 
långsiktig planering för vår dotters 
bästa. Osäkerheten drabbar oss också 
i form av en svårare rekryteringssitu-
ation vad gäller assistenter. Allt färre 
söker sig till ett yrke med så oviss 
framtid och många väljer att sluta sin 
anställning och söker sig i stället till 
en tryggare bransch.

Förälder till 13-årig flicka med 
flerfunktionsnedsättning; 
autism, utvecklingsstörning, 
CP-skada och epilepsi.

”Vi skulle  
gå under”

Vår äldsta dotter har haft per-
sonlig assistans sedan hon var 
två år. Idag är hon snart 17 och 

har assistans all vakentid med avdrag 
för när hon är på skola och korttids. 

Om vår dotter skulle bli av med sin 
statliga assistans antar jag att kom-
munen skulle bevilja likvärdigt antal 
timmar, men jag misstänker att be-
dömningen skulle vara annorlunda. 

Vår dotter är extremt beroende av 
att ha en person vid sin sida som 
hjälper henne att tolka omgivningen 
hela tiden på grund av hennes kom-
plexa funktionshinder och dövblind-
het. Om hon skulle få mindre assis-
tans skulle det få stora konsekvenser 
för hennes liv. 

För den övriga familjens del skulle 
det också bli mycket svårt. Jag håller 
precis på att försöka skapa mig ett 
nytt arbetsliv för att vi ska kunna 
hitta ett fungerande vardagsliv. 

Vi har tre barn och det har präglat 
syskonen att växa upp med en period-
vis mycket sjuk storasyster, och ett av 
syskonen genomgår just nu en tuff 
period. Vi har under åren varit i 
kontakt med psykolog för att sysko-
net haft stora rädslor för döden och 
utvecklat kräkfobi med mera för att 
hantera sin ångest och oro. En tid 
slutade syskonet helt att gå i skolan. 

Vår familj går redan på knäna och 
tanken på mindre assistans är otänk-
bar. Vi skulle gå under. Vi försöker 
låta bli att tänka på framtiden även 
om vi ibland inte kan låta bli. Jag är 
väldigt orolig för oss och vår familj.

Om vi visste att hon kommer att få 
det hon behöver för att leva ett gott 
liv skulle vi kunna slappna av lite 
grand och känna trygghet. Det skulle 
också innebära att vi kunde stötta 
vårt mellanbarn bättre. Det skulle 
vara ett helt annat liv. 

Förälder till snart 17-årig dotter 
med Genitopatellar syndrom, 
som bland annat medför fler-
funktionsnedsättning och döv-
blindhet.
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”Det finns  
inte en chans  
att vi ensamma 
kan ge henne 
vad hon  
behöver”

Vår dotter är snart sju år och 
fick personlig assistans när 
hon var två. Om hon förlorade 

sin assistans i dag skulle det innebära 
att två trötta och utarbetade föräldrar 
skulle ta hand om henne. 

Då vi inte ens skulle kunna sova på 
nätterna finns inte en chans att vi 
ensamma skulle kunna ge henne vad 
hon behöver i form av motorisk 
träning, kommunikationsträning, 
hjälp med lek, stimulans, tunga lyft 
och medicinering. 

Hon skulle också helt få sluta med 

fritidsaktiviteter, som till exempel 
ridning, och hennes möjligheter till 
en god utveckling skulle kraftigt 
försämras. 

För oss föräldrar skulle det innebä-
ra att vi fick gå ner ordentligt i arbets-
tid. I mitt fall skulle jag inte ens kun-
na ha kvar mitt nuvarande jobb då det 
förutsätter tjänsteresor. Vi skulle 
snabbt bli utslitna av att inte kunna 
sova ordentligt på nätterna, att sällan 
eller aldrig få tid för oss själva och 
varandra. Hennes lillebror skulle 
också bli påverkad i allra högsta grad 
då vi skulle ha fullt upp med att ta 
hand om vår dotter. Risken är att vi 
någon av oss, eller båda, skulle gå in i 
väggen, och kanske skulle inte förhål-
landet klara av pressen. 

Som sista utväg skulle hon förmod-
ligen behöva flytta till någon form av 
institution, och fråntas möjligheten 
till en normal tillvaro tillsammans 
med sin familj.

Det är både enormt stressande och 
upprörande att höra om alla människ-
or som inte får den assistans de 
behöver. Särskilt blir stressen stor 
inför tvåårsomprövningarna och 

mycket tid måste läggas på ansök-
ningarna. 

Att kunna formulera sig väl på 
svenska, att känna till systemen och 
orka kämpa verkar tyvärr vara en 
förutsättning, vilket förmodligen 
innebär att alla inte behandlas lika. 
Det är en farlig utveckling. 

Det är bra att man nu har dragit i 
bromsen och vill ändra lagen, men det 
är långt ifrån tillräckligt. Man borde 
istället göra allt för att försvara och 
utveckla den rättighetsbaserade 
lagstiftning som i grunden är så 
fantastisk. 

Som förälder till ett barn med 
funktionsnedsättning har man så 
extremt mycket logistik, administra-
tion, möten och kontakter att ägna sig 
åt, att det vore ovärderligt att veta 
mer långsiktigt att ens barn har rätt 
till det stöd det behöver. 

Förälder till snart 7-årig dotter 
med flerfunktionsnedsättning 
och ovanlig diagnos
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”På sikt  
skulle vår son 
inte överleva”

Vår son är sex år och fick assis-
tans vid ungefär ett års ålder. 
Från att ha haft assistans dyg-

net runt samt dubbel assistans vaken 
tid, bedömde Försäkringskassan vid 
vår senaste omprövning att han inte 
längre skulle ha statlig assistans. Det-
ta eftersom sondmatning inte längre 
ses som ett grundläggande behov, och 
då föll vår son pladask mellan sto-
larna. 

När vi vände oss till kommunen 
ansåg de att han skulle ha kommunal 
assistans fem timmar per dygn, men 
beviljade sedan plats på ett vårdboen-
de varannan vecka, med personal 
dygnet runt. 

Vi har överklagat Försäkrings-
kassans beslut och i väntan på dom-
slut har vår son ett så kallat interi-
mistiskt beslut från förvaltningsrät-

ten om fortsatt assistans i samma 
omfattning som tidigare. 

Om vårt barn förlorade sin assis-
tans idag skulle han kunna gå kvar i 
skolan, men han skulle få betydligt 
sämre omvårdnad all övrig tid. 

Oövervakade nätter skulle innebä-
ra risk för livet, på grund av problem 
med epilepsi och andning. Han skulle 
få mindre träning, stretchning och 
stimulans, och hans utveckling skulle 
påverkas negativt. På sikt skulle han 
inte överleva utan assistans. 

För oss föräldrar skulle det innebä-
ra stress, oro och på sikt utbrändhet. 
Vi skulle behöva gå ner i arbetstid och 
en av oss skulle troligtvis behöva 
sluta jobba helt. De sex år som gått 
med dygnet-runt-vårdande av nära 
anhörig har bränt ut mig, och detta 
trots att vi ändå haft hjälp. Jag tror 
inte att jag skulle klara av att hantera 
situationen som skulle uppstå och på 
sikt skulle fosterhem eller socialen få 
rycka in.

Det går inte att förstå hur det är 
om man inte varit i samma situation. 

Att aldrig mentalt kunna slappna 
av. 

Att kastas mellan liv och död var 
och varannan dag. 

Att kämpa mot alla instanser, 
vården och samhället. 

Ovissheten kring bedömningarna 
innebär en enorm stress, oro och 
sömnrubbningar. Om vi visste att vår 
son skulle få behålla sina insatser så 
finns det inte ens ord som räcker till 
för att beskriva vilken lättnad det 
skulle innebära. 

Att vår son bara får behålla assis-
tansen, korttidsboendet och de hjälp-
insatser vi är beroende av är just nu 
vår absolut största dröm och önskan i 
livet.

Förälder till 6-årig son med 
grav CP-skada, epilepsi, and-
nings- och slemproblematik, 
peg, baklofenpump, med mera.
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ASSISTANS   

Under två dagar går vi igenom 
vad som krävs för privata 
anordnare att erbjuda helhets-
lösningar. 
l  Vilka krav finns?
l  Hur är det att vara mer än 
bara assistansanordnare?
l  Hur följs kvaliteten upp?

Bakgrunden till utbildningen är 
att den som har tillstånd från 
IVO för att bedriva personlig 
assistans är begränsad till att ut-
föra just det.

Om en av anordnarens 
uppdragsgivare behöver vård, 
och verksamheten vill kunna ge 
även detta, behöver verksamhe-
ten i vissa fall vara vårdgivare.

Om en av uppdragsgivarna 
blir 65 och behöver utökat stöd 
efter det behöver anordnaren 
vara valbar i din kommun enligt 
LOV för att kunna erbjuda 
socialtjänstinsatser. Eller vara 
den verksamheten som 
kommunen upphandlar 
socialtjänstinsatser från. 

Välkommen till vår nya 2-dagars kurs på nyre-

noverade och trevliga Winn Hotel i Haninge, 

Stockholm den 10-11 april 2018.

Kursen vänder sig till:

* dig som vill kunna erbjuda mer än personlig 

assistans till dina uppdragsgivare,

* kommuner som vill kunna lägga ut mer än 

assistans på privata anordnare och

* landsting som vill kunna lägga ut vård på 

privata anordnare.

Några av föreläsningarna:
l  LOV - kommunens valfrihet. 
Andreas Pettersson, jur dr, 
lektor i offentlig rätt på 
Södertörns högskola.
l  LOU – om kommunal 
upphandling.
l  LSS-utredningen, vad 
händer med den? Mikael 
Klein, Funktionsrätt Sverige.
l  Att erbjuda tjänster enligt 
SoL. Karin Sääf Göransson, 
Bambi EF,
l  Att vara vårdgivare. Eva 
Nilsson Bågenholm, 
kvalitetsdirektör Humana.
l  Att hålla en god kvalitet 
inom vården. Bitte Fritzon, 
Socialstyrelsen.
l  Uppföljning av kvalitet – hur 
gör man det?. Magnus 
Johans son och Nina 
Radojkovic, Konkurrens-
verket, talar även om tillsyns-
verksamheten.
l  Blandad verksamhet – om 

hur ekonomin fungerar. Johan 
Wewel, Business Control 
Frösunda.
l  Moderator för båda dagarna 
är Anna Barsk Holmbom.

När: 10-11 april 2018. 
Var: Winn Hotel i Haninge. 

Boka nu: Försäkra dig om en 
plats på konferensen genom 
att boka nu. Antalet platser är 
begränsat. Priset är 7 300 SEK 
exklusive moms. För- och 
eftermiddagsfika samt lunch 
ingår. Behöver du logi bokar 
du det själv. 

Boka plats online genom  
att scanna streck- 
koden till höger  
eller surfa till  
hejaolika.se/ 
utbildning- 
helhetslosning

Arrangörer: kraft

helhetslösningarAtt erbjuda

som privat anordnare

För anordnare, 
kommuner & 
landsting

Vi ger svar på

den 10–11
april
2018

dina 
frågor

Anders
Pettersson Bitte Fritzon Mikael Klein

Eva Nilsson 
Bågenholm Johan Wewel

Anna Barsk 
Holmbom

Karin Sääf 
Göransson

Magnus

Johansson

Nina
Radojkovic
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FLERA PARTILEDARE HAR 
FÅTT NOG AV KRISEN 
INOM ASSISTANS
3 dec 2017. Anklagelser haglade 
över regeringen på manifestatio-
nen för assistans och LSS. 

BARN OCH FAMILJER 
DRABBAS HÅRDAST AV 
BEGRÄNSAD ASSISTANS
12 dec 2017. Barn drabbas hår-
dast av de nya, hårdare bedöm-
ningar av rätten till assistans, 
enligt en rapport från Socialsty-
relsen.

ÅSA REGNÉRS UTREDARE 
VILL BEGRÄNSA 
ANHÖRIG ASSISTANS
13 dec 2017. Social-
departementets 
utredare Stig 
Svensson 
vill begränsa 
möjligheterna 
för anhöriga att 
jobba som assis-
tenter.

”NÖDSTOPPET MÅSTE BLI 
PERMANENT”
20 dec 2017. Det tillfälliga stop-
pet för tvåårsomprövningar av 
assistans måste bli permanent. 
– Så fort det tillfälliga stoppet 
upphävs kastas människor till-
baka in i osäkerhet, säger Mikael 
Klein, intressepolitisk chef på 
Funktionsrätt Sverige.

”STÖTANDE. OTILL- 
STÄNDIGT. FULLSTÄNDIGT 
OBEGRIPLIGT”
21 dec 2017. – Förslaget måste 
ändras så att en omprövning 
bara ska omfatta ändrade för-
hållanden, skriver skriver RBU 
i ett yttrande över rege ringens 
förslag till ”nödstopp” för assis-
tansomprövningar.

”KOSTNADSPROBLEM 
FORMULERADES FÖR ATT 

MOTIVERA 
ALLMÄNNA 
BESPA-
RINGAR”
22 dec 2017. 
Kostnads-
problemet 
med assistans 
är konstruerat för att motivera 
allmänna besparingar. Sparåtgär-
derna är inte e�ektiva, hävdar 
forskaren Niklas Altermark.

NYA ASSISTANSREGLER 
FRÅN 1 APRIL
8 jan 2018. Två av regeringens 
fyra förslag i åtgärdspaketet för 
personlig assistans ska börja gäl-
la den 1 april, enligt den remiss 
som idag sändes till lagrådet. 

TROTS NÖDSTOPPET: 
FÖRSÄKRINGSKASSAN 
SKÄRPTE REGLERNA
12 jan 2018. Försäkringskas-

san har i tysthet skärpt reg-
lerna. Nyligen tog man bort 
möjligheten till mindre omfat-

tande ”uppfölj-
ningar”.

EMMA 
HEN-
RIKSSON:  
TYVÄRR 
ÄR JAG 
INTE ETT 
DUGG MER HOPPFULL NU
9 feb 2018. – Det enda som 
snabbt kan förbättra situationen 
är ett nytt utslag från Högsta 
förvaltningsdomstolen, säger 
Emma Henriksson (KD) efter en 
frågestund i riksdagen.

ASSISTANS FÖR  
BARN OCH ÄLDRE 
KAN STOPPAS
17 feb 2018. Webb-
sajten Assistanskoll 
publicerar utdrag 
från ett utkast från 
regeringens LSS-

utredare Gunilla 
Malmborg.

ÅSA REGNÉR 
VILL INTE 
BACKA  
FRÅN LSS- 
UTREDARENS UTKAST
17 feb 2018. Trots en storm av 
protester mot Gunilla Malmborgs 
utkast till förändrad LSS är 
ansvarig minister Åsa Regnér 
orubblig i sitt stöd till utreda-
ren.

VAD INNEBÄR FÖRSLA-
GEN SOM LÄCKT FRÅN 
LSS-UTREDNINGEN?
18 feb 2018. Anna Barsk Holm-
bom analyserar de läckta försla-
gen om LSS.

GUY LÖÖV: SER  
REGE RINGEN 
INTE ATT  
MÄNNISKOR  
FAR ILLA?
19 feb 2018. Guy 
Lööv, tidigare sakkun-
nig hos Åsa Regnér, 
uttalar sig om utkastet från LSS-
utredningen: – Detta trodde jag 
inte skulle kunna hända.

STEFAN LÖFVEN: INGA 
PLANER PÅ ATT PLÖTS-
LIGT TA BORT ASSISTANS
21 feb 2018. Statsminister Stefan 
Löfven avvisar förslaget att ta 
bort rätten till personlig assistans 
för barn och äldre.

”STEFAN LÖFVEN ÄR INTE 
TROVÄRDIG”
21 feb 2018. Det Stefan Löfven 
säger är inte trovärdigt, säger 
RBU:s Maria Persdotter.

NU ÖKAR KLYFTORNA 
SNABBT
26 feb 2018. Personer med funk-
tionsnedsättning får allt sämre 
ekonomisk standard jämfört med 
övriga befolkningen.

NU SLÅR ÄVEN  
SOCIALSTYRELSEN 
LARM OM  
ALLVARLIGA  
FÖRSÄMRINGAR

27 feb 2018. Idag släp-
per även Socialstyrelsen 

en larmrapport om försäm-
ringar för personer med 
funktionsnedsättningar.

HUR BRA PERSON-
LIG ASSISTANS FÅR 
DU FÖR PENGARNA?

28 feb 2018. – Nu är det hög tid 
att säkra att alla brukare får till-
räckligt bra kvalitet på assistan-
sen, säger Tomas Agdalen, pro-
jektledare för en ISF-granskning.

GE BARN RÄTT ATT VÄXA 
UPP I EN FAMILJ
28 feb 2018. Debattartikel av 
Ceclia Blanck på HejaOlika.se

ÅSA REGNÉR FÅR TOPP-
JOBB PÅ FN
7 mars 2018. Lars Ohly: Hennes 

funktionshinderpolitik har varit 
en katastrof.

LYKA TILL, ÅSA!
8 mars 2018. Harald 
Strand: Du har inte varit en 

bra minister för 
funktions-
hinder-

frågor och 
definitivt inte 
för LSS.

LENA HAL-
LENGREN KAN 
ÖPPNA FÖR EN LÖS-
NING AV LSS-FRÅGAN
 8 mars 2018. Lena Hallengren 

efterträder Åsa 
Regnér. Lars 

Ohly kom-
menterar: 
”Hon säger 
bra saker 

om LSS och 
assistans.”

I december ägde stora demonstrationer 
rum runt om i landet. Kravet var att 
rädda LSS och assistans. Sedan dess har 
nyheter kommit slag i slag. Läs hela 
artiklarna på HejaOlika.se/LSS

Harald Strand.

Lena Hallengren.

Guy Lööv.

Åsa Regnér.

Stig Svensson.

Gunilla Malmborg.

Emma Henriksson.

Niklas Altermark.

Anklagelser haglade över regeringen på manifestationen för assistans och LSS den 3 december. Jonas Sjöstedt anklagade regeringen för att 
vilja flytta all assistans till kommunerna. Jan Björklund varnade för hotad valfrihet och ett system där kommuner utser assistenter bland de som 
redan är anställda i kommunen. Även Ebba Busch Thor pekade ut regeringen som skyldig till den akuta krisen för många i behov av assistans. 
Stödet för LSS växer även inom samhället i övrigt. Ett exempel är KG Hammar som också har ställt sig bakom kritiken mot regeringen. STRIDEN OM LSS Detta har 

hänt – dag 
för dag

FLER

ARTIKLAR

OM LSS:

hejaolika.se/lss
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Under två dagar går vi igenom 
vad som krävs för privata 
anordnare att erbjuda helhets-
lösningar. 
l  Vilka krav finns?
l  Hur är det att vara mer än 
bara assistansanordnare?
l  Hur följs kvaliteten upp?

Bakgrunden till utbildningen är 
att den som har tillstånd från 
IVO för att bedriva personlig 
assistans är begränsad till att ut-
föra just det.

Om en av anordnarens 
uppdragsgivare behöver vård, 
och verksamheten vill kunna ge 
även detta, behöver verksamhe-
ten i vissa fall vara vårdgivare.

Om en av uppdragsgivarna 
blir 65 och behöver utökat stöd 
efter det behöver anordnaren 
vara valbar i din kommun enligt 
LOV för att kunna erbjuda 
socialtjänstinsatser. Eller vara 
den verksamheten som 
kommunen upphandlar 
socialtjänstinsatser från. 

Under två dagar går vi igenom Om en av anordnarens 

Välkommen till vår nya 2-dagars kurs på nyre-

noverade och trevliga Winn Hotel i Haninge, 

Stockholm den 10-11 april 2018.

Kursen vänder sig till:

* dig som vill kunna erbjuda mer än personlig 

assistans till dina uppdragsgivare,

* kommuner som vill kunna lägga ut mer än 

assistans på privata anordnare och

* landsting som vill kunna lägga ut vård på 

privata anordnare.

Några av föreläsningarna:
l  LOV - kommunens valfrihet. 
Andreas Pettersson, jur dr, 
lektor i offentlig rätt på 
Södertörns högskola.
l  LOU – om kommunal 
upphandling.
l  LSS-utredningen, vad 
händer med den? Mikael 
Klein, Funktionsrätt Sverige.
l  Att erbjuda tjänster enligt 
SoL. Karin Sääf Göransson, 
Bambi EF,
l  Att vara vårdgivare. Eva 
Nilsson Bågenholm, 
kvalitetsdirektör Humana.
l  Att hålla en god kvalitet 
inom vården. Bitte Fritzon, 
Socialstyrelsen.
l  Uppföljning av kvalitet – hur 
gör man det?. Magnus 
Johans son och Nina 
Radojkovic, Konkurrens-
verket, talar även om tillsyns-
verksamheten.
l  Blandad verksamhet – om 

hur ekonomin fungerar. Johan 
Wewel, Business Control 
Frösunda.
l  Moderator för båda dagarna 
är Anna Barsk Holmbom.

När: 10-11 april 2018. 
Var: Winn Hotel i Haninge. 

Boka nu: Försäkra dig om en 
plats på konferensen genom 
att boka nu. Antalet platser är 
begränsat. Priset är 7 300 SEK 
exklusive moms. För- och 
eftermiddagsfika samt lunch 
ingår. Behöver du logi bokar 
du det själv. 

Boka plats online genom  
att scanna streck- 
koden till höger  
eller surfa till  
hejaolika.se/ 
utbildning- 
helhetslosning

Arrangörer: kraft

helhetslösningarAtt erbjuda

som privat anordnare

För anordnare, 
kommuner & 
landsting

Vi ger svar på

den 10–11
april
2018

dina 
frågor

Anders
Pettersson Bitte Fritzon Mikael Klein

Eva Nilsson 
Bågenholm Johan Wewel

Anna Barsk 
Holmbom

Karin Sääf 
Göransson

Magnus

Johansson

Nina
Radojkovic
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ANHÖRIG   

SOFIA BOR   INTE HEMMA

TEMA
ANHÖRIG

Oro, frustration och sviktande  
hälsa präglar ofta livet  

som anhörig till personer  
med funktionsnedsättning.  
Samhällets besparingar har 

gjort det ännu tu�are. 

Sid 30

Sofias mamma tar initiativ till att anhöriga ska få behålla sin 
hälsa, sitt jobb och sitt liv. För en tid sedan flyttade Sofia till 
särskilt boende efter att familjen länge kämpat för att få livet 
att fungera.

Sid 38
Som förälder kan myndighetskontakter leda till mycket frus-
tration och ilska. Ibland så till den grad att vi tappar kontrol-
len. Föräldrakraft ger dig guiden för arga föräldrar.

Sid 42 Ann Gomér skriver om oron hon ständigt känner som mam-
ma till Frida. Läs ett utdrag ur hennes nya bok!

Sid 46
Anhörigriksdagen 2018 närmar sig med stormsteg, men 
redan nu kan du möta en av föreläsarna – Niklas Altermark.
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SOFIA BOR   INTE HEMMA

De hade provat allt. Trots det 
höll familjen på att gå under. Till 
sist blev de tvungna att göra upp 
med sina mest tabubelagda 
känslor och låta Sofia flytta till ett 
särskilt boende. Nu har mamma 
Anna-Karin tagit initiativ till 
forskning som ska leda till att 
anhö riga kan behålla sina jobb, 
sin hälsa och sitt liv. 
text & foto Anna Pella

De hade provat allt. Trots det höll familjen på att gå under. Till 
sist blev de tvungna att göra upp med sina mest tabubelagda 
känslor och låta Sofia flytta till ett särskilt boende. Nu har 

mamma Anna-Karin tagit initiativ till forskning som ska leda 

Sid 30

Sofias mamma tar initiativ till att anhöriga ska få behålla sin 
hälsa, sitt jobb och sitt liv. För en tid sedan flyttade Sofia till 
särskilt boende efter att familjen länge kämpat för att få livet 
att fungera.

Sid 38
Som förälder kan myndighetskontakter leda till mycket frus-
tration och ilska. Ibland så till den grad att vi tappar kontrol-
len. Föräldrakraft ger dig guiden för arga föräldrar.

Sid 42 Ann Gomér skriver om oron hon ständigt känner som mam-
ma till Frida. Läs ett utdrag ur hennes nya bok!

Sid 46
Anhörigriksdagen 2018 närmar sig med stormsteg, men 
redan nu kan du möta en av föreläsarna – Niklas Altermark.
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ANHÖRIG   

När Sofia Andersson, 
snart 14 år, får syn 
på mamma Anna-
Karin går hon di-
rekt fram till henne, 
tar hennes händer 
och sätter pekfing-

ret på mammas näsa. Det betyder 
”Sjung”. Mamma Anna-Karin börjar 
gnola på ”Klappa händerna när du är 
riktigt glad”. Då ler Sofia. Men så fort 
mamma slutar gör hon samma sak 
igen. Och igen. Vi befinner oss i hal-
len hemma hos Sofia på det särskilda 
boendet Gläntan i Ösmo utanför 
Stockholm, där Sofia gör sig redo för 
att gå på en liten promenad med 
mamma.

SOFIA FÖDDES MED EN grav ospecifik 
utvecklingsstörning med autistiska 
drag. Mamma Anna-Karin och pappa 
Mikael bestämde tidigt att inte låta 
Sofias diagnos begränsa familjen. De 
fortsatte därför leva sitt liv som de 
hade tänkt. Sofia sov visserligen 
dåligt, men det gör ju alla spädbarn. 
När Sofia var ungefär ett år började 
sömnproblemen eskalera och de 
turades om att vara med henne, två 
timmar i taget. 

Anna-Karin säger att de första 
åren ändå gick ganska bra. Men Sofia 
utvecklade aldrig någon dygnsrytm. 
Hennes diagnos gjorde henne istället 
allt mer aktiv ju äldre hon blev, hon 
var ständigt i rörelse, rev ned saker 
och blommor, länsade skafferiet när 
ingen såg och behövde aktiv tillsyn 
för att inte göra sig illa. 

Så småningom började Sofia då 
och då vakna klockan två för att 
sedan vara vaken resten av natten. 
Detta hände ofta ett par nätter i 
veckan. Hon behövde stimulans för 
att inte bli uttråkad och ofta satte 
föräldrarna på Mora Träsk på dvd 
som de spelade om och om igen tills 
morgonen kom och det var dags att 
gå till förskolan. 

Redan innan Sofia föddes hade de 
bestämt att de skulle gå ned lite i 
arbetstid när de blev föräldrar, och 
Anna-Karin bestämde sig nu för att 
vara ledig en hel dag varannan vecka. 
Första halvåret ägnade hon den 
lediga dagen åt bara en sak. Att sova. 
Snart ökade hon sin ledighet till en 
dag i veckan. 

KURATORN PÅ HABILITERINGEN SÅG att 
föräldrarna började bli slitna och 
hjälpte dem att ansöka om avlastning, 
och när Sofia var tre år började hon 
på korttids varannan helg, fyra dygn. 
Detta ökades så småningom upp till 
sju och sedan tio dygn. Sen sa kom-
munen stopp. ”Man får inte mer.”

När lillasyster Ella föddes blev det 
än mer tydligt hur stora Sofias behov 
var. Det var omöjligt för en förälder 
att ensam ta hand om både Ella och 
Sofia, som nu hunnit fylla sex år. 
Föräldrarna mådde allt sämre, båda 
befann sig på randen av utmattning. 
Kommunen beviljade nu avlösarser-
vice tio timmar i månaden så att 
Anna-Karin skulle kunna åka hemi-
från och rida en gång i veckan. 

Ytterligare något år gick innan de 
för första gången fick frågan ”Hur 
länge orkar ni ha Sofia boende hem-
ma?” Frågan kom från både kuratorn 
på habiliteringen och Sofias barnn-

eurolog. Anna-Karin minns att 
barnneurologen sa något i stil med 
att ”barn som Sofia bor ofta i särskilt 
boende.” 

Men hon och Mikael viftade bort 
frågan. Det var ju omöjligt att lämna 
bort Sofia. Så får man ju inte göra. 
Istället sökte de och fick 25 timmars 
assistans i veckan, först och främst 
för att ha hjälp på kvällar och helger. 
Nattassistans var inte aktuellt, 
menade Försäkringskassan. 

Assistenter rekryterades. Det 
visade sig att de som sökte var stu-
denter och de flesta stannade inte 
längre än ett halvår. Det var svårt att 

Anna-Karin har tagit initiativ till forskning som ska leda till att anhöriga kan behålla 
sina jobb, sin hälsa och sitt liv.
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Drygt 1500 barn och ungdomar 
bor i bostad med särskild ser-
vice idag. Antalet har varit 
ungefär detsamma de senaste 
tio åren. Det finns många olika 
skäl till att familjer söker denna 
insats, ett skäl kan vara att bar-
net har personlig assistans, 
men upplever att det varit för 
påfrestande och sårbart och 
därför söker en mer stabil lös-
ning. Det kan också vara så att 
assistanstimmar i kombination 
med andra insatser inte räcker 
till för att ge ett heltäckande 
stöd.

Källa: Socialstyrelsens  
Kunskapsguide

Sofia är ett 
av 1500 barn 
och unga som 
bor i bostad 
med särskild 
service

HEA Medical vill ge människor med funktionsnedsättning ett bättre liv med hjälpmedel från 
hela världen. Andreas Collin är medaljör i rullstolsrugby och använder elastiskt universalband 
från Bodypoint när han ska leka med sin dotter. Läs mer på www.heamedical.se
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få kontinuitet, assistenter kom och gick, och 
Anna-Karin beskriver känslan av att befinna sig 
i ett akvarium. 

– Det fanns ingenstans att ta vägen. Det gick 
inte att rycka upp sig eller skärpa sig. Att stän-
digt vara jour, och beredd att rycka in om assis-
tenten behövde hjälp, ökade på vår stress ytter-
ligare. Det gick inte att slappna av hemma. 
Situationen blev bara värre och värre, vi blev 
sjukskrivna och åt antidepressiva mediciner.

DE HADE KÖRT EN meter genom kaklet. Så beskri-
ver hon det.

Läkarens ord om att barn som Sofia ofta bor i 
särskilt boende gjorde sig påmind. En förbju-
den, tabubelagd känsla fylld av ångest och 
rädsla. 

– Det är inte okej att lämna bort sitt barn i 
Sverige idag. Särskilt inte när personlig assis-
tans framställs som den enda 
lösningen, annars är man en dålig 
förälder. Det var enormt jobbigt 
att ens tänka tanken. Vi blev 
tvungna att välja mellan vår hälsa 
eller att Sofia skulle bo hemma.

Anna-Karin minns att hon 
tänkte att de borde träffa någon 
som kunde hjälpa dem att fatta 
beslutet – utan skuldkänslor.

Ytterligare en tid passerade, 
tills att de för snart två år sedan 
samstämmigt konstaterade, att 
nu går det inte längre. 

Våren 2016. 
Kommunens 
LSS-handlägga-
re är förstå-
ende, tar sig tid, 
trä�ar Sofia. 
Kuratorn är 

med på mötet, påpekar hur allvar-
lig situationen är, säger att om 
inte den här familjen får ett posi-
tivt beslut kommer hon göra en 
orosanmälan till Socialtjänsten. 
Handläggaren säger att det deras 
samtal räknas som en muntlig 
ansökan. Dessutom tipsar hon om 
en person som jobbar på ett privat 
vårdföretag och som har stor 
erfarenhet av särskilda boenden, 
kanske kan han berätta lite mer 
om vad detta kan komma att innebära? Anna-
Karin och Mikael ber handläggaren avvakta med 
att dra ärendet i nämnden tills de hör av sig. De 
googlar men hittar nästan ingenting om särskilda 
boenden för barn som Sofia. De söker upp och 
pratar med föräldrar som fattat liknande beslut. 
De pratar med personen som handläggaren tip-
sat om. De väljer att avvakta lite, lite till.

Återigen plågas de av tabubelagda känslor 
och Anna-Karin önskar att någon kan se henne i 
ögonen och säga ”Nu är det dags. Det här går 
inte.” 

– Jag ville så gärna få luta mig mot någon 
annan än bara oss. Jag pratade med en vän som 
sa ”Ni måste känna att det är rätt för er. Ingen 

annan kan säga det”. Hon hade rätt – vi måste 
kunna leva med vårt beslut. Alltså måste vi 
själva fatta det.

Hon beskriver processon som att hon tvingas 
möta sina demoner. På djupet. Erkänna för sig 
själv att man är otillräcklig för sitt barn.

Någon månad senare ringer de till handlägga-
ren. Sen går allt mycket fort. 

DET HINNER BLI JULI och Anna-Karin och lillasys-
ter Ella är och handlar mat på den lokala mataffä-
ren ute på landet där de semestrar några dagar i 
samband med att Sofia är på sommarkollo. De 
står i kassan när samtalet kommer. ”Sofia är 
beviljad särskilt boende”. Anna-Karin försöker 
hålla ihop känslorna medan hon betalar, packar 
varorna i kassar och de åker tillbaka till huset de 
hyrt. 

Sen bryter hon och Mikael ihop. Känslor av 
otrolig lättnad. Avgrundsdjup 
sorg. Det bästa som hänt, och 
samtidigt det jobbigaste. Hur kan 
ett och samma besked orsaka så 
motstridiga känslor?

När de samlat sig börjar sökan-
det efter ett boende. LSS-
handläggaren hittar inte någon 
ledig plats som passar. 
Vårdföretaget som de tidigare 
varit i kontakt med har ett par 
lediga platser men de visar sig 
vara bortlovade. Känslor av 
frustration och antiklimax infin-
ner sig. De orkar ju inte längre? 
De googlar igen och hittar ett 
boende i Ösmo, fem mil från 
hemmet i nordvästra Stockholm. 
Där finns en ledig plats och Sofia 
kan flytta in om två månader.

Det är mycket som måste 
ordnas inför flytten och Anna-
Karin väljer att ”stänga av” käns-
lomässigt och bara göra det som 
behöver göras. Mikael har ingen 
energireserv så det blir hon som 
söker färdtjänst, hittar en ny 
skola, ansöker om skolskjuts. 
Med mera. 

– Jag gick in i projektledarrol-
len. Två månader var kort tid för 
att lösa allt, men med lite tur föll 
pusselbitarna på plats. 

Den 12 september 2016 flyttar 
Sofia, då 12 år, hemifrån. 

Anna-Karin tillåter sig nu känna efter på 
riktigt. Hon är jättearg och besviken för att det 
blivit som det blivit. Men efter någon månad 
minskar ilskan, särskilt när de ser att Sofia trivs 
så bra på sitt boende. Hon verkar må bättre än 
någonsin, sover bättre, lär sig nya saker och 
utvecklas på ett sätt som de inte trott varit 
möjligt. 

– Egentligen är det inte så konstigt eftersom 
Sofia nu hade utbildad, erfaren och engagerad 
personal runt sig hela tiden som kunde utmana 
henne på ett helt annat sätt än vad vi – två 
utmattade föräldrar – hade kunnat göra. 

Krafterna återvänder sakta och Anna-Karin 

”Jag kanske ska 
köpa lite blommor 
igen?” När Sofia 
bodde hemma 
gjorde familjen sig 
av med alla kruk-
växter eftersom 
hon tyckte om att 
välta dem.

Linnéuniversitetet/Natio-
nellt kompetenscentrum 
anhöriga har beviljats 4 
miljoner från Skandias 
forskningsstiftelse för att 
under 2018-2021 kartlägga 
behov av stöd och utveckla 
verktyg som förebygger 
hälsa, välbefinnande, 
yrkesarbete och social del-
aktighet för anhöriga i 
arbetsför ålder. 

Projektet består av en 
befolkningsstudie som ska 
kartlägga omfattning, kon-
sekvenser och behov hos 
personer som ger vård och 
stöd till närstående. Före-
byggande och rehabilite-
rande stödinsatser kommer 
sedan att utvecklas och 
utvärderas.

Forskning 
skapar stöd 
till anhöriga
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börjar träna, träffa gamla 
vänner, prestera bättre 
på jobbet. Lillasyster Ella 
börjar ta hem kompisar 
igen, vilket hon inte gjort 
på länge. Anna-Karin, 
Mikael och Ella bestäm-
mer sig för att åka på en 
mycket efterlängtad 
utlandssemester.

Ett och ett halvt år har nu passe-
rat. Anna-Karin har funderat 
mycket över vad det är som gör 

att man känner så mycket skam och 
skuld kring att inte orka som förälder. 
Är det samhällets normer eller någon-
ting inom en själv? Vad skulle hända 
om normer och attityder var annor-
lunda? Vilket stöd behövs för att man 

som anhörig ska kunna behålla sin 
hälsa, sitt jobb och sitt liv? Det måste 
finnas något att göra. 

Hennes eget arbete på ett försäk-
ringsbolag som arbetar förebyggande, 
eftersom de vet att det blir dyrt när 
skadan väl är skedd, har väckt tankar 
om hur viktigt det är med hälsoföre-
byggande insatser. Efter att ha disku-

terat frågan med sina 
kollegor fick hon därför 
en idé till ett forsknings-
projekt som handlar om 
att hitta förebyggande 
stödinsatser för anhöriga 
till ett barn, en förälder 
eller partner med funk-
tionsnedsättning, de-
mens eller sjukdom. 

DÄREFTER PRESENTERADE HON IDÉN för 
Linnéuniversitetet som under hösten 
sökte och fick fyra miljoner från 
försäkringsbolagets forskningsstiftel-
se. 

Projektet ska pågå under fyra år 
och första steget är en så kallad 
befolkningsstudie som ska visa på hur 
anhörigas situation ser ut i Sverige 

”Jag kanske ska 
köpa lite blommor 
igen?” När Sofia 
bodde hemma 
gjorde familjen sig 
av med alla kruk-
växter eftersom 
hon tyckte om att 
välta dem.

Assistans är jättebra även 
om det inte fungerade för 
oss. Och det är särskilt 
boende också. Det måste få 
vara upp till varje familj 
att avgöra vad som är bäst 
för dem.  
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idag. Utifrån resultatet ska olika insat-
ser sedan utformas och testas.

– Vi har ju provat en massa saker, 
men inget har funkat för oss. Jag vill 
göra skillnad för människor och hop-
pas att projektet ska leda till att vi 
hittar insatser som verkligen fungerar. 
Det behövs tidiga insatser för familjer 
så att föräldrar kan fortsätta arbeta, 
orka röra på sig och träffa vänner, se 
till att syskon får må bra. 

– Om detta hade funnits när Sofia 
föddes hade det kanske kunnat bespa-
ra oss en massa lidande, oro och sorg, 
säger hon och fortsätter:

– Man kör och kör, tänker, var är 
min gräns? När tippar det över? Släkt 
och vänner såg att vi gick på knäna, 
eller snarare höftkulorna. Kanske 
hade det varit annorlunda om vi hade 
fått sova. Så här i efterhand vet vi ju 
att sömnen är den absolut viktigaste åter-
hämtningen. 

Något hon kan ångra är att de inte tog kon-
takt med andra familjer i liknande situation där 
i början. De ville fortsätta leva sitt vanliga liv. 
Kanske berodde det på att Sofias funktions-

nedsättning inte syntes så mycket den första 
tiden och att det tog tid för Sofia att få diagnos.

En annan lärdom är att försöka att inte se 
allt så svart eller vitt. Att ett beslut om att 
Sofia inte kan bo hemma inte nödvändigtvis 
måste innebära att det kommer vara så för 
alltid.

”Jag hoppas att 
forskningsprojek-
tet ska leda till att 

man hittar stöd som 
fungerar så att vi 

anhöriga kan behålla 
vår hälsa, vårt jobb 

och våra liv.”

Att Föräldrakraft är en inne-
hållsrik tidning känner du sä-
kert till. Men som prenume-
rant på pappers tidningen får 
Du myc ket mer! Inte minst får 
du tillgång till ALLA pappers-
utgåvor som pdf, ända sedan 
starten för snart 12 år sedan. 

En kunskapsskälla som slår det 
mesta. Ladda ned och läs val-
fritt nummer när som helst!

1 års prenumeration kostar 395 
kronor, 2 år kostar 790 kronor. 
Mejla din beställning till 
pren@faktapress.se

Prenumerera på

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

FÖRÄLDRAKRAFT  NR 1, 2018
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Sofia tar mamma Anna-Karins hän-
der och sätter pekfingret på hennes 
näsa. Det betyder ”Sjung”.

l  Sov när du kan. Sömnen är din 
absolut viktigaste återhämtning. 

l  Förenkla och rensa upp i varda-
gen för att frigöra tid som behövs 
till allt extra jobb kring barnet. 

l  Har ni möjlighet, ska�a till 
exempelvis städhjälp eller matkas-
se med så färdig mat som möjligt.

l  Prioritera hårt bland de aktivite-
ter ni gör. 

l  Trä�a andra föräldrar och dela 
tips.

l  Om ni står inför svåra beslut om 
nödvändig avlastning – tänk att det 
inte måste vara så för alltid.

l  Be om hjälp tidigt – av familj, 
vänner, habilitering, LSS-handläg-
gare. Vänta inte till du kraschat.

Anna-Karins  
och Mikaels 
tips

 
 Då har vi en kurs för dig som vill  

använda djur- & naturupplevelser 
i ditt arbete!

 
Mer information om kursen ”Djur och natur ” 

finns på www.nordensark.se/utbildning

Är du personlig assistent, ledsagare,  
personal inom daglig verksamhet, lärare 

inom särskola eller liknande?

HON TYCKER ATT DET är synd att det blivit 
så svartvitt i debatten, att särskilt boende 
utmålas som något dåligt, som barnen 
ofrivilligt kommer drabbas av när den 
personliga assistansen nu dras in för så 
många.

 – Assistans är jättebra även om det 

inte fungerade för oss. Och det är sär-
skilt boende också. 

– Det måste få vara upp till varje 
familj att avgöra vad som är bäst för 
dem. Sofia har det jättebra på sitt boen-
de, tänk att det som var bäst för oss 
också kunde bli riktigt bra för Sofia. Â
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GUIDE FÖR
ARGA FUNKIS-
FÖRÄLDRAR

Du har rätt att bli upprörd  

– men välj dina strider!

TEMA  
ANHÖRIG

1. 
VAD ÄR ETT  

RÄTTSHAVERISTISKT 
BETEENDE? 

En person med ett rättshave-
ristiskt beteende har fastnat i 
gamla oförrätter, ältar dessa 
och uppvisar ofta självuppta-
genhet, som till exempel yttrar 
sig i arga inlägg på sociala 
medier, där man ibland inte 
drar sig för att peka ut enskilda 
personer med privata uppgifter. 
Det är också vanligt att man 

Som förälder till ett barn med 
funktionsnedsättning kan 
myndighetskontakter leda till 
mycket frustration och ilska. 
Ibland så till den grad att vi 
tappar kontrollen. Föräldrakraft 
har trä�at psykotera peuten 
Jakob Carlander som tipsar om 
hur man undviker att utveckla ett 
rättshaveristiskt beteende.
text Anna Pella   
foto Linnea Bengtsson   

kommer i konflikt med sin egen 
omgivning i kravet på medhåll. 
Det kan också finnas ett starkt 
behov av att alltid få sista ordet 
och vägra låta sig överbevisas 
av fakta. 

Personer med rättshaveris-
tiskt beteende är misstänksam-
ma mot sin omgivning, har 
svårt att sätta sig in i andras 
situation och att acceptera 
kompromisser och gå vidare. 

Att överklaga beslut, bli arg, 
upprörd och ta strid för sitt 
barns rättigheter är däremot 
inte ett rättshaveristiskt bete-
ende. Det är var och ens fulla 
rätt och ansvar som förälder.

2. 
VEM RISKERAR ATT
UTVECKLA DETTA? 

Alla människor löper risk att 
utveckla ett rättshaveristiskt 
beteende. Det hör livet till att 
någon gång drabbas av depres-
siva tankar och se sig själv som 
ett offer för omständigheterna. 

Men visst finns det en ökad 
sårbarhet hos dig som förälder i 
mötet och kontakten med alla 
ditt barns stödinstanser. När 
man får besked om sitt barns 

funktionsnedsättning är en 
vanlig reaktion att man vill 
hitta en förklaring, och kanske 
även en syndabock att lägga 
skulden på. Detta är ett sätt att 
försöka flytta de jobbiga käns-
lorna bort från sig själv. 

Du blir extra sårbar om du 
inte får bearbeta sorgen över 
ditt barns funktionsnedsättning 
och att livet inte blev som du 
tänkt, samtidigt som du befin-
ner dig i en tillvaro med stress 
och oro för framtiden.

3. 
MEN DET ÄR SÅ JOBBIGT 

ATT BE OM HJÄLP...
Du och ditt barn är beroende 

av andras beslut och har i och 
med det ett lägre självbestäm-
mande än andra. En del i sorg-
bearbetningen kan vara att 
försöka acceptera att barnet 
och familjen behöver stöd från 
samhället. 

Att behöva be om hjälp kan få 
många att känna att de blottar 
sig. Om man då blir ifrågasatt 
eller nekade stöd väcks känslor 
av att känna sig kränkt, att vara 
ett offer. 

Vill du lära dig 
mer om rätts-
haveristiskt 
beteende? 
Jakob Carlan-
der, leg. psy-
koterapeut, 
föreläser på 
Särskolans 
rikskonferens 
14–15 maj i Lin-
köping.
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GUIDE FÖR
ARGA FUNKIS-
FÖRÄLDRAR

Du har rätt att bli upprörd  

– men välj dina strider!
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Så länge du strävar mot att 
försöka hitta konstruktiva 
lösningar är du på rätt spår. 
Att bli arg och upprörd är 
okej. Att vara besvärlig är en 
rättighet och ibland en skyl-
dighet. Det är bra att protes-
tera när brister finns. 

Som förälder ska man göra 
allt för sina barn och aldrig 
aldrig acceptera att bli offer, 
men inte heller göra någon 
annan till offer.

4. 
SÅ EGENTLIGEN  

HANDLAR DET OM  
PSYKISK OHÄLSA? 

Ja. Att under en längre tid 
känna sig arg och hjälplös leder 
till en djup känsla av att världen 
behandlar en orättvist. Man 
känner sig allt mer övergiven 
och ensam och kan i och med 
detta utveckla en sjuklig miss-
tänksamhet, ångestsyndrom 
eller depression, och ett rätts-
haveristiskt beteende kan vara 
enda sättet att känslomässigt 
undvika dessa obearbetade 

känslor, och är därför en form 
av psykisk ohälsa. 

Föräldrar som uppvisar ett 
rättshaveristiskt beteende har 
stora likheter med patienter 
som lider av Posttraumatic 
Embitterment Disorder, PTED. 
Denna diagnos har identifierats 
av den tyske psykiatern Michael 
Linden och är på förslag att 
införas för att beskriva en 
patientgrupp som uppvisar ett 
stereotypt beteendemönster, 
ofta efter att ha varit med om 
ett trauma i livet.

5. 
VAD KAN JAG GÖRA FÖR 

ATT UNDVIKA DETTA? 
Din mentaliseringsförmåga 

påverkas av hur du mår. Det 
krävs koncentration, närvaro 
och förmåga att avläsa sin 
omgivning. Stress, trötthet, 
rädsla, oro och ilska är några 
faktorer som försvårar detta. 

Om du känner att du är arg 
på ”allt och alla” eller att du är 
ett offer för omständigheterna, 
sök stöd och hjälp för detta. 

Lyssna på dina närstående och 
se hur omgivningen reagerar 
när du berättar vad du känner. 
Turas om, som förälder, att föra 
dialog med vård och myndighe-
ter. 

Sök professionell samtals-
hjälp om du inte kommer vida-
re. Ta en paus från de upplevda 
konflikthärdarna, kanske ge-
nom att bestämma att de får 
vila några veckor. Perspektivet 
kan ge dig distans och funde-
ringar om ”Vad var det jag var 
så arg på egentligen?”. Fråga 
dig ”Gynnar detta oss och mitt 
barn?” Ge utrymme åt annat i 
livet.

6. 
VAD SKA JAG GÖRA OM VI 
BLIR ILLA BEMÖTTA OCH 

BEHANDLADE?
Du ska göra allt som står i 

din makt. Kämpa, kräv din rätt 
och överklaga. Men inte i affekt. 
Du ska inte kränka, hämnas 
eller fälla personliga omdömen. 

Håll fokus på ditt barn och 
berätta hur du känner: ”När ni 

Jakob Carlander 
är legitimerad 
psykoterapeut, 
handledare och 
författare, aktuell 
med boken 
”Möta människor 
med rättshave-
ristiskt beteen-
de”, skriven till-
sammans med 
Andreas Svens-
son, leg. psyko-
log. 

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

Vi vänder oss till dig som använder teckenspråk eller 
anpassad kommunikation. Hos oss kan du läsa det 
individuella programmet. 

Vi arbetar med utomhuspedagogik, med estetisk verksamhet 
och stort fokus på samspel och kommunikation.

Möjlighet till boende under studietiden finns. Ansökan till 
höstterminen 2018 är fortfarande öppen!

Läs gärna mer på mogard.se/gymnasiesarskola

Välkommen till: 
Mo Gård Gymnasiesärskola!

             Rektor Ida Withell
             010-471 67 89
             ida.withell@mogard.se

  Rådgivare Gunnar Johansson
  010-471 66 48
  gunnar.johansson@mogard.se

VAD JAG KAN GÖRA 
SOM FÖRÄLDER?
l�Undvika personangrepp.
l�Lyssna på min partner.
l� Söka hjälp för min egen del, 

som ACT eller parterapi.
l� Ta hjälp av ett opartiskt om-

bud.
l� Ta en paus från alla ”krig” för 

att få perspektiv.
l�Ge utrymme åt annat i livet.
l� Vända dig till Justitieombuds-

mannen (JO) om du påpekat en 
brist och inte blivit hörsam-
mad.

… OCH SOM  
PROFESSIONELL?
l�Lyssna och sätt dig in i föräld-
rarnas perspektiv.
l�Tänk på att du är i maktposi-
tion.
l�Ha koll på dina egna affekter.
l�Lova inget du inte kan hålla.
l�Var tydlig och adekvat.
l� Be att få återkomma om du inte 

kan ge besked.
l�Behandla alla lika.
l� Försök skapa en trygg atmosfär 

för ett bra samarbete.
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säger så här känner vi oss illa be-
handlade”. Försök att stanna vid det 
och invänta den professionellas 
reaktion och förslag på lösning. Turas 
om som föräldrar att föra dialogen 
och stäm av med varandra. 

En annan idé är att ta med ett 
opartiskt ombud. Att inta en god ton 
brukar alltid vara mer framgångsrikt. 
Var kvar i er egen fråga, ihärdiga och 
tydliga, och var besvärliga om ni 
måste, utan att själva besväras av det. 

Välj era strider: ”Vad är det vi vill 
uppnå och hur bidrar vi till att det blir 
som vi önskar?” Om ni försökt upp-
rätta kontakt och påpeka en brist 
utan att bli hörsammade, kan ni 
vända er till Justitieombudsmannen 
(JO).

7. 
VAD BÖR  

PROFESSIONELLA TÄNKA  
PÅ NÄR DE MÖTER  
OSS FÖRÄLDRAR?

Var ödmjuk inför att föräldern 
känner sitt barn bäst och har både bra 
och dåliga erfarenheter av att möta 
professionella. Våga vara kvar i star-
ka känslor och vara adekvat. Du bör 

vara ytterst försiktig med att genera-
lisera eller moralisera och alltid 
acceptera föräldrarnas närvaro och 
åsikter. Försök skapa en trygg atmos-
fär för ett bra samarbete. Det du lovar 
ska du hålla. 

Som professionell ska du ”tåla 
mer” och du behöver därför ha koll på 
dina egna affekter som ilska, oro, 
skam och skuld, för att kunna be-
handla människor lika utan att lägga 
in personliga värderingar. När man 
som professionell blir pressad är det 
vanligt att man först går tillmötes för 
mycket, och sen tvingas återta sina 
löften med makt. Om du känner dig 
trängd, avbryt och be att få återkom-
ma, som det gamla ordspråket ”Bättre 
fly än illa fäkta.” 

8. 
NÅGRA ORD PÅ VÄGEN?

Som förälder: Se upp om själva 
sakfrågan, i det här fallet ditt barns 
behov, kommer i bakgrunden på 
bekostnad av dina krav på upprättelse 
eller vedergällning. 

Undvik personangrepp, påminn dig 
om att även professionella är männ-
iskor av kött och blod. Gå inte utanför 

ämnet med svepande beskyllningar, 
förolämpningar, hot eller mejlbomb-
ning. Begär inte ut mängder av hand-
lingar med avsikt enbart att straffa 
myndigheten. 

Tänk igenom hur det du gör, säger 
eller skriver kan påverka andra. Det 
du säger eller skriver på sociala 
medier ska du kunna säga öga mot 
öga till den du anklagar. Det är alltid 
bättre att ses än att skriva mejl eller 
prata i telefon. 

Slutligen kan det vara bra att 
känna till att även professionella kan 
uppvisa ett rättshaveristist beteende. 
Ett exempel på detta är när domar i 
Förvaltningsrätten inte respekteras 
utan överklagas av Försäkringskassa 
eller kommun. Â

BOKTIPS
Möta människor med 
rättshaveristiskt bete-
ende. Av Jakob Carlan-
der, Andreas Svensson 
Förlag: Gothia Fortbild-
ning, 2017.

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

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

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

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

          

Vi vet att alla kan  
utvecklas och må bra!
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Den där ständigt 
närvarande oron

R82 x:panda
är ett flexibelt och dynamiskt sittsystem som kan ställas in för att 
passa varje barns individuella behov. Med x:panda skapar du enkelt 
symmetri i sittande. 

Det stora tillbehörssortimentet ger möjlighet att ge barnet rätt stöd 
på rätt plats. Allt för att skapa postural kontroll!

Läs mer på etac.se

LEVA eller ÖVERLEVA?

Andningen kommer alltid först!
För att ge barn förutsättningen att vara aktiva på sin nivå, 

ta in kunskap och leva ett gott liv, är postural kontroll  
A och O. Ge rätt stöd på rätt plats – då kan barnet göra 

annat än att bara sitta och andas. 

Att LEVA eller ÖVERLEVA.

ANHÖRIG   

Att få barn med funktions varia-
tioner förändrar livet på fler sätt 
än man tror är möjligt. Kan man 
hitta livsglädje igen när oron är 
ständigt närvarande? Ann Gomér 
skriver om detta i sin nya bok 
”Mitt annorlunda barn”.

– Stundtals 
känns det som 

att allt som hänt 
har lett fram 

till just den här 
boken och det 

är otroligt skönt 
att få uttrycka 
alla de tankar 

jag går och bär 
på, säger Ann 

som bor i Häljarp 
tillsammans med 

dottern Frida.

Livet med Frida idag är 
både himmel och helvete 
på många olika sätt. Hon 

är en otroligt glad och mysig tjej 
för det allra mesta. Hon blir 
sanslöst glad för minsta lilla, en 
rejäl prutt kan hon fnissa åt en 
bra stund. Ännu bättre blir det 
om den släpps i badkaret, där 
ljudet blir ännu större och det 
nästan ekar. Samtidigt kan hon 

text Ann 
Gomér

foto Linnea 
Bengtsson 

plötsligt bli bottenlöst ledsen 
ibland. Ofta förstår man inte 
varför. Man får försöka trösta så 
gott det går. Kanske är hon lite 
extra skör vissa dagar, precis 
som alla andra?

I många år var hon en natt-
uggla som ofta vaknade på 
nätterna och kunde ligga vaken 
ett par timmar. Under de åren 
var jag mer trött än jag är nu. 
Jag är så beroende av min sömn 
för att fungera, så efter ett par 
nätter utan vettig sömn är jag 
inte det minsta kul. Numera 
sover hon oftast bättre. Det 
kommer perioder då och då 
som fortfarande kan bli stökiga. 
Ofta beror det på att hon hostar 
så hon vaknar av det och sedan 
har svårt att somna om igen. 
Ibland kan det bero på biverk-
ningar på mediciner.

En ständig oro är förstås att 

någon mer sjukdom ska drabba 
Frida. Att hon ska uppleva 
smärtor och må dåligt. Vi har 
legat på alla avdelningar på 
Lunds barnsjukhus utom en, 
barncanceravdelningen. Jag 
hoppas innerligt att vi slipper 
hamna där. 

Eftersom Frida inte har 
någon fastställd diagnos 
så vet jag inte om hon har 

någon förhöjd risk för någon typ 
av cancer eller annan sjukdom. 
Jag vet dock att vissa autoim-
muna sjukdomar som reuma-
tism och diabetes är vanligare 
hos personer som har en grund-
läggande genetisk defekt. Jag 
försöker att förutse, ligga steget 
före. Men helt lätt är det inte 
när man inte ens vet vad man 
letar efter. 

Numera finns det helt  
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Den där ständigt 
närvarande oron

R82 x:panda
är ett flexibelt och dynamiskt sittsystem som kan ställas in för att 
passa varje barns individuella behov. Med x:panda skapar du enkelt 
symmetri i sittande. 

Det stora tillbehörssortimentet ger möjlighet att ge barnet rätt stöd 
på rätt plats. Allt för att skapa postural kontroll!

Läs mer på etac.se

LEVA eller ÖVERLEVA?

Andningen kommer alltid först!
För att ge barn förutsättningen att vara aktiva på sin nivå, 

ta in kunskap och leva ett gott liv, är postural kontroll  
A och O. Ge rätt stöd på rätt plats – då kan barnet göra 

annat än att bara sitta och andas. 

Att LEVA eller ÖVERLEVA.
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andra utmaningar. Vi har 
upplevt en gång att en pojke 
på korttids blev ertappad 
inne i Fridas sovrum mitt i 
natten med handen nere i 
Fridas trosor. Hur länge 
han hade varit där vet 
ingen. Det var sagt att 
personalen skulle vara vaken 
på natten, men så hade inte 
skett. 

Jag blev naturligtvis oerhört 
upprörd över det. Bara att 
tänka sig att Frida skulle ha 
någon form av sexualitet är helt 
främmande. Det har hon inte 
heller, inte än iallafall. Men han 
hade det. Och det är ju något 
som vi måste leva med. Hon 
kommer att vara helt beroende 
av andra människors beskydd i 
hela sitt liv. Kan jag lita på 
dem? Kommer de att kunna 
skydda henne? 

En gång för många år sedan 
råkade personalen på dåvaran-
de korttids missa att Frida smet 
ut genom ytterdörren. Hon 
traskade iväg i strumporna sent 
en eftermiddag, mitt i vintern. 
Det var redan mörkt ute och 
hon ser dåligt så hade en bil 
kommit då så hade hon kunnat 
råka väldigt illa ut. Som tur var 
hade Peter bestämt sig för att 
hämta henne lite tidigare den 

dagen och fick syn på henne 
komma gående. Han trodde inte 
sina ögon! Det blev ett jäkla liv 
förstås. Personalen skulle vara 
”en på en”, det vill säga att en i 
personalen hade ansvar enbart 
för Frida. Ändå kunde det ske. 
Någon hade gjort ett misstag 
som kunde kostat min dotter 
livet. Hur var det möjligt? 

Det där är ett av mina störs-
ta bekymmer idag. Jag måste 
lita på att de som har ansvaret 
för henne verkligen har den 
kontrollen som är nödvändig. 
Många av de som arbetar med 
Frida som jag numera känner 
mycket väl litar jag på. Men det 
kommer in nya, man tar in 
vikarier… Jag har inte så myck-
et val. Jag måste lita på dem, 
trots att det gjorts misstag förr 
och förmodligen kommer att 
göras ett och annat misstag 
igen. Det är den verklighet jag 
har att förhålla mig till, så länge 
jag och Frida lever. 

Det finns hos mig en oro 
för att Frida ska uppleva 
någon form av övergrepp 

förstås. Ibland läser jag om hur 
personal behandlat omsorgs-
mottagare illa på olika sätt. Det 
gör så ont i mig att någon kan 
skada eller utnyttja personer 

som inte kan försvara sig, oav-
sett om de är små barn eller 
vuxna. 

Det finns risker även att 
andra runt Frida som själva har 
funktionsnedsättningar gör 
något. Frida har råkat ut för 
flertalet incidenter redan, där 
andra barn slagit henne och 
tafsat på henne. Det är otroligt 
svårt att förhålla sig till det, jag 
inser förstås att det inte finns 
några som helst sätt att skydda 
henne alltid mot allt. Men jag 
vet också att så länge hon är här 
hos mig, i mitt hus, i min vård, 
kommer hon att vara trygg. Min 
önskan är att jag ska kunna 
känna mig precis lika trygg när 
hon är på andra ställen. Frågan 
man ständigt ställer sig är om 
det är för mycket begärt?

Jag minns ett tillfälle, också 
för länge sedan, när Frida 
var på korttids en helg och 

jag hade tagit bilen till stan för 
att gå och handla. Precis när jag 
hade parkerat kom en av perso-
nalen gående med Frida i sin 
rullstol. Hon och Frida såg inte 
mig men jag satt kvar och tittade 
på dem en stund. 

Det jag fick se gjorde mig 
förkrossad. Kvinnan som körde 
Frida pratade i telefonen. Frida 
vände sig om hela tiden och 
försökte få hennes uppmärk-
samhet genom att peka på olika 
saker och teckna åt henne. Men 
hon såg inte Frida alls. Hon var 
helt uppslukad av sin telefon, 
skrattande och pratande med 
någon annan. 

Plötsligt avslutades samtalet 
och hon stoppa de telefonen i 
fickan. Skulle hon rikta upp-
märksamheten mot Frida nu? 
Nej. Inte en sekund. Hon fort-
satte gå längs med trottoaren 
som om det som fanns i rullsto-
len var en säck potatis. Hon 
ignorerade Frida fullkomligt. 
Jag kunde knappt tro att det var 
sant. Att bete sig på det sättet 
var så grymt och så elakt. Jag 
bröt ihop och grät en stund i 
bilen. Sedan åkte jag hem. 

Måndag morgon ringde jag 
till chefen för korttids och 
berättade exakt vad jag sett. 
Man får ju sällan veta exakt vad 
det leder till men jag hoppas att 
hon fick sig en tankeställare. 
Kanske var hon för ung för att 
förstå? Eller ställer jag som 
mamma för höga krav? 

Nej, jag tycker nog faktiskt 

Frida
Ålder: 15 år.

Bor: Hos mam-
ma halvtid och 
pappa halvtid.

Familj: Mam-
ma, pappa, 
syster Fanny, 
bonusmamma 
Nina och 
bonusbror 
Max.

Skola: Årskurs 
9 på tränings-
skolan i Lands-
krona.

Intressen:  
Lyssna på 
musik, titta i 
böcker och 
bada.
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att det minsta man kan begära 
som patient, brukare, elev, 
omsorgsmottagare på något 
sätt är att bli lyssnad på och bli 
sedd. Visst rabblar Frida ofta 
samma saker om och om igen, 
visst blir man trött på att höra 
det. Men att strunta i att möta 
henne och inte svara henne alls 
är så otroligt respektlöst. Tänk 
dig själv om du satt där i rull-
stolen och försökte få uppmärk-

samhet från den som körde. 
Hur hade du upplevt att bli 
totalt ignorerad? Att vända på 
perspektivet kan vara väldigt 
nyttigt ibland. Och om man inte 
förstår vad ett respektfullt 
bemötande är bör man kanske 
hitta ett annat sätt att försörja 
sig på.

För många år sedan arbe-
tade jag inom äldreomsor-
gen i ett par år. Det var en 

mycket intressant tid och jag 
gillade arbetet med de gamla 
väldigt mycket. Tyvärr fanns det 
några i personalen som aldrig 
skulle ha arbetat inom vården 
alls och det gjorde att jag till 
slut inte orkade vara kvar. Det 
berodde, kan jag se tydligt och 
klart idag, på dåligt ledarskap – i 
sin allra värsta form. 

Att se mellan fingrarna med 
mobbning bland personalen och 
med personer som begår över-
grepp regelbundet av patienter 
hoppas jag innerligt är en 
svunnen tid nu. Lex Sarah, som 
kom till efter att undersköter-
skan Sarah Wägnert 1997 
gick ut och berättade om hur 
man vanvårdade gamla 
människor på ett sjukhem, 
var ett bra steg i rätt riktning. 
Det fick upp problemet på 

Ann
Ålder: 52 år.

Bor: Villa i Häl-
jarp nära Lund.

Familj: Bor med 
dottern Fanny 
heltid och dot-
tern Frida halv-
tid.

Gör: Författare 
av skönlitteratur 
och läromedel 
samt fotograf, 
producent, ljud-
tekniker och eko-
nom.

På gång:  
Nya böcker om 
Moa och Linus, 
ett läromedel i 
engelska för 
grundsärskolan, 
en bok (Sju nyck-
lar) för anställda 
inom omsorgen.

bordet, alla pratade om det och 
myndigheter fick bråttom att se 
över sina rutiner. 

Jag försökte även på min tid 
tala om för chefer hur illa det 
gick till men inget hände. Man 
skyllde oftast på att facket 
motsatte sig att man agerade 
mot de anställda med omplace-
ring eller avsked. Jag var ung 
och okunnig och hade inte en så 
stark stämma då. Men det 
borde naturligtvis ligga i allas 
intresse att se till att de som 
arbetar inom vården också är 
både empatiska och kompeten-
ta. Om inget annat kan man ju 
resonera ur ett helt själviskt 
perspektiv. En vacker dag blir 
vi alla gamla och mer eller 
mindre beroende av hjälp. 

På tal om Sarah Wägnert 
så fick hon frågan av en 
reporter på en kvällstid-

ning ett par år senare om hon 
hade svårt att få ett nytt jobb 
efter hon hade gått ut och berät-
tat om vanvården. Hennes svar 
är oslagbart: 

– Nej, och jag resonerade 
som så att jag ändå inte ville 
jobba för en arbetsgivare som 
inte var beredd att anställa mig 
efter det jag hade gjort. 

Det kallar jag integritet. Â

När livet som förälder inte blir 
som man tänkt sig. Så lyder 
undertiteln till Ann Gomérs 
egenpublicerade bok ”Mitt 
annorlunda barn”.
Ann Gomér är född 1965 och har 
skrivit många böcker utgivna på 
såväl Bona Signum som Nypon 
och Vilja. Hon är även lärome-
delsproducent, föreläsare och 
ekonom.
Läs mer på  
www.mittannorlundabarn.se 
och www.bonasignum.se

Skriver om livet 
för föräldrar med 
annorlunda barn

”Mitt annorlunda barn” är en 
utlämnande berättelse som 
fokuserar den komplexitet och 
de känslor som kan uppkomma 
när graviditeter avslutas på ett 
sätt som inte ligger i paritet 
med det förväntade. 
Mycket läsvärd! 

Ur recension i BTJ-häftet nr 9, 2018 
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ANHÖRIG   

STRIDEN OM LSS 
AVGÖRS I VALET”

Genom forskningsrappor-
ter, vetenskapliga artiklar 
och debattinlägg har Nik-

las Altermark blivit en av front-
figurerna i kampen för personlig 
assistans.

Trots alla attacker mot 
assistans tror han att striden 
kan vinnas:

– Läget är inte alls hopplöst.
Tvärtom. Niklas Altermark 

tror att V och L kommer att 
försvara assistansen hårdare 

och mer enträget än någonsin 
tidigare. Det är mycket möjligt 
att de kommer att lyckas för-
svara det i regeringsförhand-
lingarna efter valet.

– I synnerhet om försvaret av 
LSS presenteras som vallöften. 
När Annie Lööf i en debatt 
säger att ”hur kan ni nedmonte-
ra...?” ökar sannolikheten 
betydligt att hon efter valet inte 
kommer att kunna backa. Alla 
politiker är oroliga för att ses 
som svikare.

Eftersom S och M troligen 
inte går att rubba – och tycks 
vara överens om att spara på 
LSS – hänger allt på småpar-
tierna.

– SÅ LÄNGE FRÅGORNA debatte-
ras och finns i väljarkårens 

”

VARFÖR DU SÅ AKTIV 
I DESSA FRÅGOR?

– Det finns både intellek-
tuella och biografiska skäl. 
Jag har arbetat på grup-
pbostäder och upplevt hur 
man utövar makt mot de 
som bor där. Jag har själv 
diagnoser inom psykisk 
ohälsa, som panikångest och 
återkommande depressioner. 
Därför har jag alltid funderat 
över vad som är normalt 
och vad som är avvikande 
och vad det får för politiska 
konsekvenser. Det har varit 
invävt i mitt liv. Samtidigt är 
jag väldigt priviligerad med 
bra jobb och en plattform 
att tala utifrån så man kan så 
klart inte jämföra mina erfar-
enheter med de som blir av 
med sin assistans.

HUR KOMMER DU ATT 
ARBETA MED FRÅ-
GORNA NÄRMASTE 
TIDEN?
– Jag vill få till en så bra deb-
att som möjligt genom att 

dechi�rera en retorik som 
ofta präglas av missvisande 
påståenden. Som forskare 
är jag autonom men när 
man ser att människors 
rättigheter hotas har man 
ett ansvar att påpeka kon-
sekvenserna.
Under året kommer förhopp-
ningsvis även en antologi 
med artiklar om assistans 
från flera olika forskare. 
– Vi försöker lyfta frågor som 
saknas i den o�entliga deb-
atten. Det finns massor av 
bra forskning om assistans 
och deltagande i samhället 

som förbigås med tystnad 
medan diskussionen handlar 
om fusk, säger Niklas Alter-
mark.

DU TALAR PÅ  
ANHÖRIGRIKSDAGEN  
I MAJ, VAD TAR DU 
UPP DÄR?
– Allt tyder på att assistans 
är väldigt viktigt ur ett 
anhörigperspektiv. Det är 
tydligt att neddragningar av 
assistans för barn och unga 
leder till att anhöriga får 
ta över. På individuell nivå 
leder det till försämrade liv, 
men det får konsekvenser 
även på ett samhällsplan. 
Det blir färre kvinnor på 
arbetsmarknaden eftersom 
det i regel är kvinnor som 
utför obetalt arbete i hem-
met. Vi har en regering som 
profilerar sig på en feminis-
tisk politik, men en sannolik 
konsekvens av eroderad 
assistans är det är kvinnorna 
som får utföra det obetalda 
arbetet som anhöriga. Â

Talar på Anhörigriks-
dagen i Varberg i maj.

medvetande kommer partier, 
särskilt de små, att vilja opini-
onsbilda inför valet. För varje 
gång som politiker säger sig vilja 
försvara assistansen blir den 
politiska kostnaden efter valet 
allt större. Om däremot frågan 
faller bort från agendan kommer 
politikerna inte ha lika stor 
anledning att ge några löften.

Tystnaden, eller motståndet, 
från S och M gör inte protester-
na meningslösa.

– Troligen får S och M över 
50 procent i valet, men LSS kan 
ändå bli en fråga i regeringsför-
handlingarna. L, C och KD kan 
säga att ”vi går med på det här, 
men då får ni i M gå med på våra 
krav om assistansen”.

– Jag hoppas helt enkelt att 
småpartierna binder fast sig vid 
masten och lovar att efter valet 
driva assistansfrågan gentemot 
statsministerposten, oavsett 
om det är M eller S, så att M 
och S inte gör upp själva. Och 
forskningen visar faktiskt att 
partier tenderar att hålla sina 
vallöften mer än vad man tror. 

L OCH V HAR profilerat sig allra 
tydligast för LSS. Men KD ligger 
inte långt efter med Emma 
Henriksson, Ebba Busch Thor 
och David Lega som alla fått 
uppmärksamhet för LSS-
uttalanden. Liksom Centerns 
Annie Lööf och Anders W 
Johnsson.

– För varje gång dessa politi-
ker tar upp frågorna i debatten 
är det bra i försvaret av LSS, 
liksom när funktionshinderrö-
relsen och anhörigrörelsen är 
jobbiga och visar att det finns 
en politisk kostnad. Samtidigt 
finns ett behov av att informera 
politiker, att få dem att förstå 
konsekvenserna.
S TYSTNAD I ASSISTANSFRÅGAN 
tolkar Altermark som att man 
vill ha bort frågan till efter valet.

– S gör ju anspråk på att 
för svara välfärden, och man vill 
inte framstå som partiet som de 
facto slår hårt mot den här 

Hur ser framtiden ut för LSS  
och insatsen personlig assistans? 
De närmaste månaderna blir  
avgörande menar forskaren 
Niklas Altermark.

text Valter 
Bengtsson

foto Linnea 
Bengtsson
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gruppen och deras anhöriga. 
Strategin är att säga att ”vi har 
inte rört rätten till assistans” 
och i övrigt hålla tyst, i hopp om 
att frågan ska försvinna.

– Men det kan bli kostsamt 
för S om folk inte tror på dem 
och det börjar bli svårt att prata 
om den egna politiken för att 
man får många obehagliga 
frågor om assistansen. 

ÄVEN OM S IDAG är pressat och 
defensivt, så behöver det inte 
betyda att man är på väg att 
svänga i frågan. 

– Strategin för S är att ”vi 
tjänar mer på att lägga några 
miljarder extra på barnbidrag”, 
eller vad det nu kan vara, än på 
assistansen. Det är en statsfi-
nansiell prioritering. Visst kan 
det se ut som att partiet försäm-
rar för en utsatt grupp, men 
”om vi har en stenhård retorik 

mot fusk kommer vi lättare 
undan”. 

M är också svårflörtat, me-
nar Niklas Altermark.

– M har en historia av att 
vara emot höga offentliga utgif-
ter och att jaga fuskare, och det 
finns inga tecken på att den 
politiken förändras.

MILJÖPARTIET DÅ?
– Om man ser till vad MP 

sagt i riksdagen ställer man sig 
helt bakom S linje. Jag har hört 
häpnadsväckande saker från 
MP-ledamöter som verkar 
sakna grundläggande kunska-
per om området. Det finns 
andra MP-politiker, på regional 
och kommunal nivå, som är 
väldigt kunniga, men på rikspla-
net har man valt linje, även om 
man självklart måste fortsätta 
att arbeta för att få dem att 
ändra sig.

STRIDEN OM LSS 
AVGÖRS I VALET”

– MP har länge haft som mål 
att betraktas som regeringsdug-
ligt och då måste man kompro-
missa. Men de har ingen stark 
förhandlingsposition. För att få 
driva miljöpolitik släpper man 
socialpolitiken verkar det som.
HUR SER MAN DÅ till att småpar-
tierna håller fast vid LSS-löftena 
efter valet?

– Jag hoppas att de ska prata 
ännu mer om LSS och tjäna på 
att ta upp assistansen i sina 
valrörelser. Efter valet blir det 
viktigt att utkräva politiskt 
ansvar.

Niklas Altermark betonar 
vikten av att uppvisa enighet 
inom funktionshinderrörelsen.

– De som kämpar för assis-
tans måste se att andra insatser 
också måste förbättras. 
Rättighetsrörelser vinner när 
de är eniga och solidariserar sig 
med varandra. Â

Optimist trots 
alla attacker 
mot LSS.
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Han har alltid älskat att 
skoja och skratta. Böckerna 
har varit en fest att läsa. 
Men nu vill Jonas  
Helgesson visa upp även 
de mörka sidorna av livet.   
 
text  Valter Bengtsson   
foto  Linnea Bengtsson

”
INTERVJU   
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Jag har blivit 
bättre på att 
tala om livets  
svåra sidor”
Den nya boken ”Det är i 

alla fall tur att vi inte är 
döda” är proppfull med 

Jonas Helgessons humor, men 
samtidigt mer allvarlig än hans 
tidigare böcker.

Bland all livsglädje finns 
mörka kapitel med scener från 
Vitryssland och det nedlagda 
mentalsjukhuset Vipeholm, 
som får Jonas att tänka på 
koncentrationsläger. 

Vi får också läsa en omska-
kande berättelse om hur Jonas 
blev ifrågasatt som pappa, av 
andra föräldrar, en vanlig dag 
på ett köpcenter i Skåne.

NYSS, DEN 4 mars, fyllde Jonas 
Helgesson 40 år. 

– Det ska bli ganska härligt 
att bli lite äldre. Jag har ingen 
åldersnoja. Jag har uppnått så 
mycket att jag inte känner 
någon stress över saker jag inte 
hunnit med det jag vill.

Jonas bor med hustrun 
Hanna och deras två barn, 
Esther och Albin, i en villa i 
Dalby utanför Lund. Men han 
är född och uppväxt i Göteborg.

Det var i 20-årsåldern som 
han under viss vånda lämnade 
släkten och ”emigrerade” till 
Skåne. 

– Flera i kompisgänget skulle 

flytta ner från Göteborg och jag 
hängde på. Jag hade en baktan-
ke – jag ville testa mina vingar 
för att se vad jag kan och inte 
kan. 

Innan hade Jonas bott i en 
lägenhet nära mina föräldrar. 
Mamma brukade ringa och 
fråga om hon skulle hjälpa till 
att tvätta och laga mat, eller 
föreslog att ”du kan väl äta här 
ikväll?”

 – Jag kände att om jag ska 
flytta så ska jag flytta långt. Det 
var ett eldprov för att se om jag 
verkligen klarade mig utan 
föräldrar och hjälp. 

I början var det en stor om-
ställning. 

– Jag hade alltid haft så 
många runt omkring mig, som 
alltid funnits där med en hjäl-
pande hand. Nu fanns de inte 
där. Men det gjorde att jag 
kunde ta nästa steg. Ja, det liv 
jag lever idag började där – det 
var då jag började tro att jag 
faktiskt kan leva ett ganska 
normalt liv.

NÅGRA ÅR SENARE sa det ”klick”. 
Jonas träffade Hanna och inom 
två år hade de gift sig.

– Vi kände tidigt att vi ville 
satsa fullt ut. Det var det klas-
siska klicket. Men sedan tog det 

några år innan vi skaffade barn. 
När vi fick Esther år 2013 så 
blev det den största omställ-
ningen i mitt liv, berättar Jonas. 

Det hade varit ett jättekliv 
när han lärde sig gå trots cp-
skadan. Att börja tala var en 
annan milstolpe, liksom att ha 
assistenter och sedan flytta 
hemifrån på egen hand. 

Men att skaffa barn var 
mycket större. 

– Tidigare fanns det inte ens i 
min fantasi att jag skulle skaffa 
barn. Även om jag hade många 
mål i livet så vågade inte ens jag 
hoppas på egna barn. Det kän-
des som att jag inte skulle klara 
av det när jag inte kan hjälpa 
mig själv.

– Successivt förstod jag att 
det kunde fungera, att jag kan 
bli pappa. Jag började tänka att 
jag och min fru är ett team. Jag 
kanske inte kan göra alla grejer 
själv, det är till exempel inte så 
praktiskt att jag klipper bar-
nens naglar. Visst är det små 
bekymmer, men det är ändå 
nästan varje dag något. 

Den nya boken rymmer en 
hemsk berättelse om hur Jonas 
blev ifrågasatt som förälder. 
Om angreppet från en kvinna 
och en man i ett köpcenter. Om 
mannen som med höjd röst 

”

Ett citat från 
dottern gav 
namnet på 
nya boken 
som släpptes 
i mars av 
Libris förlag.
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säger ”Är du verkligen hennes 
pappa? Var är pappan? Vems är 
barnet?” och som följer efter 
Jonas och dottern Esther, tills 
de undsätts av Hanna.

– Det kapitlet hade jag först 
inte tänkt ha med i boken. Men 
jag bestämde mig för att jag 
ville tala även om den sidan. 
Inte för att hänga ut någon 
annan, kanske var det en olyck-
lig tillfällighet att detta hände, 
men jag ville beskriva mina 
känslor. 

– Allt det praktiska kring 
barnen löser jag och min fru 
tillsammans, det praktiska 
väger väldigt lätt. Men när det 
gäller det sociala livet vill ingen 
bli misstänkliggjord och ifråga-
satt om man verkligen är pappa 
till sina barn. Den känslan vill 
jag uttrycka. Att inte ha förtro-
ende som pappa från andra 
vuxna. Det är en kamp jag, och 
även min fru, får ta med i bud-
geten. 

Kampen handlar inte bara 

om konstiga kommentarer från 
folk han inte känner. Varje dag 
är en tuff utmaning.

– Varje dag skriker kroppen: 
nej, inte en dag till! Då får man 
ta en dialog med sin egen kropp. 
Är det du eller jag som bestäm-
mer?

Den nya boken ger en mer 
ärlig bild av vardagen med en 
cp-skada.

– Med den här boken vill jag 
säga att det också är lugnt att 
må dåligt, det är okej att inte 
alltid vara på topp.

Så nu är du helt ärlig i bo-
ken?

– Detta är min minst förskö-
nande bok. Att förneka att man 
har dåliga dagar tror jag inte är 
så bra, man borde vara lite mer 
ärlig med vad man känner. Men 
det är klart... man måste kunna 
läsa boken också. I slutet av 
boken finns en en dialog med 
min fru när jag mår dåligt. Den 
är skriven direkt efter att den 
hände och är totalt äkta.

I boken skriver Jonas att 
Hanna tittar honom rakt i 
ögonen och säger: ”Jonas, kom 
ut från toaletten! Bli inte ett 
med din skit! Du brukar ju säga 
att precis som toalettbesök så 
varar inte jobbigheter för evigt. 
Svårigheter är inte det hemska 
som man först föreställer sig. 
Och det går ofta över, och då 
kan man gå ut och möta världen 
igen. Jonas, gör nåt kul idag.”

Nästa bok från Jonas Hel-
gesson blir dock lite min-
dre ärlig. Om planerna 

går i lås blir det en deckare!
– Nu känner jag att jag får ta 

en paus med att skriva om mig 
själv. Att berätta om barn, fru 
och föräldrar är utlämnande, 
även om det har varit mitt eget 
val. Nu ska jag ”hitta på” en bok 
istället. Men det får ändå en 
anknytning till vem jag är, efter-
som jag tar upp hur det var för 
handikappade på mentalsjuk-
hus för 50 år sedan.

En ganska 
vanlig arbets-
dag för Jonas 
Helgesson 
består ofta 
av ka	e och 
författande 
hemma i 
köket – så här 
kan den se ut.
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Behöver du stöd 
för att komma ut  
i arbetslivet? 
Hos Misa kan du få:

08-580 813 40    www.misa.se
info@misa.se

Josef 
”På jobbet 

får man 
utvecklas”

 ● En daglig verksamhet 
på en arbetsplats som 
passar just dig.

 ● En sysselsättning på 
en arbetsplats som 
passar just dig.

 ● Stöd under ditt 
arbetsplatsförlagda 
lärande (Apl).

Handlingen kommer att 
utspela sig på Vipeholm, som 
ligger någon mil från Jonas 
hem. 

– Jag har varit där för att 
rekognoscera, och även på 
gravplatsen utanför Lund där 
man begravde handikappade 
med bara ett nummer på grav-
stenen. Det säger lite om hur 
man behandlade dessa män-
niskor, och det ska jag försöka 
ta upp i deckaren. 

Vipeholm beskrivs även i 
den nyss utgivna boken. 
Jonas skriver bland an-

nat att ”någon behandling eller 
omsorg var det inte på tal om. 
Det var mer som en förvarings-
plats, för att skona samhället 
från dessa sinnesslöa individer 
som man helt öppet kallade 
idioter. De patienter som visade 
ett aggressivt beteende satte 
man antingen i isoleringscell 
eller lobotomerade. Tvångs-
steriliseringar hörde också till 

det vanliga. Motivet för detta 
var att det skulle hindra män-
niskor som ansågs defekta, 
undermåliga och asociala från 
att fortplanta sig.”

Ett besök på gravplatsen, 
med de numrerade korsen, 
beskriver han så här:

”Jag står där vid korsen 
länge. Överväger att börja prata 
till gravarna. Det är så mycket 
jag vill säga. Kanske framförallt 
förlåt. Förlåt för hur vi såg på 
er.

Och jag blir inte kvitt tanken 
på att om jag hade fötts för 100 
år sedan så kanske jag också 
hade legat begraven här, med 
ett nummer på gravstenen.

Men jag vill också säga till 
dem att det har blivit bättre. Att 
vi har ändrat oss. Att vi faktiskt 
har blivit mer öppna människ-
or. Inte för att det skulle hjälpa 
dem, men ändå. Jag finner tröst 
i att mycket i världen blir bätt-
re, särskilt för alla ’annorlunda’ 
människor.”

– På papperet är vi kanske en 
annorlunda familj, men i prakti-
ken är vi ganska vanliga, säger 
Jonas Helgesson.
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Jonas arbetar själv aktivt 
för att förbättra villkoren 
för personer med funk-

tionsnedsättningar även i andra 
länder, som Vitryssland dit han 
rest många gånger för att dela 
med sig av sina perspektiv.

- Jag reser dit igen under 
våren och det är som att resa 
tillbaka i tiden till ett väldigt 
uppdelat samhälle. Situationen 
i Vitryssland påminner mycket 
om Vipeholm på 50-talet. Det 
görs många framsteg men hela 
samhällsstrukturen måste 
moderniseras. Dessa människ-
or har ingen möjlighet att flytta 
från institutionerna. På något 
sätt ”ägs” de av staten. 

Jonas är engagerad genom 
Erikshjälpen. Han hjälper till 
att dra in pengar. Han träffar 
politiker, talar med barnen och 
föreläser för allmänheten för 
att frågan ska få uppmärksam-
het och väcka intresse för nya 
synsätt. Jonas egen bok 
”Grabben i kuvösen bredvid” 
har översatts till många olika 
språk, förutom vitryska.

Även om förhållandena på 
Vipeholm nu tillhör his-
torien är Jonas Helges-

son kritisk till samhällsutveck-
lingen i Sverige idag.

Han nämner framförallt 
situationen på arbetsmarkna-
den.

– Vi har jobbat mycket med 
att skapa en värdegrund som 
innebär lika värde för alla, men 
i praktiken hjälper det inte 
jättemycket att säga att ”du är 
lika mycket värd, men du får 
inte jobba här”. 

– Nästa steg måste bli att få 
arbetsgivare att anställa perso-
ner med funktionsnedsättning. 
Arbetslösheten är 56 procent 
bland de som har en tydlig 
funktionsnedsättning, det är 
väldigt tyst om det. Politikerna 
tar inte upp det för de kan inte 
vinna politiska poäng på det och 
därför gör man inte så mycket 
åt det. 

– Visst har det hänt lite 
grand, fler utbildningar har 
öppnats upp, men det är tän-
kandet som måste förändras 
– man tycker fortfarande att 
funktionshindrade ska leva på 
bidrag. Det är inte bara OK utan 
det normala. Kunskapen är låg 
och det finns en rädsla för att 
det ska bli så komplicerat. 
Arbetsgivarna måste ändra 
attityd.

– Kanske måste man göra 
som i Tyskland där det i vissa 
regioner finns ett system, som 
innebär att av två personer med 
samma meriter vinner den som 
har en funktionsnedsättning. 
Kanske är det något som behövs 
till en början. Det är ungefär 
som att bygga hus. Man börjar 
med att sätta en gjutform, som 
man tar bort när det är färdigt. 
Det kan behövas sådana hjälp-
funktioner för att alla ska förstå 
att det gynnar samhället och 
individen. Sen får arbetsgivarna 
bara acceptera att det ser ut så 
här, det är så samhället funge-
rar.

– VI LEVER i en tid då allt ska 
effektiviseras och gå snabbare 
och snabbare. I den kulturen är 
funktionsnedsättning inte det 
ultimata – men det är kulturen 
det är fel på, inte oss människor.

Jonas egen arbetsdag inne-

bär ofta att han sitter hemma 
och arbetar på datorn – han har 
lärt sig skriva ganska snabbt 
med två fingrar på tangentbor-
det. I genomsnitt är han ute på 
föreläsningar två dagar per 
vecka, på allt ifrån skolor och 
universitet till sjukhus, konfe-
renser, företag och kyrkan.

SJÄLV MENAR JONAS att han fått 
föreläsandet i sina gener.

- När min mamma också 
började föreläsa så upptäckte 
jag plötsligt att hon är så himla 
duktig på att ta publiken. Hon 
var rolig på scenen utan att veta 
hur det gick till. För vissa är det 
nog förunnat. Jag behöver 
knappt tänka på vad jag ska 
säga inför publiken, det bara 
kommer. Jag är otroligt tack-
sam att jag fått det arvet efter 
mamma somkanske fått det från 
sin mamma som också gillade 
att uttrycka sig. 

Känner du att du har föränd-
rats mycket sedan du började 
skriva böcker och föreläsa?

– Idag är jag bättre på att ta 
upp livets svåra sidor än när jag 
började för tio år sedan. När jag 
var yngre var det mer svartvitt, 
inga gråtoner. Idag är jag mer 
nyanserad, och säger inte läng-
re att ”ingenting är omöjligt”. 
Självklart är det mycket som är 
omöjligt. Jag får inte inspira-
tion av att allt är möjligt, utan 
av att något är möjligt. 

Som kristen hämtar Jonas 
energi genom att gå på 
gudstjänst, nästan varje 

söndag. Han jämför det med 
mental träning. Det var dock en 
personlig tränare som fick ho-
nom att sluta ödsla tid på ”då-
liga tankemönster”.

– Jag är nyfiken på livet, och 
kan ärligt säga att jag varje dag 
lär mig något nytt. Bara att vara 
pappa och att vara med mina 
barn är lika bra som mental 
träning, man kommer så snabbt 
till livets kärnpunkter. Allt 
skalas av till det mest centrala.

– När jag ser på mina barn 
fylls jag av tacksamhet över att 
ha det är livet. Mitt liv som 
började lite ”fult” har blivit så 
himla fint, säger Jonas 
Helgesson. Â

Att inte ha för-
troende som 
pappa från 
andra vuxna. 
Det är en kamp 
jag får ta med 
i budgeten, 
säger Jonas 
Helgesson.

- Jag lärde mig också hur 
viktigt det är att inte ödsla tid på 
dåliga tankemönster när jag för 
några år sedan hade en personlig 
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- Jag lärde mig också hur 
viktigt det är att inte ödsla tid på 
dåliga tankemönster när jag för 
några år sedan hade en personlig 

Humor är ett av Jonas Helgessons bästa 
verktyg: ”Jag tar in humorn i det viktigaste 
jag har att säga, för att göra det ännu vikti-
gare. Jag skulle inte klara det utan humor.”
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xxXXXXXX XX:       XXXXX      XXXXXXXXXX     XXX  

  

ANNONSTORG

Vad är Fritidsinfo.se?
– En webbsajt och förening 

med drömmar om ett samhälle 
där alla människor har möjlighet 
att leva ett roligt och meningsfullt 
liv oavsett funktionsförmåga. Ett 
liv där alla får chansen att uppleva 
gemenskap och utvecklas som 
människa. Att inspirera och 
inspireras.

Varifrån kommer ditt engage-
mang som grundare av Fri-
tidsinfo?

– Jag är uppvuxen med en 
fantastisk bror med autism och 
kognitiv funktionsnedsättning och 
med andra nära anhöriga med 
funktionsnedsättning, så är jag väl 
medveten om hur värdefull en 
aktiv och meningsfull fritid är 
även för denna målgrupp. Många 
drömmar gav inspiration till att 
skapa en ideell kultur- och fritids-
guide.

Kan du berätta om några öns-
kemål på aktiviteter du har 
fått?

– Det här är några exempel: 
”Jag undrar om det finns funkis-
ridning där jag bor och vad andra 
tycker om det?”

”Mia och Mira klättrar varje 
lördag. Det skulle jag också vilja 
prova, men det finns ingen här 
hemma eller på mitt boende som 
kan följa med”

”Jag drömmer om att börja på 
pardans, men saknar en danspart-
ner”

”Jag längtar efter att springa 
elljusspåret, men känner mig 
otrygg att ge mig ut själv”

”Jag har länge velat lära mig 
mer om att skulptera och undrar 
om det finns någon som skulle 
vilja introducera mig till denna 
konstform? Kanske en riktig 
konstnär?”

”Jag älskar att spela datorspel 

”Håll
dröm-
men
vid liv”

Zandra Funelid inspirerades av anhöriga med 
funktionsnedsättningar och grundade därför 
webbsajten Fritidsinfo.se  
text  Valter Bengtsson  foto  Linnea Bengtsson

och skulle väldigt gärna vilja lära 
mig mer om speldesign, men 
känner ingen som gör sådant, vem 
kan hjälpa mig?”

Vad händer just nu på Fritids-
info?

– Vi arbetar för att underlätta 
både planering och deltagande. Jag 
vet hur svårt det faktiskt kan vara 
för personer med funktionsned-
sättning att komma iväg på aktivi-
teter, just för att det ofta kräver en 
god planering. Det handlar om att 
skapa personliga resurser, som kan 
följa med på olika aktiviteter som 
ett stöd för deltagaren och/eller 
som stöd för ledaren på plats.

Vad hoppas du på under 2018?
– Min förhoppning är att alla 

föreningar som erbjuder kultur- 
och fritidsaktiviteter ska ansluta 
sig till fritidsinfo.se och att barn, 
ungdomar och vuxna med funk-
tionsnedsättning upptäcker oss. Vi 
vill verka för att fler ska få chansen 
till en aktiv och meningsfull fritid, 
utifrån just sina egna förutsätt-
ningar. 

– Hålla drömmen om en rolig 
och meningsfull fritid vid liv! Â

Zandra
Ålder: 33 år.

Bor: Telefonplan, 
Hägersten.

Gör: Personlig 
assistent, frilan-
sande skådespe-
lare och skribent 
- se även www.
zandrafunelid.
com.

Intressen:  
Resor, matlag-
ning, design och 
en aktiv fritid, 
förutom fritids-
info.se
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Ta steget, Du behövs!

Intresserad och vill veta mer?
www.familjehemsbanken.se

• Är du en trygg vuxen med båda 
fötterna på jorden?

• Har du funderat på att bli familje-
hem eller kanske kontaktfamilj?

 

ANNONSTORG

Arbetsgivarföreningen KFO ................................. 18

ABH Utbildning & Föräldrakraft ......................... 29

Brukarkooperativet JAG  ........................................ 15

CJ Advokatbyrå ...........................................................7

Durewall Institutet .....................................................13

Etac Sverige................................................................ 43

Familjehemsbanken .................................................55

Frösunda Omsorg .......................................................9

Hea Medical .................................................................33

Humana Assistans ......................................................3

Högalids Folkhögskola ............................................55

Igne Advokatbyrå ...................................................... 11

ANNONSÖRER I DETTA NUMMER:

Boka annons i Föräldrakraft nr 2 
SENAST 26 APRIL 2018.

NÄSTA NUMMER AV FÖRÄLDRAKRAFT
l Teman om funktionsrättskonventionen, hjälpmedel och Hjultorget 
l Utkommer 18 maj 2018

Misa ................................................................................ 51

Mo LSS ........................................................................... 41

Nationellt kompetenscentrum anhöriga ............2

Stiftelsen Valjeviken ..................................................12

STIL ...................................................................................5

Särskolans rikskonferens ........................................ 10

Uriform  .........................................................................55

Värna .............................................................................. 19

Ågrenska ...................................................................... 21

Vill du skaffa nya kunskaper
och bli mer självständig?

Baskursen för dig med 
lindrig utvecklingsstörning!

Vi har undervisning, fritid  
och boende samlat på skolan.

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

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

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

Hjälpmedel: 
FÖRSTA DAGEN MED 
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l Lär dig fokusera med yoga
l Allt om ”Vägen till arbete”
l Böckernas lättlästa värld 
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Assistans 
• SÅ FICK WILMA, 3  

PERSONLIG ASSISTANS
• DETTA SKA ALLA

ASSISTENTER KUNNA 

Måns Möller  
KOMIKERN SOM

FÅR PUBLIKEN 
ATT GRÅTA

Kollo 
SARA, 19, VANN 
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”Jag är stolt över Vincent”
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n 13

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 11 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:

• 4 VÄLFYLLDA PAPPERSUTGÅVOR PER ÅR.
•  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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Gå gärna in på www.humana.se och läs mer om oss.

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

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

Personlig assistans: FLYTTA HEMIFRÅN  
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FÖRSTA DAGEN MED 
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l Lär dig fokusera med yoga
l Allt om ”Vägen till arbete”
l Böckernas lättlästa värld 
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STORA BARN- 
NUMRET

Assistans 
• SÅ FICK WILMA, 3  

PERSONLIG ASSISTANS
• DETTA SKA ALLA

ASSISTENTER KUNNA 

Måns Möller  
KOMIKERN SOM

FÅR PUBLIKEN 
ATT GRÅTA

Kollo 
SARA, 19, VANN 

MOT KOMMUNEN

annorlundabarn

special!
BARN- 

NUMRET

annorlundabarnbarn
Älskade          

”Jag är stolt över Vincent”

Vin
n te

aterbilje
tte

r: 

GLA
DA 

HUD
IK

Sida
n 13

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 11 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:

• 4 VÄLFYLLDA PAPPERSUTGÅVOR PER ÅR.
•  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

Avsändare: 
FaktaPress AB
Backebogatan 3
129 40  Hägersten
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