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SID 34 

Jag var en sådan som tänkte ”Ååh, kan inte föräldrarna få ordning 
på sina barn!” FREDRIK MALMBERG

Johan Wendt

FK_1704_s01_ettan_v04.indd   1

2017-12-01   20:17

NUMMER 4, 2017 • 85 KRONOR

självsjälv
 tack vare vård i hemmiljö
 tack vare vård i hemmiljösjälv
 tack vare vård i hemmiljösjälv

MATTECENTRUMS GRUNDARE OM KAMPEN 
FÖR BARN MED NPF (OCH SIN EGEN ADHD)

EN HEL TIDNING OM ATT

Ge dittbarn
en bra
start

Johan Wendt

NUMMER 1, 2018 • 105 KRONOR TIDNINGEN  OM BARN, UNGA & VUXNA I BEHOV AV SÄRSKILT STÖD

assistans!�

Eijas föräldrar 
kämpar för dottern

 JAG VILL 

BERÄTTA OM LIVETS  

MÖRKA SIDOR

Guide!
Bästa tipsen  

för ARGA 
föräldrar

SEX FAMILJER 

OM ORON FÖR  

FRAMTIDEN

Tema Anhörig 
Sofias flytt  
till särskilt
boende blev 
räddningen

ENKÄT

  SÖ
REN

 O
LS

SO
N

SAGAN O
M

LSS

    JONAS:

TIDNINGEN  OM BARN, UNGA & VUXNA I BEHOV AV SÄRSKILT STÖD

 JAG VILL
    JONAS:    JONAS:

assistans!�
”HÅLL DRÖMMEN OM EN ROLIG FRITID VID LIV” – sid 54

FK_1801_s01_ettan_v01.indd   11

2018-03-12   16:01

Sören Olsson: ”Låt #metoo växa och inkludera alla orättvisor”

SKOLAN SOM TAR 
VARA PÅ ALLA 

FRAMSTEG

AGNESAGNES

Sören Olsson: ”Låt #metoo växa och inkludera alla orättvisor”

BÄTÄTÄ TTRE STSTS ÖD I S

SID 34 SID 34 Sören Olsson: ”Låt #metoo växa och inkludera alla orättvisor”

SKOLAN SOM TAR 
VARA PÅ ALLA 

FRAMSTEG

AGNESAGNES

SEX FAMILJER

OM ORON FÖR 

FRAMTIDEN

ENKÄTENKÄT

SÖ
REN

 O
LS

SO
N

SÖ
REN

 O
LS

SO
N

SÖ
REN

 O
LS

SO
N

SAGAN O
M

SAGAN O
M

SAGAN O
M

LSS
LSS
LSS

NUMMER 2, 2018 • 105 KRONOR 
TIDNINGEN  OM BARN, UNGA & VUXNA I BEHOV AV SÄRSKILT STÖD

       TILL ALLA 
UNGA I VÅRT LAND

Guide!
Framtidens

hjälp-
medel

�Max�
avslöjar

fördomar

�Moha�
vägrar
deppa!

TEMA HJÄLPMEDEL

  SÖREN O
LSSON

Ett 
val u

tan 

fu
nkis- 

frågor?

    JONAS:

TIDNINGEN  OM BARN, UNGA & VUXNA I BEHOV AV SÄRSKILT STÖD

       TILL ALLA

    JONAS:    JONAS:

Familjernas tips  
till nästa regering:

Inför Hjultorget

Lyssna 
på oss!
Lyssna 
på oss!
Lyssna 
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FÖRÄLDRAKRAFT NR 2, 2018  - FUNKTIONSRÄTTSKONVENTIONEN

✃

FN-DEKLARATIONEN OM MÄNSKLIGA 

RÄTTIGHETER FÖR PERSONER MED 

FUNKTIONSNEDSÄTTNING

MED HARALD STRAND

HARALD STRAND HAR FÖRFATTAT ORIENTERINGEN SOM PUBLICERAS HÄR I FÖRÄLDRAKRAFT OCH PÅ HEJAOLIKA.SE 

7
avsnitt

 Funktionsrätts-

konventionen
– en orientering

FK_1802_s01_ettan_v06.indd   11

2018-05-04   14:37

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

SÅ HÄR BYTER DU TILL ETT ASSISTANSBOLAG 
SOM LYSSNAR PÅ SINA KUNDER

På Frösunda Omsorg bestämmer kunden över sitt liv 
och sin vardag. Det gör att våra kunder trivs bättre och 
upplever en högre kvalitet i sin assistans.  
    Om du vill byta assistansutförare ska du kontakta oss 
så hjälper vi dig med alla detaljer. Du kommer att få en 
personlig assistans som är seriös och fokuserar på det 
som du tycker är viktigt. 
    Och om du är personlig assistent med stort kundfokus 
ska du genast söka jobb hos oss!

Varmt välkommen!

När vi frågar våra kunder om vad som är viktigast för 
dem svarar de: Bemanning, bemötande och tillgänglig-
het. Och därför är det vårt viktigaste fokus – varje dag.

Sök jobb som personlig assistent: 

Web: frosunda.se/ledigajobb

        Vi frågar 
våra kunder... 

Läs mer och byt till Frösunda Omsorg: Web: frosunda.se/bli-kund Tel: 0771-37 67 86 32Mejl: kundkontakt@frosunda.se
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Prenumeration inom Sverige:  
Ett år, 395 kr inkl moms (373 kr + 
22 kr moms). Två år, 790 kr inkl 
moms (745 kr + 45 kr moms).

ANNONSER 
Valter Bengtsson
annons@faktapress.se
08-4100 56 36

Annonsmaterial:  
info@faktapress.se

TRYCK: V-tab, Vimmerby

NUMMER 3, 2018 • 105 KRONOR TIDNINGEN  OM BARN, UNGA & VUXNA I BEHOV AV SÄRSKILT STÖD

Guide!
Aktivitets-  

& sjuk- 
ersättning

TEMA HJÄLPMEDEL
Inför Hjultorget

Vad händer 
om vi inte 

orkar?

”

Framtidens
hjälp-
medel

Roy fick en andra chans. 
Nu undrar föräldrarna:

3 kommuner 
i kamp om

2018 års pris

3 kommuner 
i kamp om

2018 års pris

20
18

 • 2018 • 2018 • 20
18

 • 2018 • 2018 • 2018 •
 2

0
18

 •
 BÄSTA

KOMMUN
LSS

20
18

 • 2018 • 2018 • 20
18

 • 2018 • 2018 • 2018 •
 2

0
18

 •
 BÄSTA

KOMMUN
LSS

Basta_LSS-kommun-2018_logo m karta.indd   1

2018-08-26   11:50

Vänd & läs om  
3 nya konferenser 

om robotar,
krisberedskap 

& assistans

ANNA PELLA:
PREMIÄR FÖR 

”FUNKISFAMILJEN”

    JANNI:
”ATT MÅLA 

ÄR LÄKANDE”

  SÖ
REN

 O
LS

SO
N

Att 
vara

 st
olt 

över
 den

 

man är

GUIDE: När livet inte kan tas för givet

FK_1803_s01_ettan_v01.indd   11

2018-09-01   13:06

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

Scanna in QR-koden för 
att surfa till information 
om utgivningsplanen.
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FUB kommenterar: Nu vill vi se en tydlig strategi
Riksförbundet FUB - 2018-08-31 09:12 CEST
Efter att Centerpartiet och Miljöpartiet sagt att de 
kan satsa upp till en miljard kronor mer på LSS 
svarade Lena Hallengren att hon kan tänka sig 
acceptera de båda partiernas förslag. Hon sa också att 
Socialdemokraterna vill ändra lagen så att andning 
och sondmatning ger rätt till assistans.

Riksförbundet FUB kan konstatera att när politiker 
och media tillsammans är beredda att lyssna på dem 
som har kunskap om vad det innebär att leva med en 
omfattande funktionsnedsättning, då ger det snabbt 
resultat.

Nu efterlyser vi en tydlig strategi från samtliga 
politiska partier för att leva upp till LSS ursprungliga 
intentioner samt reparera den skada som redan har 
skett för alla dem som har förlorat sin assistanser-
sättning.

FUB är en intresseorganisation som arbetar för att 
barn, ungdomar och vuxna med utvecklingsstörning 
ska kunna leva ett gott liv. FUB står för Föreningen 
för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning. Vi 
är drygt 25 000 medlemmar i cirka 150 lokalförening-
ar runt om i landet. Personer med utvecklingsstörning 
och deras anhöriga är medlemmar i FUB liksom 
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31
Det kan vara svårt för andra

Till slut vaknade både medier och politiker, 
och lyssnade på de som har kunskap om 
levnadsvillkoren för personer med funk-
tionsnedsättningar.

Plösligt var det möjligt att både snabb-
ändra lagen och satsa mer pengar på LSS 

och personlig assistans. 
Blott tio dagar före valet utlovade S genom Lena Hal-

lengren att ”rätten till stöd ska gå först och vi är bered-
da att ta kostnaden” samt att ”andning och sondmat-
ning måste ge rätt till personlig assistans. Och därför 
vill vi socialdemokrater precis som Centern och Libera-
lerna ändra lagstiftningen”. Även M stämde in med lik-
nande tongångar. 

Allt detta utan att vänta på den stora LSS-utredning-
en!

NÅGRA DAGAR SENARE, mindre än en vecka före valet, 
kom nästa oväntade och glada nyhet. Moderaterna gav 
då upp sitt hårda motstånd mot skattelättnaden för 
personer med aktivitets- och sjukersättning.

Det var verkligen en överraskning med tanke på hur 
hårt M har drivit frågan om att ”avska�a skattelättna-
den” som infördes 1 januari i år. 

Skattelättnaden är blygsam. I bästa fall uppgår den 
till drygt 200 kr per månad. För staten är kostnaden 0,5 
miljarder kronor. (Se vår guide på sidan 44.)

För Moderaterna har det varit viktigt att höja just 
denna skatt. Det har varit näst intill omöjligt för medier 
(inte bara för HejaOlika utan även det fåtal andra medi-
er som försökt) att få svar på den lika självklara som 
pinsamma frågan: Varför vill M ytterligare försämra 
villkoren för män niskor som har bland de allra lägsta 
inkomsterna, och som stadigt har halkat efter i ekono-
misk utveckling i 20 års tid?

PÅ OMSLAGET OCH i reportaget på sidorna 6–11 berättar 
vi om Roy och hans familj, en av många familjer och 
enskilda som drabbas av det kaos som blir följden av 
allt snålare stöd till personer med funktionsnedsätt-
ningar. Anna Pellas reportage beskriver en funkisfa-
miljs tillvaro på djupet, med den ständiga frågan: Hur 
ska vi orka? 

De har stora förhoppningar på att de nyvalda politi-
kerna ska förstå deras situation. 

Just nu, när detta skrives den 4 septem-
ber, har vi ingen aning om hur valet har 
slutat, men oavsett vilka partier som bil-
dar regering förväntar vi oss snabba 
åtgärder på LSS-området, inte minst för 
alla de som förlorat assistans de senaste 
åren. Det är den självklara slutsatsen 
av löftena i valkampens slutetapp. 
Löften som inte kan svikas. 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.

Platser finns kvar  
på Gålölägret 2019! 
Ta chansen! 
Gålölägret är ett konfirmationsläger som  
välkomnar dig som går i grundskola, resursskola, 
specialskola eller särskola och är ca 14–18 år. 

Våga utmana dig själv 
och få ett minne för livet! 
Lägret drivs Svenska kyrkan Högalids församling.
Gålölägret 2019 äger rum 17/6–6/7 på Gålögården, 
i Stockholms skärgård. Lägret är kostnadsfritt.  
Info/anmälan: Gunilla Lindén 08-616 88 46,  
gunilla.linden@svenskakyrkan.se,  
www.svenskakyrkan.se/hogalid/funkiskyrkan
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 När samhällets 
 stöd inte räcker 

KAMPEN
FÖR ROY

Han var dömd till ett kort 
liv, där läkarna tvivlade på 
att han skulle överleva sin 
tvåårsdag. Men tack vare ett 
banbrytande läkemedel fick 
han en andra chans. Sedan 
dess kämpar föräldrarna för 
att samhället ska förstå vad 
Roy behöver för att kunna 
leva ett gott liv. 

text Anna Pella  foto Linnea Bengtsson

Barn är värda att kämpa för.
Vi hjälper dig. 

Ring oss redan idag så  
hjälper vi dig.       

     020-70 80 87

I en dom i april slogs det fast att egenvård ger  
rätt till personlig assistans. En självklarhet kan 
man tycka. Humana Assistansrådgivning  
ger dig svar, helt kostnadsfritt, om vilka  
rättigheter du och ditt barn har.

Annons föräldrarkraft 20180817.indd   1 2018-08-16   11:03:31

Det är tredje dagen på 
nya förskolan sen 
familjen flyttade hit 
till Uppsala. Roy, 2,5 
år, tittar ned i en låda 
med laminerade bil-

der, en bild på pappa, en på mamma, 
en på färdtjänsten, en på studsmat-
tan, en på kylskåpet. 

Långsamt och försiktigt, men helt 
av egen kraft, stoppar Roy ner han-
den i lådan och plockar upp bild efter 
bild, som alla har en magnet på baksi-
dan, och fäster dem på en tavla som 

egentligen är en vanlig bakplåt. 
Roys förskola är i hemmet, efter-

som Roy är så infektionskänslig och 
behöver ha ständig tillgång till alla 
sina livsuppehållande andningshjälp-
medel. Föräldrarna Maja och Hugo är 
glada för att denna lösning erbjudits, 
men i deras ögon syns den oändliga 
tröttheten av den ständiga beredska-
pen de haft sen två år tillbaka när Roy 
blev sjuk. Varje minut har de kämpat 
för att han ska kunna andas, varje 
vecka har de behövt strida för att 
samhället ska ta sitt ansvar och 

hjälpa Roy att få ett bra liv. Och 
kampen har gett resultat. Men vi 
börjar från början.

ROY FÖDS DEN 9 december 2015. Den 
första tiden verkar allt vara okej, även 
om Maja tycker att Roy är väldigt stilla 
med benen och rosslar mycket när han 
andas. BVC-sköterskan försöker lugna 
henne med ”det är helt normalt, alla 
barn är olika”, och efter upprepade 
påtryckningar: ”för att stilla din oro 
kan jag skicka en remiss”. 

Roy har hunnit bli fem måna-
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Barn är värda att kämpa för.
Vi hjälper dig. 

Ring oss redan idag så  
hjälper vi dig.       

     020-70 80 87

I en dom i april slogs det fast att egenvård ger  
rätt till personlig assistans. En självklarhet kan 
man tycka. Humana Assistansrådgivning  
ger dig svar, helt kostnadsfritt, om vilka  
rättigheter du och ditt barn har.
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Var fjärde månad får Roy en spruta med läkemed-
let Spinraza, vilket förbättrar hans muskelstyrka. 
Nyligen tog han sin första cykeltur med sin nya 
trehjuling.

Funderar på att börja 
podda med annan SMA-
mamma. Podden ska heta 
Sjukt liv! ”Det finns så 
mycket att prata om.”

Ensammast i hela världen. Så kände de sig när Roy 
fick sin diagnos. Räddningen blev sociala medier. 
”En familj som vår kan inte stå själva. Den största 
hjälpen vi fått kommer från andra föräldrar.”
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der innan han får träffa en barnneu-
rolog. Efter fem minuters undersök-
ning säger läkaren att han med stor 
sannolikhet misstänker SMA, typ 1, 
en ovanlig och aggressiv muskelsjuk-
dom som obönhörligt bryter ned 
kroppen. Det är osäkert om Roy 
kommer leva till sin tvåårsdag. 

MITT I KAOSET som uppstår hör de talas 
om en studie där ett nytt läkemedel 
ska provas ut, som kanske kan bromsa 
förloppet. Roy får komma med, trots 
att studien egentligen redan har 
stängts. Det finns bara en hake. En 
tredjedel av barnen i studien kommer 
få placebomedicin, det vill säga 
ingenting alls.  

En tid efter den första sprutan 
tycker Maja att hon ser vissa förbätt-
ringar hos Roy, framför allt hur han 
håller sina ben, men samtidigt för-
sämras hans andning alltmer och en 
lunginflammation håller på att kosta 
honom livet.

Långsamt börjar de ana att det är 
placebo Roy har fått. Medan Roy 
blivit svagare, har flera av de andra 
barnen i studien blivit starkare. 
Läkarna ser detta och tack vare de 
stora skillnaderna mellan barnen kan 
studien avbrytas i förtid och läke-
medlet godkännas. När Roy är tio 
månader och elva dagar får han sin 
första riktiga dos. Föräldrarna känner 
hopp. Nu vänder det.

Men Roy är nu så svag att han får 
slemproppar och slutar andas flera 
gånger om dagen. Maja och Hugo 
kämpar nu dygnet runt, varje minut, 
för att Roy ska kunna andas. En 
person måste titta på Roy hela tiden, 
och handgripligen få bort slemmet 
som täpper igen luftvägarna. De åker 
in och ut på sjukhus. 

Frågan om assistans kommer upp, 
men de blir avrådda att kontakta 
Försäkrings kassan, och kommunen 
vill bara ge dem ett par timmars 
assistans per dygn. 

De stöter på alla möjliga bortför-
klaringar, handläggare som skjuter 
över problemet på någon annan, 
pratar om pengar, föräldransvar och 
att andning inte är ett grundläggande 
behov. Med mera. Efter påtryckning-
ar från läkarna får de en speciallös-
ning, en kombination av kommunal 
och landstingsfinansierad assistans, 
där kommunens del endast motsvarar 
tre timmar per dygn.

NU BÖRJAR JAKTEN på assistenter. Att 
hitta dem, att lära upp dem, att få dem 
att stanna. Maja och Roy tillbringar 
dagarna hemma i den lilla lägenheten i 
Stockholm, utan möjlighet att komma 
ut. Hugo har återupptagit studierna till 

veterinär och pendlar till Uppsala 
varje dag. Läget är ohållbart. 

I närheten av veterinärhögskolan i 
Uppsala växer ett nytt bostadsområ-
de upp och de bestämmer sig för att 
köpa ett radhus som står klart för 
inflytt om ett halvår. Med tanke på 
svårigheterna att få assistans ansöker 
de om ett förhandsbesked från sin 
nya hemkommun. Svaret blir först att 
Roy kommer att få noll timmar. 
Landstingsassistans finns inte här i 
Uppsala. Efter påtryckning säger 
kommunen att de kan ge Roy tre 
timmar per dygn, som den nuvarande 
hemkommunen bistår med. Maja ler 
snett när hon berättar:

– Skulle jag och Hugo sova en och 
en halv timme var då? 

Återigen möter de handläggare 
som skyller på omstrukturering eller 
något annat utanför deras eget an-
svar. Men det är väl inte deras pro-
blem? De överklagar och Maja skri-
ver ett sex sidor långt tal som hon ber 
att få framföra på nämndens sam-
manträde. 

Förutom sina papper har hon med 
sig en annan mamma vars barn med 
samma diagnos, också boende i 
Uppsala, beviljats assistans dygnet 
runt. Men när Maja kommer in i 
rummet tappar hon modet.

– Jag brukar inte ha svårt för att 
prata, men jag började staka mig, 
gråta, och fick avbryta flera gånger.  
Jag kände mig maktlös och förmin-
skad av tanken på att systemet är så 
godtyckligt och opålitligt, och att 
andra personer har fullständig makt 
över ens liv.

Men redan på tåget hem ringer 
handläggaren och säger att nämnden 
ändrat uppfattning, Roy kommer få 
assistans dygnet runt. 

I APRIL I år gick flytten till det nybygg-
da, ljusa, rymliga radhuset i Uppsala. 
Nu har Hugo gångavstånd till veteri-
närskolan och kan komma hem på 
lunchen. Och i måndags fick Roy börja 
på förskola, i hemmet. Familjen har två 
assistenter som jobbar natt, men på 
dagarna finns det ännu ingen.

”Roy har ett väldigt bra liv, han har idag en livskvalitet som han inte hade innan 
sprutorna. Han har möjlighet att uppleva saker. Dagen går inte bara ut på att 
överleva. Han kan lämna sin säng och vara med. Han älskar att måla, livet är inte 
längre på paus. Han är en glad skit!”
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Hugo och Maja ser med tillförsikt på framtiden. De dröm-
mer om att ska�a syskon till Roy, men just nu är livet för 
osäkert. I dagarna har de fått förslag till beslut om dubbel-
assistans fem timmar per vardag, men de vågar inte ta ut 
glädjen i förskott.

Sedan Roy började få sprutorna har han blivit generellt 
starkare och bland annat börjat kunna använda sina hän-
der. Maja hoppas på att Roy i framtiden ska kunna prata, 
röra benen mer och kanske sitta upp. Men för att nå dit 
krävs oändligt med träning, som de som föräldrar förvän-
tas utföra flera timmar varje dag.

”Hur kan man säga att andning inte är ett 
grundläggande behov? Istället vill de veta hur 
lång tid det tar för Roy att duscha, klä på sig, 
eller byta blöja. Men det är inte det som är 
problemet!”

”Roy har stått i frontlinjen. Han fick placebo, och med 
det fick han läkemedlet fem månader senare än vad han 
kunde fått, vilket gjort att han hann förlora alla förmågor 
och fick ett tu�are utgångsläge. Men tack vare det kunde 
medicinen bli godkänd snabbare, så att fler med SMA kan 
få del av den”.
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I dagarna har de också fått ett 
förslag till beslut om dubbelassistans 
fem timmar per vardag, så att Maja 
skulle kunna komma hemifrån några 
timmar och börja jobba igen. Men 
fram till dess beslutet är verkställt, 
och assistenterna rekryterade och 
inskolade, vågar hon inte hoppas på 
något.

Att hitta assistenter som är villiga 
att ta på sig ansvaret för Roy är näm-
ligen inte lätt. Maja har hållit ett 
hundratal intervjuer och introduktio-
ner vid det här laget. 

– Med den komplicerade vård Roy 
behöver så skulle hans assistenter 
egentligen behöva vara sjuksköter-
skor. De flesta som kommer hit och 
provjobbar kommer aldrig tillbaka 
när de sett Roy sluta andas första 
gången. Han är en söt och glad kille 
och det är lätt att få en romantiserad 
bild av arbetsuppgiften, men den 
innebär också ett extremt stort an-
svar, där man har hans liv 
i sina händer. Den uppgif-
ten kan inte vem som 
helst kan ta på sig.

Maja tycker att de som 
ändå söker är tuffa och 
modiga och hon beundrar 
dem för att de vill välja en 
sådan yrkesväg.

– Det är systemet det 
är fel på. Det finns ingen 
trygghet, struktur eller 
uppbackning runt assis-
tenterna. De är så viktiga 
men de glöms bort, det är 
som att ingen bryr sig om 
dem och det ansvarsfulla 
arbete de förväntas utföra. 

HON FÖRSTÅR INTE hur assistansyrket 
kan vara så bräckligt som det är, att 
assistenterna, ofta unga människor, 
förväntas jobba med intensivvård utan 
utbildning, utan paus, utan någon aktiv 
arbetsgivare i ryggen, med två utmat-
tade föräldrar som ska arbetsleda och 
samtidigt är oroliga för sitt barns liv.

– Det är tungt att jobba i en familj 
där barnet har så stora vårdbehov 
som Roy. Jag kan skämmas för det 
och försöker avlasta dem, de är inten-
sivvårdspersonal, specialpedagoger 
och sjukgymnaster i ett. Till en låg 
lön.

Hon tycker att statusen på assis-
tansyrket är för låg.

– Det borde finnas en riktig assis-
tansutbildning, chans att kunna 
klättra och göra karriär inom yrket, 
högre löner och möjlighet till specia-
lisering inom vård eller pedagogik. Nu 
hänger det på oss att fixa den utbild-
ning Roys assistenter behöver.

Maja är även kritisk till hur vården 

kan släppa taget om en familj i deras 
situation. Efter beskedet om diagno-
sen blev de mer eller mindre hem-
skickade. Så småningom fick de hem 
en slemsug, efter ytterligare en tid en 
hostapparat. Men informationen var 
bristfällig, hur, var och när skulle de 
använda dessa? 

Ytterligare tid passerade innan de 
fick lära sig hur viktigt det var med 
regelbundna inhalationer och and-
ningsgymnastik för ett barn som Roy. 
Det hade kunnat gå riktigt riktigt illa 
under tiden. 

Hon funderar på om det är så att 
sjukhusen inte hunnit ställa om, att 
de inte har någon plan för hur de ska 
vårda och bemöta dessa patienter nu 
när de faktiskt överlever.

– Varför finns det inte ett startpa-
ket, där man får en ordentlig genom-
gång av vad vi behöver göra för att 
Roy ska må bra? Är det för att man 
tidigare bara sa ”åk hem och ta farväl” 

när ett barn fick den här diagnosen?
Hugo nickar och fortsätter:
– Läkarna verkar vara rädda för att 

säga fel, men nu har Roy och vi fått 
nya förutsättningar. Och då behöver 
vi veta hur vi ska göra detta så bra 
som möjligt, vad planen är.

Istället har de själva jobbat fram 
ett program för Roys omvårdnad och 
träning, som de gärna delar med sig 
av till andra föräldrar, så att de slip-
per uppfinna hjulet på nytt. 

Även hjälpen från habiliteringen 
har varit knapphändig, berättar Maja. 

– Tips och råd får vi, men ingen 
praktisk hjälp med till exempel sjuk-
gymnastik eller talträning. Det är upp 
till oss. Och vi ligger alltid lite back… 
Vi har extremt många vårdkontakter 
och specialister, men ingen som tar 
ansvaret för hela Roy. Det är vi som 
ringer när vi tror att han behöver 
något. Men när vi inte vet vad han 
behöver, när han bara är dålig, vilken 
expert ska vi ringa då? Ansvaret för 
hans liv ligger i våra händer. Och vad 
händer om vi inte orkar?

De tar en kvart i taget. Så beskriver 
Maja stressen de lever under. Ändå är 
det svårt för omgivningen att riktigt 
förstå. Att man inte ens kan vända sig 
om eller gå och hämta något, eftersom 
Roy när som helst kan sluta andas. Att 
även om allt är bra den ena sekunden, 
kan det vara riktigt, riktigt dåligt 
nästa. Att de ibland handgripligen 
räddar hans liv flera gånger om dagen. 

De drömmer om att skaffa syskon 
till Roy, men livet är för osäkert. När 
som helst slutar nästa assistent och 
då står de där. När som helst kan 
assistanstimmar dras in.

Hugo förstår inte hur systemet kan 
se ut som det gör. De har mött många 
familjer i liknande situation som fått 
kämpa ännu mer för att få assistans 
till sitt barn.

– Läkare skriver intyg om att det 
här barnet behöver hjälp. Hur kan 
samhället då säga emot? Och hur kan 
det vara bättre att barn som Roy bor 

på sjukhus som kostar 
mycket mer, än att de bor 
hemma, med assistans?

Maja nickar.
– Med assistans får vi ett 

bättre liv, vi skapar arbets-
tillfällen till assistenter, 
kan arbeta själva, och 
betala skatt. Utan assistans 
blir vi två väldigt trasiga 
föräldrar, som går sönder, 
Roys liv raseras och vi 
kommer aldrig kunna 
arbeta utan behöva gå på 
bidrag. Vad är bäst i läng-
den för samhället?

VEM HON SKA rösta på vet hon inte. 
Efter planeten och miljön är vården 
den absolut viktigaste frågan för 
henne. Hon säger att hon trott att 
Sveriges välfärd innebär att man får 
hjälp om man blir sjuk. Men nu vet hon 
att det inte alltid fungerar så. 

– Hur kan det vara så att när man 
hamnar i sin livs största kris så måste 
man vara duktigare och starkare än 
någonsin förut?. 

Hon orkar inte ens tänka på framti-
den. Hur ska de någonsin våga släppa 
taget om ingen annan tar vid?

– Vi kommer nog aldrig våga lita på 
att det fungerar. Men om Roy nu får 
dubbel assistans några timmar och vi 
lyckas rekrytera assistenter ska jag 
dra igång en podd med en annan 
mamma och börja frilansa igen. Men 
jag vågar inte tro på det och ta ut 
glädjen i förskott. Det vore för bra för 
att vara sant. Â

Titta på: Roy måste leva på SVT Play. 
Följ: Maja Ödmann på Instagram under  
#majsenpadajsen

Ur FASS: Spinal muskelatrofi (SMA) orsakas av brist på ett pro-
tein som kallas överlevnadsmotorneuron (SMN) i kroppen. Detta 
resulterar i förlust av nervceller i ryggraden, och leder till muskel-
svaghet i axlarna, höfterna, låren och övre delen av ryggen. Det 
kan också försvaga musklerna som används till att andas och 
svälja. Läkemedlet Spinraza innehåller den aktiva substansen 
nusinersen och underlättar för kroppen att producera mer av 
SMN-proteinet, vilket minskar förlusten av nervceller och kan för-
bättra muskelstyrkan.

Banbrytande läkemedel  
mot Spinal muskelatrofi
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Regeringen insåg till 
slut faktum – de nya 
reglerna för bilstöd 

har havererat och måste 
ändras.

– Vi fått tydliga signaler 
från brukarrörelsen om att 
det inte fungerar som vi 
tänkt och tvärtom har det 
blivit dyrare för många att 
skaffa bil. Jag är inte nöjd 
med det och därför ser vi 
över det, säger Lena 

Hallengren, ansvarig minis-
ter.

Kritiken mot de regler 
som började gälla i januari 
2017 har varit mycket hård. 
Både funktionshinderrörel-
sen, bilanpassningsföretag 
och oppositionspolitiker 
har krävt ändringar.

REDAN I JUNI sa Lena 
Hallengren till HejaOlika att 
regeringen lyssnat på 
kritiken. Hon lovade att titta 
närmare på problemen.

Och i juli beslutade 
regeringen alltså om kon-
kreta åtgärder.

Regeringen ger 
Försäkringskassan i upp-
drag att se hur lagstiftning-
en fungerar och hur stödet 
kan förbättras. 

Trafikverket och Försäk-
rings kassan ska också se 
över handläggningen – nå-
got som har fungerat myck-
et bristfälligt.

Försäkringskassan ska 
särskilt titta på konsekven-
serna för dem med låga 
inkomster, dem som har 
behov av bil med särskilda 
mått för motordriven 
rullstol, eller liknande 
hjälpmedel, samt för dem 
som har behov av särskild 
utrustning för att kunna an-
vända bilen, exempelvis 
särskild teknik.

Försäkringskassan ska 
även lämna förslag på 
åtgärder, om det behövs, 
för att stärka enskildas 
möjligheter att kunna köpa 
bil med bilstöd. 

Vidare har regeringen nu 
bestämt att inkludera 
automatisk öppning och 
stängning av skjutdörr i 
anordningar som berättigar 
bilstöd.

– Man kommer även 
fortsättningsvis få bidrag 
för automatisk växellåda 
och fjärrmanövrerad kupé-
värmare. 

– Jag nämner just dessa 
då jag vet att det finns en 
oro kring att det inte skulle 
ingå i bilstödet men det 
behövs om en har en funk-
tionsnedsättning och bil-
stöd, säger Lena 
Hallengren.

Redan 1 oktober 2018 
ska Försäkringskassan 
redovisa uppdraget till 
regeringen. Â

”RÄTTA TILL 
BILSTÖDET 
SNABBT”
Till slut tröttnade 
även regeringen på 
strulet. De nya 
reglerna har helt 
enkelt inte fungerat 
som det var tänkt.

”REGERINGEN MÅSTE SE 
TILL ATT BILSTÖDET BLIR 
ÄNDAMÅLSENLIGT FÖR 
ANVÄNDARNA”

Bilstödskrisen har blivit allt mer 
akut under 2018. På Hjultorget 
på Kistamässan i maj var käns-

lorna upprörda över de växande pro-
blem som drabbat både enskilda an-
vändare och bilanpassningsföretag. 

Situationen hotar att bli allt värre. 
En ny ekonomisk smäll väntar många 
som till följd av nya reglerna pressats 
att köpa onödigt stora bilar.

– Den nya straffskatten för koldi-
oxidutsläpp innebär en hög kostnad 
som många som inte vet om, säger 
Ingrid Bolin, verksamhetschef på 
Mobilitetscenter.

På Hjultorget hölls ett panelsamtal 
om krisen för bilstödet och de nya 
regler som orsakat så mycket pro-
blem sedan de infördes i januari 2017.

FÖRSÄKRINGSKASSAN VILLE INTE delta i 
panelsamtalet med hänvisning till att 
bilstödskrisen är ”en fråga för lagstif-
tarna”. Trafikverket hade också avböjt 
att medverka på scenen.

På plats fanns Anders Gunnerius 
från ett bilanpassningsföretag. Hans 

bild var mörk: – Alla bilanpassare har 
tappat 30-40 procent av uppdragen 
på ett år. Företag har slutat ersätta 
personal vid naturlig avgång, filialer 
stängs ned.

De nya bilstödsreglerna har i 
praktiken lett till att många 
utestängs från bilmarknaden. 

Den nya lagen har försvårat för just de 
personer som den skulle stödja – så är 
den bild man får när man talar med 
användare.

Den som söker bilstöd hänvisas till 
stora, dyra bilar – för att dessa har 
lägst anpassningskostnad – oavsett 
om dessa egentligen är lämpliga.

�� Het debatt om bilstöd på Hjultorget  –  då ville Försäkringskassan inte delta �
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– Det är alldeles för lite fokus på användarna och deras ekonomi, 
säger Ingrid Bolin från Mobilitetscenter.         FOTON: LINNEA BENGTSSON.

– Det nya bilstödet fungerar inte som det var 
tänkt, säger Lena Hallengren, ansvarig minister.

– Anpassad bil har blivit en klass-
fråga. De som tidigare kunde köpa en 
relativt billig bil och få hjälp med 
anpassningar har inga sådana möjlig-
heter idag, säger Roger Eriksson som 
dragit igång ett upprop om förändra-
de bilstödsregler.

I skottgluggen för kritiken hamnar 
Försäkringskassan och regeringen. 
Ingrid Bolin på Mobilitetscenter var 
en av de som ställde krav på snabba 
åtgärder.

– Regeringen måste formulera 
syftet med bilstödsreglerna och se till 
att bilstödet blir ändamålsenligt för 
användarna, och inte bara se till 
lägsta anpassningskostnad. För säk-

rings kassan måste få riktlinjer från 
politikerna, de kommer inte att göra 
det på egen hand, säger Ingrid Bolin.

– Och så måste man göra något åt 
effekterna för bonus/malus, straff-
skatten för koldioxidutsläpp, som blir 
en katastrof för många.

Som chef för Mobilitetscenter har 
Ingrid Bolin sett allvarliga konse-
kvenser av de nya reglerna.

– Förr kunde man få stöd till an-
passning av mindre bilar men nu 
hänvisas man till ”färdtjänstfordon” i 
en helt annan prisklass. Det drabbar 
inte minst många barnfamiljer – och 
de har utgjort 42 procent av de som 
får bilstöd.

– Försäkringskassan säger bara att 
de inte tar hänsyn till vare sig privat-
ekonomi eller miljö. 

Alla är överens om att det är bråt-
tom att rätta till reglerna. 
Bilanpassarbranschen hotas av under-
gång om inte regeringen agerar. Den 
hårdare konkurrens som politikerna 
hoppades på kan bli det motsatta.

Samtidigt betonar Ingrid Bolin att 
det inte är en återgång till de gamla 
reglerna som behövs. De var inte 
heller bra.

– Många som behöver bilstöd står 
utanför både de gamla och nya regler-
na, säger hon. Â

�� Het debatt om bilstöd på Hjultorget  –  då ville Försäkringskassan inte delta �

Roger Eriksson drog igång protesterna: De nya 
reglerna har gjort anpassad bil till en klassfråga.
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NYHETER   

”

NEDAN – FLER BILDER FRÅN 
HJULTORGET I MAJ 2018.
Du missade väl inte detta på 
den populära hjälpmedels-
mässan? Fotograf Linnea 
Bengtsson har fångat några 
av människorna och det 
som hände på Hjultorget på 
Kistamässan den 23-23 maj 
2018. Fler bilder hittar du 
på hejaolika.se
 1.  Whilliam Norberg från 
Huddinge provade på pro-
grammering och 3D-skriva-
re hos Nox Acamcemy.  
  2.   Mathias Andersson 
medverkade i Bågskytteför-
bundets monter och berät-
tade om sitt mål att delta i 
Paralympics i Tokyo 2020.   
 3.   Paradressyrryttare Feli-
cia Grimmenhag berättade 
om hur hon kom tillbaka 
efter den svåra olyckan.  
 4.  Moha Frikraft före-
läste om hur hon får livet att 
fungera med adhd, autism 
och cp-skada.   5.  Arvid 
Tiderman från Norrköping 
testar e-sport i Nacka HI:s 
monter.    6.  Maria Persdot-
ter berättade personligt om 
vad LSS betyder.   7.  Annika 
Rydgård, Sofa Svennerstedt 
och Johan Seltborg visade 
upp Mollii-dräkten. 

FOTO: LINNEA BENGTSSON.  1.   2.   3.  
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Alla borde få  
möjlighet att  
träna med VR”

”
��Succé på Hjultorget 

VIRTUAL REALITY HAR NU 
BLIVIT SÅ BILLIGT ATT 
ÄVEN KONSUMENTER KAN 
KÖPA EGEN UTRUSTNING

Nya VR-spel för träning väckte 
stort intresset på hjälpmedels-
mässan Hjultorget i Kista i maj.

– Alla borde ha VR som alternativ 
till annan träning, menar Jesper 
Petersson från projektet Cyberhjärta.

VR står för ”virtual reality” eller 
virtuell verklighet. Tränar gör man 
med hjälp av datorprogram, handkon-
troller och en VR-mask framför 
ögonen.

Målgruppen för projektet är lan-
dets alla inrättningar för vård och 
rehabilitering, men utrustningen är 
numera så billig att även många 
konsumenter köper egen.

Och det är något som Jesper 
Petersson gärna rekommenderar.

– Det vore fantastiskt om man 
kunde få VR-träning på remiss, säger 
Jesper vidare. Vi samarbetar med 
barnkliniken i Växjö och har sett bra 
resultat. Frågan är hur länge det 
dröjer innan man får det på remiss.

DET FINNS MÅNGA goda skäl att använ-
da VR vid träning. Inte minst för att 

öka träningsmotivationen. 
Datorprogrammen gör det till en 
spännande upplevelse – oavsett om 
det handlar om att träna matlagning 
eller boxning. Olika VR-spel används 
för olika träningsformer.

– Vilket spel man väljer kan bero 
på intresse eller om man vill träna 
puls eller exekutiva funktioner, säger 
Jesper.

Och så nämner han några av de 
populära VR-spel som används inom 
projektet Cyberhjärta, däribland 
Fruit Ninja, Knockout League (box-
ning) och Beat Saber (musikspel).

Cyberhjärta utvecklar inga egna 
lösningar, utan projektet går ut på att 
sprida information om möjligheterna 
och bidra med goda råd.

– Vi tar produkter som redan finns 
och belyser möjligheterna med dem 
för arbetsterapeuter, ortopeder med 
flera, säger Jesper.

Själv har han en bakgrund som 
datornörd – eller teknisk expert, 
kanske man ska säga. Att använda 
den nya tekniken inom vård och 
träning har öppnat en ny värld för 
honom.

Cyberhjärta rullar på som projekt 
finansierat av Allmänna Arvs-
fonden under ytterligare ett år, 

och under tiden är det kostnadsfritt 
att få hjälp med VR-tips.

– Vi hjälper gärna till med tips och 
tricks kring val av dator och spel, så 
att man inte köper helt fel.

Är det då inte risk att dagens utrust-
ning snabbt blir föråldrad?

– Nej, jag tycker inte att det finns 
någon anledning att vänta. VR är 
framtiden och jag rekommenderar 
alla att lära sig tekniken idag, istället 
för att upptäcka den om tio år, säger 
Jesper.

Vilka misstag kan man göra som 
nybörjare?

– Man ska välja rätt spel och inte 
köpa till exempel senaste Battlefield, 
som är väldigt populärt men inte 
anpassat för VR och rörelser. Om 
man vill ha arenaspel så är det bättre 
att välja till exempel Space Pilot 
Trainer, eller varför inte Minecraft 
som nu också har stöd för VR. För 
nostalgiker finns Tetris eller pingis-
spel som påminner om Pong.

– Eller varför inte använda The 
Night Café som är som att gå runt i en 
tavla målad av Vincent van Gogh?

Det finns gott om ”trippel-A-titlar” 
med VR och som passar många olika 
intressen och åldrar, menar Jesper.

Cyberhjärta drivs av Funkibator i 
Växjö i samarbete med bland annat 
Certec, Furuboda folkhögskola och 
Riksgymnasiet i Kristianstad. Â

 4.   5.   6.   7.  
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AKTUELLT   Finalisterna i Bästa LSS-kommun 2018

8 november 2018

Då avgörs åter vem
som är bäst på LSS

Nu närmar sig ett avgörande i tävling-
en ”Bästa LSS-kommun”.

Juryn har utsett Jönköping, Karlstad 
och Tierp till finalister i 2018 års uppla-
ga av tävlingen.

Nu kommer juryn att ytterligare gran-
ska de tre finalisterna för att utse vinna-
re.

Den 8 november klockan 15.40 utser 
juryn vinnaren. Prisceremonin äger 
rum på Quality Hotel Winn i Haninge.

Prisceremonin äger rum i samband 
med konferensen ”Helhetslösningar för 

assistansanordnare”. Konferensen är 
för betalande, föranmälda deltagare, 
men prisceremonin är öppen för alla 
(men anmäl gärna i förhand att du 
kommer).

Självklara deltagare vid prisceremo-
nin är representanter för finalistkom-
munerna.

Föräldrakraft har intervjuat nyckel-
personer i finalistkommunerna. På 
följande sidor kan du läsa om bakgrun-
den till att just dessa kommuner blivit 
nominerade och nu gått vidare till final. 

Tävlingen
ÂBästa LSS-kommun 
anordnas av Föräldrakraft /
HejaOlika och ABH Utbild-
ning och Rådgivning.

Priset ska gå till en kom-
mun som är värd att upp-
märksammas för positivt 
arbete med LSS, lagen om 
stöd och service till vissa 
funktionshindrade.

Bedömningarna görs uti-
från LSS ledord om självbe-
stämmande, inflytande, per-
sonlig integritet och 
delaktighet. Vidare kan juryn 
komma att bedöma hur kom-
munen fungerar både som 
politiskt organ, beslutsfattare 
och utförare.

I juryn ingår experter på 
LSS och representanter för 
brukar- och funktionshinder-
organisationer. Ledamöter är 
Elaine Johansson, Maria 
Johansson, Eva Olofsson, 
David Lega, Henrik Petrén, 
Harald Strand (ny i juryn efter 
Thomas Jansson som avgått) 
samt tävlingens initiativta-
gare Anna Barsk Holm bom, 
ABH Utbildning, och Valter 
Bengtsson, Föräldrakraft.

Alla artiklar om priset finns 
på: hejaolika.se/lss-pris

JURYN 

David 
Lega

Henrik  
Petrén

Harald 
Strand

Anna 
Barsk Holmbom

Valter 
Bengtsson

Elaine 
Johansson

Maria 
Johansson

Eva 
Olofsson

För ett år sedan: 
Juryns representant 
Thomas Jansson fick 
dela ut prisdiplomen 
till (från vänster) Eva 
Christiernin från Upp-
sala, Lotta Palmborg 
från Hudiksvall och 
Ann-Helen Dahlqvist 
från Gävle. Nu anord-
nas tävlingen för 
tredje året i rad. 

FOTO: LINNEA BENGTSSON
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Vi hjälper dig om du behöver 
överklaga ett LSS-ärende!

Anslutna organisationer: 

PERSONSKADE
FÖRBUNDET RTP

Med juristhjälp ökar dina chanser att få rätt i domstolen om du 
råkar i tvist i ett LSS-ärende. Men juridiska ombud kan bli mycket 
kostsamma. Har du din hemförsäkring hos oss hjälper vi dig med 

ett juridiskt ombud om du skulle råka i tvist i ett LSS-ärende. 
Något som annars ofta är undantaget i hemförsäkringen. 

Ring oss idag så berättar vi mer! 

•	 Vi har inga knappval på telefonen.

•	 Vi svarar inom 30 sekunder.

•	 Du kommer direkt fram till en person som 

kan hjälpa dig med alla dina ärenden.

Telefon: 010-490 09 91 www.unikforsakring.se

Bil- och boendeförsäkringar 

som alla kan teckna!

Familje- och vuxenvistelser
Familjevistelser hösten 2018 
• v 35 Svårbehandlad epilepsi
• v 36 Aperts syndrom
• v 38 Kraniofaryngiom*
• v 40 Duchennes muskeldystrofi
• v 42 Prader-Willis syndrom
• v 43 Hjärntumör, barn från 13 år*
• v 45 Obalanserade translokationer
• v 46 Retinoblastom*
• v 47 Enkammarhjärta
• v 49 Autoimmuna encefaliter
• v 50 Sturge-Webers syndrom 

www.agrenska.se
031-750 91 00

Familjevistelser våren 2019 
• v 2 Ehlers-Danlos syndrom
• v 4 Turners syndrom
• v 6 Williams syndrom
• v 8 Klinefelters syndrom
• v 10 Neurofibromatos, typ 1
• v 11 Hjärntumör, barn under 13 år* 
• v 12 Ryggmärgsbråck, MMC
• v 14 16p 11.2 kromosomdeletion  
 och -duplikation
• v 15 Svårbehandlad epilepsi med  
 ytterligare funktionsnedsättning
• v 19 Vi som mist en barn i en  
 cancersjukdom*
• v 20 Muckopolysackaridos,  
 MPS-sjukdomar
• v 23 Leukodystrofier 

Vuxenvistelser våren 2019
•  18-20 feb Klinefelters syndrom
•  27 feb-1 mar Ehlers-Danlos syndrom
•  27-29 mar Ushers syndrom, typ 2

Vad är Ågrenska?
Ågrenska är ett nationellt kompetens  
centrum för sällsynta diagnoser och 
en unik mötesplats för barn,  
ungdomar och vuxna med funktions-
nedsättningar och deras familjer.

Utbildningsdagar för 
personal och närstående
Under vistelserna kan personal och 
närstående delta i två utbildnings-
dagar. Utbildningen ger ökad 
kunskap om diagnosen och dess 
konsekvenser i skola och vardagsliv. 
 
För mer information och ansöknings-
blankett besök  
www.agrenska.se/Familjevistelser

Vuxenvistelser hösten 2018
•  26-28 sep     Tarmsvikt
•  10-12 okt      Enkammarhjärta
•  22-24 nov     Sturge-Webers syndrom
 
* vistelse i samarbete med Barncancerfonden
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Vuxenvistelser hösten 2018
•  26-28 sep     Tarmsvikt
•  10-12 okt      Enkammarhjärta
•  22-24 nov     Sturge-Webers syndrom
 
* vistelse i samarbete med Barncancerfonden
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AKTUELLT   Finalisterna i Bästa LSS-kommun 2018

När Försäkringskassan har 
stoppat statlig assistans-
ersättning har Jönköpings 

kommun ställt upp för många en-
skilda som drabbats. Kommunen 
har ofta övertagit Försäkringskas-
sans tidigare, mer generösa, beslut.

DET ÄR DÄRFÖR som Jönköpings 
kommun är nominerad till 2018 års 
pris för ”Bästa LSS-kommun”. 
Kommunen anses ha ett starkt 
engagemang för LSS, lagen om stöd 
och service. Framförallt har 
Jönköping ett bra beslutsfattande 
kring assistans och fattar kloka 
beslut för personer som förlorat 
statlig assistansersättning.

– Vi har ett kraftigt underskott 
på 130 miljoner kronor varav 50 
miljoner på assistans, men vi har 
valt att följa LSS intentioner. Vi är 
mycket kritiska till myndigheter 
och regering, som vi anser har gjort 
märkliga bedömningar, säger Ola 
Nilsson, socialnämndens ordföran-
de.

Han menar att det finns traditio-
ner som gör att Jönköpings kom-
mun visar framfötterna på områ-
det.

– Här har funnits många hem för 
personer med funktionsnedsätt-
ningar, särskilt i Tabergsdalen.

Även Försäkringskassan var 
tidigare mer generös just i Jönkö-
pingsområdet. Nu är avslagen hos 
Försäkringskassan desto vanligare i 
länet. 

– Vi tolkar LSS annorlunda, och 
anser att kassan och regeringen gör 
fel tolkning medan vi ligger kvar i 
hur det ska fungera. Det är samma 
lag som vi och Försäkringskassan 
förvaltar, men vi gör vårt bästa för 
att hitta bra lösningar.

JUST NU LEDS Jönköpings kommun 
av en borgerlig allians som har ett 
enda mandat mer än det rödgröna 
blocket. 

– Vi har en samstämmig uppfatt-
ning. Nu har alliansen styrt i 12 år, 
tidigare var det Social demokrater-
na, men hela vägen har det funnits 
en önskan att ha en generös funk-
tionshinderomsorg.

Han menar att detta kan bero på 
att Jönköping är ”folkrörelsetätt”. 
Många goda krafter verkar under-
ifrån. Civilsamhället är starkt.

LSS skatteutjämningsssystem 
spelar också en viktig roll.

– Utjämningssystemet ger små 
kommuner 70 procent täckning för 
ökade kostnader men gäller bara 
LSS-insatser. Därför är det viktigt 
att allt som kan gå på LSS gör det. 
Längre tillbaka hade Jönköping 
bestämt att vi skulle använda soci-
altjänstlagen i första hand, man 
trodde att det skulle minska kost-
naderna. Men det slutade med att 
kommunen fick betala in 35 miljo-
ner kronor extra till utjämningssys-
temet. När vi ändrade policyn och 
prioriterade LSS gick vi från minus 
35 mkr till plus 35 miljoner på ett 
enda år!

Underskotten står ändå högt på 
agendan.

– Vi måste hitta smarta bespa-

ringar. Effektiviseringar kan alltid 
göras. En procent högre effektivitet 
ger 7–8 miljoner i besparing. Men 
vi måste också hålla på medmänsk-
ligheten för de som har störst 
behov. Det handlar också om vad 
som är bra i långa loppet, vi vill inte 
ha ökade sjukskrivningar.

Ett sätt att spara är att riva upp 
kommunens beslut om en ny fot-
bollsarena. Den har en beräknad 
prislapp på 500 miljoner kronor 
och dessutom 35 miljoner i ökade 
årliga driftkostnader.

– Det är lätt att välja mellan 
välfärd och 15 hemmamatcher. Vi 
har opinionen med oss. Visst är 
fotboll viktigt för folkhälsan, men 
men budget är viktigare.

Visst finns orosmoln. En oro-
väckande tendens är ökad efterfrå-
gan på barnboenden, något 
Jönköping möter genom att planera 
en ny gruppbostad i Tenhult.

– Det är det sista man som för-
älder önskar, att lämna sitt barn till 
ett barnboende, men det är ändå 
något man ska kunna söka om man 
inte orkar. Barnboenden har varit 
borta en tid, men nu finns det en 
handfull barn som behöver det, 
säger Ola Nilsson. Â

Finalist: Jönköping
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Vi vill att  
Jönköping ska ha  
en mjukare fram- 
toning. Det goda 

livet handlar inte 
bara om ekonomi.

Ola Nilsson (KD) är ordförande för social-
nämnden i Jönköping. 

FOTO: LINNEA BENGTSSON 

” Vi anser att
assistansdomarna 
har tolkats fel”

ˆ Läs en längre version 
på hejaolika.se/lss-pris

foto: LINNEA BENGTSSON  

Hibbot underlättar funktionell stå- och gåträning tack vare att den simulerar 
fysioterapeutens händer.

A game changer

madeformovement.com
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Nyhet!Nyhet!Nyhet!

Hibbot underlättar funktionell stå- och gåträning tack vare att den simulerar 
fysioterapeutens händer.

A game changer

madeformovement.com

T homas Juneborg är tacksam 
för att han bor i Jönköping. 
Förra hösten var han snubb-

lande nära att förlora sin assistans, 
men räddades av regeringens ”nöd-
stopp” för omprövningar.

– Jag hängde över klippkanten, 
säger Thomas.

Han är en känd profil i funktions-
hindervärlden, främst genom sin 
blogg och engagemanget i Vimpa, ”Vi 
med personlig assistans”. 

Assistans har han haft ända sedan 
lagen infördes 1994 och han var 18 år 
gammal. År 2010 flyttade han hem-

Thomas June-
borg berömmer 
kommunens kris-
plan för assistans 
som dras in av 
Försäkringskas-
san. 

foto: LINNEA BENGTSSON 

”Jag var  
på väg att  
falla ned  
för stupet”

ifrån och bor sedan dess i egen lägen-
het med assistans dygnet runt. Idag 
är han 42 år gammal.

År 2013 hade Thomas utsatts för 
en fullständig kartläggning när assis-
tansen omprövades av Försäk rings-
kassan. 2015 räckte det med ett 
telefonsamtal. 

Försäkringskassan hade meddelat 
att det framöver skulle bli lättare 
omprövningar för personer som 
genomgått den mycket omfattande 

omprövning där vardagslivet blev 
kartlagt, dygnet runt. Men så kom 
omprövningen 2017 som blev en 
chockartad upplevelse.

– Handläggaren var totalt ointres-
serad av mina behov och ifrågasatte 
allt. Det var väldigt otrevligt. Atti-
tyden var att ”vi ska dra in din assis-
tans”.

– I efterhand kände jag att det var 
bestämt till 99 procent på förhand att 
jag skulle ”ut”. Genom åren har jag 

ˆ Läs en längre version 
på hejaolika.se/lss-pris

Finalist: Jönköping
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Varmt välkommen till www.bonasignum.se

Så gör man är ett helt nytt material med sociala 
berättelser för elever som behöver få förberedelser 
och stöd i sin vardag. Lärarhandledning finns till 
materialet som är framtaget tillsammans med en 
specialpedagog och en skolsköterska.  

Så gör man finns som dragspelsböcker i en ask 
och som appar i Appstore och Google Play. 
 

Läromedel
Bok Film Spel

”Ola är på sin praktikplats i ett kafé.
Plötsligt händer något oväntat.
Ola blir chockad och tror att det var hans fel…”

Jag mår bra nu är en ny fantastisk bok av 
Kerstin Frii om psykisk ohälsa hos unga vuxna 
med funktionsvariationer. En TAKK-bilaga finns, 
samt en lärarhandledning med många bra tips 
om hur man kan jobba mot psykisk ohälsa. 
Materialet finns också som ett bildspel med en 
röst som läser upp texten.  

Bona
Signum

haft bra handläggare – det här var ett 
undantag. 

– Det hade inte framgått att allt skulle 
undersökas igen och det var jag inte 
beredd på. ”Matlagningen, tar den verk-
ligen så lång tid?” Jag var ändå lite 
optimist i början, men sedan kom 
Försäkrings kassans ställningstagande 
att man inte skulle se väntetid som en 
kvalificerad insats och då blev jag orolig.

– Efteråt kände jag mig riktigt arg. Jag 
kokade av ilska. Så förnedrande och 
förödmjukande. Mamma och pappa hade 
varit med vid hembesöket. De kände att 
det bara var en häxjakt. Handläggaren 
trivdes nog inte, men följde order till 
punkt och pricka.

Thomas är ändå bekymrad för fram-
tiden. Han är väl medveten om att 
den nuvarande frysning av om-

prövningarna är tillfällig. Och det finns 
en ständig risk för att ”väsentligt ändrade 
förhållanden” ska utlösa en ny ompröv-
ning, trots stoppet.

Det innebär till exempel att han inte 
skulle våga flytta till en annan kommun 
för att studera. En sådan flytt skulle 
kunna utlösa en omprövning av hela 
assistansrätten.

– Varje gång ett brev från 
Försäkringskassan dimper ned är man 
orolig. 

– Jag har assistans och självbestäm-
mande på nåder. Den senaste lagänd-
ringen är bara kosmetika. Ingen av alla 
de som redan förlorat assistansen är 
hjälpta. Nio av tio får fortfarande avslag 
vid nyansökan. Man har nästan stängt 
systemet, och om detta fortsätter inne-
bär det att assistansen successivt av-
skaffas.

Som talesperson för Vimpa har 
Thomas en dialog med kommunpoliti-
kerna. Och han är bekymrad över social-
nämndens växande underskott.

– När stora utgifter är obudgeterade 
ökar konkurrensen om resurserna. Till 
slut kan det bli besparingar. Jönköping 
visar en god vilja, men jag vet inte hur 
det kommer att gå i slutändan! Â

NÄR KOMMUNEN  
TAR ÖVER EFTER  
FÖRSÄKRINGSKASSAN
Vad händer då konkret när 
Försäkrings kassan har beslu-
tat om att dra in assistansen 
för en person som bor i Jön-
köpings kommun? Ansvaret 
för omsorgen flyttas då över 
till kommunen.

– Vi beslutar interimistiskt 

om att behålla insatsen tills vi 
utrett och fattat eget beslut. 
Då blir det antingen fortsatt 
assistans eller gruppbostad, 
ibland endast boendestöd. 
Men i stor utsträckning har vi 
fortsatt med att ge assistans, 
säger Ola Nilsson.

Överskjutningen av ansva-
ret på kommunen började 
märkas efter den första av de 

omstridda domarna i Högsta 
förvaltningsdomstolen, HFD, 
år 2009. De senaste två åren 
har utvecklingen accelererat.

– HFD:s domar är prejudi-
cerande även för kommuner, 
men domen om sondmatning 
frångick vi helt eftersom den 
var orimlig. Det kostade oss 
någon miljon att göra det 
avsteget. Vi följer lagen och 

domarna, men när det blir 
uppenbart orimligt gör vi 
avsteg. 

– Lagen har inte förändrats 
sedan 1994, och vi anser att 
vi följer intentionerna. Senast 
i mars gav vi förvaltningen i 
uppdrag att prata med För-
säkringskassan lokalt, men de 
ville inte trä�a oss, de hänsköt 
till socialdepartementet. Â

– När förslaget till beslut sedan kommuni-
cerades ville man dra in all assistans. Jag hade 
en otrolig tur eftersom alla omprövningar 
frystes tre dagar senare. Det kändes som jag 
hängde över klippkanten och skulle falla. Jag 
var fruktansvärt nära att förlora min assis-
tans. Men jag klarade mig, nu är det 2013 års 
beslut som fortfarande gäller.

– För att mitt liv ska fungera är jag helt 
beroende av assistans. Jag skulle antingen 
hamna i ett gruppboende eller bli tvungen att 
flytta hem till mamma och pappa igen.

– Jag fick panik, men när jag pratade med 
kommunen blev jag positivt överraskad. 
Bemötandet var bra. ”När du får ett avslag, 
ring, så tar vi över beslutet och gör en egen 
prövning.” Det sägs också att Jönköping är 
relativt givmilda när det gäller antalet timmar,  
jag kände att jag inte satt i sjön.

Thomas Juneborg  vågar inte flytta till 
annan kommun: ”Jag har assistans och 
självbestämmande på nåder.”  

FOTO: LINNEA BENGTSSON
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Bok Film Spel
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Jag mår bra nu är en ny fantastisk bok av 
Kerstin Frii om psykisk ohälsa hos unga vuxna 
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Bona
Signum

www.igne.se

Din rätt vårt uppdrag!
Juridisk  

spetskompetens  
inom LSS. 

Välkommen att 
kontakta oss!
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10 PROCENT HÖGRE. Jönköpings kommun jämför sig med 
R9-gruppen, nio kommuner som är ungefär lika stora. Dessa 
jämförelser visar dels att Jönköping har en extra bra arbets-
marknad och därför lägre kostnader för försörjningsstöd, dels 
att funktionshinderomsorgen har 10 procent högre kostnader.

De tu�a domar-
na från Högsta 
förvaltnings-

domstolen måste 
upphävas, enligt Tho-
mas Juneborg. 

Likaså ”korsför-
hörs-liknande” om-
prövningar.

– Det är helt oför-
enligt med lagens intentio-
ner om varaktighet och 
kontinuitet, säger Tomas.

– Det behövs också ett 
stort antal lagändringar, 
bland annat omformule-
ring av LSS målparagrafer 
om att leva som andra, 
självbestämmande och 
goda levnadsvillkor samt 
att det delade huvudman-
naskapet för personlig 
assistans mellan 
Försäkringskassan och 
kommunerna slopas. 
Personkretsindelningen 
måste också ses över. 
Begreppet ”särskilt ändra-

de förhållanden” vid 
om prövning måste förtyd-
ligas.

Regeringen har uttalat 
att frysningen av ompröv-
ningar är tillfälligt – och 
de skulle kunna återinfö-
ras redan nästa år. Och 
därmed kan Thomas rätt 
till assistans åter vara akut 
hotad.

– Jag är ändå optimist. 
Jag tror det blir så mycket 
kritik mot den pågående 
LSS-utredningen att det 
blir omöjligt att gå vidare 
med planerna, säger 
Thomas Juneborg. Â

Domarna 
måste  
upp- 
hävas”

”

Thomas Juneborg.   
foto: LINNEA BENGTSSON
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TV-programmet gick rakt in i 
hjärtat på svenska folket. Nu 
lever konstprojektet Lerins 

lärlingar vidare inom Karlstads 
dagliga verksamhet.  

Deltagarna träffas numera en 
gång per vecka, ofta tillsammans 
med Lars Lerin. Resten av veckan 
är de sysselsatta på olika dagliga 
verksamheter inom Karlstads 
kommun.

På försommaren invigdes en ny 
utställning på Lerins museum i 
Karlstad, med konst som lärlingar-
na målat efter tv-serien.

– Kommunen har bestämt att vi 
ska fortsätta driva projektet för att 
det fått sådan uppmärksamhet, 
säger projektledaren Wanja 
Asplund.

Allt annat vore förstås otänk-
bart. Konstprojektet startade 
egentligen långt innan livet som 
lärling började filmas och tv-produ-
ceras.

– Vi hade en stor utställning med 
Lars Lerin 2013 i samarbete med 
alla dagliga verksamheter i 
Karlstad. Sedan dess har vi haft en 
stadig kontakt och i februari 2017 
ringde Lars och frågade om vi ville 
vara med i ett nytt projekt, berättar 
Wanja Asplund.

 
ÄVEN TV-BOLAGET NEXICO har haft en 
nyckelroll. De producerade Lerins 
lärlingar och hade tidigare samarbe-
tat kring ”Vänligen Lars Lerin”.

Wanja Asplund själv är egentli-
gen pensionär sedan 2016 men 
fortsätter hålla ihop projektet.

– Jag hade hoppat in på ett 
vikariat när frågan från Lars kom. 

Det var en fråga hon inte kunde 
tacka nej till.

– Jag har alltid varit intresserad 
av daglig verksamhet och har 

jobbat med det sedan 1974, bland 
annat som chef för hela dagliga 
verksamheten i Karlstad. 

– Nu när jag får jobba tillsam-
mans med deltagarna har jag mitt 
guldår. Jag har hur roligt som helst. 
Tänk att gå i pension och bara göra 
det som är roligt!

Wanja känner att hennes kompe-
tens nu verkligen kommer till sin 
rätt.  

– Vi har kämpat så många år för 
att skapa bra daglig verksamhet. 
Sedan kommer tv-serien och plöts-
ligt ser man dessa personer på ett 
helt nytt sätt. 

– Folk kommer fram på stan och 
säger till våra deltagare att ”du är 
en förebild för min son”. Man blir 
så rörd av det som andra föräldrar 
berättar, om hur besvärligt man 
haft det tidigare, och vilket hopp 
man nu känner med våra deltagare 
som förebilder, säger Wanja 
Asplund.

Lerins lärlingar har dessutom 
gett ringar på vattnet. Kommunen 
har lockats att starta fler ”studie-
cirklar” baserat på deltagarnas 
egna intressen.

Cirklarna baseras på initiativ, 
intressen och erfarenheter hos 
personalen, men uppenbarligen 
finns det också intresse för detta 
hos deltagarna inom de dagliga 

verksamheterna.
All daglig verksamhet i Karlstad 

utförs i kommunens egen regi. Här 
finns inget valfrihetssystem enligt 
LOV, valfrihetslagen, och alltså 
inga privata utförare. Men enligt 
cheferna leder detta inte till sämre 
valfrihet – istället lyfter man fram 
att detta gör det enklare att vara 
flexibel när det gäller önskemål om 
att prova på och byta.

ALLT ÄR INTE frid och fröjd inom 
funktionshinderomsorgen i 
Karlstad. Bland annat finns kritik 
när det gäller tillgång till ledsagning 
och kontaktpersoner. Den kommu-
nala sjukvårdsavgiften har drabbat 
många enskilda som är beroende av 
LSS-insatser. 

När det gäller särskilt boende får 
Karlstad också kritik. En artikel i 
Dagens Samhälle i juni pekar ut 
kommunen som en av de största 
syndarna när det gäller brist på 
boende för personer med funk-
tionsnedsättningar. Â

Finalist: Karlstad
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Jag blir så rörd 
av det som föräldrar 

berättar, om hur 
besvärligt man ha� 
det och vilket hopp 

man nu känner.

Wanja Asplund har kämpat många år för en 
bra daglig verksamhet. 

foto: LINNEA BENGTSSON 

” Plötsligt ser man 
personerna på ett 
helt nytt sätt”

ˆ Läs en längre version 
på hejaolika.se/lss-pris

foto: LINNEA BENGTSSON  

 

 

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 
och erbjuder en meningsfull vardag i en vacker i miljö. 
Vi �nns till för människor med funktionsnedsättningar. 
 

För mer information besök:
 www.värna.nu

Förbundet för antroposofisk läkepedagogik & socialterapi – boende, utbildning & arbete 
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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
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
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”Lars Lerin inspirerar oss  
och nu inspirerar vi varandra”

Lars Lerin inspirerar dem. Och nu har de 
själva blivit förebilder för många andra.

– Det känns fortfarande overkligt. Jag 
har svårt att förstå att det har hänt, säger Janni 
Littorin.

Hon menar att hon lärt sig mycket om sig själv 
genom att delta i konstprojektet 

Lerins lärlingar. 
– Jag går igenom en 
personlig resa. Jag hittar 

mig själv och utforskar 
vidare. 

Janni beskriver 
det som att hennes 
liv ”startade på 
riktigt” när arbetet 
med Lerins lärling-
ar drog igång i 
augusti 2017.

– På vägen har 
jag funnit under-

bara vänner.
Janni 

arbetare 
sedan flera år 

tillbaka på den 
dagliga verksamhe-

ten Ventilgatan i 
Karlstad. Det är hennes pri-

mära arbetsplats, och där fortsätter 
hon jobba parallellt med konstskolan. 
Men med Lars Lerin fick saker och ting 
en ny start.

Som deltagare i tv-serien Lerins lärling-
ar har vissa saker varit jobbiga och stressi-

ga, men det har varit mycket glädje och 
skratt. 

– Konsten är läkande. Det har 
hjälpt mig igenom. Men jag har fått 
utmana mig själv, säger Janni som 
förutom måleriet är en av sånger-
skorna i Unique and proud. 

Vi träffar Janni dagen efter att 
konstskolan haft en träff. Deltagarna 

fick då som uppgift att måla något 
relaterat till gruppens senaste utställ-

ning på Lerins museum Sandgrund i centra-
la Karlstad. 

– Annars målar jag det som inspirerar mig, 
som ett sätt att ventilera och uttrycka mig. Konst 
och kreativitet är så underskattat. Jag önskar att 
fler såg den läkande kraften, det går inte att 
beskriva vad den betyder, berättar Janni.

– Helst vill jag måla för min egen skull. Förr i 
tiden målade jag för att ”ge” något till andra, men 
det är inte så det bör vara. Det ska inte finnas 
regler, utan måla det som kommer inifrån dig!

Lars Lerin har inspirerat henne att prova nya 
saker:

– Tidigare skissade jag bara, för det var bara 
det jag kände att jag klarade av. Nu har jag vågat 
mig ut ur komfortzonen och använder pensel. 

Janni beskriver sig själv som en perfektionist, 
men samtidigt säger hon att ”vattenfärger kan 
man inte styra, de har sitt eget liv”. Och därför 
blir det ett ständigt utforskande.

– Jag gör det jag brinner för och utforskar nya 
områden, säger Janni.

Liknande upplevelser berättar Dennis Hjal-
marsson om:

–  Vi lär oss av Lars Lerin, men det är 
också han som lär av oss. Lars tycker det är så 
roligt att lära känna oss, berättar Dennis.

Människor runt omkring är också ”rörda och 
stolta”, berättar Dennis.

– Folk jag möter tycker att vi 
var jättebra i tv-serien. När 

jag berättar att jag varit 
med i Lerins lärlingar 

”klickar” det till i 
huvudet på dem jag 
möter. De berättar 
hur mycket de tyckt 
om serien, hur rörda 
de blivit. 

– Jag var på 
Liljevalchs och träffa-

de Stefan Löfven, han 
var jättetrevlig. En 

kvinna på Liljevalchs 
kände igen mig och gav mig 

en puss precis här, säger Dennis 
och pekar på kinden. Hon var en film-

kändis fick jag veta senare, jag vet inte vem.
Lerins lärlingar har förändrat livet även för 

Dennis. Men han fortsätter jobba med sin dröm 
om att driva det egna företaget Future 
Revolution. Han skissar ständigt på uppfinningar 
som kan göra världen bättre. Nu har konstskolan 
gett honom nya verktyg.

Dennis sysselsättning finns i huvudsak på 
leksaksaffären BR i Karlstads centrum, men 
onsdagarna är reserverade för konstkolans 
träffar.

– Många fler vill börja måla och det är häftigt 
att vi inspirerar andra. Vi kan mycket väl ha en 
sådan roll i framtiden, som förebilder för andra 
och ge dem feedback.

Har Janni och Dennis några tankar om hur 
verksamheten kan bli ännu bättre?

– Vi är glada för att det fortsätter varje ons-
dag. Det är alltid en bonus när Lars är med. Han 
är inte lärare, han inspirerar, säger de. ÂA
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”Lars Lerin inspirerar oss  
och nu inspirerar vi varandra”

Dennis Hjalmarsson och Janni Littorin skapar konst och inspirerar många andra. 
FOTO: LINNEA BENGTSSON.

För tre år sedan började 
Karlstad göra den dagliga 
verksamheten mer flexibel. 
Lars-Göran Melin, chef för 
kommunens funktionsstöd, 
ville se mer utveckling och för-
ändra utifrån enskilda behov.

– Den viktigaste föränd-
ringen kom med tv-serien 

Lerins lärlingar, säger Chatrine 
Astemo och Maria Falk, två av 
enhetscheferna inom daglig 
verksamhet.

Maria Falk minns hur det var 
när hon började jobba med 
daglig verksamhet 2010:

– Då var det mer fyrkantigt. 
Om man var intresserad av 
musik så var det något man 
fick ”hålla på med på friti-
den”. Nu drar vi istället nytta 
av att vi har personal med 
olika intresse som musik och 
drama. 

Idag är målet att ha ”Sve-
riges bästa dagliga verksam-
het”.

Det finns flera förklaringar 
till den positiva utvecklingen.

Personalen har uttryckt 
önskemål om att få satsa på 
olika intressen hos deltagarna. 

Särgymnasiets estetpro-
gram i Karlstad hade skapat 
en efterfrågan på mer utveck-

lande verksamheter. Tyvärr 
lades estetprogrammet nyli-
gen ned – enligt lokala medier 
för att det var svårt att hitta 
praktikplatser till eleverna.

Ironiskt nog har tv-serien 
visat hur viktigt det är med 
just estetisk verksamhet för 
att utvecklas och lära. 

Nu tar kommunen ändå nya 
kraftfulla tag, för att förverk-
liga fler spännande aktiviteter.

– Vi skapar nya grupper 
med personal som kan till 
exempel drama eller grafisk 
form. Det blir nya möjligheter 

att prova intressen genom en 
studiecirkel. 

– Tillsammans med perso-
nalen har vi kartlagt vad vi 
själva kan bidra med och som 
vi tror lockar deltagare. 

En rad nya cirklar startar 
till hösten. Under sommaren 
färdigställs en katalog med 
cirklar inom målning, lera, 
teater, sång och mycket annat. 
Det blir cirklar inom it, media, 
foto, programmering, hemsi-
dor, friskvård och kost, och till 
och med släktforskning. Hälsa 
är redan igång. Â

DE VILL SKAPA SVERIGES  
BÄSTA DAGLIGA VERKSAMHET:  
”TIDIGARE VAR EGNA INTRESSEN NÅGOT 
MAN FICK HÅLLA PÅ MED PÅ FRITIDEN”

Chatrine Astemo och Maria Falk, två av enhetsche-
ferna inom daglig verksamhet i Karlstad.

Lars-Göran Melin tog 
initiativ till mer utveck-
lande daglig verksam-
het.
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AKTUELLT   Finalisterna i Bästa LSS-kommun 2018

Jon Boss, 34 år, lärde 
känna Lars Lerin för 
flera år sedan, när 

konstnären engagerade sig 
i den dagliga verksamheten 
i Karlstad.

– Jon fick väldigt bra 
kontakt med Lars, som hela 
tiden har varit en stor 
inspirationskälla, berättar 
pappa Sune Boss.

Att måla har roat Jon 
ända sedan han var liten. 
Motiven har ofta varit 
våldsamma, med scener 
från krig och annan action. 
Ofta som graffiti. 

– Call of Duty är mitt 
favoritspel. Där händer det 
mycket, och det får mig att 
må bättre.

Jon säger att han är 

väldigt nöjd med sitt liv 
idag, inte minst för den 
stimulans han får på sin 
dagliga verksamhet. Så har 
det inte alltid varit. På sin 
första dagliga verksamhe-
ten trivdes han inte alls. 

Pappa Sune betyder 
mycket för honom. Sune 
får både kramar och kär-
leksfulla kommentarer 
under vår intervju. Sune är 
ständigt engagerad för 
sonen men även aktiv i 
FUB-föreningen i Karlstad. 

– Visst vill Jon ha andra 
jobb ibland, men om jag får 
vara realist så tror jag att 
han blir kvar här till pensi-
onen, säger Sune om den 
dagliga verksamheten på 
Gylleniusgatan.

Jon trivs bäst 
när det händer 
mycket
HAN ÄR EN AV ”LERINS LÄRLINGAR” I 
KARLSTADS DAGLIGA VERKSAMHETER

Sune har haft en del 
synpunkter på dagliga 
verksamheten i Karlstad.

– Jag skulle vilja att det 
fanns fler alternativ, sär-
skilt för personer med 
svåra funktionsnedsätt-
ningar. Nu vet jag att 
kommunen ska satsa på 
fler specialintressen och 
det tror jag kan pusha 
många att utvecklas.

JON DRÖMMER OM en egen 
musikstudio, men det är 
svårt att spara till det. 
Hyran måste gå före.
Privatekonomin har inte 
blivit bättre av att kommu-
nen införde en sjukvårds-
avgift på 195 kronor per 
dag och som kan kosta upp 
till 3�800 kronor per 
månad.

– Helt åt pipan, säger 
Sune. För Jons del så 
slipper han avgiften, tack 
vare att han har så låg 
inkomst. Men skulle han 
tjäna mer, till exempel lite 
mer än 12 000 kr, då får 
han betala. Och om han 
skulle öka inkomsten ännu 
mer, från 12 000 till 15 000 
per månad, kan allt gå till 
sjukvårdsavgiften. Det 
lönar sig inte att arbeta!

Med en sjukersättning 

på garantinivå (vilket ger 
cirka 7�000 kr per månad 
netto efter skatt), bostads-
tillägg och en habilite-
ringsersättning på 46 
kronor per dag är det tufft 
att få Jons ekonomi att gå 
ihop. En lunch på den 
dagliga verksamheten 
kostar 52 kronor eller 
cirka 11�000 kronor per år, 
mer än hela hab-ersätt-
ningen. Hyran ligger på 
5�200 kronor. Kläder och 
skor kostar åtskilliga 
tusenlappar varje år.

Av sjukersättning av-
sätts ett par tusen varje 
månad för mat och hygien-
artiklar på gruppbostaden. 
Ytterligare cirka 5�000 kr 
per år går till en handkassa 
för utflykter, medicin och 
hårklippning.

 Hab-ersättningen får 
Jon disponera själv. Det 
blir spel, filmer, tidningar. 
Och den månatliga ersätt-
ningen på 900 kr brukar 
räcka sådär 14 dagar.

– Sen vill han ha min 
plånbok, skrattar Sune. 
Han kommer hem till oss, 
och jag hjälper förstås 
gärna till med pengar till 
Fanta och ostkrokspåse på 
fredagskvällen.

Som alla andra har Jon 

Viktiga för varandra: Jon Boss trivs med 
det mesta i livet, inte minst tack vare stö-
det från pappa Sune. 

FOTO: LINNEA BENGTSSON.
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utgifter för exempelvis 
resor. Ett årskort på 
kollektivtrafiken kostar 
12 000 kr. Ytterligare 
kostnader blir det när Jon 
åker med färdtjänst, 
nödvändigt när han ska 
till adresser som han inte 
är så bekant med.

– Även om jag hjälper 
Jon att spara så går han 
back. Nyligen var jag med 
honom och köpte byxor, 
och de betalade jag.

För några år sedan 
flyttade Jon hemifrån till 
ett gruppboende. I början 
hade han ett par äldre 
personer som närmaste 
grannar, men nu har 
yngre personer flyttat in 
och det trivs Jon bättre 
med.  

Ett problem är att 
bostaden saknar fiber-
uppkoppling till internet. 

– Kommunen har lovat 
”titta på det”, men än har 
inget hänt, säger Sune.

Hur fungerar LSS i 
övrigt i Karlstad?

– Ledsagning och 
kontaktperson kan vara 
problematiskt. Ofta 
handlar det om att kom-
munen inte tycker att det 

behövs för de som har 
gruppbostad. Det skapar 
problem varje år när vi i 
FUB ordnar resor till 
Åland. Kommunen nekar 
ledsagare för att Åland är 
utomlands. Likadant är 
det med färdtjänsten, 
man får inte åka till 
Gardemoen även kostna-
den bara är hälften av att 
åka till Arlanda. Reglerna 
är stelbenta!

Hur löser ni resorna?
– Ibland kan personer 

inte följa med om de 
måste ha ledsagare. Vi 
från FUB har alltid med 
3–4 reseledare, och det 
minskar behovet av 
ledsagning något, men om 
man ska ägna sig åt en 
grupp på 30–40 personer 
så hinner man inte med 
om någon behöver myck-
et hjälp.

SUNE BOSS ÄR också 
bekymrad över kommu-
nens beslut att avveckla 
estetprogrammet på 
särgymnasiet.

– Vi hoppades att 
tv-serien med Lerin 
skulle påverka kommu-
nen att inte avveckla, 
säger han. Â

Många har beundrat Jons målningar och teckningar på den 
senaste utställningen på Lerinmuseet i Karlstad.

RättVisat – mitt digitala
kommunikationspass
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AKTUELLT   Finalisterna i Bästa LSS-kommun 2018

TTierp är den lilla kommunen 
med få fina dokument och 
policyer, men många bra 

verksamheter som varje dag bidrar 
till ett bra liv för personer med 
funktionsnedsättning.

Så heter det i nominering av 
Tierps kommuns dagliga verksam-
heter till tävlingen Bästa LSS-
kommun 2018.

Ulrica Stjerngren, funktionshin-
deromsorgens chef i Tierp, har 
själv lämnat in nomineringen.

– Vi är en mindre organisation 
som är på bra på att göra, men 
mindre bra på att synliggöra. Vi är 
stolta över det vi har gjort och 
påbörjat under 2017, säger hon.

– Det finns en vilja till förbätt-
ring och engagemang på alla nivåer, 
från politiker till brukare. Vi har få 
dokument, nedskrivna strukturer 
och policyer. Men vi har många fina 
verksamheter som bidrar till att 
personer med LSS-insats kan leva 
som alla andra, säger Ulrica.

Att få ta ansvar och utvecklas är 
viktigt inom daglig verksamhet i 
Tierp. För att detta ska vara möjligt 
anpassas uppgifterna med exempel-

vis bildstöd, handledning eller 
genom att dela upp i arbetsmo-
ment. Det görs även satsningar på 
mat, rörelse, hygien och annat som 
påverkar hälsan. 

ULRICA STJERNGREN LYFTER också 
fram att Tierp har gjort sitt bästa 
för att lösa problem inom personlig 
assistans (även om nomineringen 
gäller daglig verksamhet). 

– Vi har på ett lyckat sätt mött 
upp familjer med barn med funk-
tionsnedsättning och verkställt 
bistånd enligt socialtjänstlagen på 
LSS-vis med högre kvalitet. Vårt 
arbetssätt blev exemplet som fick 

hjulet att börja rulla när en över-
enskommelse mellan länets kom-
muner och Region Uppsala arbeta-
des fram för egenvård och person-
lig assistans för barn, berättar 
Ulrica Stjerngren. Â

Finalist: Tierp
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Vi har även 
på ett lyckat sätt 

hjälpt familjer med 
bistånd enligt SoL 

på LSS-vis med 
högre kvalitet.

- Det finns en vilja till förbättring på alla 
nivåer, säger Ulrica Stjerngren är chef för 
funktionshinderomsorgen i Tierp. 

foto: LINNEA BENGTSSON 

” Vi saknar fina  
dokument men har 
stort engagemang”

ˆ Läs en längre version 
på hejaolika.se/lss-pris

foto: LINNEA BENGTSSON  

Konferensen tar upp frågor som rör väg- 
ledning, praktik och arbete för unga  
personer med funktionsnedsättningar.

Vi vänder oss till dig som är studie- och yrkes-
vägledare, skolledare och lärare, personal i  
elevhälsa, boende och daglig verksamhet,  
handläggare på Arbetsförmedling och 
Försäkringskassa, LSS-handläggare, politiker  
och andra intresserade.
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Chefer och deltagare inom Tierps dagliga 
verksamheter har en nära till varandra och 
diskuterar allt möjligt. Från vänster Marielle 
Holmgren, Ulrica Stjerngren, Tobias Brovall, 
Jenny Hedberg, Tina Larsson, Robin Lind-
qvist, Anders Lilius och Jonas Zilén. 

FOTO: LINNEA BENGTSSON
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Konferensen tar upp frågor som rör väg- 
ledning, praktik och arbete för unga  
personer med funktionsnedsättningar.

Vi vänder oss till dig som är studie- och yrkes-
vägledare, skolledare och lärare, personal i  
elevhälsa, boende och daglig verksamhet,  
handläggare på Arbetsförmedling och 
Försäkringskassa, LSS-handläggare, politiker  
och andra intresserade.
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AKTUELLT   Finalisterna i Bästa LSS-kommun 2018

På jakt efter Sveriges 
bästa LSS-kommun 
trä	ar vi unga delta-

gare i Tierps dagliga verk-
samheter. Bland annat Tina 
Larsson. Hon har sitt jobb 
inom daglig verksamhet, 
men ingår också i ”Kung 
Nu”, en unik grupp för ökat 
inflytande.

– Vi diskuterar allt mel-
lan himmel och jord, och 
mycket om jobb och boen-
de, säger Tina.

Kung Nu är en av Tierps 
satsningar på att öka infly-
tande och självbestämman-
de för personer med funk-

tionsnedsättning i Nord-
uppland (därav namnet 
”Nu”).

ETT AV DE projekt där Kung 
Nu har ett finger med är den 
nya gruppbostad som ska 
stå klar år 2020.

– Vi är med från ritning 
till färdigbyggt. Vi har fått 
fint gensvar från arkitek-
ten, berättar Robin.

– Vi har tänkt utifrån hur 
vi själva bor, och att det ska 
passa även rullstolsburna. 
Det ska vara lätt att monte-
ra höj- och sänkbara bän-
kar, så att alla kan laga mat 

De tycker till 
om allt inom 
LSS i Tierp
SÄRSKILT NÄR DET GÄLLER  
JOBB OCH BOSTAD

och diska. För hoppningsvis 
blir det perfekt.  

– En ytterdörr saknades 
för att man ska kunna 
komma in i lägenheten 
utifrån, och det fanns inga 
ramper till uteplatser. Vi 
har fått jättemycket beröm 
för att vi tänkt på att det 
ska fungera både med och 
utan rullstol. 

HAB-ERSÄTTNINGEN ÄR DEN 
ersättning man får av kom-
munen när man deltar i 
daglig verksamhet. Det ska 
vara en stimulans för det 
arbete man utför. Men det 
är en ofta omstridd ersätt-
ning.

För några år sedan 
väckte Tierp uppmärksam-
het när deltagarna krävde 
en rejäl höjning.

– Vi fick 36 kronor per 
dag medan man i Uppsala 
fick 40 kr. Vi begärde 50 kr 
och kontaktade TV4 som 
gjorde reportage om oss. 
Sedan fick vi igenom höj-
ningen. Vi fick också änd-
rat till timlön, berät-
tar Robin.

Nyligen höjdes 

hab-er sättningen till 10 
kronor per timme. 

DET FINNS STORA behov som 
daglig verksamhet kan 
hjälpa till med - om bara 
viljan och fantasin finns.

– Vi som arbetar i grup-
pen Vikingen har kört 
igång sociala aktiviteter 
med äldre, berättar Tina. 

– Vi började i januari 
och har fått mycket beröm. 
Det behöver utvidgas till 
fler äldreboenden, i andra 
orter i kommunen. Vi är 
4-5 personer, och en hand-
ledare i bakgrunden, som 
en länk mellan oss och 
äldreomsorgspersonalen. 
Vi har socialt umgänge, går 
promenader, vattnar blom-
mor, följer med till guds-
tjänster. Det är sådant som 
den vanliga personalen 
inte har tid med.

– Nu har vi kommit på 
att vi även skulle kunna 
köra bingo, läsa tidningen 
och ha sångstund, säger 
Tina. Â

ˆ Läs en längre version 
på hejaolika.se/lss-pris

De kämpar för att alla ska få göra sina röster hörda. Robin Lindqvist, Tina Larsson 
och Tobias Brovall ingår alla i gruppen Kung Nu (Norduppland).   FOTO: LINNEA BENGTSSON

Anders Lillius. 
  FOTO: LINNEA BENGTSSON.
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– Cheferna är verkligen ange-
lägna om att få veta vad anhö-
riga anser. Det känns tryggt 
att vi har så bra kommunika-
tion, säger Anna-Stina Larsson 
och Christina Forsberg.

Anna-Stina, 75, och Christi-
na, 72, blev medlemsrådgivare 
inom FUB i Tierp för åtta år 
sedan. De var mycket efter-
längtade. Föreningen hade 
saknat rådgivare i flera år.

Christina har själv en dotter 
med intellektuell funktions-
nedsättning medan Anna-Sti-
na kan luta sig mot många års 
erfarenhet av habilitering.

– Båda har vi erfarenhet av 
hur det är för unga att bli vux-
na, söka jobb och hitta bostad.

Det är en fördel att Tierp är 
en liten kommun med cirka 
20�000 invånare.

– Vi har goda möjligheter 
att påverka. Om det uppstår 

problem med olika LSS-beslut 
ringer vi till chefer i omsorgen. 
Ibland stöttar vi genom att 
följa med på möten hos kom-
munen. 

VILKA PROBLEM KAN VARA 
AKTUELLA?

– Föräldrar kan vara oroliga 
för hur deras barn har det. Får 
de rätt stöd och bra bemö-
tande på daglig verksamhet, 
gruppboende, och en inne-
hållsrik fritid?  

– Vi kan hjälpa till att prata 
med cheferna. Det känns som 
att de vill lyssna på oss. Vi 
kan snabbt få förklaringar på 
sådant som kommer upp.

JOBBET HAR GETT resultat.
– Vi ser att det blivit en mer 

positiv stämning och att per-
sonerna blivit mer nöjda gene-
rellt. Nyligen ringde jag runt 
till några föräldrar, och hörde 
inga negativa, stora saker. De 
känner att de blivit lyssnade 
på, säger Anna-Stina.

Även på medlems- och 
anhörigträ�ar har kommunens 
chefer deltagit för att trä�a 
de berörda. Alla får chans att 
berätta hur de känner.

– I kommunens enkäter har 
man på alla sätt försökt göra 
det möjligt för personerna 
själva att kunna svara. Det har 
varit annan personal än den 
ordinarie som har hjälpt till. 
Man har också använt bildstöd 
och på flera andra sätt under-
lättat, säger Christina.

– Vi pratar mycket med 
cheferna om vikten av att alla 
personer ska kunna kommuni-
cera på sitt eget sätt. En tjänst 
som specialpedagog har 
varit vilande i många år, men 
nu finns i alla fall en duktig 
arbetsterapeut på halvtid som 
kan hjälpa till.

FORTFARANDE FINNS SAKER 
som behöver förbättras, till 
exempel inom kommunika-
tion. Anna-Stina och Christina 
tar alla chanser vi kan att 
påpeka det.

– I särskolan har barnen och 
ungdomarna lärt sig använda 
iPad och andra möjligheter att 
kommunicera, men när man 
kommer till daglig verksamhet 
kan det falla ihop om kunska-
perna inte finns hos persona-
len. Det är viktigt att perso-
nalen på daglig verksamhet 
och på gruppbostäderna 
behärskar olika sätt att kom-
municera, till exempel med 
teckenspråk eller bildstöd, 

om personen själv har dåligt 
utvecklat tal eller inget alls. 
Kursverksamhet för persona-
len i kommunikation förekom-
mer, men behövs ändå mer.

– Det är A och O att alla 
får göra sin röst hörd, att 
ingen körs över. Kommunen 
försöker, men det är inte så 
enkelt och det finns mer att 
göra, men det är i alla fall på 
rätt väg.

DET FINNS MÅNGA områden 
där Tierp har gjort framsteg 
men ändå inte kommit tillräck-
ligt långt för att FUB:s rådgi-
vare ska vara nöjda.

– Kommunens personal 
behöver mer utbildning, men 
för det verkar det inte fin-
nas  tillräckligt med pengar, 
inte heller till vikarier, nämner 
Anna-Stina och Christina.

Möjligheter till en menings-
full fritid är också beroende 
av personal, men även där 

fallerar det. Om man bor på 
gruppbostad är det stopp för 
kontaktperson och ledsagare. 
Samtidigt som kvaliteten på 
gruppbostäderna varierar.

Krisen för personlig assis-
tans har Tierp dock hanterat 
relativt bra, enligt Anna-Stina.

– Kommunen har gått in 
och vi har inte känt av samma 
indragningar som vi hört från 
andra kommuner, säger Anna-
Stina.

KANSKE ÄR LYHÖRDA chefer 
Tierps största fördel.

– De är verkligen angelägna 
om att få information om vad 
anhöriga anser. När vi i våras 
hade medlemsmöte ville både 
chefer och nämndordförande 
vara med. Det känns tryggt för 
oss som medlemsrådgivare att 
det finns en så bra kommuni-
kation, säger Anna-Stina och 
Christina. Â

FUB:S MEDLEMSRÅDGIVARE OM NOMINERING  
AV TIERP TILL BÄSTA LSS-KOMMUN: 
”MAN VET VAD SOM BEHÖVER GÖRAS,  
MEN HAR INTE KOMMIT ÄNDA FRAM”

– Det är så viktigt att enskilda personer får bestämma 
över sitt eget liv, säger Anna-Stina Larsson och Chris-
tina Forsberg.                                             FOTO: LINNEA BENGTSSON

Christina för anteck-
ningar över sina samtal 
med cheferna i Tierp.

En vanlig fråga är: Vad hän-
der när barnen slutar skolan?

IVO har kontaktats en gång 
på senare år och då gällde det 
hantering av privata medel, 
bemötande med mera. Annars 
har problem lösts genom 
direktkontakt med personalen 
och cheferna i kommunen. 

– Vi har jobbat mycket med 
frågor om bemötande och 
inflytande. Det är så viktigt att 
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REPORTAGE

 Alex är den  
förebild han 
själv hade  
behövt 

Han förstod inte varför det blev konstigt 
omkring honom när han var liten. Nu hjälper 
han lärarkollegor på Skälby grund- och 
förskola utanför Stockholm att förstå hur de 
ska bemöta elever med olika utmaningar. Men 
framförallt är Alexander ”Alex” Skytte en 
förebild för eleverna själva.
text Anna Pella   foto Linnea Bengtsson

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.

FK_1803_s32-39_skalbyskolan_v02.indd   32 2018-09-01   13:35



33   FÖRÄLDRAKRAFT  NR 3, 2018

FK_1803_s32-39_skalbyskolan_v02.indd   33 2018-09-01   13:35



34   FÖRÄLDRAKRAFT  NR 3, 2018

REPORTAGE

R82 x:panda 
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!

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.

Läs mer på etac.se

Blu�! ropar Sebbe 
och Marcus upp-
ifrån klätterställ-
ningen. Orsaken 
är att Alexander 
”Alex” Skytte, 
lärare i idrott 

och hälsa, råkar nudda sanden 
när han försöker ta sats och hop-
pa från sandlådekanten till klät-
terställningen. 

Denna klätterinspirerade 
kullek är något som Sebastian 
och Marcus lekt många gånger 
förut tillsammans med Alex, när 
de behövt pausa från lektioner 
för att röra på sig.

De går bägge i fyran på Skälby 
grund- och förskola i Järfälla 
utanför Stockholm. 

Marcus tycker att alla lärare 
borde tänka på att inte prata så 
mycket, han säger att han blir 
”hyprig” och inte orkar lyssna 
då.

– Det är bra att få röra på sig 
då och då. Jag blir mer fokuserad 
då och har lättare att sitta still 
på lektionerna.

Han gillar träslöjden mest. 
Och idrotten.

Sebbe håller med. 
Idrottslektionen är en favorit. 
Särskilt när de kör bolleken Syd 
och Nord, när man bygger upp en 
mur och sen kastar bollar på 

motståndarlaget. Den påminner 
honom om hans stora intresse: 
Historia. Han berättar att han 
nyligen läst igenom hela 
Wikipedia om första och andra 
världskriget. Och när det han 
läser eller gör är intressant, är 
det svårt att sluta.

– Jag blir arg när jag måste 
avbryta, det är tråkigt att sluta 
med det som är roligt.

ALEX NICKAR IGENKÄNNANDE. När 
Sebbe och Marcus kilar tillbaka 
till lektionen berättar han att han 
under sina första två år på Skälby 
grund- och förskola arbetade som 
fritidspedagog, och tillbringade 
mycket tid i Sebbes och Marcus 
klass.

– När jag såg att det blev för 
mycket för dem på lektionerna 
tog jag med dem ut på upptäcks-
färd eller hittade på någon lek. I 
dag fungerar de mycket bättre i 
stor grupp. Det är roligt att se.

Han säger att Sebbe och 
Marcus påminner honom om när 
han själv var liten. Han hade 
också behövt stöd från början.

– Vi är lika på många sätt, vi 
behöver struktur, är envisa, 
påhittiga och har svårt att sluta 
med det vi påbörjat. 

 
SJÄLV BROTTADE HAN ned sin 

klasslärare, slogs och retade sina 
skolkamrater. Efter att han blivit 
fasthållen av en lärare, rymde 
han och gick inte till skolan på ett 
tag. Han förstod inte varför det 
blev konstigt omkring honom. I 
tioårsåldern fick han diagnosen 
ADHD och efter det fick han 
flytta till en resursklass. 

Någonstans i åttonde klass 
började det vända. Alex prakti-
serade på en förskola och slogs 
av hur enkelt han tyckte att det 
var att förstå förskolebarnen, till 
skillnad från sina jämnåriga och 
alla vuxna runtomkring.

– Jag bestämde då att jag skul-
le jobba med barn. Barn är rakt 
på och genuina, de döljer ingen-
ting och är inte artiga.

Med förskollärarutbildningen 
i sikte gick han ut gymnasiet med 
högsta snittbetyg på hela skolan. 
Väl på pedagogprogrammet 
halkade han in på fritidspedago-
gik och tog så småningom lärar-
examen på ämneslärarprogram-
met, i inriktning idrott och hälsa.

HANS EGNA ERFARENHETER av sin 
ADHD-diagnos, som dessutom 
kompletterats med tilläggsdiag-
nos autism förra året, är något 
som han tror kan gynna elever 
med liknande svårigheter. 
Diagnosnamnen i sig är dock 

Fjärdeklassarna Sebas-
tian ”Sebbe” Nyberg 
(till vänster) Marcus 
Ottosson och leker 
Blu� med Alexander 
”Alex” Skytte, lärare i 
idrott och hälsa. 
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R82 x:panda 
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!

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.

Läs mer på etac.se
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REPORTAGE

Enligt SCB uppger 15 pro-
cent eller runt 900 000 
personer av Sveriges 
befolkning i åldern 16 – 64 
år att de har någon funk-
tionsnedsättning. Bland 
dessa personer är arbetslös-
heten högre än i övriga 
befolkningen. 

Gör plats är startat av 
Arbetsförmedlingen för att 
göra arbetsgivare uppmärk-
samma på att det finns 
kompetens hos personer 
med funktionsnedsättning 
som idag inte tas tillvara, 
med målet att fler personer 
med funktionsnedsättning 
ska få jobb samt bidra till en 
mer inkluderande arbets-
marknad. På gorplats.se får 
arbetsgivare och arbetssö-
kande konkreta tips på hur 
de kan gå tillväga för att 
mötas.

Källa: www.gorplats.se

GÖR PLATS ingenting han tycker man ska utgå ifrån.
– Diagnoser blir en stämpel som jag inte 

riktigt gillar. Att kategorisera människor 
är att skapa en förenklad bild av verklighe-
ten. När man namnger en diagnos lämnar 
man över ansvaret till mottagaren och den-
nes kunskap om detta. Jag tycker att vi ska 
prata om styrkor och utmaningar istället. 

Alex menar att hans styrkor och utma-
ningar egentligen är olika sätt att se på 
hans egenskaper, beroende på miljön. 

– Mina styrkor blir till svårigheter ifall 
de inte används rätt. Det handlar till exem-
pel om min exekutiva förmåga och höga 
sensoriska känslighet som gör mig in-
tryckskänslig och i behov av tid för åter-
hämtning. Å andra sidan har jag ett myck-
et välutvecklat arbetsminne och en kogni-
tiv snabbhet. 

För en tid sedan höll han en mycket upp-
skattad föreläsning för lärarkollegor och 
skolpersonal där han berättade om sina 
erfarenheter och vilket bemötande han 
hade önskat på sin skoltid. Det finns myck-
et att hämta inom fritidspedagogiken för 
att hjälpa elever med liknande svårigheter. 

– Fritidspedagogik handlar om att få 
möta barnen där de är, utifrån deras be-
hov, det har jag med mig som lärare i idrott 
och hälsa. Det handlar om att försöka se 
barnets perspektiv. 

FÖRELÄSNINGEN BLEV NÅGOT av ett start-
skott för hans eget reflekterande och 
därefter skapade han Facebook-sidan 
Bokstavspedagogen och har även hållit 
föreläsningar utanför skolan.

– Jag har blivit mer och mer öppen om 
min diagnos. Det har hjälpt mig mycket att 
prata om mina behov och svårigheter som 
jag burit med mig så länge. När jag berättar 
märker jag att jag möts av en annan empati 
och förståelse i skolkorridoren. Det syns i 
ögonen på något sätt. 

Att bli lärare för att kunna stötta barn 
med liknande svårigheter har dock inte 
varit något medvetet val.

– Jag försöker nog bara efterlikna de 
förebilder som bemött mig bra i min upp-
växt, och på sikt har det lett fram till att 
jag vill förbättra för andra som har liknan-
de utmaningar.

Eftersom Alex länge känt skam inför att 
prata om sin diagnos gjorde han inte heller 
det den gången han sökte – och fick – job-
bet på Skälby grund- och förskola.

– Jag försökte i stället prata om mina 
styrkor och utmaningar. Genom att jag har 
lärt mig vad dessa är hos mig själv, och hur 
omgivningen kan göra för att stötta mig 
eller vad jag behöver för att lösa mina 
behov, tror jag att jag gjorde det lättare för 
min arbetsgivare att säga ja. Â

Det har 
hjälpt mig 
att prata om 
mina behov 
och svårig-
heter, säger 
Alexander 
som nu även 
håller före-
läsningar för 
skolperso-
nal.
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08-580 813 40    www.misa.se
info@misa.se

Göran 
”Min första praktik var 
på en elektronikfirma.

Nu arbetar jag som 
föreläsare.”

Behöver du stöd 
för att komma ut  
i arbetslivet? 
Hos Misa kan du få:

 ● 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

Carl 
Johan 
West-
man är 
rektor 
för 
Skälby 
grund- 
och för-
skola.

Carl Johan Westman, 
rektor för Skälby 
grund- och förskola 
i Järfälla kommun, 
förstår att det kan 
vara svårt att vara 
helt öppen under i 

en anställningsintervju. 
– Att säga ”Jag har ADHD” 

kanske kan skrämma och vara till 
nackdel, men som arbetsgivare 
skulle jag nog i så fall säga att jag 
vill veta mer, vad det innebär det 
för den som söker arbete, och vad 
jag kan göra för att stötta personen 
i sitt arbete.

Carl Johan tror generellt att det 
är en fördel att som arbetssökande 
vara så öppen som möjligt.

– Jag utgår alltid från kompe-
tens, formell behörighet och per-
sonliga egenskaper och vad jag 
behöver i min organisation. Samma 
premisser gäller för alla och jag 
skulle aldrig exkludera någon 
sökande på grund av en funktions-
variation. Jag väljer lämplig kandi-
dat utifrån det behov jag behöver 
fylla.

Han är noga med att påpeka att 
han inte medvetet rekryterat 

personer med funktionsvariationer 
heller, utan mer har en generell 
hållning att alla är välkomna om de 
kan utföra det arbete som behövs. 
Han tror att arbetsgivare som drar 
sig för att anställa personer med 
funktionsvariationer egentligen 
saknar kunskap.

– Det annorlunda kan te sig 
skrämmande. Mitt tips är ta del av 
andra arbetsgivares erfarenheter 
och att våga utmana sina egna 
föreställningar, helt enkelt att sluta 
gå i gamla hjulspår. Som arbetsgi-
vare kan man även få bra informa-
tion och ibland ekonomiskt stöd 
från Arbetsförmedlingen.

Carl Johan kan se vinster med 
att rekrytera människor med 
funktionsvariation till skolans 
värld.

– Arbetsplatsen ska ju vara en 
spegling av samhället i stort. Det 
handlar om mångfald och att alla 
behövs. Våra elever som har egen 
funktionsvariation får en förebild. 
Men även kollegor och jag som 
arbetsgivare får större förståelse 
och kunskap kring olikheter. Alex 
tillför en unik kompetens och 
förförståelse på vår skola. Â
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REPORTAGE

ALEXANDERS 
TIPS TILL  
ARBETSGIVARE
l  Våga prova. Våga göra fel. 
Våga släppa kontrollen. Våga be 
om hjälp. Så länge man är öppen 
och har en strävan att det ska bli 
bra för medarbetaren kommer 
det gå bra.

l  Var inte rädd för att ändra om 
och våga tänka utanför ramarna. 
Ibland är det oväsentliga detaljer 
som kan vara avgörande för den 
anställde.

l  Våga prata om bekymren från 
ett arbetsgivarperspektiv med 
den anställde. Kommunikation är 
A och O och den som kan svara 
på bäst vad som behövs är en 
själv. Det får arbetstagaren att 
känna sig respekterad och sedd, 
det blir lättare att hitta lösningar.

l  När det uppstår ett problem, 
se över strukturen. Det är ofta 
ramarna som tenderar att skapa 
problem. Förutom ramar som gör 
en arbetsplats mer tillgänglig har 
schemat en stor påverkan. För 
vissa är det gynnsamt att ha tids-
intervaller under dagen som gäl-
ler för hela veckan ifall arbetet 
tillåter detta. Se även över struk-
turen i det egna ledarskapet. Det 
är budskapet som ska vara 
begripligt för den man pratar 
med, inte sättet man gör det på.

l  Se över ditt eget mindset. Tänk 
positivt och se de styrkor finns. 
Fokusera på att stärka dessa och 
anpassa så de växer. På så vis kan 
både individen och verksamheten 
blomstra.

... OCH TILL DIG 
SOM SÖKER JOBB
l  Rannsaka dig själv bland dina 
styrkor och svagheter. Du är inte din 
diagnos, så utgå istället från dig 
som person. Hur kan du bidra på 
ditt sätt?

l  Tänk inte enbart ut ett yrke du 
vill ha på grund av status, utan ett 
yrke där du faktiskt kommer att tri-
vas.

l  När det kommer till själva sökan-
det varar ärlighet längst. Ett arbete 
upptar trots allt en stor del av var-
dagen, är man inte ärlig och upprik-
tig med vad man klarar av eller är 
bra på riskerar det att leda till en 
ohållbar arbetssituation som gör 
båda parterna ledsna och besvikna. 

l  Jag tror inte det är gynnsamt att 
säga att man har en diagnos, för 
det förutsätter att intervjuaren har 
goda kunskaper kring diagnosen. 
Det är något som inte går att 
garantera. Däremot kan du nämna 
de behov som du har och i sam-
band med det är det även klokt att 
på förväg ha tänkt ut sätt att bemö-
ta dessa. Jag tror att det blir lättare 
för arbetsgivaren att våga anställa 
om man själv aktivt visar att man 
söker efter lösningar, det skapar 
trygghet.

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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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!

”Jag har gott med grit/hyperfokus/maniskt 
beteende. Beroende på hur man ser situationen. 
Kan jobba outtröttligt när jag har ett tydligt 
mål och tillvägagångssätt.  Är arbetsup-
pgiften tydlig ger det mig motiva-
tion och jag känner mig e�ektiv.  
Svårigheten blir att bryta när jag inte 
känner mig färdig. En produkt av det 
har blivit att om det inte är tydligt vad 
min arbetsuppgift är kan jag känna 
ångest inför den och dra mig för att 
göra den.”

”På grund av min skolgång har jag utvecklat 
en negativ självbild som gör att jag har svårt att 
ge mig själv bekräftelse, därför behöver jag få den 
utifrån. Blir jag sedd i mitt arbete och möts av posi-
tivitet ger det mig massor av energi men upplever 
jag att andra inte ser det jag gör blir jag nedstämd 
och introvert.  Det hör även ihop med en känslighet 
för andras a�ekter (känslor), vilket gör att jag und-
viker att umgås med människor som jag upplever 
vara negativa. Det kan även beskrivas som samar-
betssvårigheter.”
 
”Jag har svårt för sociala kontexter med artigheter 
som gör att jag blir rätt rak på sak. Andra kan ibland 
uppfatta mig som otrevlig. En styrka kring det är att 

jag strävar efter att vara genuin och ärlig, det jag 
säger menar jag.”

 
”Jag har mycket empati, vilket gör 

att jag i vissa situationer har lätt 
att känna av när någon mår 
dåligt och vill sätta mig in i 
deras bekymmer och hjälpa. 
Ibland vill jag hjälpa för många 
samtidigt att det inte blir bra för 
stora gruppen.”

”Det som är jobbigt är känslan att 
se svag ut. Jag vill inte vara i vägen 

för andra eller känna att jag inte klarar 
av det andra gör. Detta är en av anledningarna till 
varför jag har svårt för tävlingar och sällskapsspel.  
Det blir ett medel för mig att mätas mot andra, jag 
blir för tävlingsinriktad då och känner att jag måste 
vinna, måste vara bäst.”

”Jag har egentligen precis börjat med att lära mig 
acceptera och visa hänsyn till mina behov. Förr 
riskerade dessa att ta över när jag försökte förtränga 
dem. Eftersom andra utåt inte ser den ansträngning 
som pågår inne hos mig är det svårt att förstå hur 
jag måste kämpa för att orka med. Vi möter dagli-
gen elever som kämpar minst lika hårt var dag.”

SAGT AV ALEXANDER ”ALEX” SKYTTE
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ARBETE   

Arbetsförmedlingen satsar 
varje år många miljoner 
på arbetshjälpmedel för 

personer på väg ut på arbets-
marknaden. Förra året gick det 
åt 72 mkr.

Och chanserna är goda att 
just du kan få del av bidragen.

Föräldrakraft har tagit hjälp 
av Ingrid Ekhammer på 
Arbetsförmedlingen för att 
förklara hur det funkar att få 
bidrag till arbetshjälpmedel. 

1. 
BÖRJA MED ATT  

PRATA MED ARBETS- 
FÖRMEDLINGEN

Redan i skolan kan man få 
arbetshjälpmedel via Arbets-
förmedlingen.

RÄDDA JOBBET
MED GRATIS

HJÄLPMEDEL

Så funkar reglerna!

TEMA  
ARBETE

Är du arbetslös och har en  
funktionsnedsättning – men  
längtar efter att få jobba?  
Rätt hjälpmedel öppnar vägen till 
anställning för många. Via 
Arbetsförmedlingen kan du och 
din arbetsgivare få upp till 
100�000 kronor vardera i bidrag 
till arbetshjälpmedel.
text Valter Bengtsson    foto Linnea Bengtsson   

– Vi har kontakt med skolor-
na genom att vi bidrar med 
hjälpmedel i samband med att 
gymnasieelever har APL, ar-
betsplatsförlagt lärande, eller 
praktik. Ofta handlar det då om 
att hyra hjälpmedel, säger 
Ingrid Ekhammer.

När man fått bidrag till hyra 
gäller detta bara en viss period. 
Man kan inte ta med hjälpmed-
let utan måste ansöka på nytt 
om man har behov av det vid 
senare tillfälle.

Man måste inte ha jobb för 
att ha möjlighet till arbetshjälp-
medel, det räcker med att delta 
i ett arbetsmarknadspolitiskt 
program, som exempelvis en 
praktik.

– Man börjar med att komma 
till Arbetsförmedlingen och 
prata med en arbetsförmedlare. 
Beroende på vilken funktions-
nedsättning man har får man 
även prata med arbetsterapeut, 
sjukgymnast, synspecialist eller 
någon annan specialist hos oss.

– Kanske handlar det om att 
börja med någon form av prak-
tik eller arbetsträning innan det 
blir vanligt arbete. Din kompe-
tens och dina intressen är 
viktiga, säger Ingrid Ekhammer.

Även Försäkringskassan hjäl-
per till med arbetshjälpmedel 
på liknande sätt – men bara för 
de som redan varit anställda i 
minst ett år.

2. 
DINA EGNA BEHOV 

AVGÖR OM DU FÅR BIDRAG
Varje person har sina egna 

förutsättningar som man måste 
utgå från. Kanske har man varit 
sjukskriven en tid. Eller så har 
man aldrig haft arbete. Kanske 
är det inte hjälpmedel som 
behövs utan andra insatser, som 
personligt biträde.

– Det är många faktorer att 
ta hänsyn till. Allt är individu-
ellt: personen, funktionsned-
sättningen, arbetsuppgifterna 
och arbetsmiljön. Vi ser både på 
personens behov och arbetsgi-
varens ansvar, för att bedöma 
vad som ska lämnas bidrag till.

Sedan 2017 gäller nya regler 
för arbetshjälpmedel – de finns 
i förordning nummer 2017:462, 
om särskilda insatser för perso-
ner med funktionsnedsättning 
som medför nedsatt arbetsför-
måga.

I de nya reglerna betonas 
tydligare att bidrag inte får 
lämnas för arbetsredskap som 
normalt används för att arbets-
uppgifterna ska kunna utföras. 
Det har också blivit enklare att 
få behålla arbetshjälpmedel om 
man byter anställning.

Man gör ingen vanlig, formell 
ansökan om arbetshjälpmedel, 
istället har man en dialog med 
arbetsförmedlaren.

(de delvis nya)
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RÄDDA JOBBET
MED GRATIS

HJÄLPMEDEL

Så funkar reglerna!

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

– Man ansöker inte men får 
skriva under ett ”underlag” om 
att man vill ha hjälpmedlet och 
att man är medveten om att 
man kan bli skyldig till återbe-
talning om man lämnar oriktiga 
uppgifter.

Den enskilde personen kan få 
upp till 100 000 kronor i bidrag 
till arbetshjälpmedlet, vars 
kostnad normalt sett täcks helt 
och hållet av bidraget. Det finns 
även möjlighet att få ännu 
högre bidrag om det finns 
”synnerliga skäl”. Även arbets-
givaren kan få 100 000 kr i 
bidrag, om det krävs anpass-
ningar i miljön eller i redska-
pen. Hur stor del av kostnaden 
som arbetsgivaren får täckt 
varierar.

3. 
VAD RÄKNAS SOM  

ARBETSHJÄLPMEDEL?
De flesta bidrag ges idag till 

den enskilde för personliga 
hjälpmedel. Variationen är 
mycket stor men det handlar 
ofta om hjälpmedel för syn, 
hörsel, kognition, förflyttning 
och lyft.

Till skillnad från hjälp-

medelsförsörjningen via kom-
muner och landsting har 
Arbetsförmedlingen ingen 
färdig lista över vad som är 
hjälpmedel.

– Det tycker jag är en fördel 
eftersom det är omöjligt att 
säga exakt vad som kan behö-
vas, säger Ingrid Ekhammer. 

Här handlar det ofta om helt 
specialanpassade hjälpmedel.

Ibland kan det vara svårt att 
dra gränsen för vad som berät-
tigar till bidrag.

– Om det är något som perso-
nen skulle behöva oavsett så är 
det ett arbetsredskap, inte ett 
hjälpmedel, och då ska 

– Vi  jobbar hela 
tiden för att fler 

med funktionsned-
sättningar ska få jobb 

och med kampanjen ”Se 
kompetensen” räknar vi med 

att det blir en ökning. Hur långt 
vi kan nå vet jag inte men vi 

måste göra allt vi kan för 
att ge stödjande insat-

ser, säger Ingrid 
Ekhammer.
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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

arbetsgivaren hålla med det. 
Det kan handla om en dator för 
administration eller en lyftvagn 
för att lyfta föremål som väger 
mer än 10 kg. Då är det inget 
hjälpmedel, utan ett redskap. 
Men det kan behövas en anpass-
ning av datorn eller vagnen, och 
då kan bidrag lämnas för det.

 

4. 
HUR HITTAR MAN RÄTT 

HJÄLPMEDEL?
Hjälpmedelsvärlden kan vara 

en djungel – och när det handlar 
om arbetshjälpmedel finns det 
ingen gräns för vilka produkter 
eller vilken bransch eller nisch 
det kan handla om. 
Leverantörerna räknas i hund-
ratal!

Ibland vet den enskilde själv 
exakt vilket hjälpmedel som 
behövs – men Arbetsför med-
lingen har också många olika 
yrkesgrupper som kan hjälpa 
till, exempelvis arbetsterapeu-
ter, sjukgymnaster, synspecia-
lister, audionomer, dövkonsu-
lenter, socialkonsulter och 
psykologer.

– De är väldigt kunniga om 
olika hjälpmedel och hur en 
arbetsplats kan anpassas uti-
från individers behov, arbets-
uppgifter och arbetsmiljö, säger 
Ingrid.

När man tillsammans kom-
mit fram till vad som behövs 
fattar myndigheten beslut om 
bidrag. Då kan personen själv ta 
in offert från en leverantör, som 

skickas in till Arbetsförmed-
lingen som ger klartecken för 
att beställa. Det slutliga beslu-
tet fattas av en nyinrättad 
nationell enhet i Umeå – AF 
Hjälpmedel. Hela processen kan 
ta några veckor, men ibland 
längre, beroende på vilket 
hjälpmedel det gäller.

– Om personen vill ha hjälp 
med att ta in offerter så kan vi 
på Arbetsförmedlingen sköta 
detta och även betala leverantö-
ren, så att personen slipper 
ligga ute med pengarna. Det är 
det vanligaste sättet.

Är det inte svårt att pussla 
ihop allt, så att det blir rätt 
hjälpmedel?

– Jag har ju själv jobbat ute 
på fältet tidigare och min erfa-
renhet, och det jag hör nu, är att 
de flesta är väldigt nöjda med 
den hjälp de får.

 

6. 
NY TEKNIK

Självklart är det så att nya 
tekniska lösningar öppnar nya 
möjligheter.

– Det händer mycket inom 
exempelvis talsyntes, stav-
ningskontroll och minnesappar, 
säger Ingrid Ekhammer. Sam-
tidigt måste man bedöma om ny 
teknik är bra för just den här 
personen – kanske är det vikti-
gare med en förbättrad struk-
tur, som tydliga anvisningar, 
lagom variation och enkla 
scheman att pricka av.

Trots att bidrag till arbets-
hjälpmedel funnits i decennier 
är systemet ganska okänt.

– Det är svårt att säga om 
bidragen utnyttjas så mycket 
som de borde, det finns ingen 
statistik på det. Men våra ar-
betsförmedlare ställer alltid 
vissa frågor om behov av an-
passningar och är väl medvetna 
om vilka insatser och specialis-
ter som finns.

– Jag tycker själv att detta är 
en väldigt bra möjlighet, som 
verkligen underlättar för att få 
och kunna behålla ett arbete. 
Det spelar stor roll för att 
kunna vara självständig och 
slippa vara beroende av andra. 
Att öka självkänslan och bli 
mer självständig är det bästa av 
allt.

7. 
JOBB TILL FLER MED 

FUNKTIONSNEDSÄTTNING
Arbetsförmedlingen har ett 

tydligt uppdrag att ge fler per-
soner med funktionsnedsätt-
ning bättre möjligheter på 
arbetsmarknaden.

– Det jobbar vi för hela tiden 
och med kampanjen ”Se kompe-
tensen” räknar vi med att det 
blir en ökning. Hur långt vi kan 
nå vet jag inte men vi måste 
göra allt vi kan för att ge stöd-
jande insatser.

För unga med funktionsned-
sättningar kan det vara extra 
viktigt med stöd att komma in 
på arbetsmarknaden. Man kan 
få extra hjälp vid övergången 
från skola till arbetsliv. 

Behovet av arbetshjälpmedel 
ska bedömas på samma sätt 
som för vuxna. Men förutsätt-
ningarna kan ändå vara lite 
annorlunda.

– Unga kan ofta ta till sig ny 
teknik snabbare – och många 
kan väldigt mycket redan från 
början, det är en fördel. 
Funktionerna i den egna mobi-
len kan underlätta mycket. Det 
pratas också mycket mer om 
kognitiva funktionsnedsätt-
ningar idag.

– Via Arbetsförmedlingen 
kan man som ung på gymnasiet 
få bidrag till, eller hyra, arbets-
hjälpmedel om man ska ha 
praktik eller är på väg ut i 
arbetslivet. Men vi lämnar inte 
bidrag till själva skolsituatio-
nen, det är skolans ansvar, 
säger Ingrid Ekhammer. Â

Ingrid Ekham-
mer arbetar 
med strategi 
och handläg-
garstöd 
på Arbets-
förmedlingens 
huvudkontor i 
Stockholm.
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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

– Det händer mycket 
inom digitala hjälpme-

del, säger Ingrid Ekham-
mer. Sam tidigt måste man 

bedöma om ny teknik är bra för 
just den här personen – kan-
ske är det viktigare med en 

förbättrad struktur och 
tydligare anvisningar.
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Hur gör man om man måste leva  
på 9000 kronor per månad livet ut 
– före skatt? Värdet på sjukersätt-
ning och aktivitetsersättning har 
rasat de senaste 20 åren. Dessutom 
har det blivit allt svårare att över 
huvud taget få rätt till denna 
blygsamma ersättning.
text Valter Bengtsson   
 foto Linnea Bengtsson

En budget på liv 
och död

��Privatekonomi  

Under valkampen slogs parti-
erna om att vinna röster med 
löften om bättre levnadsstan-
dard. Till exempel lovade Mo-
deraterna 15,5 miljarder kro-
nor i sänkt skatt för 

ålderspensionärer. Förslaget gäller dock inte 
den grupp som troligen halkat efter allra 
mest. Nämligen personer med sjukersättning 
eller aktivitetsersättning. Personer som ofta 
har cirka 9000 kronor att leva på före skatt. 

Båda dessa ersättningar har rasat drama-
tiskt i värde jämfört med löneutvecklingen de 
senaste 20 åren. 

Nu har det dessutom blivit betydligt svåra-
re att få sådan ersättning över huvud taget. 
Avslagen har ökat drastiskt. För de som får 
avslag är möjligheterna att få en andra inkom-
ster mycket begränsade.

Riksrevisionen skriver i en ny rapport att 
de som låg på gränsen till att beviljas ersätt-
ning i genomsnitt förlorade 125 000 kr per år 
under de efterföljande tre åren. De som fick 
avslag har ofta en så svag ställning på arbets-
marknaden att varken jobb eller ekonomiska 
stöd kan kompensera för förlusten av sjuk- 
och aktivitetsersättning.

Här följer Föräldrakrafts guide till sjuk- och 
aktivitetsersättning.
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En budget på liv 
och död

Handikappersättning

Övrig befolkning

Sjuk-, aktivitetsersättning
Handikappersättning och
sjuk-, aktivitetsersättning

   SÅ HAR VÅR EKONOMISKA STANDARD UTVECKLATS 1993–2014
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EKONOMI   

Vem kan få  
ersättningarna?

Sjuk- och aktivitetsersättning är 
de två ”mer permanenta” 
ersätt ningarna från Försäk-
ringskassan. De betalas ut om 
arbetsförmågan är nedsatt med 
minst en fjärdedel under en 
längre tid på grund av sjukdom 
eller annan funktionsnedsätt-
ning.

För att beviljas sjukersätt-
ning ska arbetsförmågan vara 
stadigvarande nedsatt.

För aktivitetsersättning ska 
varaktigheten för nedsättning-
en vara minst ett år, och perso-
nen ska vara 19–29 år gammal. 
Denna ersättning omprövas 
minst vart tredje år, men ofta 
varje år. Man kan också få 
ersättningen vid förlängd skol-
gång, om man behöver gå i 
skolan längre än vad som är 
vanligt. Då får man aktivitets-
ersättning istället för studie-
bidrag.

Hur många personer 
berörs?

Under 2017 var antalet personer 
med sjukersättning cirka 
276�000 och med aktivitets-
ersättning cirka 36�000.  
Antalet har minskat på sistone 
och väntas fortsätta minska de 
närmaste åren.

Hur höga är  
ersättningarna?

Hel ersättning är 9 290 kr per 
månad före skatt. Från den 1 juli 
2018 höjdes garantiersättningen 
med cirka 300 kr per månad.

Om man tidigare har haft en 
anställning kan man få högre 
ersättning. Då kan man få som 
mest 18 399 kr per månad före 
skatt. Storleken bygger på vad 
man tjänat de föregående åren, 
och denna nivå får man sedan 
behålla så länge man har ersätt-
ningen.

Ersättningarna ges i fyra 
olika nivåer på 25, 50, 75 res-
pektive 100 procent.

En ny regel innebär att även 
unga som är under 30 år kan få 
sjukersättning redan från 19 års 
ålder om de ”sannolikt aldrig 
någonsin kommer att kunna 
arbeta till någon del”.

I år kom en liten 
skatte lättnad, vad 
innebär den?
Riksdagen beslöt 2017 att 
personer med sjuk- och aktivi-
tetsersättning skulle få något 
lägre skatt från 1 januari 2018. 

Bakgrunden är att personer 
med sjuk- eller aktivitetsersätt-
ning missat både jobbskatteav-
drag och det förhöjda grundav-
draget för äldre. Därför en liten 
skattereduktion alltså. 

Den 1 juli 2018 höjdes också 
ersättningen något, vilket också 
motiveras med att gruppen 
behöver kompenseras.

Skattelättnaden är dock 
blygsam. I bästa fall uppgår den 
till drygt 200 kr per månad. För 
staten är kostnaden 0,5 miljar-
der kronor. 

För generöst, anser 
Moderaterna som utlovat ”av-
skaffa skattelättnaden” enligt 
den vårbudgetmotion som 
presenterades i april 2018. 
Strax därefter utlovade M 
istället 15,5 miljarder kr till 
ålderspensionärerna.

Hur har utvecklingen 
varit i ekonomisk 
standard?
Personer med sjuk- och aktivi-
tetsersättning ligger långt efter 
övrig befolkning i ekonomisk 
standard och klyftorna har ökat 
under under de senaste 20 åren, 
särskilt efter år 2006. Tidigare 
var ekonomisk standard ungefär 
densamma för personer med 
sjuk- och aktivitetsersättning 
och övrig befolkning men sedan 
dess har det alltså växt fram 
stora skillnader. (Se diagrammet 
på föregående uppslag.)

De växande klyftorna beror 
på att ersättningarna inte har 
hängt med löneutvecklingen. 
Flera politiska beslut har också 
tagit sikte på att öka arbetsin-
komsterna snabbare än stöden.

Just nu tyder det mesta på 
att klyftorna kommer att fort-
sätta växa. 

Hur ansöker man om 
sjuk- och aktivitets-
ersättning?
I båda fallen ansöker man hos 
Försäkringskassan som normalt 
sett fattar beslut inom fyra 

månader. Det är förstås viktigt 
att ansökan innehåller läkarin-
tyg och bedömningar som visar 
att arbetsförmågan är nedsatt. 
Om viktig information saknas i 
ansökan ska Försäkringskassan 
begära in kompletteringar. Om 
arbetsförmågan är oklar kan 
Försäkringskassan också 
beställa en djupare försäkrings-
medicinsk undersökning. På 
senare tid har man börjat ta in 
mer information än man tidigare 
gjorde.

Är det svårt att få 
ersättningen?

Det har blivit svårare att få både 
sjuk- och aktivitetsersättning de 
senaste åren.

En förklaring är att Försäk-
ringskassan i sina kvalitetsupp-
följningar kommit fram till att 
man tidigare har varit alltför 
”generös” vid bedömningen av 
arbetsförmågan. Nu säger man 
sig ha börjat följa regelverket 
mer noggrant, och det har lett 
till att avslagen har ökat. I 
praktiken har Försäkrings-
kassan börjat ställa betydligt 
hårdare krav.

Antalet nybeviljanden av 
sjukersättning har minskat 
kraftigt under de senaste tio 
åren. Före 2008 nybeviljades 
cirka 40�000 personer sjuker-
sättning per år. Under 2016 var 
motsvarande siffra nere i 9�000 
personer och för 2017 beräknas 
färre än 6�000 personer nybe-
viljas sjukersättning. Försäk-
ringskassan har nu föreslagit 
att det ska bli enklare att få 
sjukersättning.

Även för aktivitetsersätt-
ningen har beviljandena mins-
kat kraftigt det senaste året. 
Målsättningen är att ge bättre 
stöd för unga att komma ut på 
arbetsmarknaden. 

Aktivitets ersätt ning har 
ibland stämplats som en ”in-
körsport till långvarig passivi-
tet”. Tidigare fick unga ersätt-
ningen förnyad nästan automa-
tiskt till 30 års ålder. 

Nu har det alltså gjorts en 
stor omvärdering och tanken är 
nu att unga ska få mer effektiv 
hjälp att försörja sig själva. 
Bland annat använder Försäk-
ringskassan metoden ”suppor-
ted employment” för att öka 
övergången till arbete.

GARANTI-
ERSÄTT-
NING,  
VAD ÄR 
DET?
Om du aldrig 
har arbetat 
eller bara 
haft låga 
inkomster får 
du den lägsta 
garantiersätt-
ningen. Hur 
hög garanti-
ersättningen 
blir beror på 
din ålder och 
hur länge 
du har bott i 
Sverige.
n Om du har 
fyllt: 19 år 
men inte 21 
år får du 8�152 
kronor före 
skatt i måna-
den,
n 21 år men 
inte 23 år får 
du 8�342 kro-
nor före skatt 
i månaden,
n 23 år men 
inte 25 år 
får du 8�531 
kronor,
n 25 år men 
inte 27 år 
får du 8�721 
kronor,
n 27 år men 
inte 29 år 
får du 8�910 
kronor,
n 29 år men 
inte 30 år 
får du 9�100 
kronor,
n 30 år får 
du 9 290 
kronor. 
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Sjukersättning  
för unga?

Nyligen ändrades reglerna så att 
även personer under 30 år kan 
få sjukersättning – den  mest 
permanenta ersättningen – 
istället för aktivitetsersättning. 
Tanken är att det är bättre att få 
sjukersättning direkt om man 
inte kan förväntas ha någon 
arbetsförmåga under större 
delen av livet. Med sjukersätt-
ning måste man inte söka på 
nytt vart tredje år, även om det 
finns en viss uppföljning även i 
detta system.

Har det blivit svårare 
att få hel ersättning?

Ja, samtidigt som avslagen ökat 
har kraven också skärpts för att 
få mer än 25 procent ersättning, 
den lägsta nivån. 

som låg på gränsen till att 
beviljas ersättning i snitt 
förlorade 125�000 kr per år. 

För genomsnittspersonen 
var varken jobb eller andra stöd 
någon kompensation, utan 
effekterna av ett avslag blev 
mycket negativa.

Riksrevisionen påtalar också 
att även hälsan, inte bara eko-
nomin, för de drabbade perso-
nerna också försämras.Â

Välkommen till 
Nytidas dagliga 
verksamheter

nytida.se/dv www.anhoriga.se/publicerat

Publikationer 
för anhöriga till barn och unga med 
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Hälsa för barn och unga 
med flerfunktionsned-

sättning
RED: Birgitta Nordström

Nka Kunskapsstöd 2018:1

Berättelser om att vara 
anhörig till barn och 

unga med flerfunktions-
nedsättning

Text och foto: Anna Pella

Nka 2018:3 
Inspirationsmaterial

Fler publikationer finns att läsa, ladda 
ner, beställa på

Varför har det blivit så svårt att få sjuk- och 
aktivitetsersättning? Har Försäkringskassan 
blivit alltför nitisk i bedömningarna?

Nej, enligt Riksrevisionen är det inte För-
säkringskassan som har orsakat de ökande 
avslagen och därmed negativa konsekven-
ser för enskilda. 

Problemen sägs istället bero på att det 
finns ”en betydande diskrepans” mellan 
regelverket och de enskilda personernas 
möjligheter att försörja sig på arbetsmark-
naden.

Riksrevisionens slutsats är att det måste 
bli lättare att få sjuk- och aktivitetsersätt-
ning. Man påpekar att personer som nekas 
ersättning har fler dagar inom sluten vård 
jämfört med de som beviljas ersättningen. 

”Den negativa e�ekten kan härledas till 
en relativ ökning av personer som är inlag-
da med diagnoserna schizofreni, schizotypa 
störningar och vanföreställningssyndrom. 
Personer med en allvarlig psykisk sjukdom 
är i en särskilt utsatt position i händelse av 
ett nekande”, skriver Riksrevisionen. Â

RIKSREVISIONEN: DÄRFÖR MÅSTE DET BLI LÄTTARE 
ATT FÅ SJUK- OCH AKTIVITETSERSÄTTNING

Vad händer om man 
nekas ersättning?

De som försvinner från ersätt-
ningen går ibland till arbete, 
ibland till studier och i vissa fall 
får de sjukpenning. Men många 
får varken arbete eller något 
annat ekonomiskt stöd. 
Riksrevisionen konstaterade i 
en rapport i april 2018 att de 

FK_1803_s44-47_sjukersattning_v02.indd   47FK_1803_s44-47_sjukersattning_v02.indd   47FK_1803_s44-47_sjukersattning_v02.indd   47FK_1803_s44-47_sjukersattning_v02.indd   47FK_1803_s44-47_sjukersattning_v02.indd   47FK_1803_s44-47_sjukersattning_v02.indd   47FK_1803_s44-47_sjukersattning_v02.indd   47FK_1803_s44-47_sjukersattning_v02.indd   47FK_1803_s44-47_sjukersattning_v02.indd   47FK_1803_s44-47_sjukersattning_v02.indd   47FK_1803_s44-47_sjukersattning_v02.indd   47FK_1803_s44-47_sjukersattning_v02.indd   47FK_1803_s44-47_sjukersattning_v02.indd   47FK_1803_s44-47_sjukersattning_v02.indd   47FK_1803_s44-47_sjukersattning_v02.indd   47FK_1803_s44-47_sjukersattning_v02.indd   47FK_1803_s44-47_sjukersattning_v02.indd   47FK_1803_s44-47_sjukersattning_v02.indd   47FK_1803_s44-47_sjukersattning_v02.indd   47FK_1803_s44-47_sjukersattning_v02.indd   47FK_1803_s44-47_sjukersattning_v02.indd   47FK_1803_s44-47_sjukersattning_v02.indd   47FK_1803_s44-47_sjukersattning_v02.indd   47FK_1803_s44-47_sjukersattning_v02.indd   47FK_1803_s44-47_sjukersattning_v02.indd   47FK_1803_s44-47_sjukersattning_v02.indd   47FK_1803_s44-47_sjukersattning_v02.indd   47FK_1803_s44-47_sjukersattning_v02.indd   47FK_1803_s44-47_sjukersattning_v02.indd   47FK_1803_s44-47_sjukersattning_v02.indd   47FK_1803_s44-47_sjukersattning_v02.indd   47FK_1803_s44-47_sjukersattning_v02.indd   47FK_1803_s44-47_sjukersattning_v02.indd   47FK_1803_s44-47_sjukersattning_v02.indd   47FK_1803_s44-47_sjukersattning_v02.indd   47FK_1803_s44-47_sjukersattning_v02.indd   47FK_1803_s44-47_sjukersattning_v02.indd   47FK_1803_s44-47_sjukersattning_v02.indd   47FK_1803_s44-47_sjukersattning_v02.indd   47FK_1803_s44-47_sjukersattning_v02.indd   47FK_1803_s44-47_sjukersattning_v02.indd   47FK_1803_s44-47_sjukersattning_v02.indd   47 2018-09-03   19:372018-09-03   19:372018-09-03   19:372018-09-03   19:372018-09-03   19:372018-09-03   19:372018-09-03   19:372018-09-03   19:372018-09-03   19:372018-09-03   19:372018-09-03   19:372018-09-03   19:372018-09-03   19:372018-09-03   19:372018-09-03   19:372018-09-03   19:37



48   FÖRÄLDRAKRAFT  NR 3, 2018

När livet inte
kan tas för givet

Många barn och unga med komplexa funktionsnedsättningar 
lever med livshotande tillstånd. Här berättar Barbro 
Westerberg, överläkare i barnneurologi och habilitering, om 
vilka etiska frågor man som läkare behöver ta ställning till när 
livet inte kan tas för givet.    text och foto Anna Pella

Guide

– Hjälp till att förbättra 
ditt barns vård genom att 
ta med ett fotoalbum eller 

”Min bok” till sjukhuset. På så 
sätt bidrar du med livsviktig 

kunskap, säger Barbro 
Westerberg.

1. VARFÖR BEHÖVS  
DENNA GUIDE?

När ett barn föds med en 
komplex funktionsnedsättning 
konstaterar vi ofta att skadan 
är permanent och livslång. I 
många fall är den även livsho-
tande, antingen på grund av att 
det är en progressiv diagnos, 
eller för att nedsättningen i sig 

med tiden påverkar livsviktiga 
funktioner. På ett sätt kan man 
säga att många av dessa barn är 
så kallade palliativa patienter, 
eftersom vi kan inte bota deras 
huvudsakliga åkomma, bara 
bromsa eller lindra den. Men 
– om barnet i sin symptombild 
till exempel har ett hjärtfel – 
kan vi operera hjärtfelet. Likaså 

kan vi förebygga och behandla 
till exempel lunginflammatio-
ner som drabbar barn med 
nedsatt motorik.

2. VARFÖR HAR DETTA 
AKTUALISERATS?

Frågan hur länge man kan 
leva med sin diagnos finns det 
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När livet inte
kan tas för givet

egentligen inga svar på. Många 
neurologiska tillstånd är för-
knippade med för tidig död, 
men i takt med den medicinsk-
tekniska utvecklingen lever allt 
fler allt längre idag. När det 
gäller barn med flerfunktions-
nedsättning kan många idag 
tack vare gastrostomi, and-
ningshjälpmedel, ståträning, 
smärtbehandling med mera, 
leva uppemot 35-40 år, ibland 
ännu längre. 

Fortfarande händer det dock 
att vården ibland tvekar att 
göra livsuppehållande insatser. 
Dessa beslut behöver dock 
fattas med stor försiktighet och 
ordentliga etiska överväganden, 
och dessvärre varierar kvalite-
ten på detta i mycket hög grad 
på var du bor och vilken läkare 
du möter.

3. VARFÖR ÄR DET  
SÄRSKILT SVÅRT NÄR DET 

GÄLLER DESSA BARN?
Det är viktigt att känna till 

att palliativ vård av barn med 
olika neurologiska tillstånd inte 
behöver innebära att barnet 
befinner sig i livets slutskede. 
Den palliativa vården kan pågå i 
många år och betyder att vår-
den inte är botande utan inne-
bär en samlad omsorg – också 
medicinsk – för att ge barnet ett 
så gott  liv som möjligt. 

Dessutom är barn och unga 
med svåra intellektuella funk-
tionsnedsättningar beroende av 
andras tyckande och tänkande. 
Ofta är det föräldrarna som 
vikarierar barnets självbestäm-
mande. Men även om man 
saknar så kallad autonomi har 
man alltid en integritet som ska 
prioriteras högt av vården.

4. VEM SKA AVGÖRA  
BARNETS LIVSKVALITET?

Synen på funktionsnedsätt-
ning i vårt samhälle idag består 
fortfarande till viss del av 
okunskap och fördomar, så 
även inom vården. Ibland tän-
ker vården att ett barn med 
svåra funktionsnedsättningar 
inte har någon livskvalitet, men 
det finns förstås inga generella 
mått för att mäta detta. 

Ofta krockar föräldrarnas 
syn på barnets livskvalitet med 
sjukvårdens, och det är därför 
väldigt viktigt att vården lyss-
nar på föräldrarna och gör en så 

individuell plan som möjligt för 
barnet och familjen. Vi läkare 
vet ju inte hur barnets liv ser ut 
till vardags. Endast individen 
själv känner sin egen livskvali-
tet – och ibland föräldrarna. 
Det är oerhört viktigt att vi har 
respekt för detta.

5. HUR GÖR VÅRDEN  
FÖR ATT DISKUTERA 

DESSA FRÅGOR?
Om vi använder oss av olika 

etiska förhållningssätt kan vi få 
syn på våra tankar. Våra attity-
der, förhållningssätt och vårt 
bemötande måste ständigt 
granskas av oss själva – ibland 
med hjälp av andra. Etik är vår 
uppfattning om rätt och fel och 
etiska aspekter i vården blir 
alltmer komplicerade eftersom 
vi vartefter kan göra allt mer 
för att hålla en människa vid liv. 

Förutom den vardagsetik vi 
läkare använder i alla möten 
med våra patienter, utgår vi 
också från yrkesetiska riktlin-
jer. Dessa finns för att markera 
yrkesmässiga värderingar och 
ideal, sätta en etisk minimistan-
dard och hjälpa oss att se etiska 
problem som vi inte själva 
upptäcker.

6. VILKA ETISKA  
PRINCIPER GÄLLER?

I ett riksdagsbeslut 1997 
röstade man fram en etisk 

plattform i vården baserad på 
tre gemensamma principer. 

Människovärdesprincipen  
fastslår att alla människor är 
lika mycket värda och har rätt 
till vård oavsett ålder, kön, 
utbildning, social eller ekono-
misk ställning. 

Behovs- och solidaritetsprin-
cipen fastslår att de som har de 
svåraste sjukdomarna ska få 
vård först, där de som inte kan 
tala för sig och som inte känner 
till sina rättigheter särskilt ska 
uppmärksammas. 

Kostnads effektivitets-
principen innebär att det ska 
finnas en rimlig relation mellan 
kostnader och effekt av behand-
lingen. Om till exempel två olika 
behandlingar ger samma effekt 
så bör den som kostar mindre 
väljas.

7. VILKA KONFLIKTER OCH 
DILEMMAN KAN UPPSTÅ?

Vår uppgift är att göra gott – 
inte skada – minska lidande och 
om möjligt öka välbefinnande. 
Det kan uppstå konflikter i en 
situation där det finns en etisk 
skyldighet att utföra två eller 
fler oförenliga handlingar. 

Ibland är det svårt att veta 
vad som gynnar barnet mest 
– ett ingrepp som i sig innebär 
mycket lidande men kanske kan 
förbättra möjligheterna till ett 
gott liv ytterligare en tid, eller 
att avstå och med det veta att 

Viktigt att veta om 
livsuppehållande  
behandling 
Enligt Socialstyrelsens föreskrifter om livs-
uppehållande behandling, anges att 
behandlingsbegränsningar kan bli aktuella 

när grundprognosen är mycket dålig eller när 
man bedömer att en behandling riskerar att 
ge mer obehag än nytta. 

Med livsuppehållande behandling avses 
exempelvis hjärt- och lungräddning, behand-
ling med respirator, sondmatning och vätske-
terapi. Även behandling med antibiotika kan 
räknas som livsuppehållande behandling. 

Det är läkaren som har det slutgiltiga 
ansvaret för beslutet, men enligt Patientsä-
kerhetslagen ska detta så långt som möjligt 
utformas och genomföras i samråd med 
patienten eller dennes företrädare om 
patienten inte kan tillfrågas. 

Om den medicinska diagnosen och prog-
nosen för barnets tillstånd är osäker, och det 
inte är uppenbart oförenligt med god vård 
att – i enlighet med vetenskap och beprövad 
erfarenhet – ge barnet livsuppehållande 
behandling, ska vårdnadshavares önskemål 
om fortsatt vård respekteras. 

Källa: Socialstyrelsens förskrifter från 2011 
och Svenska Läkarsällskaoets etiska riktlinjer 
från 2007.
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livet förkortas. Dessa övervä-
ganden bör dock aldrig blandas 
samman med tankar om att 
barnets funktionsnedsättning i 
sig orsakar lidande. Jag har 
varit med om att hjärtkirurger 
tvekar att operera barn med 
svåra medfödda syndrom, med 
hänvisning till att de övriga 
funktionsnedsättningarna inte 
är förenliga med livskvalitet. 

Den värdering som alltid bör 
väga tyngst, är hur vi ska göra 
för att skapa ett så gott liv som 
möjligt för barnet.

8. HUR SKA VI KOMMA  
ÅT PROBLEMET MED  

FELAKTIGA BESLUT PÅ 
GRUND AV OKUNSKAP 

INOM VÅRDEN? 
Det är viktigt att vi som 

arbetar med barn och unga med 
flerfunktionsnedsättning spri-
der vår kunskap om hur man 
ska tolka den medicinska situa-
tionen i ett akut läge. En lungin-
flammation går att behandla 
och en CP-skada är ingen pro-
gressiv sjukdom. Jag tror på 
undervisning tidigt under 
läkarprogrammet och sedan 
uppföljning. Hos oss går alla 
blivande barnläkare en månad 
på habiliteringen, men det 

skulle förstås behövas ännu 
mer.

9. VAD ÄR VIKTIGT ATT 
TÄNKA PÅ NÄR VÅRDEN  

MÖTER FAMILJER?
För barn med svåra, ofta 

sammansatta, funktionsned-
sättningar, kan palliativ vård 
behövas under lång tid, ibland 
hela livet. Beslut om eventuella 
behandlingsbegränsningar bör 
alltid göras i samråd med för-
äldrarna. 

Många barn överraskar gång 
på gång genom att återhämta 
sig från svåra komplikationer 
och infektioner, och därför 
förespråkar jag återkommande 
samtal med föräldrarna, när 
barnet är friskt, om hur vi ska 
gå till väga när barnet försäm-
ras, där vi också talar om dö-
den, och hur den kan se ut när 
den inträder. 

Förr höll vi läkare så kallade 
”brytpunktssamtal” när vi 
trodde att ett barn stod inför 
döden, men jag förespråkar det 
vi idag kallar ”det nödvändiga 
samtalet”, och att vi håller det 
med familjerna kanske så ofta 
som en gång per år.

Barbro
Gör: Är överlä-
kare i barnneuro-
logi och habilite-
ring på Drottning 
Silvias barn- och 
ungdomssjukhus 
samt arbetar 
inom Habilitering 
och Hälsa i Göte-
borg.

Bakgrund: Under 
25 år medicinskt 
ansvarig för Mul-
tihandikappen-
heten vid Anne-
dalskliniken/
Renströmska i 
Göteborg. Med-
författare till 
”Det är NU som 
räknas” om med-
icinsk omvård-
nad av barn och 
ungdomar med 
svåra flerfunk-
tionshinder.

Ser fram emot: 
Nationella riktlin-
jer paliativ vård 
för barn som är 
på gång under 
2018 via Regio-
nalt Cancercen-
trum (RCC).

Önskar: Mer 
utbildning i 
dessa frågor 
inom vården. 

Tips till föräld-
rar: Hjälp till att 
förbättra ditt 
barns vård 
genom att ta 
med ett fotoal-
bum eller ”Min 
bok” till sjukhu-
set. På så sätt 
bidrar du med 
livsviktig kun-
skap!

10. VAD ÄR SVÅRAST  
ATT PRATA MED  

OSS FÖRÄLDRAR OM?
Många läkare drar sig för att 

tala om döden, särskilt så länge 
barnet verkar må bra, men det 
är viktigt att ge föräldrarna 
möjlighet att fundera på de 
alternativ som finns, både vad 
gäller behandlingsbegränsning-
ar och var någonstans man 
helst vill vara när det sker. 

För att döden, när den inträf-
far, ska bli så bra som möjligt 
finns det en del saker som är 
viktiga att känna till. En del 
barn bara somnar in, andra får 
andningsångest och behöver 
lugnande mediciner och smärt-
lindring. 

Föräldrar bör känna till att 
ambulans- och intensivvårds-
personal alltid har som uppgift 
att först utföra hjärt- och 
lungräddning om ingenting 
annat står i journalen, och en 
del föräldrar tycker att det är 
mycket obehagligt att se sitt 
döda barns kropp utsättas för 
detta. Att istället få dö i lugn 
och ro hemma med stöd av 
hemsjukvård är ofta ett bättre 
alternativ. Om hospice finns i 
närheten kan detta också vara 
ett alternativ.

11. NÅGRA ORD PÅ VÄGEN?
För bara 15 år sedan hade 

läkarkåren en policy att inte 
operera hjärtfel på barn med 
Downs syndrom. Även om det 
gått framåt saknas fortfarande 
mycket kunskap om funktions-
nedsättningar hos vårdperso-
nal, vilket kan leda till livsavgö-
rande beslut. 

När vi står inför beslut om en 
medicinsk behandling bör vi 
fundera på om varför vi gör den: 
För att återställa hälsa? För att 
se om eller hur det går? För att 
minimera lidande? För att 
maximera livskvalitet? För att 
förlänga livet? För att förhindra 
döden? Så att lidandet för-
längs? Så att döendet förlängs? 
Eller är det för att vi förnekar 
döden? 

När vi fattar livsavgörande 
beslut för barn med komplexa 
funktionsnedsättningar måste 
vi först ta ställning till om det 
finns något i barnets aktuella 
tillstånd som kan gå att bota, 
förebygga eller bromsa, trots 
att barnet räknas som en  
palliativ patient. Â

MIN BOK – BRA 
ATT TA MED TILL 
SJUKHUSET

Om ert barn har 
många vårdkontakter 
eller ofta är inlagd på 
sjukhus kan det vara  
till stor hjälp att lägga 
en stund på att sam-
manställa det vikti-
gaste som ni vill att 
vårdpersonalen ska 
veta om ert barn. Det-
ta är ett sätt för vård-
personalen att fånga 
upp kunskap om vem 
deras patient är till 
vardags, utanför sjuk-
huset. 

Förutom informa-
tion om var barnet 
bor, vad barnet gör på dagarna, 
mediciner och hjälpmedel, får 
vården också information om hur 
barnet kommunicerar och dess 
nätverk, och med det en möjlig-
het att se barnet bakom sjuk-
domstillståndet eller funktions-

nedsättningen. Ursprunget till 
”Min Bok” togs fram av sjukskö-
terskan Lotta Ljunggren Thomas-
son, Drottning Silvias barn- och 
ungdomssjukhus, Göteborg. 

Ladda ned en mall på 1177.se. 
Sök på ”Min bok” 

Nordens största hjälpmedelsmässa
2019

26–28 mars 2019 Svenska Mässan, Göteborg

• Stort kunskapsutbyte mellan 14 000 besökare  
och 250 utställare. 

• Nytt konferensspår kring psykisk ohälsa.

Slipp köer - skriv ut din kostnadsfria biljett på www.levafungera.se

Välkommen till mötesplatsen som gör skillnad!
• Aktivitetsyta där produkter och nya sporter kan  

testas helt prestigefritt! 

• Möt kunniga specialister som berättar om framtidens 
hjälpmedel och innovationer som ökar livskvaliteten. 

• Kostnadsfria seminarier med  
stora inspirationsföreläsare.

Hitta nya lösningar och nya hjälpmedel som gör  
din vardag lättare - hela utbudet på samma ställe. 
26–28 mars 2019 på Svenska Mässan, Göteborg.

Fri entré
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Nordens största hjälpmedelsmässa
2019

26–28 mars 2019 Svenska Mässan, Göteborg

• Stort kunskapsutbyte mellan 14 000 besökare  
och 250 utställare. 

• Nytt konferensspår kring psykisk ohälsa.

Slipp köer - skriv ut din kostnadsfria biljett på www.levafungera.se

Välkommen till mötesplatsen som gör skillnad!
• Aktivitetsyta där produkter och nya sporter kan  

testas helt prestigefritt! 

• Möt kunniga specialister som berättar om framtidens 
hjälpmedel och innovationer som ökar livskvaliteten. 

• Kostnadsfria seminarier med  
stora inspirationsföreläsare.

Hitta nya lösningar och nya hjälpmedel som gör  
din vardag lättare - hela utbudet på samma ställe. 
26–28 mars 2019 på Svenska Mässan, Göteborg.

Fri entré

ÖNSKEBRUNNEN

Något du önskar men inte behöver?
Den som säger att lycka inte kan köpas för pengar, har 
aldrig köpt en hundvalp. Att få köpa sig något man 
önskar men inte behöver är en mänsklig rättighet. 
I varje fall om du frågar Önskebrunnen. Det behöver 
inte ens handla om ett husdjur, utan också om något 
helt annat. En musikupplevelse, en resa, en dator eller 
ett onödigt dyrt plagg. Något som kan skänka en stunds 
glädje i en annars tu� vardag. 
   För att söka pengar ur Önskebrunnen måste du bo i 
Göteborg med omnejd, dvs Göteborg, Öckerö, Mölndal, 
Kungsbacka, Partille, Lerum/Floda, Kungälv eller Härryda. 
Maxbeloppet ligger runt 20 000 kronor. Ansökningsblan-
kett hittar du på vår hemsida www.onskebrunnen.se
   Skicka en ifylld ansökan senast den 30 januari 2019 till: 
SEB Private Banking Sti�elser, via mejl 
till sti�elsesupport.goteborg@seb.se med 
rubrik Önskebrunnen.

Välkommen till Önskebrunnen

AnnMarie & Sven-Åke Sjöholms sti�else till förmån 
för funktionshindrade barn och ungdomar  

Platser finns kvar  
på Gålölägret 2019! 
Ta chansen! 
Gålölägret är ett konfirmationsläger som  
välkomnar dig som går i grundskola, resursskola, 
specialskola eller särskola och är ca 14–18 år. 

Våga utmana dig själv 
och få ett minne för livet! 
Lägret drivs Svenska kyrkan Högalids församling.
Gålölägret 2019 äger rum 17/6–6/7 på Gålögården, 
i Stockholms skärgård. Lägret är kostnadsfritt.  
Info/anmälan: Gunilla Lindén 08-616 88 46,  
gunilla.linden@svenskakyrkan.se,  
www.svenskakyrkan.se/hogalid/funkiskyrkan
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BOKTIPS   

Ända sedan mina barn var små  
har jag saknat en barnbok som  
de kan känna igen sig i. Därför 
var jag helt enkelt tvungen att 
anta utmaningen – att försöka  
  skriva boken själv.

Det började nog innan våra två yngsta barn 
gick på syskongrupper för små syskon på habili-
teringen. Kanske redan när den ena, som var tidig 
i talet,  konstaterade att hennes syster inte kunde 
gå, och den andra, som var tidig motoriskt, ville 
hjälpa till att lyfta sin syster till hennes rullstol.

Jag läste Christina Renlunds ”Litet syskon”, 
och förstod hur viktigt det var att det var att prata. 
Men jag behövde verktyg. Något att hålla i och 
prata kring. Jag letade febrilt efter barnböcker om 
familjer som vår. Jag hittade ingen. Sakta med 
säkert växte tanken fram. 
Jag skulle försöka skriva en 
själv.

Jag visste vilka frågor 
och tankar som skulle vara 
med, och vilka situationer 
jag ville beskriva. Det fanns 
hur mycket som helst att 
välja mellan. Jag skulle 
börja med sätta ord på de 
reaktioner vår äldsta dot-
ters funktionsnedsättning 
väcker hos omgivningen, 
som hennes syskon förvå-
nat iakttagit. Jag blundade 
och spolade tillbaka. Där 
fanns syskonens röster och 
känslor, deras oro, ilska 
och skam, men också deras 
stolthet, kärlek och glädje.

VERKLIGHETEN VAR FÖR det 
mesta spännande nog. Men 
för att få ihop det behövde 
jag ändå släppa in fantasin 

en aning. Det kändes svårt till en början. Jag bor-
de kanske tagit reda på lite mer innan jag skickade 
mitt första utkast till förlaget. Men de nappade 
ändå. 

De läste och kom med återkoppling, outrött-
ligt, peppande, gång på gång. De kom med kloka 
tankar om titeln, och tips om hur jag kunde för-
enkla språket. De lärde mig hur man bygger upp 
dramaturgin. De anlitade en fantastisk illustra-
tör, som kunde förmedla känslor i sina bilder.

För om en barnbok ska nå ut brett, behöver 
förmodligen allt detta finnas. Det räcker nog inte 
med en bok där ett barn använder rullstol, and-
ningsapparat på natten, slang och spruta för att 
äta, har assistenter, ligger på sjukhus ofta, och 
där livet kan vara mycket ovisst – men också helt 
fantastiskt däremellan. För tänk om böckerna om 

Funkisfamiljen kan bidra till 
kunskap och inspiration så 
att fler barn runt om i lan-
det lär sig värna om mång-
fald och olikheter?

MEN FRAMFÖR ALLT. Tänk om 
böckerna om Funkisfamiljen 
ger fler barn i funkisfamiljer 
möjlighet att känna igen sig? 

När några barn med egen 
funktionsnedsättning och 
syskon från projektet 
Opratat berättade vad de 
tyckte om mitt manus fick 
jag den känslan. Och när 
några av deras föräldrar 
spontant hörde av sig och sa 
att de också läst – och att de 
haft fina samtal med sina 
barn efteråt – fick jag svårt 
att hålla tillbaka känslorna.

Dags att börja skriva på 
del två. Â

Anna Pella

Jippi! Äntligen  
är första boken om  
Funkisfamiljen klar!

Föräldrakraft lottar ut 5 exemplar av ”Operation slutstirrat”. 
Skriv en rad till reaktionen på info@faktapress.se om vad du 

tycker att nästa bok i serien om Funkisfamiljen ska handla om. 
Glöm inte att skriva din adress. Svara senast 30 september 2018. 

Vinnarna meddelas senast under oktober 2018. Lycka till!

Artikelför-
fattaren 
Anna Pella 
är journalist 
och förfat-
tare som 
i augusti 
utkom med 
första boken 
i barnboks-
serien Fun-
kisfamiljen. 
FOTO: EVA LINDBLAD Operation slutstirrat

Operation slutstirrat är första delen i barn-
boksserien om Funkisfamiljen och är skriven 
för barn 6–9 år, men kan läsas även i yngre 
åldrar tillsammans med en vuxen. 
Syskonen i Funkisfamiljen heter Vide, 8, 
Tintin, 5, och Mio, 10 år. Mio har en sällsynt 
diagnos och kan inte kan gå eller prata.
Operation slutstirrat handlar om bemö-
tande och hur Vide ska göra med alla som 
stirrar på Mio. Samtidigt som det är pinsamt 
blir Vide väldigt arg varje gång det händer. 
Vide försöker komma på ett sätt att hand-
skas med de situationer som uppstår. Med 
hjälp av nya klasskompisen Sammi hittar 
Vide till slut en lösning.
Författare: Anna Pella
Illustratör: Anna Forsmark
Libris förlag 2018
ISBN: 978-91-7387-767-1
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Det är höst när Beata genomgår en 
utredning för olika neuropsykiatris-
ka funktionsnedsättningar (NPF). Vi 
sitter på det sista enskilda BUP-
mötet innan det är dags för utvärde-
ring tillsammans med Beata och 

skolpersonalen.
”Jag minns när Beata skulle vaccinera sig i skolan 

och hur hon oroade sig i veckor”, säger Svante. 
”Ibland grät hon hejdlöst för att hon skulle ta den 
där sprutan. Så när dagen väl kom följde jag med till 
skolsyster och under hela tiden vi var där rörde hon 
inte en min. Hon tog av sig tröjan, lade upp armen 
och tog sprutan utan att blinka. Hon såg ut som hon 
tittade på en långtråkig film på TV. Hon fick sitt 
plåster, satte på sig tröjan och gick tillbaka till 
lektionen som om det som hänt var den mest själv-
klara och likgiltiga saken i världen. Men när hon 
kom hem på eftermiddagen så bröt hon ihop full-
ständigt och fick ett långt vredes-
utbrott.”

Svante stammar lite när han 
berättar, precis som han brukar 
göra när han är upprörd. Flera 
olika diagnoser passar delvis, 
men ingenstans stämmer hon helt 
och hållet in på de kriterier som 
krävs för att få en diagnos.

”Man kan ha 90 procent 
ADHD, 60 procent autism, 50 
procent trotssyndrom och 70 
procent tvångssyndrom”, förkla-
rar psykologen. ”Så tillsammans 
blir det över 100 procent NPF 
men ändå ingen riktig diagnos.”

När hon pratat färdigt så upp-
täcker jag att Svante för första 
gången på 15 år storgråter offent-
ligt. Han gråter inte ofta annars 
heller men nu kan han inte sluta.

”Ni måste hjälpa henne”, gråter 
och snörvlar han. Gång på gång på 
gång.

BEATA FÅR TILL slut diagnosen 
ADHD, med drag av Aspergers, 
OCD och trotssyndrom.

Om hon inte hade fått en diag-
nos så hade vi inte tillsammans 
med skolan kunnat göra de an-
passningar som fick henne att 
fungera och må bra igen. Hade 

”Om min dotter inte  
fått sin diagnos hade jag  
inte kunnat fortsätta jobba”

MALENA ERNMAN

Scener ur hjärtat 
Den här historien handlar om mig, min 
familj och om den kris som drabbade oss, 
skriver sångerskan och miljökämpen 
Malena Ernman i sin nya bok ”Scener ur 
hjärtat”.

Boken har hon skrivit tillsammans med 
maken Svante Thunberg. De berättar om 
”en vardag i upplösning” när de kämpade 
för att döttrarna Greta och Beata behöv-
de stöd.

Boken är utgiven av Bokförlaget Polaris 
och utkommer den 24 augusti 2018. Här 
bjuder vi på ett utdrag ur boken – ”Scen 
25. Låga�ektivt bemötande”.

hon inte fått en diagnos så hade jag inte kunnat förklara 
för alla kompisars föräldrar och för alla lärare och 
vuxna. Hade hon inte fått en diagnos så hade jag inte 
kunnat fortsätta jobba. Hade Beata inte fått en diagnos 
så hade vi aldrig kunnat skriva den här boken.

Så krass ser verkligheten ut. Skillnaden är som natt 
och dag.

Men nu får hon det och det blir för henne en nystart, 
en förklaring, en upprättelse.

Vår dotter går på en bra skola. En skola med resurser, 
kunskap och kompetent personal. En av väldigt få som 
börjat ta inkludering, funktionsskillnader och individu-
ell anpassning på allvar. Men det är fortfarande de 
enskilda och frivilliga lärarinsatserna som utgör den 
avgörande skillnaden. Hon har underbara lärare som får 
allting att fungera. Hon slipper göra läxor. Vi väljer bort 
alla aktiviteter. Vi undviker allt som innebär stress.

OCH DET FUNGERAR. Hemma lär vi oss att ett låga�ektivt 
bemötande är det bästa. Vad som 
än händer får vi aldrig bemöta 
ilska med ilska då det gör mer 
skada än nytta. Vi anpassar oss 
och vi planerar, med rigorösa 
rutiner och ritualer. Timme för 
timme.

Vi försöker hittar vanor som 
fungerar. Ibland när någonting 
oförutsett inträffar så faller 
allting, men då börjar vi om från 
början direkt. Vi delar på oss. Tar 
varsitt barn. Bor på olika håll.

Alla familjer har en hjälte. 
Beata är vår. När Greta mådde 
som sämst var det Beata som fick 
ta några steg tillbaka och klara sig 
på egen hand. Hade hon inte gjort 
det så hade ingenting fungerat. 
Utan henne hade det inte gått.

Jag är den som står henne 
närmast, för jag är hennes mam-
ma. Och vi är så otäckt lika varan-
dra. Jag är den som förstår henne 
bäst, och det vet hon. Fast det 
skulle hon aldrig någonsin erkän-
na.

Ibland gör jag fel. Ibland är det 
jag som är barnet. Jag orkar inte 
alltid med ett lågaffektivt bemö-
tande.

Men jag älskar henne tills 
tidens slut och längre ändå.” Â
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KRÖNIKA   Sören Olsson

Jag har som många andra 
förfasats och chockats över 
nyheten om den unge man-
nen med Downs syndrom 
och autism som sköts till 
döds mitt i Stockholm den 2 

augusti.
Att som förälder få beskedet att ens 

eget barn blivit skjuten till döds av poli-
ser går inte ens att föreställa sig. 
Chocken, sorgen och saknaden kommer 
finnas kvar under en lång tid.

Det finns inga ord som blir tillräckliga 
för att uttrycka den empati och med-
känsla jag känner för föräldrarna som 
tvingas genomlida den här förskräckliga 
situationen.

Händelsen kastar även ljus över hur 
oerhört viktigt det är att synliggöra 
funktionsnedsättningar i vårt samhälle. 
Det ska inte behöva hända att poliser i 
en sådan här situation fattar ett sådant 
förfärligt beslut att öppna verkanseld 
mot en pojke med Downs syndrom som 
har ett leksaksvapen i handen. Den här 
tragedin påminner oss om hur viktigt 
det är att alla de som i sitt yrke möter 
allmänheten, har kunskap om olika 
funktionsnedsättningar.

Jag kan inte tolka detta som något 
annat än ren okunskap om hur 
människor med den här typen av funk-
tionsnedsättningar är. Det sätt en per-

Att vara stolt över  
att vara den man är

Sören 
Olsson för 
Föräldra- 

kraft.

son med dessa funktionsnedsättning 
agerar och rör sig borde rimligtvis ha 
bidragit till en helt annan bedömning av 
situationen. Jag vet inte om polismän-
nen fått tillräckligt god kunskap om 
detta under sin utbildning, men för mig 
tyder denna tragedi att så inte är fallet.

Det finns mycket kvar att göra för att 
synliggöra olikheter och funktionshin-
der i vårt samhälle. Det oentliga rum-
met behöver få fler inslag av människor 
med funktionsnedsättningar. Vi måste 
visa världen att den här typen av situa-
tioner aldrig någonsin ska behöva in-
träa igen.

ATT SYNLIGGÖRA MÄNNISKOR med funk-
tionsnedsättning är ett mycket viktigt 
arbete. Jag menar att det inte alls på 
långa vägar räcker att som nu, visa små 
portioner av livsöden som en lustig 
kuriosa i nyhetsflödet. De behöver fin-
nas som en självklar del av vår vardag. 
Det behöver finnas fler människor med 
olika funktionsnedsättningar i vår var-
dag.

Genom att aktivt arbeta med att nor-
malisera dessa människor som råkar ha 
funktionsnedsättningar, gör vi samti-
digt hela världen en stor tjänst. Vi visar 
att det annorlunda är normalt. 
Vi är alla unika. Och genom 
att belysa dessa olikheter 
kan vi alla bli mer medvet-
na om de olika svårighe-
ter som människor har 
att tampas med i sin 
vardag.

Jag menar att byg-
gandet av empatiska 
broar mellan olika grup-
per av människor helt 
enkelt är livsnödvändigt för 
att vi ska överleva som art.

Jag läste om en 19-årig flicka 
på Nordirland som vann en skönhets-
tävling, där man utgick från personlig-
heten mer än de yttre skönhetsideal 
som oftast råder i samhället. Förutom 

att ha ett bra utseende var det framfö-
rallt karisman och individualiteten som 
räknades. Om personerna hade de så 
kallade ”perfekta proportionerna” var 
alldeles obetydligt.

Flickans glädje smittade av sig på 
publiken och hon vann över 40 konkur-
rerande tonåringar. Hennes mot-
ståndare i skönhetstävlingen hade inte 
riktigt samma förutsättningar som den 
segrande flickan. De hade inte Downs 
syndrom.

Jag läste tyvärr inte om den unga 
flickan i någon av alla våra svenska 
tidningar. Det var en artikel i engelska 
Daily Mail där jag råkade hitta artikeln 
om henne.

I en intervju med tidningen sa den 
lyckliga vinnaren:

”Den verkliga betydelsen av skönhet 
är vem du är – inte hur du ser ut.”

VI HAR ALLA en hel del att lära av dessa 
två helt olika situationer från livet.

Dels har alltför många människor för 
dålig kunskap om hur människor med 
funktionsnedsättning fungerar, kommu-
nicerar och agerar.

Dels uppmärksammas inte de goda 
exemplen på människor med funktions-

nedsättning i det dagliga 
mediautbudet.

För att kunna normali-
sera människors olikhe-

ter, så behöver de 
finnas med mer na-

turligt i det oent-
liga rummet. Det 
räcker inte att 

finnas med i ensta-
ka reklamfilmer eller 

som härliga anekdoter 
från vardagen. Men om 

vi inte först börjar med 
att synliggöra dessa indivi-

der på dessa sätt, så blir de 
bara mer och mer osynliga och det ska-
par isolering, rädsla och alienering.

Vi människor är mycket bättre än så. 
Det måste vi vara. Â

Empatiska 
broar mellan 

olika grupper av 
människor är helt 
enkelt livsnödvän-

digt för att vi 
ska överleva. 
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4   KONFERENSNYTT I FÖRÄLDRAKRAFT  NR 3, 2018

ANHÖRIG   Xxxxxx

Krisberedskap KONFERENSKONFERENS

ˆ

 Krisberedskap för personer 
som behöver extra stöd

HÖG TID ATT PLANERA FÖR FRAMTIDA KRISER:

S
ommarens storbränder 
har skrämt oss alla. Hur 
gör vi som har en omfat-

tande funktionsnedsättning, 
eller har en familjemedlem 
som har det, vid en naturkata-
strof eller liknande kris? Vad 
gör vi som är anordnare av 
olika stödformer? Vad är myn-
dighetens respektive utföra-
rens ansvar?

Den 31 oktober  bjuder vi in 
till en dag för att diskutera, 
reflektera och påbörja ett pla-
neringsarbete i den frågan.

Syftet med dagen är att dis-

kutera vilken typ av bered-
skap den enskilde och varje 
verksamhet behöver, hur an-
svarsfördelningen ser ut mel-
lan personen som behöver 
stöd, privata anordnare/vård-
givare och kommunen.

Under dagen kommer vi att 
få lyssna på Myndigheten för 
samhällsberedskap och 
Myndigheten för delaktighet 
men också på Ljusdals kom-
mun, som med sin erfarenhet 
av den stora branden i somras 
kan berätta vad som fungera-
de och vad som inte fungera-

de. I samtalet deltar också 
Botkyrka kommun (utsedd till 
Bästa LSS-kommun 2016), pri-
vata anordnare och perso-
ner som själva berörs av 
frågan.  

Målgrupp: Anordnare av 
personlig assistans eller 
annan service i hemmet. 
Vård- och/eller omsorgsgiva-
re. Politiker och tjänstemän på 
kommunal- och landstingsni-
vå med ansvar för krisbered-
skap. Assistansberättigade, 
äldre och andra personer som 
behöver stöd och service i 
eller utanför hemmet samt 
anhöriga. Organisationer som 
företräder personer som 
behöver stöd och service i och 
utanför hemmet. l

Ett blixtnedslag den 14 juli. Några dagar senare kastades 
socialtjänsten i Ljusdal in i en mycket dramatisk situation. 
Nästan 200 personer evakuerades. Även gruppbostäder 
och äldreboenden var i riskzonen men behövde inte utrym-
mas. Inte denna gång.

Hotande nära tätorter-
na. Skogsbranden i 
Kårböle-området i 
Ljusdals kommun i juli 
2018 satte socialtjäns-
ten och omsorgsverk-
samheterna på stora 
prov. 

Rubriker från HejaOlika.se 
sommaren 2018.

KRISBEREDSKAP

n  Scanna  
koden för att  
komma direkt till  
info & anmälan 
n  Info även på  
hejaolika.se/konferensnytt
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5   KONFERENSNYTT I FÖRÄLDRAKRAFT  NR 3, 2018

Krisberedskap
Att erbjuda helhetslösningar 
som privat utförare KONFERENS

 Krisberedskap för personer 
som behöver extra stöd

Nu kommer vårens spännande tvådagarsutbildning  
i repris. Med vässat och uppdaterat program om hur  
man som privat assistansanordnare kan bredda  
verksamheten inom SoL och HSL.

Att erbjuda
helhetslösningar som assistansanordnare 

K
ursen vänder sig till dig som vill erbjuda 
mer än personlig assistans, till kommuner 
som vill kunna lägga ut mer än assistans 

och till landsting som vill kunna lägga ut vård på 
privata anordnare. 

Vi utgår från den pågående LSS-
utredningen och den verklighet 
många anordnare och assistansbe-
rättigade befinner sig i. 

Många beviljas inte assistans 
men behöver ändå kvalificerat 
stöd, kanske i form av vård eller 
socialtjänstinsatser. 

Vi hoppas att fler anordnare ska utöka sin verk-
samhet och kunna erbjuda även dessa verksam-
hetsformer. Vi körde den här kursen första gången 
i april 2018 och den blev verkligen uppskattad.

Målgrupp: Politiker och tjänste-
män i kommuner och landsting. 
Tjänstemän och ledning i privata as-
sistansverksamheter som vill arbeta 
för att kunna erbjuda HSL- och 
SoL-insatser. Assistansberättigade, 
äldre och andra som behöver stöd 
och service. Organisationer som 
representerar brukare. l

ˆ
Andreas Pettersson, jur dr, förklarar LOV (lagen om valfrihetssystem) och LOU (lagen om upphandling) på ett 
lättbegripligt sätt. Bilderna är från första upplagan av tvådagarskonferensen som hölls våren 2018. 

UR  
PROGRAMMET
n Att hålla god 
kvalitet.

n Uppföljning av 
kvalitet – hur gör 
man det?

n Slutspurt i LSS-
utredningen. 

n De ekonomiska 
villkoren för anord-
nare.

n Vilka föreskrifter 
gäller frör HSL-
insatser?

n Att våga utveck-
las och växa.

n Ekonomi i blan-
dad verksamhet.

n LOU – om kom-
munal upphand-
ling.

n LOV – valfrihets-
systemen.

n Prisutdelning i 
Bästa LSS-
kommun 2018.

HELHETSLÖSNINGAR

n  Scanna  
koden för att  
komma direkt till  
info & anmälan 
n  Info även på  
hejaolika.se/konferensnytt
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ANHÖRIG   Xxxxxx

Krisberedskap KONFERENSKONFERENS

ˆ
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strof eller liknande kris? Vad 
gör vi som är anordnare av 
olika stödformer? Vad är myn-
dighetens respektive utföra-
rens ansvar?

Den 31 oktober  bjuder vi in 
till en dag för att diskutera, 
reflektera och påbörja ett pla-
neringsarbete i den frågan.

Syftet med dagen är att dis-

kutera vilken typ av bered-
skap den enskilde och varje 
verksamhet behöver, hur an-
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Botkyrka kommun (utsedd till 
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äldre och andra personer som 
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företräder personer som 
behöver stöd och service i och 
utanför hemmet. l

Ett blixtnedslag den 14 juli. Några dagar senare kastades 
socialtjänsten i Ljusdal in i en mycket dramatisk situation. 
Nästan 200 personer evakuerades. Även gruppbostäder 
och äldreboenden var i riskzonen men behövde inte utrym-
mas. Inte denna gång.

Hotande nära tätorter-
na. Skogsbranden i 
Kårböle-området i 
Ljusdals kommun i juli 
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prov. 

Rubriker från HejaOlika.se 
sommaren 2018.

KRISBEREDSKAP

n  Scanna  
koden för att  
komma direkt till  
info & anmälan 
n  Info även på  
hejaolika.se/konferensnytt

Rubriker från HejaOlika.se 
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som behöver extra stöd
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2   KONFERENSNYTT I FÖRÄLDRAKRAFT  NR 3, 2018

ANHÖRIG   XxxxxxHöstens 3 viktigaste mötes platser  
för dig inom assistans eller annat stöd 
/vård i eller utanför hemmet KONFERENSKONFERENS

ˆ

Höstens kurser – inte 
bara nyttiga utan  
också nödvändiga

MORGONDAGENS FRÅGOR IDAG:

V
i har precis haft en 
lång het sommar och 
en ovanligt intensivt 

valkampanj. 
Assistans utred ningen läggs 

fram i december. Många är 
fortfarande utan assistans. 
Läget är på samma gång myck-
et svårt och något hoppfullt. 

Samtidigt läser och hör vi 
om andra händelser som på-
verkar både den som är i be-

hov av service i eller utanför 
sitt hem och den som är an-
ordnare av sådan verksamhet.

Krisberedskap står högt på 
agendan. I somras var kata-
strofen ett faktum för många 
boende i Ljusdal. De kraftiga 
bränderna skrämde oss alla 
och evakueringen blev ett 
måste för ett antal personer. 

Utöver naturkatastroferna 
läser vi om hur robotiserade 

toaletter kan ersätta personal 
på olika boenden. Jag deltog 
på flera seminarier om 
Artificiell intelligens och avan-
cerad robotik i Almedalen i 
somras. Det är onekligen både 
provocerande att tänka sig att 
t ex vårdpersonal eller assis-
tenter ersätts av robotar. Men 
är det en trolig framtid? Vad 
kan vi egentligen förvänta oss? 

Tre konferenser och kurser 
om dessa frågor anordnas i 
höst av ABH Utbildning och 
Föräldrakraft/HejaOlika.

Vi har gjort höstsatsningen 
så aktuell vi kan. 

Jag hoppas och tror att både 
myndigheter, verksamheter 
och rörelsen själva ska ta den 
här chansen att arbeta proak-
tivt, i dialog med varandra, för 
att hitta svar på det som inte 
längre är morgondagens frå-
gor utan dagens. l

Frågor om krisberedskap, robotar och en förändrad person-
lig assistans är inte längre morgondagens, utan dagens. 
Myndigheter, verksamheter och organisationer bör ta chan-
sen att arbeta proaktivt i dialog med varandra. 

Anna Barsk Holmbom 
välkomnar till konferen-
serna på  nyrenoverade 
och trevliga Quality 
Winn Hotel i Haninge. 
Arrangörer är ABH 
Utbildning och 
Föräldrakraft /
HejaOlika.

ALLMÄN INFO

n  hejaolika.se/konferensnytt
(eller scanna  
koden med
din mobil)

Arrangörer:

kraft
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3   KONFERENSNYTT I FÖRÄLDRAKRAFT  NR 3, 2018

K
unskap om ny teknik 
blir allt viktigare för att 
ge snabbare hjälp och 

bättre kvalitet. Förhopp ning-
ar na är stora, men också fall-
groparna. 

Hur ser vi till att detta leder 
till ökad självständighet och 
delaktighet för brukaren?

Och hur ser vi till att tekni-
ken kommer till nytta för de 
som har störst behov, inte ba-
ra för de som har råd?  

Den 1 november 2018, på 
Winn Hotel i Haninge, möts 
brukarrörelsen, forskarvärl-

den och politiken för att be-
svara dessa frågor. 

Vi ger utrymme till forskar-
na att berätta om var vi står 
och vad det finns för dröm-
mar, till brukarrörelsen att 
berätta om förhoppningar och 
farhågor och så vill vi att 
Myndigheten för delaktighet 
berättar om AI som en möjlig-
het för delaktighet.

Forskaren Amy Loutfi lyfter 
gärna robotdammsugaren 
som ett gott exempel på ny 
teknik.

– Sådant kan hjälpa oss att 
bli mer självständiga och ökar 
möjligheterna att kunna bo 
kvar i det egna hemmet, även 
om man till exempel inte läng-
re har den fysiska kapaciteten 
att dammsuga, säger hon.

Syftet med dagen är att skapa 
en dialog mellan alla inblanda-
de parter och en realistisk syn 
på vad tekniken kommer att 
innebära för framtiden. 

Målgrupp: Anordnare av 
personlig assistans eller an-
nan service i hemmet. Vård- 
och/eller omsorgsgivare. 
Leverantörer och utvecklare 
av välfärdsteknik. Politiker 

och tjänstemän på kommunal- 
och landstingsnvå som har för 
avsikt att eller redan erbjuder 
välfärdsteknik. Assistans-
berättigade eller andra perso-
ner som behöver stöd och ser-
vice i eller utanför hemmet 
samt anhöriga. Organisationer 
som företräder personer som 
behöver stöd och service i och 
utanför hemmet. l

Höstens 3 viktigaste mötes platser  
för dig inom assistans eller annat stöd 
/vård i eller utanför hemmetAI och robotik KONFERENS

ˆ

Hur tar vi kontroll över utvecklingen av AI och robotik? Två 
av Sveriges främsta forskare, Amy Loutfi och Hannes 
Sjöblad, deltar på vår konferens den 1 november 2018. 

Hannes Sjöblad, en av grundarna till 
biohackerföreningen Bionyfiken samt 
Chief Disruption Officer på Epicenter 
Stockholm. Till höger: Exoskelett och 
röststyrd högtalare från Amazon.

DIGITAL OMSORG

n Samhället måste proaktivt 
ta kontroll över utvecklingen 
annars finns risk att de nya 
produkterna bara går till de 
privatpersoner som har råd 
att köpa dem, säger Amy 
Loutfi, professor vid Örebro 
Universitet. Hon arbetar aktivt 
med uppkopplade hem som 
mäter allt – ”Ecare at home”. 
Möt henne den 1 november.

Artificiell intelligens kan göra 
vården och omsorgen snabbare 

och bättre – om vi lyckas ta  
kontroll över utvecklingen.

AI och robotik som komplement till 
vård, personlig assistans och annan

service
i hemmet

AI OCH ROBOTIK

n  Scanna 
koden för att 
komma direkt till 
info & anmälan 
n  Info även på 
hejaolika.se/konferensnytt
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ANHÖRIG   XxxxxxHöstens 3 viktigaste mötes platser  
för dig inom assistans eller annat stöd 
/vård i eller utanför hemmet KONFERENSKONFERENS

ˆ
Höstens kurser – inte 
bara nyttiga utan  
också nödvändiga

MORGONDAGENS FRÅGOR IDAG:

V
i har precis haft en 
lång het sommar och 
en ovanligt intensivt 

valkampanj. 
Assistans utred ningen läggs 

fram i december. Många är 
fortfarande utan assistans. 
Läget är på samma gång myck-
et svårt och något hoppfullt. 

Samtidigt läser och hör vi 
om andra händelser som på-
verkar både den som är i be-

hov av service i eller utanför 
sitt hem och den som är an-
ordnare av sådan verksamhet.

Krisberedskap står högt på 
agendan. I somras var kata-
strofen ett faktum för många 
boende i Ljusdal. De kraftiga 
bränderna skrämde oss alla 
och evakueringen blev ett 
måste för ett antal personer. 

Utöver naturkatastroferna 
läser vi om hur robotiserade 

toaletter kan ersätta personal 
på olika boenden. Jag deltog 
på flera seminarier om 
Artificiell intelligens och avan-
cerad robotik i Almedalen i 
somras. Det är onekligen både 
provocerande att tänka sig att 
t ex vårdpersonal eller assis-
tenter ersätts av robotar. Men 
är det en trolig framtid? Vad 
kan vi egentligen förvänta oss? 

Tre konferenser och kurser 
om dessa frågor anordnas i 
höst av ABH Utbildning och 
Föräldrakraft/HejaOlika.

Vi har gjort höstsatsningen 
så aktuell vi kan. 

Jag hoppas och tror att både 
myndigheter, verksamheter 
och rörelsen själva ska ta den 
här chansen att arbeta proak-
tivt, i dialog med varandra, för 
att hitta svar på det som inte 
längre är morgondagens frå-
gor utan dagens. l

Frågor om krisberedskap, robotar och en förändrad person-
lig assistans är inte längre morgondagens, utan dagens. 
Myndigheter, verksamheter och organisationer bör ta chan-
sen att arbeta proaktivt i dialog med varandra. 

Anna Barsk Holmbom 
välkomnar till konferen-
serna på  nyrenoverade 
och trevliga Quality 
Winn Hotel i Haninge. 
Arrangörer är ABH 
Utbildning och 
Föräldrakraft /
HejaOlika.

ALLMÄN INFO

n  hejaolika.se/konferensnytt
(eller scanna  
koden med
din mobil)

Arrangörer:

kraft
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K
unskap om ny teknik 
blir allt viktigare för att 
ge snabbare hjälp och 

bättre kvalitet. Förhopp ning-
ar na är stora, men också fall-
groparna. 

Hur ser vi till att detta leder 
till ökad självständighet och 
delaktighet för brukaren?

Och hur ser vi till att tekni-
ken kommer till nytta för de 
som har störst behov, inte ba-
ra för de som har råd?  

Den 1 november 2018, på 
Winn Hotel i Haninge, möts 
brukarrörelsen, forskarvärl-

den och politiken för att be-
svara dessa frågor. 

Vi ger utrymme till forskar-
na att berätta om var vi står 
och vad det finns för dröm-
mar, till brukarrörelsen att 
berätta om förhoppningar och 
farhågor och så vill vi att 
Myndigheten för delaktighet 
berättar om AI som en möjlig-
het för delaktighet.

Forskaren Amy Loutfi lyfter 
gärna robotdammsugaren 
som ett gott exempel på ny 
teknik.

– Sådant kan hjälpa oss att 
bli mer självständiga och ökar 
möjligheterna att kunna bo 
kvar i det egna hemmet, även 
om man till exempel inte läng-
re har den fysiska kapaciteten 
att dammsuga, säger hon.

Syftet med dagen är att skapa 
en dialog mellan alla inblanda-
de parter och en realistisk syn 
på vad tekniken kommer att 
innebära för framtiden. 

Målgrupp: Anordnare av 
personlig assistans eller an-
nan service i hemmet. Vård- 
och/eller omsorgsgivare. 
Leverantörer och utvecklare 
av välfärdsteknik. Politiker 

och tjänstemän på kommunal- 
och landstingsnvå som har för 
avsikt att eller redan erbjuder 
välfärdsteknik. Assistans-
berättigade eller andra perso-
ner som behöver stöd och ser-
vice i eller utanför hemmet 
samt anhöriga. Organisationer 
som företräder personer som 
behöver stöd och service i och 
utanför hemmet. l

Höstens 3 viktigaste mötes platser  
för dig inom assistans eller annat stöd 
/vård i eller utanför hemmetAI och robotik KONFERENS

ˆ

Hur tar vi kontroll över utvecklingen av AI och robotik? Två 
av Sveriges främsta forskare, Amy Loutfi och Hannes 
Sjöblad, deltar på vår konferens den 1 november 2018. 

Hannes Sjöblad, en av grundarna till 
biohackerföreningen Bionyfiken samt 
Chief Disruption Officer på Epicenter 
Stockholm. Till höger: Exoskelett och 
röststyrd högtalare från Amazon.

DIGITAL OMSORG

n Samhället måste proaktivt 
ta kontroll över utvecklingen 
annars finns risk att de nya 
produkterna bara går till de 
privatpersoner som har råd 
att köpa dem, säger Amy 
Loutfi, professor vid Örebro 
Universitet. Hon arbetar aktivt 
med uppkopplade hem som 
mäter allt – ”Ecare at home”. 
Möt henne den 1 november.

Artificiell intelligens kan göra 
vården och omsorgen snabbare 

och bättre – om vi lyckas ta  
kontroll över utvecklingen.

AI och robotik som komplement till 
vård, personlig assistans och annan

service
i hemmet

AI OCH ROBOTIK

n  Scanna 
koden för att 
komma direkt till 
info & anmälan 
n  Info även på 
hejaolika.se/konferensnytt

FO
TO

: A
N

N
A

 P
E

LLA

FO
TO

: JE
S

P
E

R
 E

R
IK

S
S

O
N

FK_1803_s56-60_konferens-original_v01.indd   32018-09-03   19:57
FK_1803_s56-59_konferenspuffar_v01.indd   59 2018-09-03   19:59



1   KONFERENSNYTT I FÖRÄLDRAKRAFT  NR 3, 2018

& UTBILDNING KONFERENS
31 OKTOBER 2018

Krisberedskap  
för personer som  
behöver extra stöd
Hur gör vi som har en omfattande funktions-
nedsättning, eller har en familjemedlem som 
har det, vid en naturkatastrof eller liknande 
kris? Vad gör vi som är anordnare av olika 
stödformer? Vad är myndighetens respektive 
utförarens ansvar? Sista dag för anmälan:  
30 september 2018.

1 NOVEMBER 2018

Artificiell intelligens 
och robotik inom vård, 
assistans och annan  
service i hemmet
Hur ser vi till att det leder till ökad självständighet för 
brukaren? Två av Sveriges främsta forskare inom AI och 
robotik ger dig kunskap om hur ny teknik kan ge snabbare 
och bättre assistans, vård och omsorg. Sista dag för 
anmälan: 30 september 2018.

7–8 NOVEMBER 2018

Att erbjuda helhets-
lösningar som privat 
assistansanordnare
Nu kommer vårens spännande tvådagarsutbildning i 
repris. Med vässat och uppdaterat program om hur 
man som privat assistansanordnare kan bredda 
verksamheten inom SoL och HSL. Sista dag för 
anmälan: 8 oktober 2018.

Rubriker från HejaOlika.se 
sommaren 2018.
Rubriker från HejaOlika.se 
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