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Personlig assistans ska innebära
större möjlighet och frihet!

Vi är ett kooperativ med stort hjärta och men-
taliteten en för alla, alla för en. Vi har inget 
vinstintresse, hos oss är det medlemmen som 
är i fokus. Vi är personligt engagerade och 
vi tror på en personlig nära relation till våra 
medlemmar och assistenter.

Vill du veta mer?
Hör av dig!

telefon: 010-25 25 250
mejl: info@handihand.se
hemsida: www.handihand.se

Vi fokuserar på att våra medlemmar ska känna 
sig trygga med sin assistans och ha möjlighet 
att förverkliga sina drömmar. För oss är det 
en självklarhet att forma assistansen utifrån 
medlemmens behov, inte tvärt om.
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79 Till minne av Elin Breyer Hedberg

Ludvig sa o�a att han hade sån 
tur! Att han hade så roligt. Han 
var lycklig över mycket i vardagen
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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
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INNEHÅLL   Nr 1 2019

NuNuN öppnar vi på nynyn tyty t nomineringstiden föföf r
tävävä lingen Bästa LSS-kommun.
FjFjF olårets seger togs hem avava Jönköping

föföf r kommunens kloka hantering avava per-
sonlig assistans föföf r personer som fåfåf tt
avava slag hos Försäkringskassan.

Dessföföf rinnan var det Hudiksvall och Botkykyk ryry ka som
utsågs till vinnare 2017 respektivivi e 2016.
Det är minst sagt en tu utmaning att uppnå titeln

Bästa LSS-kommunmed tanke på de hårda sparkravava
och lika hårda attitytyt der som föföf rkämpar föföf r LSS oftftf a
möter. Ingen avava vinnarna har varit perfefef kta. Men de har
gjgjg ort sitt bästa inom en eller flera LSS-områden.
Juryn har inte heller något enkelt jobb. Ett föföf redöm-

ligt jobb inom en avava de tio LSS-insatserna är ingen
garanti föföf r att kommunen klarar övrvrv iga insatser bra.
Lyckade satsningar på delaktighet säger inget om kvkvk ali-
tet och kompetens i övrvrv igt. Och frfrf amgångar ett år kan
snababa bt raseras.

FÖR EN TIDNING som Föräldrakraftftf är det viktigt att
granska och uppmärksamma brister.
Men samtidigt vill vi lyfyfy tftf a frfrf am de goda exemplen, och

då passar tävävä lingen Bästa LSS-kommun in bra som
verktytyt gygy föföf r att hitta föföf redömen.
SjSjS älvkvkv lara vinnare är svåra att hitta. Kanske är det så

att ingen kommun lever upp till de ambmbm itiösa målen i
LSS. Men i så fafaf ll är det ännunun viktigare att uppmärk-
samma de kommuner som gör sitt bästa.
Det är Sveriges 290 kommuner som har huhuh vuvuv dansva-

ret föföf r att LSS-insatserna fufuf ngerar bra i vardagen föföf r de
mer än 65 000 anvnvn ändare som har rätt till en eller flera
avava insatserna.

VEM SOM HELST kan nominera kommuner som föföf rtjtjt änar
att vinna. ÄvÄvÄ en kommuner kan nominera sig sjsjs älva. Och
det går ävävä en bra att nominera en del avava en kommuns
LSS-verksamhet.
HjHjH älp oss att hitta en värdig vinnare

2019.
KoKoK ntakta oss nunun föföf r att nominera din

fafaf vava orit. Enklast gör du det genom att
sända mejeje l till anna@ababa huhuh tbildning.se
eller valter.bengtsson@fafaf ktapress.se
senast 30 april!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.

InInI gggngn egeg nene av
vinini narara nrnr a harara
vavav rara irir titi ppperere frfr efef keke tatat ,a,a
menene deded harara
gjgjg ojoj roro t sititi tttt bäsäsä tatat
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VaVaV lter Bengtsson
ChChC efrfrf erer dadad kaka tötöt rörö &
ansnsn vavav rigigi utgtgt ivivi avav rerer .

Vill du ge
din personlig-assistansverksamhet

en stabilare arbetssituation
via tryggare yrkesroll och ökad arbetslust 

hos chef, arbetsledare
(oavsett vem, brukare/kund eller annan person) 

 och personliga assistenter?

Kontakta Annette Högnäs
pedagog och handledare i hela Sverige med 

lång erfarenhet av både ledarskap och 
medarbetarskap inom personlig assistans

www.ahinteger.se | ahinteger@gmail.com
08-717 77 47 | 0736-507 409

Nu även distanskurser via e-learning!
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48 sidor om Nordens största mässa för hjälpmedel  
och tillgänglighet, Leva & Fungera 26-28 mars 2019 

KARTA SID 42 UTSTÄLLARE SID 44 HJÄLPMEDELSGUIDE SID 48

Var så god, här är den
officiella mässtidningen 
för Leva & Fungera 2019

ÄNTLIGEN dags för mässa! På följande sidor hittar du  
mässkarta, utställar lista och massor av nyheter och tips.

NYHET –
Ståstöd  
R82 
Meerkat
Vårt senaste tillskott till Juniorfamiljen är 
ståstödet R82 Meerkat – ett ståstöd som 
erbjuder ett enkelt stående med stöd på 
rätt nivå! 

Det har aldrig varit enklare!
Den breda basplattan tillåter ett brett 
stående vilket lämpar sig väl till barn med 
exempelvis ståskal. Tack vare snabbspännen 
kan tillbehören monteras och justeras snabbt 
och säkert för individuell inställning – för 
både stöd och rörelse. Det har aldrig varit 
enklare! 

Välkommen på  
seminarie/workshop
Mässan Leva & Fungera 26-26/3, Göteborg
Postural kontroll i stående  
– Lärande genom rörelse
Vad är postural kontroll och hur testar vi den?
– Berättelser från vardagen  
R82 Meerkat fick barnen att kunna delta  
på ett helt nytt sätt.

Läs mer på etac.se

Ingen vet hur många 
svenskar som har hjälpme-
del. En vanlig uppskattning 
är 10 procent – alltså cirka 
en miljon användare. Och 

det växer stadigt, i takt 
med befolkningsök-
ningen och åldrande 

befolkning.

1 miljon  
användare

 – FÖ
R

Ä
LD

R
A

K
R

A
FT

 är O
FFIC

IE
LL M

Ä
SST

ID
N

IN
G

 FÖ
R

 LE
VA

 &
 FU

N
G

E
R

A
 20

19 –

FK_1901_s6-27_levafung_v03.indd   6 2019-03-06   16:42



7   FÖRÄLDRAKRAFT  NR 1 2019

 –
 F

Ö
R

Ä
LD

R
A

K
R

A
FT

 ä
r 

O
FF

IC
IE

LL
 M

Ä
SS

T
ID

N
IN

G
 F

Ö
R

 L
E

VA
 &

 F
U

N
G

E
R

A
 2

0
19

 –

48 sidor om Nordens största mässa för hjälpmedel  
och tillgänglighet, Leva & Fungera 26-28 mars 2019 

HJÄLPMEDELSGUIDE SID 48

Var så god, här är den
officiella mässtidningen 
för Leva & Fungera 2019

xxxxxx

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

ÄNTLIGEN dags för mässa! På följande sidor hittar du  
mässkarta, utställar lista och massor av nyheter och tips.

xxxxx – SID 30

xxxxx – SID 32

NYHET –
Ståstöd  
R82 
Meerkat
Vårt senaste tillskott till Juniorfamiljen är 
ståstödet R82 Meerkat – ett ståstöd som 
erbjuder ett enkelt stående med stöd på 
rätt nivå! 

Det har aldrig varit enklare!
Den breda basplattan tillåter ett brett 
stående vilket lämpar sig väl till barn med 
exempelvis ståskal. Tack vare snabbspännen 
kan tillbehören monteras och justeras snabbt 
och säkert för individuell inställning – för 
både stöd och rörelse. Det har aldrig varit 
enklare! 

Välkommen på  
seminarie/workshop
Mässan Leva & Fungera 26-26/3, Göteborg
Postural kontroll i stående  
– Lärande genom rörelse
Vad är postural kontroll och hur testar vi den?
– Berättelser från vardagen  
R82 Meerkat fick barnen att kunna delta  
på ett helt nytt sätt.

Läs mer på etac.se
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Det behövs otroligt 
många hjälpmedel

för ett 
aktivt liv!”

”

Det bästa med Leva & Fungera 
är att man blir inspirerad av 
nyheter och lär sig nya saker. 

Därigenom kan man ofta lösa något 
man funderat på, eller få inspiration 
från någon som gjort något som vi kan 
använda till vår dotters utveckling, 
säger Robert Kölby.

I år hoppas han på nyheter och tips 
inom kommunikation.

– Emma har nyligen börjat använ-
da ett nytt kommunikationsprogram 

Snap+Core First från Tobii. Det ger 
henne nya möjligheter att kommuni-
cera med sin omvärld. Men vi behöver 
fundera och se hur andra använder 
programmet och hur de introducerat 
det bland alla assistenter, daglig 

verksamhet och kortidsboende och så 
vidare. 

– Jag kommer också att se om 
någon tillverkar en varm åkpåse för 
rullstolar, den gamla börjar att bli 
utsliten!
Vad betyder nya hjälpmedel för Emma 
och för hela familjen?

– Vi gillar att vara ute i naturen, 
och då behöver Emma många olika, 
bra hjälpmedel. Då hon var yngre var 
vår anpassade joggingkärra med 

Emma Kölby, 23 å r, och  
hennes pa ppa  Robert missar  
aldrig chansen att besöka  
Leva & Fungera. H är har de 
hittat massor av bra hjälpm edel 
genom åren. O ch i år är de på  jakt 
efter nya  tips  om hur man kan 
kommunicera, bland annat med 
Emmas favorithjälpm edel, den 
ögonstyr da datorn från Tobii. 

Emma och Robert  
– alltid på jakt  
e�er nyheter

Februari månads sportlov ägnades åt skidåkning i Åre – nu i mars väntar ett besök på 
Leva & Fungera för att se vad som hänt på hjälpmedelsfronten.

FK_1901_s6-27_levafung_v03.indd   8 2019-03-06   19:19
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Aiai är en komplett webbtjänst för administration av personlig assistans. 
Aiai gör kontakten mellan användare, assistenter, anordnare och 
myndigheter enkel. Kärnan är ett smart schema med bland annat 
automatiska tidrapporter, BankID signering, ELT och lönehantering. 
Aiai underlättar vardagen för fler än 50 000 användare.

Aiai – snabbt, säkert och enkelt

Välkommen till vår monter C03:41 så berättar vi mer! 

Sveriges ledande webbbtjänst 
för personlig assistans!

Jordan föddes med en CP-skada. När han fick en PivoFit bröstsele och ett 
höftbälte från Bodypoint kunde han själv hantera en dator. www.heamedical.se

20-tumshjul en favorit för att 
kunna gå i skog och mark. Nu har vi 
specialanpassade cyklar som vi kan 
cykla omkring med ute på småvägar-
na i skogen. 

– Vi åker också en del utförsskid-
åkning i Åre. Vi kör både ski-cart och 
bi-skii. Med bi-ski blir det härliga 
carvingsvängar i backarna. I Åre finns 
Totalskidskolan som har jätteduktiga 
skidlärare och har anpassad utrust-
ning.

– Den stora tekniska utvecklingen 
på maskin- och programvarusidan för 
datorer har gjort att hennes kommu-
nikation har tagit jättestora kliv. Det 
är härligt att få från henne ”pappa, 
man kan inte sluta tycka om dig”. Det 
värmer verkligen och vi märker att 
hon bryr sig väldigt mycket om många 
i sin närhet. 

– Emma rider också och anpass-
ning både vad gäller utrustning och 
specialtränade hästar är viktiga. Hon 
har också en Motomed med både 
ben- och armcykling. Det gör stor 
nytta att röra på sina ben och armar 
nästan dagligen. 

– Sedan finns det också små vikti-
ga hjälpmedel som Pep-masken som 

hjälper henne otroligt mycket att 
hosta upp slem som annars fastnar i 
lungorna. Rullstol, ståbräda, gåstol, 
lyftar, höj- och sänkbara skötbord 
och sängar, ortoser, specialskor med 
mera är väldigt viktiga i hennes och 
vår vardag. 

– När man sammanfattar allt så 
inser man att barn och ungdomar 
med funktionsnedsättning behöver 
otroligt många olika hjälpmedel! 

– Emma är nu 23 år och bor hem-
ma hos oss föräldrar med assistenter. 
En av våra stora funderingar är var 
Emma kan få ett bra och fint boende i 
framtiden, när vi föräldrar inte orkar 
mer eller att hon vill flytta hemifrån. 
Detta är inte helt lätt att se detta 
framför sig.
Vilket är favorithjälpmedlet?

– Tobii ögonstyrningsdatorn. Med 
denna kan Emma kommunicera med 
oss. Det har öppnat sig en helt ny 
värld då hon kan uttrycka vad hon 
känner och vad hon vill.
Du visade en egenutvecklad cykel på 
mässan för några år sedan, hur har det 
gått med den?

– Cykeln finns nu i en andra gene-
ration med sits från AnatomicSitt och 

kan beställas av Monark Exercise i 
Vansbro. De har byggt den på en 
standardplattform som de har för 
arbetscyklar. 
Har du nya idéer?

– Jag bygger en lift till poolen. Det 
är lite meckande. Numera är jag mest 
inne på att utnyttja de hjälpmedel 
som vi redan har, eller som finns 
färdiga på marknaden. Â

Emma skapar meningar till pappa 
Robert på fars dag tillsammans med sin 
assistent Emelie med hjälp av program-
met Snap+Core first på sin Tobii ögon-
styrningsdator.

FK_1901_s6-27_levafung_v03.indd   10 2019-03-06   19:19
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LSS, lagen om stöd och service, 
kommer att debatteras av Bengt 
Eliasson (L) och andra framstå-

ende politiker på Leva & Fungera den 
26 mars kl 13.30. 

Vad betyder januari-överenskom-
melsen för LSS och assistansen? Är 
förslagen i LSS-utredningen aktuel-
la?

NU FÅR DU chansen att få svar på just 
din fråga. Spela in din fråga om LSS på 
video med en vanlig mobiltelefon. 
Berätta kort om dig själv och varför 
LSS är viktigt för dig. Och ställ frågan, 
så kort och tydligt som möjligt!

Mejla filmen till info@faktapress.
se. Gör det idag, ju tidigare vi får 
filmen desto större chans att den 
kommer med i debatten.

Vid behov redigerar vi din video 
för att den ska passa in för visning på 
mässan. Hela debatten, med både 
läsarnas frågor och politikernas svar, 
kommer på HejaOlika.se Â

Aiai är en komplett webbtjänst för administration av personlig assistans. 
Aiai gör kontakten mellan användare, assistenter, anordnare och 
myndigheter enkel. Kärnan är ett smart schema med bland annat 
automatiska tidrapporter, BankID signering, ELT och lönehantering. 
Aiai underlättar vardagen för fler än 50 000 användare.

Aiai – snabbt, säkert och enkelt

Välkommen till vår monter C03:41 så berättar vi mer! 

Sveriges ledande webbbtjänst 
för personlig assistans!

Jordan föddes med en CP-skada. När han fick en PivoFit bröstsele och ett 
höftbälte från Bodypoint kunde han själv hantera en dator. www.heamedical.se

Fråga politikerna  
om LSS och assistans
Spela in din fråga på video  
så hjälper vi dig att få  
ett ordentligt svar

Vad händer nu med LSS och assistans? Anna Barsk Holmbom håller i debatten 
den 26 mars klockan 13.30. Deltar gör bland annat Bengt Eliasson (L). 

Mamma till en 
dotter med 
Downs syn-
drom och för-
fattare till 

Sophie 
Dow

boken ”När livet inte följer manus”. 
Hon samtalar om föräldraskap, ensam-
het och kraften att agera. Levascenen 
27 mars klockan 10.40

FK_1901_s6-27_levafung_v03.indd   11 2019-03-06   16:42
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Ett rullstolshjul med mekanisk växel som är 
ett bra alternativ för de som inte kan ha elhjul 
men ändå vill ha extra kraftassistans, säger 
Benny Andersson.

Den inbyggda växeln kan ge 40 procent 
mer kraft. Gearwheel har även en inbyggd 
backspärr. Om man inte orkar ta hela rampen 
i ett svep kan man stanna utan att stolen rull-
lar bakåt. Enligt Decon passar Gearwheel till 
alla rullstolar.

På Leva & Fungera kan besökarna kol-
la in och testa den nya produkten. I Decons 
monter kommer man även att lyfta fram 

Easywheel, som utlovas kunna fördubbla 
armstyrkan, och Adventus, ett extrahjul som 
får rullstolen att rulla lättare.

Läs mer på www.decon.se/drivaggregat/
gearwheel Â

Nytt hjul för extra kraft

... och här är det också 
full rulle

Decons nya produkt Gearwheel  
fyller igen hålet mellan vanliga 
mekaniska hjul och eldrivna hjul. 

DESSUTOM INBYGGD BACKSPÄRR

VeloPlus har ett flak som kan tippas, så 
att man enkelt kan rulla upp en rullstol

Cykeltrenden 
märks på Leva 
& Fungera. En 

utställare som driver på 
är Mayday Aid som 
visar upp cyklar från 
holländska Van Raam.

– De tillverkar helt 
fantastiska specialcyk-
lar. Cyklar är det enda 
företaget Van Raam gör 
och nu satsar de på en 
stor utbyggnad av 
fabriken, säger Camilla 
Milger på Mayday Aid.

Hon är mycket entu-
siastisk inför lansering-
en och på mässan kom-

mer man att visa upp 
både en barncykel, en 
flakcykelmodell och en 
cykel där två personer 
kan sitta bredvid varan-
dra och trampa tillsam-
mans.

– Det är roligt att de 
tillverkas i Holland och 
inte i Kina, då är det 
enklare med reservde-
lar och anpassningar.

Van Raam är verkli-
gen specialiserade på 
cyklar för de som behö-
ver anpassningar. 
Sortimentet är brett 
och de flesta cyklarna 

kan fås med elmotor.
En riktigt bra cykel-

nyhet är VeloPlus som 
har ett flak fram som 
kan tippas, så att man 
enkelt ska kunna rulla 
upp en rullstol.

– Det betyder att alla 
som sitter i rullstol kan 
följa med på cykelturen 
och cykeln har även 
elmotor så det blir inte 
tungt i backarna.

En annan nyhet i 
Mayday Aids sortiment 
är den nya sulkyn 
XRover som tillverkas i 
Tjeckien. Â

”ANVÄND ETT FÅTAL BRA 
HJÄLPMEDEL ISTÄLLET FÖR 
ATT KRÅNGLA TILL DET”

Hur förenklar man arbetet inom 
vården, som assistent och som  
anhörig? Om det vet Curt Jonsson på 
Modern Arbetsteknik en hel del. På 
Leva & Fungera kommer hans företag 
att demonstrera hur man kan jobba 
modernt och säkert med bland annat 
förflyttningar.

– Vi visar också ett helt nytt utbild-
ningsmaterial som kommer på video, 
berättar Curt Jonsson, företagets 
grundare.

En viktig del i företagets utbild-
ningar är att förenkla arbetet, bland 
annat genom att använda få men 
flexibla hjälpmedel.

– Jag tycker att man ska använda 
så universella hjälpmedel som möjligt, 
istället för att krångla till det med 
många olika hjälpmedel. Det är bättre 
att lyfta fram enkelheten.

Det Curt Jonsson hoppas på är att 
vårdpersonal och assistenter, men 
även föräldrar till barn med funktions-
nedsättning, ska få bättre möjlighet 
till både utbildning och hjälpmedel.

– Det är mycket bättre med ett 
fåtal bra hjälpmedel och god utbild-
ning, än att ha många hjälpmedel 
men bristande utbildning, säger Curt 
Jonsson.

Han ser det som ett stort samhälls-
problem att det är sådan brist på 
personal.

– Men om man ser till att personal 
får utbildning och chefer tar ansvar 
då skulle många fler vilja jobba i vår-
den, säger Curt Jonsson.

Modern Arbetsteknik grundades 
1998 och nu, 20 år senare, satsar man 
på ett nytt utbildningsmaterial på 
video.

– Filmerna kommer att kunna 
användas som en minnesbank. Vi 
utbildar instruktörer som sedan kan 
ha videofilmerna som ett hjälpmedel 
ute på arbetsplatserna, säger Curt 
Jonsson. Â

FK_1901_s6-27_levafung_v03.indd   12 2019-03-06   16:42
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Careva AB design & manufacture belts  
that will ensure a comfortable and safe 
body posture.

The Crossit™

The Crossit™ is a universal postural belt  
system that can be used in any seat, 
provided there is an opening between 
the seat and the backrest. It has been 
developed for both private users and for 
public transportation.

Both the Careva™  system and the Crossit™ are positioning belts designed 

with the aid of users, dedicated parents of children with disabilities,  

drivers in the transportation service, occupational therapists and  

professional designers, all with extensive experience of people who  

require body posture support.

The Careva Kits™ 

The Careva Kits™ consists of a range of 
single belts that can be combined as 
required for users of all ages who need 
additional support for an upright sitting 
position. We have also combined these 
into four di�erent KITs (Combi, Chest, 
Shoulder and Hip.)

OUR PRODUCT LINES

ORIGINAL DESIGN

F I N D YO U R LO C A L R E TA I L E R A N D L E A R N M O R E AT  W W W.C A R E VA.S E

Careva AB designs for good body posture
The Crossit™
- a universal postural belt systeem now with a new design, can be tested at the
exhibition Leva & Fungera in SStand no C 01:02

The Careva Kits™
- all our Careva KIT’s are produuct combbinations pre-mounted and easy to fasten in wheelchaairs
(a solid backrest is required) oor in vehicle seats.

   Combi Kit Shouldder Kit Hip Kit Chest KKit

Careva AB
TeTeT l: +46 311-22 28 00

www.caareva.se
www.careevashop.se

THE
ORIGINAL

Alla har rätt till
ett bra liv.v.v
Ja, alllll alal .
Vill du veta mer om våra LSS-boenden
och om personlig assistans?

Besök oss på humana.se eller kom och säg
hej på Leva & Fungera den 26–28 mars.
Du hittar oss i monter B04:11.

Leva & Fungera är Nordens största mässa för hjälp-
medel och tillgänglighet och hålls på Svenska Mässan i 
Göteborg. 

FFKK_11990011_ss66--2277_lleevvaaffuunngg_vv00033..iinndddd 1133 22001199--0033--0066 1166::4422
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AlAlA lt är inte nedåt i den kris-
stämplade assistansbran-
schen. Familjljl eägda För-

enade Care går på o�e�e� nsivivi en. I
janunun ari föföf rvärvades Hela Sveriges
Assistans, HSA, och i mars visar
man upp sig på Leva & Fungera.

– ViViV har varit dåliga på mark-
nadsföföf ring men nu ska vi bli
bättre på det. Det blir mer och
mer valfrfrf ihet och därföföf r är det
viktigt att tala om att vi
fifif nns, säger Christer
Henriksson, vd.

AtAtA t delta på Leva &
Fungera, den största
mässan på fufuf nktions-
hinderområdet, är ett
steg i planen föföf r fofof rtsatt
expansion föföf r Förenade
Care.

Utställare på mässan
är ävävä en Hela Sveriges Assistans
som övertogs i januari.

– Assistans är än så länge bara
en mindre del avava vår verksamhet,
eller 200 miljljl oner avava omsättning-
en på 1,8 miljljl arder som är planen
föföf r 2019. ViViV vill gärna växa med
ytterligare 200 miljljl oner inom
assistans, avava egen kraftftf och med

föföf rvärv,v,v men allt ska ske lugnt
och kontrollerat och med bibe-
hållen kvkvk alitet föföf r våra kukuk nder,
säger Christer Henriksson.

Företaget har hållit låg profifif l
under de senaste åren medan
man kontinuerligt växt inom
äldreomsorg, sjsjs ukvkvk ård och socia-
la boenden bland annat.

– ViViV har bra rykte, men nu ska
vi ävävä en föföf rstärka marknadsorga-

nisationen så att flflf er fåfåf r
reda på att vi fifif nns. ViViV
har alltid satsat hårt på
kvkvk alitet och trygygy ghet,
med den enskilda
människan i fofof kukuk s,
säger Henriksson.
Hur ser ni på möjöjö lig-

heterna inom assistans-
branschen?

– De ekonomiska
ramarna är snävävä a, men det är
också en frfrf åga om hur man plane-
rar, och att inte maximera vinst-
utdelning. ViViV är ett fafaf miljljl ebolag,
som ägs avava fafaf miljljl en Krogh, och
som inte stytyt rs avava riskkapital eller
börsen utan återinvnvn esterar allt.
Det gör det enklare, säger
Christer Henriksson.Â

UpUpU pppp stitit cici kckc akak rerer n FöFöF rerer nadeded CaCaC rerer sasas tstst asas r på Levavav &
FuFuF nunu gngn erarar ,a,a med sisis kiki tktk etet t inini stätät lllll tltl på att föföf rdrdr udud bubu blalal

asssss isis sisi tatat nsvevev rkrkr sksk asas mhetetet n inini om kokok rtrtr .t.t

FaFaF miljljl ejej fefe öföf rerer tatat gaga
på ofofo ffff efef nsivivi
i prerer sese ssss ad
brarar nschchc

ChChC ririr sisi tetet r HeHeH nririr kiki sksk ssss on,n,n
FöFöF rerer nadeded CaCaC rerer .

Klipp ut och ta 
med annonsen!
De första 30 får 

en present.
komikapp.se

VI GÖR MORGONDAGEN MENINGSFULL

Välkommen till en värld 
full av sinnesstimulering, 

lek och kognition!

Hos oss hittar du fina mässerbjudanden. 
Vi finns på Leva & Fungera, B06:19!

full av sinnesstimulering, 

���en present. �en present. ��������������

KoKoK ll på ATATA L
och karara ens!

TrTrT yryr gygy gggg agag frfrf amama titit den,
skafafa ffff afaf Primass idagaga .

Chansa inte, med Primass får du koll på ATATA L
och karensavdrag! TrTrT ött på oförutsedda pris-
höjningar och dolda avgifter? Med Primass
planerar du framåt och vet alltid vad du ska
betala. För mer information, besök oss på
www.primass.se eller kontakta oss direkt.

Andreas Björk
070 417 54 71

andreas.bjork@primass.se
www.primass.se

Kontakt:

FFKK_11990011_ss66--2277_lleevvaaffuunngg_vv00033..iinndddd 1144 22001199--0033--0066 1166::4422
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Hittills har det krävävä ts
stora specialanpnpn ass-
ningar föföf r att göra

huhuh sbilar rullstolsvänliga
men på mässan avava täcks
alltså en serietillverkad
modell.

Det innebär att priset
hamnar på cirka 900 000
kronor, vilket enligt
VaVaV rbergs Husbilar är unge-
fäfäf r hälftftf en avava vad det kos-
tar att köpa specialanpas-
sade husbilar.

Bakgrunden till lanse-
ringen är att en avava kukuk nder-
na hos VaVaV rbergs Husbilar
ville ha hjhjh älp med att hitta
en husbil som var anpassad
föföf r rullstol.

– Han hade ett behov och
vi löste det, säger Charles
FjFjF ellsöy som samtidigt
insåg att det fifif nns en gan-
ska stor eftftf erfrfrf ågan bland
personer som anvnvn änder
rullstol.

– ViViV har kukuk nder varjrjr e år
som frfrf ågar eftftf er anpass-
ningar, och nu har vi äntli-
gen tagit tag i det. Blucamp

har länge fufuf nnits att hyhyh ra i
Italien och nu har vi fåfåf tt
klartecken om att köpa
serietillverkat direkt frfrf ån
fafaf briken.

Charles FjFjF ellsöy ser
lanseringen som en stor nynyn -
het föföf r personer med rull-
stol.

– Många har svårt föföf r att
ge sig ut på semester, och

nu fifif nns en praktisk lösning
som kommer att underlätta
föföf r många!

ANPAPAP SASA SAD FÖRARAR RPLATATA S.
HUSBILEN är bygygy gd föföf r fyfyf ryry a
personer,r,r varavava enmed
rullstol. ÄvÄvÄ en föföf rarplatsen
kan rullstolsanpnpn assas redan
i fafaf baba rikmed handgas och
-broms vilket håller nere

kostnaderna. Planlösningen
är öppen föföf r att göra det så
enkelt sommöjöjö ligt att
navava igeramed rullstol. ÄvÄvÄ en
säng, toalett, duschmed
mera är anpnpn assat. Husbilen
har som standard en hiss,
menVaVaV rbergs Husbilar har
planer på att ävävä en erbjbjb uda
en ramp. Företaget kan ävävä en
specialanpnpn assa i samarbete
med bilanpnpn assningsföföf retag i
Sverige.

Husbilsföföf retaget föföf rsta
Blucamp-kukuk nd kommer att
fifif nnas på plats på mässan
föföf r att demonstrera och
berätta om sina egna erfafaf -
renheter.

– Detta har föföf rbättrat
hans livskvkvk alitet enormt,
säger Charles FjFjF ellsöy.y.y

– ViViV tror att största
marknaden är de som ändå
tänkt köpa husbil och som
har någon i fafaf miljljl en som
sitter i rullstol.

På YoYoY utube fifif nns fifif lmer
som visar hur Bluecamp
Skykyk Free ser ut och fufuf nge-
rar.Â

Våra produkter har en lugnande effekt, gör det enklare 
att komma till ro och förbättrar sömnkvaliteten.

Somna är ett svenskt företag som har över 10 års erfarenhet av 
utveckling, tillverkning och distribution av kognitiva hjälpmedel.

FÖR EN FUNGERANDE VARDAG

SOMNA AB
info@somna.se
www.somna.se

Besök oss under Leva & Fungera 26-28:e mars. 
Vi ses i monter B06:40! 

PlPlP alal nlölöl sösö nsns inini gngn en ärärä öpöpö pppp en föföf r att görarar deded t såsås enkekek ltltl sommöjöjö ljlj ilil gigi t
att naviviv gigi erarar med rurur lulu llll slsl totot l.l.l Ävevev n säsäs nänä gngn ,g,g totot alelel tt ochchc dudud susu chchc ärärä
anpnpn asssss asas t föföf r rurur lulu llll slsl totot l.l.l

VaVaV rbrbr ergrgr sgsg HuHuH sbilar laddddd adad rmedede ett avmässsss ans drdrd arar gaga pgpg låstetet r:r:r Blulul cacac mpmpm FrFrF erer eeee
Skykyk .y.y – ViViV trtrt oror r på ett stotot rt intrtrt erer sese ssss e efefe tftf etet rsrsr om deded ttatat är föföf rsrsr tatat gågåg ngngn egeg n deded t visas
en serietillvlvl evev rkrkr akak d,d,d anpnpn asssss ad husbil i Skakak ndinavien,n,n sägägä egeg r ChChC arlrlr elel sese FjFjF ellslsl öyöyö .y.y

Äntligigigegeg n ppremiär
föföf r serietillverkad husbil

anpnpn asssss ad fd fd öföf r rurur lllll slsl totot l!l!l

FFKK_11990011_ss66--2277_lleevvaaffuunngg_vv00033..iinndddd 1155 22001199--0033--0066 1166::4422
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BESÖK OSS PÅ 

LEVA & FUNGERA

MONTER B04:21

STIL är en ideell förening av personer med normbrytande funktionalitet. Vi jobbar 
för självbestämmande, frihet och lika möjligheter oavsett funktionsförmåga. Vi 
kallar det Independent Living eller ett jämlikt medborgarskap. Personlig assistans 
är en mänsklig rättighet och ett verktyg för att kunna leva det liv vi vill. Därför är 
vi också ett rikstäckande icke-vinstdrivande assistanskooperativ.

nya möjligheter att nå ut på markna-
den med sina nya innovationer.

Monika Ölund puffar även för nya 
möjligheter att uppleva hjälpmedel i 
verklighetstrogna miljöer.

På årets mässa kan man 
dessutom passa på att lära sig 
hur man tränar med VR-

hjälpmedel. Projektet Cyberhjärta 
kommer att bjuda på massor av tips.

– I området Upplev rummet finns 
bland andra Funkibator som erbjuder 
träning med VR-system, Etac som 
visar hjälpmedel i badrumsmiljö, 
Bellman & Symfon med produkter 
som förebygger fall i hemmet och 
Cado med tillgänglighetsanpassade 
lekredskap, säger Monika Ölund.

Hon är även stolt över mässans 
seminarieprogram. Bland annat har 
Sahlgrenska universitetssjukhuset en 
storsatsning på temat ”Psykisk ohäl-
sa”. Deltar gör bland annat Sanna 
Lundell och Ann Söderlund som 
moderatorer. Â

”Det blir något  
ALLDELES

EXTRA”
Årets mässa ger 

nya möjligheter att 
uppleva hjälpme-
del i verklighets-

trogna miljöer, 
säger Monika 

Öhlund.

ˆ

MOHA FRIKRAFT

Jag är inget UFO – så heter Moa Frikrafts föreläsning 
på Leva & Fungera. – Det handlar om olika bemötan-
den som jag upplevt genom åren, säger Moha. Hon 
föddes med en svår CP-skada som gjorde att läkarna 
inte gav henne mycket hopp om ett liv. De menade att 
hon aldrig skulle kunna gå, knappt ens kunna sitta upp. 
Moha har hela tiden försökt se det positiva i allt och 
vetskapen om att hon är unik har bara växt med åren.

Trots ökad konkurrens på 
mässfronten har förhands-
anmälningarna till Leva & 

Fungera i mars ”ökat rekordartat”, 
enligt arrangören Svenska Mässan 
i Göteborg.

– Det blir något alldeles särskilt 
i år, säger Monika Ölund, affärsan-
svarig för Leva & Fungera.

– Vi har flera utställare som har 
valt att satsa stort på mässan med 
både workshops och föreläsningar 
som exempelvis Etac och Tobii 

Dynavox. Vi har ett 
nära samarbete med 
Göteborgs stad och 
Västra Götalands-
regionen, som är 
engagerade i scen-
programmet, 
Kommuni kations-
karnevalen och som 
utställare.

Bland nyheterna i år finns Drak-
nästet som i samarbete med Almi ska 
ge entreprenörer inom hjälpmedel 
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BESÖK OSS PÅ 

LEVA & FUNGERA

MONTER B04:21

STIL är en ideell förening av personer med normbrytande funktionalitet. Vi jobbar 
för självbestämmande, frihet och lika möjligheter oavsett funktionsförmåga. Vi 
kallar det Independent Living eller ett jämlikt medborgarskap. Personlig assistans 
är en mänsklig rättighet och ett verktyg för att kunna leva det liv vi vill. Därför är 
vi också ett rikstäckande icke-vinstdrivande assistanskooperativ.
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Alla barn måste få leka och röra på sig. Och självklart 
ska alla lekplatser vara tillgängliga. Men så är ofta in-
te fallet. Nu hoppas företaget Cado ändra på detta. 
På Leva & Fungera visar man upp en lekställning som 
funkar även för de som har rörelsehinder.

SÅ BLIR LEKEN TILLGÄNGLIG

– Vi hoppas att vi ska nå ut till per-
soner som kan påverka och de som 
jobbar med inköp. Det är första gån-
gen vi är med på Leva & Fungera så 
det här innebär att vi breddar oss, 
säger Kjell Parmborn som är vd för 
Cado.

Många tror felaktigt att det kostar 
extra mycket pengar att göra lekplat-
ser och andra miljöer tillgängliga för 
alla.

– Nej, det behöver inte påverka 
kostnaden över huvud taget, säger 
Kjell Parmborn som menar att det 
varken är krångligare eller dyrare att 
göra lekplatser tillgängliga från bör-
jan. Â

Lekplats för alla
inte dyrare bara bättre!

Den lekställning som Cado bygger 
upp på Leva & Fungera kommer att 
visa exempel på hur en lekplats kan 
bli tillgänglig. 

Det handlar om att ha öppningar 
som är tillräckligt stora för att komma 
in med rull. Att ha ett underlag som 
det går att köra rullstol på, med gum-
mibeläggning istället för sand. Och 
enklare uppgångar för de som har 
svårt att klättra.

Kjell Parmborn ser fram emot 
mässan och att trä�a besökarna.

– Vi är fortfarande ute och lär oss 
hur det fungerar, av människor som 
håller på med tillgänglighet, säger 
han. Â

xxxxx

ÖKAT INTRESSE 
FÖR TILLGÄNGLIGHET

Cado har redan levere-
rat en lång rad tillgängliga 
lekplatser, bland annat i 
Linköping och Uppsala. 
Just nu jobbar man med 
att leverera till Lysekil.
Men Kjell Parmborn kon-
staterar att diskrimine-
ringslagens krav på till-
gänglighet fortfarande är 
så luddig att många inte 
riktigt tar det på allvar.
– Men intresset ökar mer 
och mer!

Tillgängliga lekplatser 
är i fokus för Kjell  
Parmborn, vd för  
Cado som bygger en 
lekställning på mässan.

jan. 
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– Leva & Fungera är den enda rik-k-k
tigt inkluderande mässan där alla är lika
välkomna – förskrivare, användare och
anhöriga, säger Johan Fälemark, vd för
HEA Medical.

Hans företag har varit utställare på
Leva & Fungera så länge mässan har
funnits, och även innan den fick sin nu-
varande form.

Alla lika välkomna
Det gögög r Levavav & FuFuF ngngn egeg rarar titit lllll bästatat mässsss an

– Levavav & FuFuF nunu gngn erarar ärärä deded n endadad ririr kiki tktk itit gigi t inini klklk ulul deded rarar ndeded mäsäsä ssss -
sasas n dädäd rärä alllll alal ärärä lilil kiki akak väväv lklkl okok mna – föföf rsrsr ksks rkrk irir vavav rerer ,e,e anväväv nänä dadad rerer ochchc
anhöririr gigi agag ,a,a säsäs gägä er JoJoJ han FäFäF lelel markrkr ,k,k vdvdv föföf r HEHEH AEAE MeMeM didid cici acac l.l.l

– Vi ser fram emot många bra möten med
kunder, arbetsterapeuter, fysioterapeuter,
och även de som utbildar sig för att bli mor-
gondagens förskrivare. Men vi ser också fram
emot att träffa brukare och anhöriga.

Johan Fälemark tycker att mässorna har
blivit en allt viktigare länk mellan leverantörer
och kunder.

– Det finns så få naturliga tillfällen att träf-
fas. Det är egentligen bara vid fyra tillfäl-
len som vi träffar våra kunder. Vid upphan-
dling, vid visning av upphandlat sortiment,
vid de tillfällen kunden önskar någon form
av produktvisning eller utbildning och under
hjälpmedelsmässor.

HEA är inte vilket företag som helst, utan
börjrjr ade sälja hjälpmedel redan för 90 år se-
dan. Bolaget hade tidigt tre inriktningar; HEA
gummi, HEA Hälsotek och H.E. Adamssons
sjukvårdsbutiker som 1964 blev HEA Rehab.

UnUnU deded r 60-tatat lelel t rerer sese tetet HEHEH AEAE :s:s: säsäs ljljl ajaj rerer rurur nunu t i
en viviv titi ochchc blålål fofof lklkl akak bususu ssss ,s,s med tetet xexe txtx etet n CPCPC -
MÖBLERERE .R.R FoFoF totot : HEHEH AEAE MeMeM didid cici acac l.l.l

HEA gummi var inriktat på försäljning av kon-
domer i automater som fanns i flera sven-
ska städer ända fram till 70-talet. Hans
Adamsson nystartade 1996 och i samband
med detta byttes namnet från HEA Rehab till
HEA Medical, som firade tjugo år 2016. HEA
Medical är fortfarande familjeägt och drivs av
makarna Helena och Johan Fälemark. Johan
är son till Hans Adamsson.Â

TiTiT dviviv sisi är i grunden ett kraftftf fullt och
användarvänligt schemasystemmed
koppling till Försäkringskassan.

Många som bytt till Tidvis känner att de
äntligen fåfåf tt ett system som hjälper till
att e�e�e� ktivisera arbetet som inget annat
system klarar av.

Förutom TiTiT d/d/d S/S/ chema har vi t ex:

Löner - Full hantering av månadslöner,r,r
timlöner,r,r karensavdrag (utan krav på
manuella inställningar), traktamente,
kvittoreovisning och mycket mer.

Dokumentatitit on - Automatskapa
anställningsavtal på mindre än en minut
och skicka föföf r BankID-signering.
SjSjS älvklart �nns full hantering av journal
och annan dokumentation som behövs,
med fullt stöd föföf r GDPR.

EkEkE okok nomi / CRCRC M- Få kontroll över
prospekts kostnader och kunders
ekonomi och jämföföf r verkligt resultat
med prognos.

UnUnU dersrsr öknknk inini gar - Skapa kund- eller
medarbetarundersökningar föföf r att se
hur kunder och anställda mår och trivs.

UpUpU pföföf ljljl njnj inini g - Skapa olika beslut och
föföf lj upp direkt i schemat eller rapporter.
Arbeta med �er bolag i koncernen och
föföf lj upp bolagsvis i koncernrapporter.

Dashboard - Få kontroll över grupperna
på ENENE sida med skräddarsydd dashboard.

Hör gärnrnr a av er omni är
inini trtrt esserarar de av en

föföf rutstst ättntnt inini gslös demo!

Verksamhetssystem föföf r Assistansbolag
Öka kvaliteten och e�e�e� ktivisera er vardag!

Tidvis är ett 100% webbaserat system som kan köras från dator,r,r surfplatta eller telefofof n.
I Tidvis �nns moduler föföf r allt som kan behövas i såväl mindre som större assistansbolag, inkl stöd föföf r

kvalitets- och arbetsmiljöledning. Äntligen kan ni nu fåfåf allt i ETT och samma system!

www.tidvis.se 033 - 722 10 10

Besök oss gärna för mässerbjudande i monter 
B03:02 på Leva&Fungera-mässan
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Stålbadet för bilanpassning 
fortsätter. Många användare 
blir utan bilstöd. Men Permobil 

Car Adaptation har inte gett upp 
kampen för allas rätt att få köra eller 
åka i egen bil.

Mattias Danielsson, företagets 
operativa chef, hoppas att bilstödet 
åter blir ett fungerade system, och 
att människor med funktions-
nedsättning återfår friheten 
en bil kan innebära.

– På Leva & Fungera 
kommer vi att dra skynket 
av en hemlig, för bran-
schen helt ny bil med ny 
teknik. Vi har gjort re-
search och kommit fram till 
något som saknas i Sveriges 
utbud av anpassade fordon, säger 
Mattias Danielsson.

– Den nya modell en är lite mindre, 
billigare och bättre. Det är en nyhet 
som vi tror ligger i tiden och som vi 
tror kommer att tas emot med glädje.

Trots otaliga krisrapporter under 
två års tid har Försäkringskassan inte 
lättat på de regler som satt käppar i 
hjulet för så många. Branschens 

företag slås ut, och många användare 
blir utan bilstöd.

– De som söker bilstöd måste åter 
få chansen att komma ut, kunna ta sig 
till jobbet, skjutsa sina barn till sko-
lan, säger Mattias Danielsson.

– Om vi inte återfår ett fungerande 
bilstöd kommer det snart vara en 

klassfråga att få åka eller köra en 
bil om man har en funktions-

nedsättning. Det har också 
drabbat vår bransch hårt, 
flera företag har tvingats 
lägga ner alternativt söka 
sig till nya branscher, 
säger Mattias Danielsson.

– Även vi har haft en 
svår tid och tvingats göra 

stora nedskärningar. Nu har vi 
bara tre filialer kvar som ligger i 
Bankeryd, Stockholm och Hedemora. 
Nu måste Försäkringskassan inse att 
vi verkligen försöker hjälpa till, och 
förstå att det tar tid och kostar peng-
ar att bygga om och anpassa bilar, 
säger Mattias Danielsson. Â

” Vi hoppas  
att bilstödet  
åter blir ett 
fungerande  
system”

Nu måste Försäk-
ringskassan inse 
att vi verkligen 
försöker hjälpa 
till, och förstå att 
det tar tid och 
kostar pengar att 
bygga om och 
anpassa bilar, 
säger Mattias 
Danielsson, Per-
mobil.

Läs mer på:

Mattias Danielsson, Permobil, ger inte upp kampen

NY KAROSS OCH 
MYCKET UTRUSTNING

Ingen bilmodell passar alla, och på Leva 
& fungera kommer Permobil även att visa 
upp en större, mer traditionell bilmodell. 
Det blir en version av Chrysler Pacifica 
som har en ny kaross och är välutrustad.

VIKTIG MÄSSA
FÖR BILANPASSNINGAR

 Leva & Fungera är en viktig mässa för 
Permobil Car Adaptation och för andra fö-
retag som jobbar med bilanpassningar.

– Mässan är den naturliga plats där 
branschen kan visa upp produkter och 
nå ut till våra kunder, säger Mattias 
Danielsson, Permobil Car Adaptation. 

– I vår monter kommer våra säljare fin-
nas på plats för att visa upp bilar, men 
även visa handreglage, sitsar och andra 
tillbehör. Â

NYA HJÄLPMEDEL  
GRANSKAS AV DRAKNÄSTET

 Har du en idé om ett nytt hjälpmedel? Då 
kan Draknästet på Leva & Fungera i mars 
2019 vara rätt tillfälle att presentera den.

– Vi vill hitta smarta lösningar för en 
bransch med stora a�ärsmöjligheter, säger 
Christina Aspestedt, kontorschef Göteborg, 
Almi Väst.

Tillsammans med mässan bjuder Almi Väst 
in entreprenörer att pitcha sin produkt på 
scenen på Leva & Fungera.

Entreprenörerna kommer att få feedback 
och tips på sin idé av en panel som består av 
Louise Warme, Almi Invest, Daniel Forslund, 
Innovations- och Utvecklingsutskottet, 
Stockholms läns landsting, Anette Falkenroth, 
vårdens digitalisering på VGR och Mats 
Göthberg, vd för Etac.

– Vi hoppas att vi genom Draknästet kan 
uppmärksamma både behov och möjligheter, 
säger Christina Aspestedt. Â

TRE NYHETER FÖR  
RULLSTOLSANVÄNDARE

 Tre nya hjälpmedel från Bodypoint visas av 
Hea Medical. Joystickhandtaget Svamp pas-
sar för de flesta behov på vanliga elrullsto-
lar. Svampen kapas enkelt med en vanlig kniv 
får att få rätt höjd. På toppen är ytan rä�ad 
för bättre kontroll. Handtaget är flexibelt men 
samtidigt så styvt att det dämpar vibrationer 
vid körning och minskar risken för skador på 
elektroniska joystickkontroller.

 Vristselen All-in-one har utvecklats för att 
ge ankelstöd och en balanserad och bekväm 
position i rullstolen. Genom att kroppen ba-
lanseras från foten får brukaren ökad kontroll 
över bål och huvud. Vristselen har både ett 
nytt kardborrelås och ett nytt Ergo-spänne 
som gör det enkelt att uppnå redan inställd 
position.

 Midline Tri-lock är en ny produkt som gör 
det enklare att placera joystickhandtag, kör-
paneler och andra hjälpmedel för kommuni-
kation mitt framför rullstolsanvändaren. Den 
kan också användas för hakstyrning och kind-
styrning. Â

Joystickhandtag 
från Bodypoint.

Nya spel om allt från siffror  
till känslor och årstider
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Personlig assistans är ett  
alldeles speciellt samarbete.

 
Vill du veta mer om hur  

vi på Förenade Care jobbar 
med assistans?“Jag är delaktig 

i mitt liv och   
fattar egna 

beslut.”
Välkommen att kontakta oss! 

Syd: Karolina Lindqvist verksamhetschef
0739-015 518, karolinal@forenadecare.com  

Norr: Anders Wåhrberg verksamhetschef 
0733-150 133, andersw@forenadecare.com 

www.forenadecare.com 

Mattias Danielsson, Permobil, ger inte upp kampen

manuella rullstolar 
förskrivs på ett 
enda år. Beräkning-
en bygger på si�ror 
från 18 landsting år 
2012. Den verkliga 
si�ran var alltså tro-
ligen högre.

Fler än  
100 000

 Ett nytt TAKK-material 
släpps lagom till Leva & 
Fungera. Det är företaget 
Språkbussen som lanserar 
ett nytt teckenmaterial till-
sammans med Destination 
Kommunikation. Materialet 
kan användas direkt ihop med 
dem som skall lära sig teck-
en, TAKK.

– Det skall vara lätt att an-
vända tecken, säger Annika 
Melin som utvecklat materi-
alet.

”Lära tecken i grupp” är ti-
teln på materialet som har 
spel, lekar och samtalsövning-
ar med färdiga material som 
kan kopieras och lamineras till 
spelkort.

– Handledningar till alla ka-

pitel finns med som stöd för 
hur man förbereder och sen 
genomför de olika övningar-
na, berättar Annika Melin.

Spelen handlar om allt möj-
ligt som känslor, färger, si�ror, 
bokstäver, mat, kläder, väder, 
årstider och så vidare.

På mässan Leva & Fungera 
i Göteborg i mars kan besö-
karna titta närmare på TAKK-
materialet i Språkbussens 
monter. Läs mer om 
Språkbussens produkter på 
www.sprakbussen.se Â

Nya spel om allt från siffror  
till känslor och årstider

Färdiga spel med pedagogiska handledningar för 
känslor, färger, siffror, bokstäver, mat, kläder, väder, 
veckodagar, årstider m.m.

1

 
 

 

 

  
 

 

 

  ”Det ska vara  
enkelt att lära sig tecken”
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– VI HAR idag mellan 60 
och 70 procent av alla 
privata anordnare som 
kunder vilket ger oss 
exklusiv statistik, säger 
Christian Ljunge.

I en intervju på Heja-
Olika.se berättar han om 
Kaustiks nya sats-
ningar på dels 
kommuner, 
dels nya 
marknader 
utanför 
Sverige.

– Både 
Norge och 
Danmark har 
samma typ av insats 
som vår personliga assis-
tans. I Danmark handlar 
det om cirka 2000 perso-
ner och i Norge drygt 
4000. Vi vet också att 
väldigt många fler har 
rätt till insatsen i Norge. 

Med vårt engagemang kan 
vi i Kaustik göra stor 
skillnad när det gäller 
information om vem som 
har rätt till assistans.

På HejaOlika.se kan du 
även se en videointervju 
med Ellenor Österberg, 

ansvarig för Kaustiks 
satsningar i Alme-

dalen.
I sommar 

anordnar man 
för fjärde året i 
rad mötesplatsen 

Full delaktighet 
måndag-torsdag i 

Almedalen. 
– I år vill vi satsa ännu 

mer på det gemensamma. 
Vi har en förhoppning om 
att samla hela funktions-
rättsrörelsen varje kväll 
måndag till torsdag inför 
partiledartalen, säger 
Ellenor Österberg. Â

”Vårt engagemang 
GÖR STOR

SKILLNAD”

Hur mår assistansbranschen? Kaustik, 
företaget bakom assistansprogrammet 
Aiai, har dykt djupt ner i statistiken. På 

Leva & Fungera lanserar vd Christian Ljunge den 
allra första upplagan av ”Branschbarometern”.

Christian Ljunge hoppas att den nya branschbarometern blir till 
nytta för assistansutförare i deras allt tu�are vardag.
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www.movewalk.se info@movewalk.se
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Koordinatorstöd för 
föräldrar till barn med 
funktionsnedsättning

Nka tillsammans med Socialstyrelsen erbrbr jbjb uder
intresserade kommuner att delta i ett projojo ektktk föföf r
att utvecklklk a fufuf nktktk ionen som koordinatortjtjt änst.

En koordinatorfufuf nktktk ion är ett sedan många år
eftftf erfrfrf ågat stöd föföf r fafaf miljljl er som har barn med
fufuf nktktk ionsnedsättningar.

Koordinatorn kan hjhjh älpa fafaf miljljl en att sätta ord på
sina behov och önskemål, finna lämpligt stöd i
samhället och bygga upp sina egna stödnätverk.

Pilotprojojo ektktk har visat mycket positiva resultat.

Detta projojo ektktk bygger på Socialstyrelsen kunskaps-
stöd: Vägar till föföf rbrbr ättrad samordning av insatser
föföf r barn med fufuf nktktk ionsnedsättning

Läs mer på
http://wwwww wwww .anhoriga.se/samverkansprojojo ektktk /koordinator-
till-fofof raldrar-som-har-barn-med-fufuf nktktk ionsnedsattning

Kontaktktk person:
Mona.pihl@anhoriga.se, tel 072-244 35 50

Välkommen att delta i 
samtalsgrupp för anhöriga 
på webben (Lärande nätverk)

Syfte: 
AtAtA t ge anhöriga till personer med flerfufuf nktktk ionsnedsätt-
ning möjöjö lighet till samtal och erfafaf renhetsutbytyty e med
andra i samma livssituation.

Anhöriga – alla som har en nära relation till en person
med flerfufuf nktktk ionsnedsättning.

Med flerfufuf nktktk ionsnedsättning menar vi en svår rörel-
senedsättning i kombination med medelsvår/svår
intellektktk uell fufuf nktktk ionsnedsättning oftftf a med medicin-
ska komplikationer

Vi tar gärna emot fler intresserade till pågående grupp
och skapar nya grupper utifrfrf ån era anmälningar.

Gruppledare: 
Birgitta Olofsfsf son och Mona Pihl, möjöjö liggörare/praktktk iker
inom Nationellt kompetenscentrum anhöriga/FFN.

Anmäl ditt intresse nedan så kommer vi att kontaktktk a dig!

Anmälan: via Nka:s webbplats:
wwwww wwww .anhoriga.se/flerfufuf nktktk ionsnedsattning

www.anhoriga.se

Birgitta Olofsfsf son
Foto Erika Hedman

Mona Pihl

3. 
Praktiskt 
stöd av 

koordinator

1. 
Samordnad

informationstjänst

En väg in till samlad information om samhällsstöd 
kring funktionshinder för allmänhet och profession

2. 
Gemensam

planeringsprocess
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Kan en liten uppstickare skaka om 
marknaden för förflyttningshjälpmedel? 
Det hoppas Pernovas ägare Stefan 
Johansson som lanserar massor av nya 
produkter på Leva & Fungera i mars. 
Bland annat ett 30-tal hjälpmedel från 
danska Master-Care. 

Master-Cares produkter för förflytt-
ning, vändtäcken och liknande har ut-
vecklats och tillverkats under 30 
års tid, men trots närheten till 
Danmark är det först nu de på 
allvar börjar marknadsföras i 
Sverige.

Stefan Johansson har hö-
ga förhoppningar på att kunna 
förändra marknaden, och fram-
förallt göra livet lättare för slutan-
vändarna.

– Med deras produkter blir det enk-
lare att komma upp från liggande till sit-
tande. Det går bra att sitta eller ligga 
kvar på lyfttäcket, som är i ett materi-
al som andas och mycket behagligare 

än att sitta på en lyftsele som de fles-
ta tillverkare rekommenderar att ta bort 
från stolen.

Stefan Johansson köpte företa-
get Pernova, som finns i Vindeln 

i Västerbotten, tillsammans 
med sin sambo Jessica 
Eriksson 2016. De har 
renodlat sortimentet och 
nischat in sig på lyft och 
förflyttningar. Idag omsät-
ter Pernova 6 miljoner kro-
nor, och är alltså bra myck-
et mindre än många an-
dra  hjälpmedelsföretag. 

Stefan Johansson har själv tidigare ar-
betat i ett par av jättarna. Målsättningen 
är dock hög - på fem år ska försäljning-
en nästan sexdubblas till 35 miljoner. 

- Det är jättekul med allt nytt vi har på 

programmet. Jag har jobbat så länge 
i branschen så jag vet precis vad som 
behöver göras, säger han. Â

Pernova lanserar nya hjälpmedel från 
Master-Care.

UPPSTICKARE MED NYA HJÄLPMEDEL 
FÖR  FÖRFLYTTNING 

Stefan  
Johansson.

Tyngdprodukter kan lindra sömn-, 
stress- och orosproblem som uppstått 
av olika anledningar. 

På Leva & Fungera visar Novista nya 
versioner av sina produkter som klassas 
som medicintekniska hjälpmedel. På 

mässan kan man testa både Fibertyngdtäcket, 
Kultäcket och Fibertyngdvästen.

– Vi har nya utföranden på en del av våra 
produkter. Till exempel finns vår tyngdväst 
numera även i några olika barnstorlekar och har 
nya funktioner med kardborregördel i midjan 
och en v-ringad krage, berättar Emil Johansson 
på Novista i Skummeslövsstrand.

Företaget satsar stort på miljö, kvalitet och 
form, såväl när det gäller företagsutveckling som 
produktutveckling, vilket återspeglas i utform-
ningen av de nya produkterna.

– Vi vill lyfta fram våra kärnvärden i allt vi 
gör, säger Emil Johansson.

Extra mjuka tyngdprodukter. Det finns fler 
leverantörer av tyngdtäcken och liknande pro-
dukter, men Emil Johansson menar att Novistas 

produkter särskiljer sig genom att de är extra 
mjuka och följsamma.

Novista puffar även för en del andra 
produkter i sortimentet, framförallt 
hygienöverdraget Ecoverde. Det tillver-

kas av eucalyptus, ett naturligt flamskyddat och 
antiallergent material som har en naturlig 
kvalster- och svampbarriär.

Novista har utvecklat och tillverkat sinnessti-
mulerande och kognitiva hjälpmedel sedan 2013, 
då företaget grundades av Sven-Inge Kjell. Â

Tyngdtäcke och -väst från Novista.

Testa nya hjälpmedlen mot

oro & stress

Nya storlekar för barn
och nya funktioner
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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 gsk/gym
•	 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

Han visar aktuella modeller 
från Stricker, både drivag-
gregat och armcyklar, på 

mässan. Båda produktgrupperna är 
väldigt populära hos användarna. 
Men vad gäller armcyklar är det 
fortfarande nästan omöjligt att få 
dem förskrivna som hjälpmedel. Det 
är bara Sörmland som godkänner 
påhängscyklar än så länge.

Drivaggregat, som kopplas på en 
rullstol, vinner däremot mark hos 
landsting och regioner.

– Våra drivaggregat är upphandla-
de i Sjuklövern (Gävleborg, Uppsala, 
Västmanland, Sörmland, Örebro, 
Värmland och Dalarna) sedan de-

cember, och i mars blir det så även i 
Västerbotten, Norrbotten, Jämtland 
och Härjedalen. På sikt blir det så i 

hela landet, säger Lars 
Andersson.

Det finns många 
förklaringar till att 
drivaggregat lockar 
som alternativ till 
elrullstolar och 
elscootrar.

– Ett drivaggre-
gat får man lätt in i 
en vanlig bil och 

man kan ta med det även på flygre-
san. Dessutom sparar man pengar 
om man slipper skaffa elscooter. Â

Enkelt ta 
med på resa

El är framtiden
Nu lossnar det för elhjälpmedel till rullstolar. – Det är framtiden, säger Lars Andersson på 
Hjälpmedelsexperten i Falun, vars drivaggregat från Stricker upphandlas i allt fler landsting.

Lars
Andersson.
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Möjligheterna att kommu-
nicera och styra omgiv-
ningen med ögonen växer 

snabbt. Snart kommer nya, revolutio-
nerande hjälpmedel. På Leva & 
Fungera ger Tobii smakprov på vad 
som är på gång.

– Vi ger en inblick i vad tekniken 
innebär och vilka framtida möjlighe-
ter den ger, säger Ulrica Wikström, 
affärsutvecklare på Tobii som är 
ledande på området.

TOBII HAR LÄNGE erbjudit hjälpmedel 
för att styra datorer med ögonen. Nu 
tar man nya steg genom att bygga in 
ögonstyrning i VR-headsets och fram-
tiden även i AR-glasögon.

VR betyder virtual reality och AR 
står för augmented reality – två 
tekniker som kan göra ögonstyrning-
en mycket mer verklig och användar-
vänlig.

– Man behöver bara sätta på sig ett 
headset för att kunna kommunicera 
med personer som befinner sig någon 

annanstans, säger Ulrica Wik ström 
som exempel på hur tekniken kan 
användas.

– Detsamma gäller AR-glasögon 
där man kan se omgivningen som 
genom ett par vanliga glasögon och 
samtidigt mixa det med ikoner och 
bilder som man kan interagera med 
via ögonen för kommunikation och 
omgivningskontroll.

PRODUKTER SLÄPPS SNART. Redan inom 
”en snart framtid” kommer det att 
finnas både VR-headset och AR-
glasögon med Tobiis ögonstyrning 
inbyggd.

På Leva & Fungera kommer Ulrica 
Wikström att hålla seminarium 
tekniken och då också visa filmer om 
hur det fungerar i praktiken.

Samtidigt blir ögonstyrning allt 
enklare i kombination med andra 
hjälpmedel.

– Redan idag kan en del av våra 
användare, som har begränsad moto-
risk rörlighet, kombinera ögonstyr-

ningen med en knapp eller pedal. I 
framtiden kan sådana switchar bestå 
av ett enkelt armband eller en ring 
som känner av mycket små rörelser 
och kanske kombineras med ett par 
glasögon. Då kan du få ännu bättre 
kontroll, bli ännu snabbare och det 
kan kännas mer naturligt, säger 
Ulrica Wikström. Â

Tobiis ögonstyrn-
ing kommer nu in-

byggd i VR-headset. 
På Leva & Fungera 
kommer Tobii att 
visa de nya möj-

ligheterna för kom-
munikation och sty-
rning av omgivnin-

gen. 

Ögonstyrning
 som hjälpmedel

Bättre  
Snabbare 

Naturligare 

9�000
bolltäcken och andra sinnes-
stimulerande hjälpmedel för-
skrevs år 2012, enligt si�ror från 
18 landsting.
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AjAjA .se – skapad för dig som är skadad!

Många känner inte till sina rättigheter eller
ger upp tanken på ersättning på grund av
krångliga regler. Vi har lång erfarenhet av olika
personskador som trafikskador, patientskador
och förlossningsskador.

Vi besöker mässan Leva & Fungera
i Göteborg 26-28 mars. Hoppas vi ses där!

Har du eller någon
du känner drabbats
av en personskada
och behöver hjälp?

VäVäV lkommen att kontaktktk a oss på
telefon 08-266017 eller maila oss på info@ajaja .se

Aj.se – en webbtjänst för dig som är skadad!

SUSANNA JÄGERHED MARIE NILSSON
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Medlemskap – Rådgivning – Ombud

Olalal NiNiN lili slsl ssss on (K(K( DKDK )D)D .
FOTO LINNEA BENGTSSON

JöJöJ nkökök pöpö inini gngn sgsg kokok mmununu totot g hem segege ernrnr i Bäsäsä tatat LSSSSS -kokok mmununu
2018. Det vavav r Bengngn t WeWeW sese tetet rbrbr ergrgr som deded lalal deded ut pririr sisi et titit lili llll
Anna Bununu ninini gngn er ochchc Olalal NiNiN lili slsl ssss on. FoFoF totot : Linini nea Bengngn tstst ssss on.

LSS och personlig
assistans blir heta
frfrf ågor på Leva &

Fungera. 2018 års
vinnare avava ”Bästa
LSS-kommumum n” är på
plats och berättar om
huhuh r man lever upupu p till
lagens intentioner om
ett livivi som andra.

Hur gör man då föföf r att
bli ”bäst på LSS”? Om det
kommer Ola Nilsson, som föföf rra
mandatperioden var social-
nämndsordföföf rande i Jönköpings
kommun, att berätta på Levascenen.

2018 års vinnare Jönköping tog hem segern tack
vare att man satsade på att leva upp till intentioner-
na med LSS inom assistans.

”Jönköpings politiker visat ett starkt engage-
mang, genom ett klokt beslutsfafaf ttande kring per-
sonlig assistans när Försäkringskassan inföföf rt allt
hårdare bedömningar. När en invnvn ånare föföf rlorat den
statliga assistansersättningen har kommunen
interimistiskt beslutat behålla insatsen, tills en
egen utredningen genomföföf rts och ett kommunalt
beslut fafaf ttats”, skrev juryn föföf r Bästa LSS-kommun.

”Kommunen har aktivt gått emot domslut som
har begränsat assistansen och som kommunen
anser bryter mot 1994 års intentioner med LSS.
Därmed har Jönköping inte bara uppmärksammat
viktiga problem med LSS utan också visat att de går
att hantera”, var juryns omdöme.Â

Hur blir man

bäst
på LSS?

FFKK_11990011_ss66--2277_lleevvaaffuunngg_vv00033..iinndddd 2277 22001199--0033--0066 1166::4444
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26/3
TISDAGEN 26 MARS

David Lega invi-
ger Leva & Fung-
era. Levascenen. 
09.30-09.50.

Ann Söder-
lund och Sanna 
Lundell inleder 
temadag om psykisk 
ohälsa.  A2. 09.45-10.00. Ann 
Söderlund och Sanna Lundell är 
kända från bland annt TV-pro-
grammet  Djävulsdansen som 
skildrade människor vars närstå-
ende lider av psykisk ohälsa.  
Programmet sändes 2016. Ann 
Söderlund och Sanna Lundell, 
programledare och tv-profiler.

Det goda livet - för alla, eller 
bara för några? A2. 10.00-10.25. 
Västra Götalandsregionens val-
språk är Det goda livet och Anni-
ka kommer berätta om hur man 
vill uppnå en jämlik hälsa för alla, 
med fokus på psykisk ohälsa och 
hur man arbetar förebyggande 
för barn och unga med psykisk 
ohälsa och om rätten att leva 
tills man dör. Föreläsning-
en kommer också att 
belysa de alltför stora 
skillnaderna i somatisk 
hälsa för personer med 
psykisk ohälsa/sjukdom 
jämfört med andra. Annika 
Tännström, Regionfullmäktiges 
ordförande.

Psykosocialt anpassningsstöd 
– en hjälp på vägen till ett håll-
bart arbetsliv. A7. 10.15-10.45. 
Psykosociala krav på en arbets-
plats kan ibland bli ett hinder i 
arbetet. Stödet syftar till att  hit-
ta goda lösningar för att arbetet 
ska fungera bra. Denna work-
shop ger en bild av när stödet 
kan vara till hjälp och hur det kan 

gå till. Karin Stam, leg psykolog, 
ArbetsförmedlingenJohn-Anders 
Gustavsson, leg psykolog, 
Arbetsförmedlingen. Margareta 
Olander, socionom/socialkonsu-
lent, Arbetsförmedlingen

Framtidens psykiatri. A2. 
10.30-10.55. Psykisk ohälsa 
är vår tids största hälsout-
maning. Det krävs både 
långsiktiga och möjlighet 
till snabba och genomgri-

pande samhällsförändringar 
för att sätta stopp för ökning-

en av psykisk ohälsa. Ing-Marie 
Wieselgren, Läkare, specialist i 
psykiatri, projektchef, Sveriges 
Kommuner och Landsting. 
Zophia Mellgren, Projektledare, 
Sveriges Kommuner och Lands-
ting

Från sjuk till förlovad. A2. 
11.00-11.25. Som vuxen fick Ste-
fan diagnosen Schizoa�ektiv 
efter många år av medicinering 
och utredningar. Via Peer Sup-
portutbildning hittade han sedan 
kärleken. Stefan Johansson, Själ-
verfaren, Peer Support

Jag är inget UFO - Jag är 
människa precis som du. Leva-

scenen. 11.00-11.30. Moha 
Frikraft delar med sig 

lite om vem hon är 
och vad hon brin-
ner för. Moha föd-
des den 13 decem-
ber 1989 på 

Köpings lasarett och 
ända från början var 

hon unik. En svår CP-ska-
da som fastställd förlossnings-
skada gjorde att läkarna inte gav 
henne mycket hopp om ett liv. 
De menade att hon aldrig skulle 
kunna gå, knappt ens kunna sitta 
upp. Moha har hela tiden försökt 
se det positiva i allt och vetska-
pen om att hon är unik har bara 
växt med åren. På senare år har 
Moha även fått diagnoserna 
ADHD och Autism och ser dessa 

som styrkor. Moha är stolt över 
sina handikapp, det är ju liksom 
hon. Dessa osynliga handikapp 
är dolda, vilket gör det svårt att 
fungera på samma sätt som 
andra människor, anser Moha.   

Glöm inte huvudet! En bra 
huvudposition möjliggör social 
interaktion. A7. 11.00-11.45. Bart 
van der Heyden är specialist på 
rullstolssittande och positione-
ring med över 20 års erfarenhet 
som praktiserande sjukgymnast. 
Idag är Bart en åtråvärd förelä-
sare som berättar om sina erfa-
renheter kring positionering, för-
flyttning och trycksår för 
arbetsterapeuter och fysiotera-
peuter över hela världen. Det 
viktigaste verktyget 
för att kommu-
nicera, intera-
gera och leva 
ett menings-
fullt liv, är att 
ha en bra 
huvudpositio-
nering. Då kan du 
se, interagera och 
kommunicera med omvärlden, 
säger Bart. Föreläsningen hålls 
på engelska.

25 år kortare liv. A2. 11.30-11.55. 
Markant somatisk (kroppslig) 
överdödlighet vid allvarlig psy-
kisk sjukdom. Vad gör vi? Jarl 
Torgersson, Docent invärtesme-
dicin, Västra Götalandsregionen.

Erik Ljungbergs Stiftelse delar 
ut stipendium. Levascenen. 
12.00-12.15. Erik Ljungberg var en 
uppmärksammad debattör och 
aktivist inom funktionsrättsrörel-
sen. Stiftelsen vill verka för att 
lyfta fram personer, grupper eller 
nätverk som verkar i hans anda. 
Välkommen till Leva Scenen för 
att se vem/vilka som blir årets 
stipendiat/er! Läs mer om oss på 
Facebook eller på www.erik-
ljungbergsstiftelse.se. Anna Bon-
nevier.

Hjälpmedelskonsultationer 
online. A7. 12.00-12.20. Ett pågå-
ende projekt på hjälpmedelscen-
tralen i Västra Göta lands-
regionen. Projektet ska utveckla 
och testa onlinebesök för Hjälp-
medelscentralen, kopplat till 
hjälpmedelskonsultation. Ett 
komplement till de traditionella 
hjälpmedelskonsultationerna . 
Karola Lindstedt Johansson, 
Hjälpmedelskonsulent/Projektle-
dare, Västra Götalandsregionen.

Teckentrallarna bjuder på 
sång. Levascenen. 12.30 - 12.50.

Bokstavskombination, diag-
nos, funktionsnedsättning eller 
superkraft? A7. 12.30-13.00. Antal 
personer som diagnostiseras 

med neuropsykiatriska, språk-
liga eller kognitiva funktions-
nedsättningar har ökat. 
Funktionsnedsättningar som 
t.ex ADHD, autism, Tettes 
syndrom och språkstörning 

brukar kallas för bokstavs-
kombinationer. Ibland används 
uttryck som funktionsvariationer 
eller funktionsvarianter, och det 
har till och med hävdats att per-
soner som har dessa funktions-
nedsättningar besitter superkraf-
ter. Vad innebär de olika 
diagnoserna, och vad förväntas 
av dig som är anhörig, arbetsgi-
vare, lärare, omsorgspersonal, 
vårdgivare, eller som på annat 
sätt kommer i kontakt med per-
soner med diagnoser? Vilka rät-
tigheter har du som själv har en 
funktionsnedsättning inom NPF? 
Anna-Karin Arnald, leg. logoped, 
VD för Funka Mera AB och grun-
dare av Only for Heroes, reder ut 
begrepp som träning, anpass-
ningar, hjälpmedel och medicine-
ring. Utifrån den senaste forsk-
ningen ger hon konkreta tips, 
och exempel från vardagen. 

Bästa LSS kommun. Levasce-
nen. 13.00-13.30. Bästa LSS-kom-
mun med 2018 års vinnare Jön-

PROGRAM 26-28 MARS
MÄSS-

Under de tre mässdagarna den 26–28 mars 2019 fylls  
scenen med föreläsningar och shower för alla smaker. 

Föräldrakraft tipsar om vad som händer.

DAVID LEGA

BART VAN DER HEYDEN

MOHA FRIKRAFT

FK_1901_s28-33_Leva-seminarier_v02.indd   28 2019-03-06   17:29
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köpings kommun 
presenteras av Föräldra-
kraft och ABH Utbild-
ning. Ola Nilsson, soci-
alnämndens tidigare 
ordfö rande, Jönköping.

Peer support. A2. 13.05-
13.25. Professionella kamrat-
stödjare - en ny yrkesroll inom 
hälso- och sjukvård. Sonny Wåhl-
stedt.

Personlig assistans idag och i 
framtiden. Levascenen. 13.30-
14.00. Personlig assistans idag 
och i framtiden. Paneldebatt 
med ledande politiker, bland 
annat Bengt Eliasson (L). Mode-
rator är Anna Barsk Holmbom 
som också analyserar LSS-utred-
ningens förslag. Arrangeras av 
Föräldrakraft och ABH Utbild-
ning.

Handbok för livskämpar. A2. 
13.30-14.10. Handbok för livskäm-
par är en handfast vägledning för 
den som mår dåligt och plågas 
av tankar på självmord. Förfat-
tarna har tillsammans både per-
sonlig erfarenhet av att själva ha 
levt många år med självmords-
tankar och självmordsförsök, 
men också professionell erfaren-
het av arbete med att förebygga 
att människor tar sitt liv. Detta är 
den bok de själva önskar hade 
funnits när de mådde som värst. 
Författarna föreläser utifrån 
boken med kunskap om suicida-
litet, strategier för hur man kan 
stå ut när man mår som sämst, 
vägledning i hur man kan förstå 
sig själv och sina tankar och hur 
man kan söka hjälp. Jan Beskow, 
Professor i psykiatri, författare, 
Göteborgs universitet. Filippa 
Gagnér Jenneteg, folkhälsove-
tare och författare. Susanne Tell, 
folkhälsovetare och författare.

Bionic prostheses and neu-
rorehabilitation from pain. A7. 
14.00-14.30. Technology has the 
potential to allow patients to 
reintegrate into society after 
traumatic events leading to 
amputations or motor impair-
ments. In addition to the functio-
nal challenges, these patients 
often develop chronic neuropa-
thic pain that further hinders 
their family’s quality of life as 
well as their own. Similarly, child-
ren born with congenital malfor-
mation face functional challen-
ges to overcome what otherwise 

are life-permanent han-
dicaps. Dr. Ortiz Cata-

lan lecture will be 
about novel but 
clinically viable 
technologies to 
restore patients’ 

quality of life. Using 
bone-anchored prosthe-

sis (osseointegration), neuro-
muscular interfaces, and machi-
ne learning, Dr. Ortiz Catalan’s 
work resulted in the first bionic 
arm integrated directly into the 
patient’s bone, nerves, and mus-
cles. Dr. Ortiz Catalan will also 
discuss how motor prediction 
technology in combination with 
Augmented Reality can be used 
to treat Phantom Limb Pain in 
patients for whom no other tre-
atments were successful. 

När variationerna går överstyr. 
A2. 14.15-14.40. Psykiska funk-
tionsnedsättningar och hur de 
yttrar sig i vardagen. Lennart 
Lundin, Psykolog och 1:e vice 
ordförande, Schizofreniförbun-
det.

Frågor och sammanfattning av 
Ann Söderlund och Sanna Lun-
dell. A2. 14.40-15.00. Ann Söder-
lund och Sanna Lundell är pro-
gramledare och tv-profiler.

Funktionsvariation, sexualitet 
och hjälpmedel. A7. 15.00-15.30. 
En kort föreläsning  om rätten till 
sin egen sexualitet. Är sexualitet 
förenlig med lagar och funktions-
nedsättningar? Vad säger LSS 
om att utöva sin sexualitet? Hur 
ska man hantera sexualitet som 
person med funktionsnedsätt-
ning, som anhörig, personal eller 
medmänniska. Anna Hallgren tar 
upp för många det känsliga 
ämnet - assisterad sexualitet. 
Anna Hallgren, Föreläsare, socio-
nom och sexualpedagog, AH 
Utbildning.

Utanförskap, ökad psykisk 
ohälsa och sämre livskvalitet- 
Bräcke Diakoni Personligt 
ombuds erfarenhetsrapport. A7. 
15.45-16.15. Än finns stora brister 
i välfärdssamhället för personer 
med psykisk funktionsnedsätt-
ning visar den erfarenhetsrap-
port som Personligt ombud tar 
fram varje år. Inte minst när det 
gäller möjligheten till hjälp – utan 
att använda internet. Allt fler 
myndigheter kräver tillgång till 
internet och även ett mobilt 

bank ID för att få ta del av alla 
tjänster. Rapporten berör också 
bland annat rätt till ersättning, 
samverkan, barnperspektivet och 
delaktighet. Sammanfattningsvis 
kan  konstateras att det läggs ett 
stort ansvar på den enskilde och 
avståndet till myndigheter ökas 
samtidigt som delar av ansvaret 
förskjuts från myndighet till indi-
vid. Bräcke diakonis verksamhet 
Personligt ombud ger stöd till 
personer med psykiska funk-
tionsnedsättningar i deras kon-
takter med vård och myndighe-
ter. Den årliga  rapporten är en 
beskrivning av de brister som 
Personligt ombud, tillsammans 
med målgruppen, ser i välfärds-
systemet. Syftet är att belysa 
bristerna och bjuda in till samtal 
kring förbättringsmöjligheter. 
Kom och ta del av 2018 års rap-
port. Anna-Lena Slibar, Verksam-
hetschef Personlig ombud, 
Bräcke diakoni.

Musiken som kraftkälla. Leva-
scenen. 15.45-16.30. Danskompa-
niet Spinn och musik av Göte-
borgs Symfoniker inleder ett 
samtal om hur kultur bidrar till 
mening, gemenskap och energi. 
Kulturtillgång är en mänsklig rät-
tighet. Konst och kultur bidrar till 
en meningsfull tillvaro och väck-
er tankar om identitet, männis-
kosyn och livsfrågor. Kom och 
trä�a: Danskompaniet Spinn, 
Göteborgs Symfoniker, Kultura-
renan på mässan Leva & Fung-
era. Vi delar med oss av vår strä-
van att ständigt hitta nya sätt att 
nå ut och nå in – att interagera 
med samhället, att beröra män-
niskan. Danskompaniet 
Spinn, Göteborgs Symfo-
niker

Skuggsyskon - Tea-
ter. A2. 16.00-17.00. Två 
män och en kvinna 
möts i terapi. De är upp-
växta i familjer där det fötts 
ett annorlunda barn. Vem stöt-
tade dem och förstod vad de 
tvingades o�ra? Inte tilläts vara 
barn utan blev vuxna alldeles för 
tidigt. Kärleken och beskyddarin-
stinkten var stark. Men också de 
tabubelagda skuldkänslorna. 
Östra Teatern låter syskonen trä-
da fram ur skuggorna. Pjäsen har 
tagits fram som en del i Bräcke 
diakonis Projekt Vuxensyskon. 
Efter föreställningen följer ett 
samtal med ensemblen från Öst-
ra Teatern. Manus: Gunilla 

Boëthius/Henrik Holmer. Regi: 
Stephen Rappaport. Östra Tea-
terns ensemble: Maria Lindström, 
Petter Billengren, Joakim Sik-
berg. Producent: Ulrika Ragnar 
Borell. Bild: Urban Wedin.

Bokmingel. Klockan 16-17 är du 
välkommen till Föräldrakrafts 
monter C02:19, för ett bokmingel 
med Anna Pella, reporter på tid-
ningen och författare till flera 
böcker. Nya boken heter ”Opera-
tion rädda sommarlovet” och på 
bokminglet kan du självklart pas-
sa på att fixa ett signerat exem-
plar!

27/3
ONSDAGEN 27 MARS

Abducerat stående och höft-
ledernas utveckling. A2. 09.30-
10.00. Det rekommenderas att 
ståträna när det egna ståendet 
saknas. Forskningen visar att ett 
abducerat stående i barn- och 
ungdomsåren främjar utveck-
lingen av höftleden och minskar 
risken för att drabbas av instabi-
litet, subluxationer och luxatio-
ner. Barn som ståtränar i abduce-
rat läge har en bättre 
utgångspunkt och minskad risk 
för komplikationer senare i livet. 
Allting som vi gör idag ser vi ett 
resultat av i framtiden och 
genom att ha en förståelse för 
historien kan vi bättre förstå nuti-
den och dom utmaningar vi står 

inför idag. Det hjälper oss 
att ta fram handlings-

planer, arbeta pre-
ventivt och anpassa 
ståträningshjälpme-
del utifrån rådande 
förutsättningar. Vi 

går tillsammans 
genom vad som händer 

i kroppen vid ståträning i ett 
abducerat läge och det blir en 
djupdykning i fysiologi och ana-
tomi. Föreläsningen passar alla 
som kommer i kontakt med ståt-
räning på ett eller annat sätt, 
oavsett om du är slutanvändare 
eller personal, barn eller vuxen. 
Genom att sprida kunskap och 
skapa engagemang tror föreläsa-
ren på ett ökat intresse och stör-
re glädje i användandet av ståt-
räningshjälpmedel. Barn som 
föds utan diagnos börjar i regel 
stå upp redan vid 10 månaders 

PROGRAM 26-28 MARS OLA NILSSON

SKUGGSYSKON
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ålder och det finns ingen anled-
ning till att barn med en diagnos 
inte ska göra detsamma. Vi ser 
otroligt många fördelar med 
tidig ståträning med belastning 
på skelett och leder, särskilt i ett 
abducerat läge. Ola Gerdin, Pro-
duktspecialist, Anatomic Sitt.

DigiLitt.kom - om digitalisering 
av vård och omsorg genom ökad 
digital litteracitet. A7. 09.30-
10.00. Föreläsningen introduce-
rar begreppet digital litteracitet 
och diskuterar hur det är ett 
användbart perspektiv att utgå 
ifrån i arbetet med digitalisering-
en av vård- och omsorgsverk-
samheter. Föreläsningen belyser 
också vikten av att förändrings-
processer likt digitaliseringen, 
genom att använda ett intersek-
tionellt perspektiv, erkänner och 
bejakar alla de olika erfarenheter, 
förmågor och kunskaper som 
såväl medarbetare och vård- och 
omsorgstagare besitter. Jessica 
Arvidsson, Projektledare, DigiLitt.
kom.

Fokus anhörig: Skuggsyskon. 
Levascenen. 09.30-10.00. Möt 
Gunilla Boëthius, manusförfattare 
till pjäsen Skuggsyskon. Ta del av 
ett samtal om processen bakom 
pjäsen och de tankar och känslor 
som uppstod. Om relationen till 
sönerna och sitt eget föräldra-
skap. Hur handskas man som för-
älder med insikter om skuld och 
orättvisor? Samtalsledare: Rakel 
Lornér, Bräcke diakoni. Gunilla 
Boëthius är dramatiker, journa-
list och författare som skrivit 
manus till Östra teaterns 
uppskattade och känslo-
laddade pjäser. 

Stresshantering för per-
soner med rörelsenedsätt-
ning – Projekt StrÅng. Leva-
scenen. 10.05-10.35. Projekt 
StrÅng presenterar sin nya bok: 
Jag vill bara leva mitt liv – stress-
hantering för dig med rörelse-
nedsättning. Boken är en själv-
hjälpsbok, men kan likväl 
användas av anhöriga som pro-
fessionella inom området. Möt 
projektgruppen när de berättar 
om hur boken blev till samt ta 
del av några av bokens metoder. 
Möt författarna i monter B03:21 
mellan kl 11.00-11.30. Sara Jonå-
ker, projektledare för projekt 
StrÅng, med många års erfaren-
het som sjukgymnast på Riks-
gymnasiet för rörelsehindrade i 

Göteborg. Gunilla Samuelsson, 
projektmedarbetare samt psyko-
log på Riksgymnasiet för rörelse-
hindrade i Göteborg. 

Ökad digitalisering inom vård 
och omsorg ställer nya krav på 
kompetens. A7. 10.15-10.45. 
Under tre år har DigIT rustat över 
3000 medarbetare och chefer 
med ökad digital kompetens. Hur 
har vi motiverat personal att 
våga, vilja och kunna använda 
digital teknik i arbetet, för att 
öka kvaliteten för brukarna? Hur 
har vi mött olika behov hos med-
arbetare och chefer i 12 olika 
kommuner? Hur har vi skapat 
delaktighet och förankring? Hur 
har vi gjort och hur har vi lyck-
ats? Hur tas kunskaperna tillvara 
på arbetsplatserna? Helen Stark-
man, Projektledare DigIT, Stock-
holm. Cecilia Brauer, Delprojekt-
ledare, DigIT, Stockholm.

Rätt till rörelse - bättre fysisk 
och psykisk hälsa för äldre. A2. 
10.15-10.45. Rätt till rörelse som 
människa bör innefatta alla åld-
rar och många olika funktions-
nedsättningar. I Sverige är det 
enbart EN kommun som upp-
handlar gåstolar för vuxna 
människor som inte är inskrivna i 
Omsorgen. Vad får vi för sjukdo-
mar av att sitta och vad motver-
kar vi genom rörelse. Camilla Mil-
ger, VD, Mayday Aid.

Fokus anhörig: När livet inte 
följer manus. Levascenen. 10.40-

11.10. Möt Sophie Dow, 
svenska och förfat-

tare till boken ‘När 
livet inte följer 
manus’ (som fått 
5 stjärniga recen-
sioner) och grun-

dare till organisa-
tionen The Salvesen 

Mindroom Centre, en 
organisation som sedan grun-
dandet år 2000 har hjälpt flera 
tusen barn och familjer som lever 
med npf. Ta del av ett samtal om 
ett föräldraskap som inte följer 
manus - om ensamhet men ock-
så om kraften att agera! Samtals-
ledare: Maria Blad, Bräcke dia-
koni. Möt Sophie Dow i monter 
B03:21 kl 11.40-12.10. 

Glöm inte huvudet! En bra 
huvudposition möjliggör social 
interaktion. A2. 11.00-11.30. Bart 
är specialist på rullstolssittande 
och positionering med över 20 

års erfarenhet som praktiserande 
sjukgymnast. Idag är Bart en 
föreläsare som berättar om sina 
erfarenheter kring positionering, 
förflyttning och trycksår för 
arbetsterapeuter och fysiotera-
peuter över hela världen. Det 
viktigaste verktyget för att kom-
municera, interagera och leva ett 
meningsfullt liv, är att ha en bra 
huvudpositionering. Då kan du 
se, interagera och kommunicera 
med omvärlden, säger Bart. En 
miljö som underlättar för huvu-
dets postionering bäddar för 
ökad fysisk aktivitet och för-
hoppningsvis kan det innebära 
att undvika psykisk ohälsa, 
berättar Bart.

Projekt eGO - för ökad digital 
kompetens inom vård och 
omsorg. A7. 11.00-11.30. Projektet 
eGO är ett EU-finansierat projekt 
för att hjälpa medarbetare inom 
vård och omsorg att bättre möta 
de krav som en ökad digitalise-
ring ställer på dem. Projektet ska 
under totalt tre års tid ge 2000 
medarbetare i Göteborgs stad 
utbildning i mobilt arbetssätt 
och närmare 4000 medarbetare 
utbildning i grundläggande IT-
kunskap på användarnivå. eGO 
använder sig av kollegialt läran-
de och arbetar genom över 
hundra IT-ambassadörer från 
hela staden. IT-ambassadörerna 
har deltagit i regelbundna trä�ar 
och sedan utbildat övriga med-
arbetare ute i stadsdelarna. Det 
normkritiska och pedagogiska 
utbildningskonceptet som pro-
jektet tagit fram ska kunna fort-
sätta användas även efter att 
projektet avslutats. 

Att studera vid 
Riksgymnasiet i 
Göteborg. Levasce-
nen. 11.15-11.45. 
Riksgymnasiet för 
rörelsehindrade har 
över 30 års erfarenhet 
av att arbeta med ungdo-
mar med rörelsehinder på gym-
nasiet. Vi berättar om hur det är 
att gå på Riksgymnasiet, vilka 
olika studieformer och anpass-
ningar som erbjuds och möj-
ligheten till elevboende 
och habilitering under 
skoldagen. Följ dem på  
www.riksgymnasiet-
gbg.se/. Facebook – 
www.facebook.com/
riksgymnasiet.gbg. Wil-
ma Frost som är elev på 

Riksgymnasiet blir intervjuad av 
elevassistent Lisa Haag. 

Digitalisering med empati. A7. 
11.40-12.10. Hur kan man bygga 
upp en digital tjänst som ska ge 
vårdpersonal stöd i ett arbete 
som kräver empati. Till exempel 
hur man på ett engagerat och 
säkert sätt kan stödja en person i 
hens förflyttningar överallt och 
dygnet runt. Förflyttningar som 
inte bara är skonsamma för hjäl-
paren utan som också engagerar 
patientens förmågor oavsett hur 
de ser ut! Det går bra. Men det 
krävde mycket tankearbete, sam-
arbete med specialister inom 
digitalisering och ett helt nytt 
sätt att prata om förflyttningar 
långt ifrån ett arbetssätt som 
mer hör hemma inom industrin 
än inom vården. Kicki Reifelt, 
legitimerad arbetsterapeut, 
Hjälpmedelcenter Sverige.

Vårdmadrassen, himmel eller 
helvete? A2. 11.45-12.15. Vad skall 
man tänka på vid valet av rätt 
madrass inom vården? Vilka ris-
ker ligger det runt vårdmadras-
sen? Kan vårdmadrasser utgöra 
en dold infektionskälla och kan 
man förutspå risken för VRI bara 
genom att titta på vem som 
legat i vårdsängen före dig? Vi 
presenterar en amerikansk studie 
från 2018 och den varning där de 
rankat de 10 största hälsoteknis-
ka riskerna i vården, samt tittar 
närmare på en svensk kartlägg-
ning av madrasser med dold 
kontamination. Vi tittar på VRI 
både ur ett EU-perspektiv samt 
ur ett nationellt perspektiv och 

går in på djupet av vad som 
döljer sig under ytan på 

vårdmadrassen, hur det 
påverkar och vad som 
är lösningen! Vi ger 
svar på hur bra mad-

rasserna egentligen är 
på att minska riskerna 

med trycksår. Göran Nordin, 
VD, Järven Health Care.

Fokus anhörig: Funkisfamiljen. 
Levascenen. 11.50-12.05. Möt 
Anna Pella, författare till barn-

böckerna Operation slut-
stirrat och den rykande 

färska Operation 
rädda sommarlovet. 
Ta del av ett samtal 
om syskons tankar 
och känslor kring 

skuld, orättvisa och 
ovisshet – om barns 

WILMA FROST

SOPHIE DOW

ANNA PELLA
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tankevärld, men även om vuxnas 
möjlighet att hjälpa dem möta 
livet! Samtalsledare: Rakel Lor-
nér, Bräcke diakoni. Möt Anna 
Pella i monter B03:21 kl 12.35-
13.05.

Bliss och AKK i skolan. Leva-
scenen. 12.10-12.40. I över 30 år 
har Riksgymnasiet för rörelse-
hindrade Göteborg arbetat med 
ungdomar som använder alter-
nativ och kompletterande kom-
munikation. Vi berättar om allt 
som skolan kan erbjuda dig som 
använder bliss och AKK. Paul 
Nemorin är elevassistent och 
Christian Bengtsson förstelärare 
inom AKK på Riksgymnasiet för 
Rörelsehindrade i Göteborg.

Att jobba i någons hem – om 
arbetsmiljön för dig som person-
lig assistent. A7. 12.20-13.20. Var-
för är det viktigt med en tydlig 
arbetsbeskrivning för mig som 
personlig assistent? Och hur är 
det egentligen att ha sin arbets-
miljö i någons hem? Om detta 
handlar filmen Tydligt och klart 
som vi kommer att visa. Sedan 
får du möta experterna Marga-
retha Johansson, ombudsman på 
Kommunal, och Carina Ekblad 
från KFO i en paneldebatt kring 
arbetsmiljö. Passa på att ställa 
frågor inför debatten i Kommu-
nals monter. Arbetsmiljö innebär 
egentligen allt på ditt jobb. Vad 
ska jag tänka på när det gäller 
min arbetsmiljö? Finns liftar? Hur 
är lägenheten möblerad? Är det 
varmt eller kallt? Hur blir jag 
behandlad? Vet jag vad som för-
väntas av mig?

Digitalisering – din nya möjlig-
het till träning, övning och 
utveckling. A2. 12.30-13.00. I 
arbetet med rehabilitering och 
habilitering ser vi att bra träning 
kräver rätt förutsättningar. Som 
funktionsnedsatt är tillgänglighe-
ten ibland det största hindret. 
Tänk om träningen fanns på 
armslängds avstånd från säng-
kanten, intill pillerburken eller vid 
fjärrkontrollen. Skulle vi kunna 
skapa helt nya träningsformer 
inom habilitering och rehabilite-
ring? Distansträning är rätt väg 
att gå och online-träning kan 
göras möjlig. Framtiden börjar 
nu! Eszter Horváth Tothné, VD 
för Move & Walk.

Fokus anhörig: Projekt Trialog 
– För dig som står nära någon 
vuxen med psykisk funktions-
nedsättning. Levascenen. 12.45-
13.15. Att stå nära en person med 
psykisk funktionsnedsättning kan 
många gånger vara tungt. Du 
som anhörig tar ofta ett stort 
ansvar. Hur kan du hjälpa din 
närstående och få till ett 
bra samarbete med 
vård och myndighe-
ter? Och hur kan 
du samtidigt före-
bygga stress och 
psykisk ohälsa hos 
dig själv? Nystar-
tade Projekt Trialog 
vill synliggöra situa-
tionen för de som står nära 
någon vuxen person med psy-
kisk funktionsnedsättning. Karin 
Davidsson, projektledare för Tria-
log. Gustav Jagner, projektmed-
arbetare Trialog.  

Kommunikaton och kontroll av 
omgivningen i en framtida värld. 
A2. 13.15-13.45. I denna presenta-
tion går Ulrica Wikström igenom 
ögonstyrning inom kommunika-
tion, access och andra områden; 
hur ögonstyrning bland annat 
kan användas till screening av 
olika diagnoser och mänskligt 
beteende. I framtiden ser Ulrica 
virtual reality (VR) och augmen-
ted reality (AR) samt nya spän-
nande manövermetoder som en 
naturlig vidareutveckling för hur 
hjälpmedelsbranschen hjälper 
människor att göra det de tidi-
gare kunde eller aldrig ens trod-
de var möjligt. VR- och AR-glas-
ögon används redan idag av 
många företag för att utbilda, 
guida och hjälpa sin personal att 
arbeta säkert och e�ektivt. Hur 
kan vi utifrån ta till oss av de nya 
teknologierna och möjligheterna 
redan idag och ännu mer i fram-
tiden? Ulrica Wikström, vice pre-
sident sales and business deve-
lopment, Tobii AB.

Inkluderande rekrytering. A7. 
13.30-14.00. Arbetsförmedlingen 
berättar om hur deras digitala 
tjänster bidrar till en inkluderan-
de rekryteringsprocess. Du som 
vill ha ett jobb kan idag få möj-
lighet att få digitalt stöd från den 
plats du väljer. Du behöver bara 
ett konto på deras hemsida. Du 
äger din planering och Arbets-
förmedlingen bidrar med sin 
expertkunskap i allt från inskriv-
ning till anpassning av arbets-

hjälpmedel. Du som arbetsgivare 
kan också ha ett konto och själv 
söka fram de som söker jobb 
inom din bransch. Arbetsförmed-
lingen har en hel rekryterings-
guide för dig. Daniel Jönsson, 
arbetsförmedlare. Gunnel 
Arvidsson, arbetsterapeut, 
Arbetsförmedlingen.

Solteaterns Rockorkester. 
Levascenen. 13.40-14.00. 
Solteaterns Rockorkester 
kommer från Kultur-
gruppen på Bräcke dia-
konis dagliga verksam-

het i Falkenberg. De 
sysslar med sång, musik, 

teater, radio, film, gör musik-
videos och mycket mera. De 
spelar både egen musik 
och covers, allt från 
schlagers till hård-
rock. Älskar att 
uppträda för 
publik, underhålla 
och sprida glädje! 
Välkommen att ta del 
av ett par svängiga 
låtar! Följ dem på Facebook 
– Solteatern. 

Fall och fallprevention hos äld-
re. A2. 14.00-14.30. Antalet äldre 
ökar markant i vårt land. De 
kommande åren står svensk vård 
och omsorg inför behov av 
strukturella förändringar, till följd 
av den demografiska och den 
tekniska utvecklingen. Välfärds-
sektorn står inför en omfattande 
digitalisering, en modernisering 
som är efterlängtad och som 
innebär stora möjligheter. Med 
välfärdsteknologi kan äldre per-
soner få ökad trygghet, vara mer 
delaktiga, självständiga och upp-
nå högre livskvalitet. Tekniken 
kan ge ökad möjlighet till att bo 
kvar hemma vilket bland annat 
kan ge bättre utnyttjande av 
vårdresurser. Vilket ger trygghet 
för den äldre och trygghet för 
den anhöriga. Fall är ett av de 
största problemen bland 
äldre vilket leder till 
lidande och höga 
kostnader. När man 
blir äldre är det 
viktigt att minime-
ra riskerna för fall-
olyckor. Lösningar 
bör vara enkla och 
kunna monteras utan 
byggnadsmässiga åtgärder. Lis-
beth Åkerberg, leg. arbetstera-
peut, Bellman & Symfon.

Miniklubben – utveckling 
genom lek, sång och rörelse med 
konduktiv pedagogik. Levasce-
nen. 14.15-14.45. Små barn utfors-
kar sig själva och sin omvärld 
med sin kropp och sina sinnen. 
När rörelseförmågan inte räcker 
till behöver barnen stöd för att 
kunna använda och utveckla sin 
kapacitet. Miniklubben är en 
mötesplats för små barn, företrä-
desvis 0-3 år, med rörelsestör-
ningar. På Miniklubben utmanas 
deras förmågor genom ett 
mångsidigt träningsprogram 
med små uppnåeliga mål, profes-
sionellt stöd och en positiv atti-
tyd. Föräldern spelar en aktiv roll 
och får vägledning och praktiska 
tips på hur man på ett kreativt 

sätt kan anpassa hemmiljö, 
dagliga aktiviteter och 

leksituationer till bar-
nets behov. Veronika 
Csikos är konduktor 
och leg förskollärare, 
arbetar på Förskolan 

Stegen, Bräcke diakoni.

Draknäste i samarbete med 
Almi Väst. A7. 14.15-15.15. Möt 
bolag och nya produkter som 
löser ett vardagsproblem med 
individen i fokus. Se tre bolag 
pitcha sina idéer på scen. Däref-
ter kommer moderatorn att följa 
upp med frågor och feedback till 
bolagen från panelen under 2-3 
minuter. Bolagen som pitchar ser 
Draknästet som en möjlighet att 
få visa upp företaget för en panel 
och större publik och förhopp-
ningsvis knyta kontakter med 
viktiga aktörer på marknaden för 
att kunna nå ut med en produkt 
som kan bidra till en enklare var-
dag. Daniel Forslund, Anette 
Åquist Falkenroth, Mats Göth-
berg, Louise Warme, Christina 
Aspestedt.

Hjälpmedel – Från ett arbets-
terapeutiskt perspektiv. A2. 
14.45-15.15. Design – Så mycket 
mer än bara yta. Vad har design 

för betydelse i din vardag? 
Varje produkt du kom-

mer i kontakt med har 
tagits fram med idén 
att vara funktionell, 
smart, billig, snygg, 

lösa ett problem och 
stärka funktioner. Det kan 

vara svårt att inse att även ett 
kombinationsbestick har gått 
igenom en lång designprocess 
förstudie, behovsanalys, framtag-
ning av prototyper, utvärdering-

KARIN DAVIDSSON

SOLTEATERNS
ROCKORKESTER

VERONIKA CSIKOS
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ar, materialval, tillverkningstekni-
ker och tester. Med syftet att 
form och materialkänsla ska få 
kombinationsbesticket både 
funktionellt och attraktivt. 

Upphandlingssystemets bak-
sida. I många länder finns upp-
handlingssystem för att avgränsa 
sortimentet för förskrivningsbara 
hjälpmedel. Systemet har både 
för- och nackdelar. Det kan hålla 
tillbaka produkter med nya inno-
vativa funktioner som inte efter-
frågas bland upphandlingskra-
ven. Många bra produkter har 
inte klarat den processen. 

Vi är två arbetsterapeuter 
som har arbetat länge inom 
hjälpmedelsbranschen. Vi har 
upplevt en revolution när det 
gäller bättre funktioner och säk-
rare produkter. Vi fick en grund-
utbildning om hjälpmedel i 
utbildningen och har med glädje 
både följt utvecklingen och haft 
fördelen att kunna vara med och 
påverka den. Maria Amnell, 
Christina Ripe.

Personcentrerad dokumenta-
tion och uppföljning – PDU. 
Levascenen. 14.50-15.20. Person-
centrerad dokumentation och 
uppföljning, PDU, hjälper medar-
betaren och individen att få syn 
på allt som personen fortfarande 
kan. Men också hur den enskildes 
resurser kan användas för 
att uppnå det som 
är viktigast för 
personen själv: 
sina individuella 
mål. IT-stödet i 
PDU strukture-
rar vård- och 
omsorgsdoku-
mentationen och 
synliggör vad individen 
kan. Det underlättar kartlägg-
ningen av resurser, planering och 
genomförande av insatserna och 
analysen av resultatet. Louise 
Gehandler är verksamhetsut-
vecklare på Bräcke diakoni. Hon 
är gästförfattare i boken Social 
dokumentation i handläggning 
och genomförande.

TilLiten – en alldeles unik 
mötesplats. Levascenen. 15.25-
15.55. Att välkomna ett barn till 
världen är en omvälvande upple-
velse för de allra flesta. Och än 
mer om man får ett barn som har 
en funktionsnedsättning. Då kan 
det vara tryggt att veta att det 
finns möjlighet att trä�a andra 
föräldrar som delar en liknande 

vardag. Öppna förskolan TilLiten 
är en mötesplats för barn med 
funktionsnedsättning och deras 
närstående. Vi berättar om Till-
Liten, och om varför vi redan 
efter bara ett halvår har sett att 
en sådan här mötesplats är vik-
tig!. Ulrika van den Berg är socio-
nom och projektledare för pro-
jektet Karamellpåsen som 
innefattar Öppna förskolan Till-
Liten och Miniklubben. Lina Bjar-
negård Carlsson är logoped och 
projektmedarbetare på 
Öppna förskolan Till-
Liten. Hon har arbetat 
10 år på habilitering 
och utvecklat Rätt-
Visat - mitt digitala 
kommunikations-
pass. Ulrika van den 
Berg, socionom och 
projektledare, Öppna 
förskolan TilLiten. 

Standardisering för tillgänglig-
het. A7. 15.30-16.00. Hur kan 
standarder hjälpa till att skapa 
ett inkluderande samhälle? SIS 
projektledare informerar om 
standarder och standardiserings-
processen samt ger aktuella 
exempel från nationell och inter-
nationell standardisering inom 
tillgänglighet, hjälpmedel och 
tjänster inom social omsorg. T ex 
projekt inom kognitiv tillgänglig-
het och hjälpmedel för personer 

med kognitiva funktionsned-
sättningar, och internatio-

nellt arbete med tekniska 
standarder för hjälpmedel. 
Samt projekt med kvali-
tetsstandarder inom äld-

reomsorg och LSS. Joakim 
Falk, Projektledare Hälso- 

och sjukvård, SIS, Swedish 
Standards Institute. Alexandra 
Antoni, Projektledare, SIS, Swe-
dish Standards Institute

Låga�ektivt bemötande. A2. 
15.30-16.15. Bo Hejlskov som har 
jobbat med hantering av pro-
blemskapande beteenden i 
många år, föreläser om låga�ek-
tivt bemötande som är en metod 
för hantering av problemskapan-
de beteende på etisk grund. 
Metoderna tar utgångspunkt i 
hur vi förstår beteende, och vad 
det innebär för hur vi förhåller 
oss till personen med beteendet. 
Genom ett etiskt förhållningssätt 
kring autonomi och delaktighet 
får vi även en e�ektiv metod. Bo 
Hejlskov, psykolog, föreläsare 
och författare Elvén AB.

28/3
TORSDAGEN 28 MARS

Hinder är till för att övervin-
nas. A7. 09.30-10.00. David Lega 
är en av Kristdemokraternas 
toppkandidater till Europaparla-
mentet. Idag är David kommu-
nalråd i Göteborg och har ansvar 
för frågor rörande äldre, funk-

tionshinder, idrott och kul-
tur. Han är också ordfö-

rande i fastighets - 
nämnden. Med en kar-
riär som paralympier 
och entreprenör med 

flera världsrekord, ota-
liga medaljer och utmär-

kelser i bagaget, visar han 
att hinder bara är till för att över-
vinnas. 

Myten om de 30 miljarderna. 
A2. 10.15-10.45. LSS är för dyr 
sägs det men stämmer det verk-
ligen? Det talas ofta om total-
kostnaden för reformen men 
betydligt mindre om nettokost-
naden, alternativkostnaderna 
och vad vi faktiskt får för peng-
arna. Går det ens med trovärdig-
het att hävda att LSS är för dyr 
eller har det blivit ett tacksamt 
argument som använts som poli-
tiskt slagträ för att få skära ned 
kostnaderna? Daniel Lindkvist, 
VD, Lystra Personlig assistans.

Funktionshinder-
poltiken. Myndighe-
ten för delaktighet. 
A7. 10.15-10.45. 
Emelie Lindahl.

Hur är det egent-
ligen att vara stomio-
pererad? Levascenen. 
10.30-11.00. Att bli stomiopere-
rad innebär en stor förändring i 
en människas liv. Många har 
under flera år gått på behandling 
och kämpat med sin tarmsjuk-
dom. En del får en tarmcancerdi-
agnos och får en tillfällig eller 
permanent stomi och med diag-
nosen blir detta extra svårt. Men 
för de flesta är en stomi en rädd-
ning till ett mer normalt och fria-
re liv. Föreningen ILCO kan hjälpa 
den nyopererade till möten med 
andra som också gått igenom en 
liknande operation. Opererade 
barn och familjer till dessa kan 
trä�a andra familjer och göra 

saker tillsammans och stötta var-
andra. Det finns alltid någon i 
föreningen som kan stötta och 
hjälpa. Eva Vinkvist, ordförande, 
ILCO Tarm-, uro- och stomiför-
bundet Region Västra Götaland.

Hur kan vi använda FN-kon-
ventionen för personer med 
funktionsnedsättning? A7. 11.00-
11.30. Konventionen om rättighe-
ter för personer med funktions-
nedsättning är ett fantastiskt 
instrument som alla kommuner, 
landsting/region och statliga 
myndigheter borde använda sig 
av i sitt arbete. Konventionen är 
till skillnad mot annan svensk 
lagstiftning väldigt detaljrik och 
beskriver vilka rättigheter perso-
ner med funktionsnedsättning 
har och vilka skyldigheter sam-
hället har. Kon-
ventionen 
består av 
50 artiklar. 
Det talas 
om att 
stödet till 
personer 
med funk-
tionsnedsättning ska 
vara universellt utformat men att 
det inte får utesluta hjälpmedel 
för enskilda grupper av personer 
med funktionsnedsättning där så 
behövs. Jag vill under min före-
läsning stimulera till att sätta sig 
in i konventionens innehåll och se 
de stora fördelar som finns där. 
Elaine Johansson, ordförande, 

Funktionsrätt Västra Götaland.

Ett samhälle för alla – 
utom för vissa. A2. 11.00-
11.30. 2010 skulle alla 
enkelt avhjälpta hinder 
vara borta. Diskrimine-

ring på grund av bristande 
tillgänglighet skulle vara ett 

minne blott, men blev det så? 
Jonatan Arenius, som har ansva-
rat för Humanas Tillgänglighets-
barometer i nio år, har svaret. Vi 
kan idag tydligt se trender och 
tecken i tillgänglighetsarbetet, 
och framför allt vad som är nyck-
eln till framgång i tillgänglighets-
arbetet. Vi kan också svara på 
vilken e�ekt det har gett att bris-
tande tillgänglighet idag klassas 
som diskriminering enligt lag 
(svaret är: inte så mycket) och 
vad vi kan förvänta oss i framti-
den.

Möt de som arbetar med och 
kör serviceresresor för Göteborgs 

LOUISE GEHANDLER

ELAINE JOHANSSON

EMELIE LINDAHL

ULRIKA VAN DEN BERG
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stad. Levascenen. 11.15-11.45. De 
gröna fordonen har blivit ett syn-
ligt inslag i trafiken i Göteborg. 
Men vem är det som sitter bak-
om ratten och kör serviceresors 
resenärer i den särskilda kollek-
tivtrafiken (där färdtjänstresor 
ingår). Möt våra förare. Möt även 
medarbetarna som planerar 
utbildning och utbildar förarna. 
Vi berättar om de särskilda krav 
vi ställer på förare som kör rese-
närer för serviceresor och hur 
förarna utbildas i flera steg. Ulri-
ka Alergård, Trafikutvecklare på 
Serviceresor, Göteborgs Stad.

Branschbarometern Personlig 
Assistans. A2. 11.45-12.15. Föränd-
rade utbetalningsrutiner, begrän-
sad utveckling av schablonbe-
loppet, prejudicerande 
domar och tolkningar 
har påverkat såväl 
enskilda individer 
som anordnare. I 
debatten hörs 
tydliga röster om 
en hotad LSS-
reform där särskilt 
personlig assistans 
urholkas. Det är också all-
varligt när flertalet anordnare 
står i gränslandet mellan att 
överleva och inte. Personlig 
assistans är en frihetsreform som 
vi ska vara stolta över, värna om 
och utveckla i en riktning där 
rätten till att leva ett självstän-
digt liv är i centrum. Vi vill göra 
mer. Vi har idag mellan 60-70 % 
av de privata anordnarna som 
kunder vilket gör att vi har till-
gång till exklusiv branschstatistik 
som vi vill dela med oss av. Där-
för presenterar vi nu Branschba-
rometern Personlig Assistans. 
Christian Ljunge, VD, Kaustik.

Snabbkurs i o�entlig upp-
handling och hur man genom 
inköp ökar brukarnas möjligheter 
att välja hjälpmedel. A7. 11.45-
12.30. Det är en utmaning för 
landsting och kommuner att öka 
brukares möjlighet att välja 
hjälpmedel. Upphandling ses 
ofta som ett tidskrävande hinder 
i denna process. Men upphand-
ling kan rätt använd utgöra ett 
strategiskt verktyg och fungera 
som en motor. Är du leverantör 
får du information om hur och 
vilka regler som gäller när du ska 
göra a�ärer med o�entlig sektor. 
Som inköpare får du en snabb-
genomgång av de regler som du 
behöver förhålla dig till när du 

ska göra dina inköp. Du får också 
veta vilka möjligheter det finns 
att ge brukarna inflytande och 
möjlighet att välja hjälpmedel. 
Nina Radjokovic, upphandlings-
jurist med inriktning vård och 
omsorg, Upphandlingsmyndig-
heten. Therese Hellman, seg-
mentsansvarig vård- och 
omsorg, Upphandlingsmyndig-
heten.

Flexlinjen - Resträning. Leva-
scenen. 12.00-12.30. Line Ste�en-
sen, Resinstruktör och informa-
tör, Göteborgs Stad.

Aktuellt från Socialstyrelsen.
12.45-13.15. A7. I mars publicerar 
Socialstyrelsen den årliga läges-
rapporten om insatser och stöd 
till personer med funktionsned-

sättning – vilka trender, utma-
ningar och behov ser Soci-

alstyrelsen inom 
funktionshin ders- 
 området? Hur jobbar 
Socialstyrelsen med att 

möta dessa behov? Under 
passet presenteras dels 

nya resultat och ana-
lyser, dels aktuella kun-
skapsstöd och utbild-
ningsmaterial. Karin 
Flyckt, Socialstyrel-
sen sakkunning och 
samordnare av funk-
tionshindersfrågor.

Döden är i samma bil. 13.15-
14.05 Levascenen. När Julia 
Johansson var 5 år gammal på 
väg på shoppingtur med familjen 
så kommer en bil över på fel sida 
av vägen. BOOM! Hon själv 
uttrycker de idag som hon hade 
hon en himla tur som bara förlo-
rade funktioner i kroppen. Vad 
har livet att erbjuda nu då? Sex-
ton år senare är hon en av Sve-
rige absolut bästa spelare i rull-
stolshandboll och hon har blivit 
vald till MVP (most valuable 
player) två gånger av två möjliga 
i EM där allt hon egentligen velat 
ha är ett guld tillsammans med 
sitt lag då hon alltid sätter laget 
före jaget. Ett lag och en sport 
där Julia ser de som ”att välta 
skäggprydda män”.  Då hon är 
en av få kvinnor i en sport där 
man spelar i ”mix” lag. Julia 
Johansson.

Vi fann varandra med arbets-
förmedlingens hjälp. A7. 13.30-
14.00. Arbetsförmedlingen 
berättar ihop med en arbetsgi-

vare hur det gick till när denne 
anställde en person med funk-
tionsnedsättning. Vi får också 
trä�a en person har fått anställ-
ning som berättar om sin resa 
mot jobb. Mia Christensson, SIUS 
konsulent, Arbetsförmedlingen.

Resan från läktaren till ”gol-
vet” på den stora arenan via en 
grushög. 14.05-14.30 Levasce-
nen. Idrott har alltid varit Albin 
Svenssons stora intresse, men 
där han växte upp fanns inte 
möjlighet att idrotta för den som 
satt i rullstol och hans idrottsliv 
såg ut att få upplevas endast 
från läktaren. Han valde istället 
sitt andra intresse som var lastbi-
lar och maskiner. Då grävdes 
möjligheterna in på idrottsare-
nan fram. Idag är han aktiv idrot-
tare och spelar handboll i både 
IFK Kristianstad och Svenska 
Handbollsförbundets Team Swe-
den och arbetar även idag 
på Sveriges häftigaste 
handbollsklubb och i 
Svenska Handboll För-
bundets olika projekt för 

att öppna upp 
handbollen för 

fler i samma 
situation. ”Det 
bästa med idrotten är 
gemenskapen och att 
man får tackla mot-

gångar gemensamt – 
och tillsammans glädjas åt 

segrarna.”

Hur kan inköp främja nödvän-
dig utveckling, nya lösningar och 
innovation? A7. 14.15- 14.45. Det 
sker en snabb utveckling inom 
såväl hjälpmedel som välfärds-
teknik och det kan tyckas svårt 
att utforma sin upphandling på 
ett sätt som tar höjd för ny tek-
nik och innovation på kort tid. 
Det finns dock sätt att utforma 
en upphandling på som skapar 
utrymme för att hänga med i 
utvecklingen. Maria Öhman, stra-
teg med inriktning innovation, 
Upphandlingsmyndigheten. Nina 
Radjokovic, upphandlingsjurist 
med inriktning vård och omsorg, 
Upphandlingsmyndigheten.

Vilken roll kan brukarkunskap 
ha i upphandlingar? Och vilka 
värden kan den tillföra? A7. Kl 
15- 15.30. Brukare har en särskild 
kunskap som borde vara en vär-
defull resurs i o�entliga upp-
handlingar. Med avstamp i fors-
karantologin Upphandlad (2019) 

diskuteras olika typer av brukar-
kunskap. Men även vilken roll och 
vilka värden brukarkunskap kan 
tillföra innan, under och efter en 
upphandling. Magnus Karlsson är 
professor i socialt arbete vid Lin-
néuniversitetet och Ersta Sköndal 
Bräcke högskola. Ola Segnestam 
Larsson är forskare vid Bräcke 
diakoni och Ersta Sköndal Bräcke 
högskola. Lena Mellbratt Sten-
man har de senaste 30 åren varit 
aktiv på idéell basis i funktions-
hinderrörelsen bland annat för 
GIL, brukarkooperativ inom assis-
tans, rörelsehinderföreningar och 
Autism och Aspergerföreningen.

RättVisat – mitt digitala kom-
munikationspass, version 2.0. A2. 
14.45-15.15. RättVisat är till för 
den som har svårigheter med sin 
kommunikation och på så sätt 
behöver hjälp med att berätta för 

andra om t.ex. vem man är, 
hur man förstår infor-

mation och hur 
kommunikation 
ska gå till. Perso-
nen får presentera 
sig själv på ett 

modernt och lät-
tillgängligt sätt med 

hjälp av text, bild och 
film på sin telefon eller surfplatta. 
Appen har ett tydligt fokus på 
brukarmakt, vilket är centralt i 
den idéburna sektorns värld. På 
Leva- &  Fungeramässan visar vi 
version 2.0 som lanseras 2019. 
Johanna Björnhage, projektle-
dare, förskollärare och sedan 
många år verksamhetschef på 
Bräcke diakonis förskolor Stegen 
och Spåret, där Stegen är en 
specialförskola för barn som har 
behov av särskilt stöd. Lina Bjar-
negård Carlsson, projektmedar-
betare, legitimerad logoped. Â

LINA BJARNEGÅRD 
CARLSSON

KARIN FLYCKT

CHRISTIAN LJUNGE

HITTAR DU  
I MONTER 
C02:19

VÄLKOMMEN!
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Hjälpmedel

Att skriva med 
båda händerna har 

ännu inte fungerat för 
Jakob efter stroken. Men 
det går utmärkt med ena 

handen. ”Nu har jag ett arm-
hjälpmedel som gör att min 
högerhand kan vila när jag 

arbetar, då slipper jag 
smärtan. Den är som 
en svävande hand!”
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Stroken gav Jakob en ny syn 
på livet. 

– Allt blev annorlunda än 
hur jag ville ha det. Men vad ska 
man göra? Nu blir det sakta men 
säkert allt bättre. Jag vill bara 
komma igång med att jobba och 
göra något av mitt liv.

Till sommaren fyller Jakob 28 
år. Det är sju år sedan en kärlmiss-
bildning upptäcktes. Missbild-
ningen skulle opereras bort steg för 
steg. Men det uppstod komplikatio-
ner. Det ledde till stroken. Jakob 
svävade mellan liv och död.

Sedan dess har livet präglats av 
vård och rehabilitering. Och kam-
pen för att komma tillbaka.

Äntligen är Jakob redo för att 
jobba. Just nu arbetstränar han 
med orderhantering på 
Fiskexporten i Varberg.

– Jag blir successivt bättre och 
bättre. Framförallt har talet blivit 
bättre. Efter skadan kunde jag inte 
prata alls, bara säga ja eller nej. Nu 
fungerar det bra, utom när jag blir 
stressad, då kan det låsa sig, säger 
Jakob.

- När jag är med kompisar som 
pratar mycket har jag svårt att 
hänga med. Det går bra när det bara 
är en eller två kompisar, men svåra-
re med stora grupper. Men det är 
ett bra sätt att öva och vänja sig.

Han har fått mycket hjälp och 
stöd. Både av föräldrar och bröder, 
och av professionella som logoped 
och sjukgymnast.

– Jag började träna på att gå igen 
redan första tiden på sjukhuset i 
Halmstad. Jag fick låna hem en 
rullstol från sjukhuset på permis-
sion över jul och nyår. Min pappa 
och mina bröder tränade mig näs-
tan varje dag, och efter nyår så gick 
jag tillbaka till sjukhuset med en 
krycka.

EN LOGOPED I Varberg tipsade Jakob 
om en speciell utbildning på 
Furuboda folkhögskola i Skåne, ”På 
väg... igen”, skräddarsydd för vuxna 
som på grund av en hjärnskada 
behöver en ny grund att stå på. 

– Du anar inte vad den utbild-
ningen har betytt för mig. När jag 
kom dit kunde gå igen och hade 

PÅ VÄG
TILLBAKA
EFTER 
STROKEN
Jakob var 21 år och hade siktet inställt 
på att plugga juridik. En stroke ändrade 
på allt. Han kunde varken gå, prata eller 
läsa. Sex år senare är han på god väg att 
komma ikapp, tack vare rehabilitering 
och hjälpmedel. 
text Valter Bengtsson  foto Linnea Bengtsson
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även lite tal, men allt har blivit 
bättre sedan dess. Jag kände att 
jag ville göra något av mitt liv. 
På Furuboda fick jag många bra 
kompisar, det var en jättebra 
miljö, och alla var trevliga och 
hjälpsamma. Personalen, lärar-
na och kompisarna var som ett 
team som hjälpte varandra.

Den treåriga utbildningen på 
folkhögskolan blev en vänd-
punkt för Jakob. Och det kom 
vid en kritisk tidpunkt.

– Alla mina gamla kompisar 
pluggade och reste, och jag var 
bara hemma. Jag ville göra 
något nytt.

Det blev tre år med mängder 
av kurser om allt från matlag-
ning till hjärnans funktioner. 
Och massor av träning med 
sjukgymnast, logoped och 
arbetsterapeut.

EFTER ATT SLUTFÖRT utbildning-
en flyttade Jakob hem till 
Varberg igen. Nu till en egen 
lägenhet. Jakten på jobb blev 
nästa stora utmaning.

– Före stroken planerade jag 
att plugga vidare, men nu tän-
ker jag att jag kan göra det om 

ett tag. Just nu vill jag bara 
komma igång med att jobba. 
Efter skadan kunde jag inte 
läsa, jag kunde inte förstå 
texter. Nu försöker jag komma 
ikapp så fort som möjligt. På 
kvällarna tar jag fram en ljud-
bok och lyssnar och läser sam-
tidigt.

Jobbet är ett bra sätt att 
komma ikapp. Högerhanden 
fungerar inte alls, men han 
klarar lätt datorarbetet med 
endast vänster hand.

– Jag skriver bättre än jag 
kan läsa och prata!

– Nu har jag fått ett arm-
hjälpmedel som gör att min 
högerhand får stöd och kan vila 
när jag arbetar, då slipper jag 
smärtan. Den är som en svävan-
de hand!

Dessförinnan försökte Jakob 
skriva med båda händerna på 
tangentbordet.

– Men det fungerade inte. Så 
jag mejlade till Hea Medical om 
det hjälpmedel jag sett i deras 
monter på en mässa tre år 
tidigare. Jag hade åkt dit med 
några kompisar från Furuboda 
för att testa hjälpmedel. 

Jakob pratade även med sin 
arbetsterapeut, som hjälpte 
honom att få armstödet Armon 
Edero godkänt som arbetshjälp-
medel och därmed kostnadsfritt 
för honom.

Jakob Bernéus drömmer om 
att bli helt återställd, men är 
samtidigt medveten om att det 
troligen inte är möjligt.

Men jobbet ser han som en 
nyckel till en bra utveckling. 
Det ger både träning och den 
sociala samvaro som är ett så 
värdefullt stöd.

– Det har varit många stun-
der när jag varit ledsen, men nu 
känns det mycket bättre. Det är 
alltid så att man vill att det ska 
gå snabbare. 

ANNARS TUFFAR LIVET på. 
Förutom jobbet har Jakob 
gymträning ett par gånger per 
vecka. 

– Jag träffar kompisar, lagar 
mat, tittar på tv. Och det är 
väldigt skönt att jag inte längre 
är så hjärntrött som jag var den 
första tiden efter skadan.

– Jag siktar högt, säger 
Jakob. Â

Jakob arbetstränar på Fisk-
exporten i Varberg, ett företag 
med anor från 1897. Företaget 
leverar både färsk fisk, färdig-
rätter och sillinläggningar.

Om du vill 
få kontakt 
med Jakob 
(som gärna 
föreläser om 
sina erfaren-
heter) nås 
han enklast 
på jakob@
berneus.se
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Utbildningar för
dina assistenter
• Förflyttningsteknik
• Lågaffektivt bemötande 
  och mjukt självskydd
• HLR

 

Kompetenshöjande 
utbildningar över hela 
Sverige, även i hemmet.

www.durewall.se • Tel 031-200 700

Personlig assistans 

över hela Sverige. 

 I över 25 år har vi erbjudit personlig 
assistans med utgångspunkten att du 
själv vet bäst hur du vill leva ditt liv. Vi 
värdesätter trygghet, kundinflytande 
och ekonomisk transparens utan att 
tumma på anställningsvillkoren för 
våra assistenter.

Besök vår mässmonter B02:20 
26-28 mars på Leva & Fungera.

Sarnmark.se
08-505 920 00

Personlig assistans 

En tillgänglig 
miljö är mycket 
mer än liftar och 

ramper, anser Eric 
Sandström, 
biträdande 
rektor på 
Valjevikens 
folkhögsko-
la.

Skolan 
sticker ut 
från mäng-
den både 
när det 
gäller paras-
port och musik.

– Vi använder 
musiken som ett peda-
gogiskt verktyg för att 
lära sig teoretiska ämnen 
inom SO, engelska och 
svenska. Vårt koncept 
med att kunna kombinera 
utbildningar med de 
insatser och kompetenser 

som finns inom vår reha-
bilitering är i det närmas-
te unikt inom folkhög-

skole sverige, säger 
Eric.

På Leva 
& Fungera 

får man 
veta 
mer om 
hur 
Valje-
viken 
skapar 

en lugn 
miljö som 

underlättar 
för personer 

med förvärvade 
hjärnskador, lindrig 
utvecklingsstörning och 
högfungerande NPF samt 
för de som har olika 
neurologiska diagnoser, 
till exempel ryggskador 
och CP. Â

Folkhögskolan som  
sticker ut med musik, 
sport och rätt stöd
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Maria älskar  
att tipsa om  

rätt hjälp medel
Och alla har de fått svar 

av Maria Amnell, 
utbildningsledare på 

Etac, arbetsterapeut, och 
föreläsare på Leva & Fungera.

Maria Amnell gillar verkli-
gen sitt jobb. Och i hjälpmedels-
världen har hon jobbat sedan 
hon utbildade sig till arbetste-
rapeut på 70-talet.

Hon har koll på både fördelar 
och nackdelar med det svenska 
systemet för hjälpmedel.

– Det är bättre och mer 
generöst i Sverige än i många 
andra länder, men sedan varie-
rar det mellan olika landsting. 
Hjälpmedel som man får för-
skrivet på ett ställe får man inte 
på andra.

Som erfaren arbetsterapeut 
ser hon också ett behov av mer 

utbildning om hjälpmedel.
– Av en konstig anledning 

har man nedprioriterat hjälp-
medel på utbildningarna för 
arbetsterapeuter och fysiotera-
peuter. Det där får ni lära er av 
kollegorna när ni kommer ut, 
verkar man tycka. Det blir 
absurt när man har förskriv-
ningsrätt från dag ett.

ATT MAN SPARAR in på utbild-
ningen om hjälpmedel är inte så 
smart tycker Maria.

– Alla vill hålla nere kostna-
der, men sällan tittar man på 
totalkostnaden. Man glömmer 
också alla de kostnader man 
slipper för att vi har hjälpme-
del. Alla ser bara på sin egen 
budget, ingen ser den övergri-
pande. Om man inte får sin 

���Alla får svar i � 
��hennes populära  
��webb-frågelåda��

Annelie Karlsson som driver företaget Funkkonsulten AB är erfaren specialpedagog med stor kunskap  
om yrken inom LSS och hur utbildningar kan utformas för att ge en personalgrupp verktyg för att  
hantera, utvärdera och förändra så att både personal och kunder/brukare/elever får en bättre vardag.  
Hon har utbildat personliga assisenter, personal inom daglig verksamhet, boende och särskola.

  Lågaffektivt bemötande.
  Problemskapande beteende och hur 

vi förebygger.
  Tydliggörande pedagogik i form av 

anpassningar, scheman och miljö.
  Kunskap om olika funktionsnedsätt-

ningar i ett livsperspektiv.

  Det viktiga relationsbyggande  
arbetet med kunder/brukare/elever 
och anhöriga.

  Att arbeta med mål som är utvärde-
ringsbara på ett smidigt sätt.

  Kommunikation i arbetsgruppen.
  Introduktion till nyanställda.

www.funkkonsulten.se   |   annelie@funkkonsulten.se   |   072-555 1018

ningar i ett livsperspektiv.   Introduktion till nyanställda.

Utbildningar för LSS-personal utformade efter era behov

Några inriktningar ni kan välja mellan eller kombinera:

Möt mig  på Leva & Fungera
Monter
B07:32

funkkonsulten_fk1901-3del_180x85.indd   4 2019-02-24   21:59

När Etac startade sin webbshop 
lockade man med möjligheten 
att ”Fråga Maria” om hjälp-
medel. Frågelådan blev genast 
populär och genom åren har det 
kommit massor av frågor och 
önskemål. 
text Valter Bengtsson    foto Linnea Bengtsson
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rullstol och duschstol efter en 
stroke kan man bli totalt hjälp-
lös. Många gissar att hjälp-
medelskostnaden är 20 procent 
i vården medan den i verklighe-
ten är 1–2 procent.

Det kommer många nya, 
avancerade hjälpmedel. Men 
systemet för förskrivning av 
hjälpmedel var mer generöst 
förr i tiden, menar Maria som 
är kritisk.

– Vad kostar det om en äldre 
faller och bryter benet? Och om 
de inte får de hjälpmedel de 
behöver efteråt, eller före så att 
de inte trillar. 1500 äldre avli-
der till följd av fallolyckor i 
hemmet varje år, men det får 
inga rubriker.

FÖRKLARINGEN TILL DAGENS 
problem är ofta okunskap. 

– Det leder till att hjälpmedel 
ibland inte förskrivs, eller att 
man inte väljer rätt hjälpmedel 
för de som behöver dem. Vet 
man inte om vad som finns kan 
man inte heller föreslå det. 
Visst, det finns en uppsjö av 
hjälpmedel och ingen kan ha 
kunskap om allt, men om man 
jobbar inom ett visst område 
borde man fördjupa sig inom 
det. Nu ligger det, konstigt nog, 
ofta på företagen att utbilda 
förskrivarna. 

– Arbetsterapeuterna och 
fysioterapeuterna är underbara 
och gör ”allt” för sina brukare. 
De har väldigt breda uppgifter 
och gör verkligen så gott de 
kan, men har man inte utbild-
ningen och kunskapen om 
hjälpmedel så har man inte.

FÖR ATT FÅ ett hjälpmedel 
förskrivet, och slippa betala för 
det själv, ska det finnas med i 
landstingets eller regionens 
sortiment, vilket baseras på de 
upphandlingar som gjorts.

– Produkterna från oss på 
Etac uppfyller alla de medicin-
tekniska direktiven, men det är 
upp till varje landsting att 
bestämma om de ska ingå i 
deras urval.

– Landstingen kan bevilja 
produkter utanför det upphand-
lade sortimentet, om man kan 
påvisa att behoven inte uppfylls 
av det som finns på listan, men 
att det finns en produkt utanför 
listan som gör det.

Upphandlingarna har en 
baksida. Lägsta pris vinner 
oftast om minimikraven är 
uppfyllda – och det man betalar 
för, det får man.

– Men upphandlingarna har 
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blivit allt bättre. I börjrjr an
kukuk nde kravava en vara ganska
godtytyt ckliga men nu har man
blivit allt bättre kravava ställa-
re.

En annan baksida är att
upphandlingarna bromsar
innovationer. Eller till och
med dödar dem.

– Det är trögt att fåfåf in
nynyn heter i det upphandlade
sortimentet. Helt nynyn a saker
går inte att fåfåf in i upphand-
lingar, de måste föföf rst bli så
kända att de kommer med i
upphandlingskravava en.

– Detta är något vi tar
upp i en föföf reläsning på Leva
& Fungera. Det hade varit
intressant om upphandling-
arna kukuk nde vara mer be-
hovsorienterade än dagens
produktorienterade.

MARIA KOKOK MMER BÅDE att
fifif nnas i Etacsmonter föföf r att
svara på frfrf ågor,r,r och hålla
olika föföf reläsningar under
mässans tre dagar.

ViViV lili klkl akak frfrf årår gågå or ochchc önönö snsn ksks ekek meme ål
brukuku akak r dudud fåfåf påmäsäsä ssss ornrnr a?

–Många vill veta hur
olika hjhjh älpmedel fufuf ngerar.
En del vill ha hjhjh älp med att
fifif xa inställningarna på sin
egen rullstol.

– Ibland kommer besöka-
re med riktigt bra idéer.
Men det är inte alltid man
kan ha alla bra fufuf nktioner
på en och samma produkt,
utan man måste prioritera
och väljljl a.

– ViViV som jobbar i mon-
tern är på hugget föföf r att
entusiasmera besökarna
och visa fufuf nktionerna.
Många fåfåf r se produkter de
inte visste fafaf nns. En del har
kritiska synpunkter eller
önskemål, och då är det bra
att vi ävävä en har fofof lk frfrf ån
produktutvtvt ecklingen på
plats.

KaKaK n dudud gegeg någågå rgrg arar titit pipi s om
hurman som enene snsn ksks ilili dldl
anväväv nänä dadad rerer elllll elel rere anhnhn örörö igigi
enene knkn lklk alal sasa t hititi tttt atat r rärär ttttt hjhjh äjäj lplpl -
mededed l?l?l

–Mässor är ett ypypy perligt
tillfäfäf lle att orientera sig, och
kukuk nna jämföföf ra produkter
föföf r att se vad som passar
bäst.Â

Varberg 7-8 maj

Anhörigriksdagen 2019

Var tionde ungdom ger dagligen omfattande vård och stöd till en närstående. 

17 % av alla barn i Sverige växer upp i en familj där en vuxen vårdas för ett missbruk eller 

psykisk ohälsa. Av dessa är det dubbelt så många som går ut skolan med ofullständiga 

betyg. 3 % av alla 15-åringar stannar hemma minst en dag i veckan för att vårda en vuxen 

i hemmet. Barn och unga tvingas allt o�are in i ett ofrivilligt anhörigskap. 

www.anhörigriksdagen.se

MaMaM ririr aiai Amnelllll föföf rerer läläl säsä er på Levavav & FuFuF nunu gngn erarar om
hjhjh äjäj lplpl mededed l ururu ett arbrbr etstst tetet rarar papa eutitit sisi ksks tktk persrsr psps ek-k-k
titit v.v.v Det gör hon deded n 27272 marsrsr klklk 14141 .4.4 45454 i sasas l A2.2.2

HAR KOLL PÅ FRÅGELÅDAN  
VARJE DAG 
– ÄVEN PÅ SEMESTERN
För Maria handlar det inte om att ge goda råd
bara när hon träar folk på mässor som Leva
& Fungera. Det är hon som
döljer sig bakom frågelå-
dan ”Fråga Maria” i Etacs
webbshop.

Webbshopen startades
för några år sedan då många
av Etacs småprodukter för-
svann ur det upphandlade
sortimentet. Dessa produkter
behövde därför lyftas fram
mer på webben.

– De som ansvarade för att bygga upp webb-
butiken ville att jag skulle svara på frågor,r,r berät-
tar Maria.

TIPSAR ÄVEN OM  
KONKURRENTERNAS  
PRODUKTER
Frågelådan har varit uppskattat, Maria får ofta
tackmejl tillbaka när hon gett goda råd.

– Det är inte alltid jag kan ge
ett adekvat svar,r,r men i så fall
talar jag alltid om vart man kan
vända sig.

– Om inte vi på Etac kan upp-
fylla behoven rekommenderar
jag även konkurrenternas hem-
sidor.

– Jag tittar efter nya frågor
varje dag, även under min
semester. Det är kul att att ha

kontakt med människor som använder produk-
terna, det är något jag brinner för,r,r och att kunna
lösa problem, säger Maria Amnell. Â

”Frågågå a Marara ia” gör Etacs wewew bbshop unik
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Barn&unga
Varberg 7-8 maj

Anhörigriksdagen 2019

Var tionde ungdom ger dagligen omfattande vård och stöd till en närstående. 

17 % av alla barn i Sverige växer upp i en familj där en vuxen vårdas för ett missbruk eller 

psykisk ohälsa. Av dessa är det dubbelt så många som går ut skolan med ofullständiga 

betyg. 3 % av alla 15-åringar stannar hemma minst en dag i veckan för att vårda en vuxen 

i hemmet. Barn och unga tvingas allt o�are in i ett ofrivilligt anhörigskap. 

www.anhörigriksdagen.se
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SEMINARIESPÅR 
KRING PSYKISK 
HÄLSA

NÄTVERKA PÅ ”AFTER 
MÄSSA”, TEATER MED
FLERA PLATSER!

JAN BESKOW, BO 
HEJLSKOV & ANDRA 
KÄNDA FÖRELÄSARE

DRAKNÄSTET – MED 
INNOVATIONER SOM ÄNNU 
EJ NÅTT MARKNADEN
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ALLA UTSTÄLLARE
Listan uppdaterad i början av 
mars. Reservation för ändring-
ar. För senaste nytt se  
levafungera.se

AB Omsorgscompagniet i 
Norden
oc.se
B04:06 

Aberia Healthcare AB
aberia.se
B03:26 

Abilia AB
abilia.se
B06:32 

ABT Batteri i Gränna AB
ackumulatorbatteri.se
B00:07 

Alfa Care APS, Sverige AB
alfacare.se
C03:01 

All Age Hub
allagehub.se
Samverkanstorget

Alla Kan
allakan.nu
Aktivitetsytan

Almi
almi.se
Samverkanstorget

Anatomic Sitt i Norrköping
anatomicsitt.com
C01:22 

Anhörigas Riksförbund är 
en partipolitiskt och religiöst 
obunden intresseorganisation 
som arbetar för anhöriga som 
stöttar en närstående, oavsett 
funktionsnedsättning, sjukdom 
eller ålder.
anhorigasriksforbund.se
D07:22

Anna Hallgren
ahallgren.se
B02:55

Arbetsförmedlingen i 
Göteborg
Samverkanstorget

Assistansbolaget Larga
larga.se.se
B05:05

Autoadapt AB
autoadapt.se
C01:02 

BalanceWear - SFMedical
sfmedical.dk
C01:40

Bamse Produkter
bamseprodukter.no
B02:49 

Bellman & Symfon AB
bellman.se
B01:01, Upplev Rummet

Bewa Intraf Fordonsteknik 
AB
bewafordonsteknik.se
B04:22 

Bima Plastteknik AB
bimaplastteknik.se
C02:22 

Blomstra Sverige AB
blomstra.nu
B04:10

BRG
businessregiongoteborg.se
Samverkanstorget

Bräcke diakoni
brackediakoni.se
B03:21 

BudEye
budeye.se
B02:41 

Cabinova International AB
cabinova.se
B02:38 

Cado i Sverige AB
cado.se
B01:03, Upplev Rummet

Clinica Vintersol 
vintersol.com
B02:40

Comfort System 
Scandinavia AB
comfortsystem.se
C01:14 

Cura of Sweden
curaofsweden.com
Monternummer ej klart

Curira 
B04:12

Danish Care/Health & 
Rehab 
danishcare.dk
C02:33

Dan-Rehab A/S
danrehab.dk
C02:48

DART – Västra Sveriges 
kommunikations- och da-
taresurscenter för perso-
ner med funktionsnedsätt-
ning
dart-gbg.org
B06:31

Decon Wheel utvecklar och 
producerar kvalitetstillbehör till 
rullstolar på ett finurligt och 
nytänkande sätt som möjliggör 
anpassningsbarhet och till-
gänglighet. Enkelt uttryck kan 
man säga att vi skapar ökad 
frihet i din vardag.
decon.se
C01:42

Det Goda från Italien i 
Sverige AB
B07:44

DHR
dhr.se
C04:50

DHR – Bidragsstiftelsen
dhr.se/bidragsstiftelsen
C04:50

Donnerberg
donnerberg.net
B04:14 

DoSmart Sweden AB
dosmart.se
C03:47 

Eldorado Social resursför-
valtning i Göteborgs stad
B06:31

Eloflex AB
eloflex.se
C02:49

Ergo-Nova Sweden AB
ergonova.se
C02:14 

Erimed International KB
erimed.se
B01:32 

Etac är ett expansivt företag 
som erbjuder produkter med 
god funktionalitet i 
Skandinavisk design för perso-
ner med nedsatt rörelseförmå-
ga samt produkter och tjänster 
till sjukhus, sjukhem och hem.
etac.se
C02:31, C02:32, Upplev 
Rummet

Eurovema Mobility AB
eurovema.se
C02:21 

FeAl AB
feal.se
C01:01 

Ferno Norden AB
fernonorden.com
B01:25 

Forever Living
myalovera.se/aloe
B08:12

Fryk-Center
frykcenter.org
B03:31 

Fröken Fridas Assistans
frokenfridasassistans.se
B05:22

Frölunda Data & ICAP 
frolundadata.se
B06:23

FUB Göteborg
fub.se/goteborg
D06:12 

FUB Västra Götaland
fub.se
D06:12

Funka Mera Norden AB
funkamera.se
B02:42 

Funkibator Öst Ideell 
Förening
funkibator.se
Upplev Rummet

Funkkonsulten
funkkonsulten.se
B07:31

Funktionsrätt Västra 
Götaland
funktionsrattvg.se
D07:12 
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Fysioaid by Kathleen AB
fysioaid.se
Aktivitetsytan

Fysioline Sweden AB
fysioline.se
B01:21 

Förenade Care familjeägt 
och lever efter vårt motto om-
tanke – vänlighet – service. 
Utöver det så är vår ambition 
att du som kund ska uppleva 
en personlig assistans där du 
själv bestämmer över ditt liv 
och din assistans. Välkommen 
till oss!
forenadecare.com
B03:01 

Föräldrakraft
hejaolika.se
C02:19

Geberit
geberit.se
Upplev Rummet

Generation Pep 
generationpep.se
Aktivitetsytan

GG Smile – Rörelseglädje 
för alla
ggsmile.se
B02:39

Goesart AB
goesart.com
B02:33

GoRemote
goremote.se
Upplev Rummet

Granberg Interior AB
granberg.se
C03:19

Göran Sjödén Rehab 
Distribution AB
rehabshop.se
B02:22 

Göteborgs Lokalförening i 
Personskadeförbundet 
RTP
rtp.se/goteborg
D08:21 

Göteborgs Stad 
Trafikkontoret
goteborg.se 
B01:37  

Habilitering & Hälsa
habilitering.se
B06:30 

Haco-Rollen i Sverige AB
hacorollen.se
B02:30 

HafV (Funktionshinder-
forskning i Väst)
hafv.se
Samverkanstorget

Handicare AB
handicare.com
C03:21 

Handikappanpassning i 
Trestad
handikappanpassning.se
B03:39

Handi Life Sport 
handilifesport.com
C01:36

HD Rehab AB
hdrehab.se
C04:30 

HEA Medicals idé är att  
erbjuda ett bättre liv för  
människor med funktions- 
nedsättning med smarta  
hjälpmedel från hela världen.
heamedical.se
C04:02 

Health & Rehab 
Scandinavia
health-rehab.com
C02:33

Hela Sveriges Assistans 
hsaab.se
B06:11 

Hjälpmedelsexperten 
Sverige AB
hjalpmedelsexperten.se 
C03:30 

HMN a/s
hmn.dk
B01:13 

Hogia Public Systems AB
hogia.se
B03:02 

Human Care HC AB
humancare.se
C03:02 

Humana är Sveriges största 
företag inom personlig assis-
tans och individ- och famil-
jeomsorg. Vi är en kvalitetsak-
tör inom äldreomsorg och 
LSS-boenden och vi driver 
skola för elever med funktions-
nedsättning. Vi har 14 000 
medarbetare i hela Norden 
och arbetar efter samma vi-
sion: alla har rätt till ett bra liv. 
Välkommen till vår monter!
humana.se
B04:11

Hälsoinsikt
B08:20

Hörselskadades Distrikt i 
Västra Götaland
D06:14

Ilco
ilco.nu
D07:11

Inerventions AB
inerventions.se
C00:07 

Integrum AB
integrum.se
C02:13

Intramedic AB
intramedic.se
B02:34

Intresseförening För 
Schizofreni
schizofreniforbundet.se
B02:31

Jengla Omsorg AB
jengla.se
B03:12 

Järven Plast & Smide AB
jarven.se
C01:32 

Jörn Iversen Rödekro ApS
www.ji.dk
C04:22

Karo Pharma Sverige AB
karopharma.se
C04:13 

Kaustik AB med produkten 
Aiai är marknadsledande IT-
leverantör inom personlig as-
sistans med över 60% av den 
privata marknaden. Kaustik 
levererar även systemet 
Omsorg24 till HVB och LSS-
boeenden.
kaustik.com
C03:41

Kipinäcenter
kipinakeskus.fi/en
B06:21

Knop Rehatek AB
knop.se
B02:45 

Kom i Kapp AB
Välkommen till en värld full av 
sinnesstimulering, lek och kog-
nition! Vår mission är att göra 
morgondagen meningsfull för 
den enskilde och detta har vi 
med oss i allt vi gör och fram-
förallt i vårt val av produkter. 
komikapp.se
B06:19 

Kommunal Vänerväst
kommunal.se
B02:29 

Personlig assistans ska 
innebära större möjlighet 
och frihet! Vi värderar den 
personliga kontakten med våra 
medlemmar och assistenter högt. 
Vårt kooperativ är medlemsstyrt 
och har inget vinstintresse.

telefon: 010-25 25 250
mejl: info@handihand.se
hemsida: www.handihand.se

Kooperativet Hand i hand 
Personlig assistans ska inne-
bära större möjlighet och fri-
het! Vi värderar den personliga 
kontakten med våra medlem-
mar och assistenter högt. Vårt 
kooperativ är medlemsstyrt 
och har inget vinstintresse.
handihand.se
B07:13

KR Hospitalsudstyr A/S
C04:19 

Kroppsterapeuternas 
Yrkesförbund
kroppsterapeuterna.se
Behandlingsmonter B02:64
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KvKvK istberga Group AB
kvistbergga.se
C03:22

Livsvsv anda VåVåV rd & Assistans
livsanda.se
B05: 21

LSS-Partner AB
lss.se
B05:13

Luv2move AB
luv2move.se
B04:56

LyLyL sysy tra Personlig Assistans
Vår vision är att hos LyLyL stra per-
sonlig assistans är gemenska-
pen stark och assistansen per-
sonlig. Vi är möjliggörare.
Därför är LyLyL stra personlig as-
sistans det självklara valet.
lyystraassistans.se
B00:09

Lätta LyLyL ft
lattalyyft.se
B04:48

Made for Movement
Sweden AB
madeformovement.com
C04:42

Makekek r ToToT ur
tekniskamuseet.se
B02:48

Maxgrepp Handrims AB
C04:41

Mayday Aid marknadsför och
säljer moderna och funktionel-
la hjälpmedelsprodukter i
Sverige. I vårt sortiment hittar
du sängar, gåstolar, rollatorer,
bilbarnsstolar, sulkys, arbets-
stolar, specialcyklar och myck-k-k
et mer.
mayydayyaid.se
B03:09,, B03:11

Minitech AS
minitech.no
C01:09

Mobilina
mobilina.se
B01:42

Mobilitetscenter
mobilitetscenter.se
B02:36

Mobility Research Sweden
mobilityyresearch.dk
C03:49

Modern Arbetsteknik
modernarbetsteknik.se
C01:14

Moha Frikraft/Zentrab
zentrab.se/moha-frikraft
B07:36

Molico Sweden AB
molico.se
C01:19

Monark Exercise
monark.se
C03:13

Move & Walk – vägen till ett
mer självständigt liv. Move &
Walk vänder sig till barn, ung-
domar och vuxna som har olika
typer av neurologiska funk-k-k
tionsnedsättningar, medfödda
eller förvärvade (Cerebral
Pares, MS, Parkinson eller
hjärnskada efter en stroke eller
olycka etc).
movewalk.se
B02:43

Moveum AB
athenanordic.se
C04:31,, Upppplev Rummet

Mun-h-center
mun-h-center.se
C00:13

Mölndals sjukhus
sahlggrenska.se
B02:31

Nationellt kokok mpetens-
centrum Anhöriga, Nka, är
en samarbetsresurs för att ut-
veckla framtidens anhörigstöd.
Verksamhetsidén är att skapa
och utveckla möten mellan oli-
ka kunskaps- och erfarenhets-
former.
anhorigga.se
B07:34

Nordic Lite
nordiclite.se
B08:12

Nordica Assistans AB
nordicaassistans.se
B04:29

Now Boarding AB
nowboardingg.se
C02:02

Nova Travel AB
novatravel.se
B02:47

Novista visar sina tunga medi-
cintekniska hjälpmedel Fiber-
tyngdtäcket, Kultäcket och
Fibertyngdvästen. Mässnyhe-
ter! Fibertyngdvästen för barn
och hygienöverdraget Eco-
verde som tillverkas av euca-
lyptus.
novista.se
B02:32

Närkekek s Vital AB
narkesvital.se
B01:09

Olivia
assistansbolagget.se
B04:09

OMK AB
B08:16

Our normal
ournormal.orgg
B07:35

Panthera AB
ppanthera.se
B04:32

Permobil AB
ppermobil.com
B03:42

Permobil Car Adaptation
hedemoraanppassningg.se
B03:50

Pernova Hjälpmedel AB
ppernova.se
C04:26

Picomed AB
ppicomed.se
B07:32

Posifon AB
pposifon.se
B07:39

Primass
Inga dolda avgifter, inga extra
tillägg. Fast pris till alla, alltid.
Bara med Primass.
pprimass.se
B03:30

Primed Fysysy io & Rehab AB
pprimed.se
B03:47

RBU Gbg med omnejd
rbu.se
B02:57

Riksksk gymnasiet för rörelse-
hindrade Göteborg
riksggyymnasietggbgg.se
B03:22

Ropox A/S/S/
roppox.se
C02:42

Royal Rest
royyalrest.se
C04:47

RSMH Västra Götaland
rsmh.se
D06:22

Ryggmärgsskadecentrum
ryyggggmarggsskadecentrum.se
C02:12

Safetable
D07:08

Sahlgrenska Psykiatri &
Psykokok s
sahlggrenska.se
B02:31
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Salubrious AB
salubrious.se
C04:40

SIS Swedish Standards
Institute
sis.se
B01:23

Sjuhäradsbygdens
Assistansservice AB
7hassistans.se
B05:11

Skekek ppshultcycyc kekek ln AB
skeppppshult.se
B05:12

Skokok hälsan
skohalsan.com
B02:02

Sleepify AB
sleeppifyy.se
B07:30

Somna är ett svenskt företag
som tillverkar kognitiva hjälp-
medel. Somnas egen patente-
rade innovation Kedjetäcke®
dämpar bland annat ångest,
oro och stress, och förbättrar
sömnkvaliteten.
somna.se
B06:40

Specialpedagogiska skokok l-
myndigheten
sppsm.se
B06:31

Språkbussen skapar peda-
gogiskt material med TATAT KK
och bildstöd. Helt nytt TATAT KK
material som underlättar att
komma igång med en tecknan-
de miljö.
spprakbussen.se
B07:36

Stallyckan i Mark
stallyyckan.com
B00:05

Starmobility
starmobilityy.se
B03:40,, U05:01

STIL jobbar för självbestäm-
mande, frihet och lika möjlighe-
ter. Personlig assistans är en
mänsklig rättighet och ett verk-k-k
tyg för att kunna leva det liv vi
vill. Vi är ett icke-vinstdrivande
assistanskooperativ.
stil.se
B04:21

Sundab i Ljungby
sundab.se
B02:53

Svan Care AB
svancare.se
C02:30

Swedavia AB
swedavia.se
B06:39

Swedish Goliat
swedishggoliat.se
C01:31

Svenska Cykekek lförbundet/
Paracycyc kekek l
scf.se
Aktivitetsyytan

Svenska
Handbollförbundet/
Parahandboll
svenskhandboll.se/
Parahandboll
Aktivitetsyytan

Svenska
Parasportförbundet
pparaspport.se
Aktivitetsyytan

Svenska
Rullstolsrugbykokok mmittén
pparaspport.se
Aktivitetsyytan

Svenska Service och
Signalhundförbundet
soshund.se
D07:14,, D07:20

Särnmark Assistans
sarnmark.se
B02:20

Söderort Assistans AB
soderortassistans.se
B02:06

TeTeT amOlmed Syd AB
teamolmed.se
C04:29

Tidningen Fysysy ioterapi,
Fysysy ioterapeuterna
fyysioterappi.se
C02:20

Tidvis Sverige AB
tidvis.se
B03:02

ToToT bii Dynavox Vi är en grupp
eldsjälar som brinner för att
hjälpa människor med särskil-
da behov. Vår drivkraft och
passion är att verkligen göra
en skillnad. Varjrjr e dag jobbar vi
fokuserat för att skapa lösning-
ar som hjälper människor att
kommunicera med sin omvärld
och på så vis leva ett rikare
och mer självständigt liv.
tobiidyynavox.com
B05:30

Trea Assistans AB
treaassistans.se
B04:15

TrendRehab i Sverige AB
trendrehab.se
B00:03

Trident Industri AB
trident.se
C04:21

Trone Danmark
ggyynggestol.com
C04:01

Tubus One
C03:40

Unga Synskadade Väst
usvast.live
D08:11

Unisport
unispport.com
Upppplev Rummet

Uri-Form AB
uriform.se
B03:14

VaVaV ljevikekek n är funktionshinder-
rörelsens folkhögskola med
kurser och läger för både unga
och äldre. Vi erbjuder neurolo-
gisk rehabilitering och har av-
tal med bl.a. Västra Götaland.
Våra lärarteam respektive re-
habteam arbetar med individu-
ella lösningar för varjrjr e individ.
valjjeviken.se
C01:05

Walk with Path
walkwithppath.com
C03:40

VaVaV rbergs Husbilar AB
varberggshusbilar.se
B03:43

WCPH Reinhold AB
C01:27

VeVeV la A/S/S/
vela.dk
C01:39

VeVeV ndlet ApS
vendlet.dk
C03:14

Villa Arelid
villaarelid.se
B02:10

Vinnova
vinnova.se
B02:48

Wolturnus A/S/S/
wolturnus.dk/s/s/ e
C03:32

Work Sysysy tem Life AB
bilinred.se
B04:50

Västia Plastindustri AB
vastia.se
C04:20

YeYeY titablets
kuori.tech
B05:32

Yrgo
yyrggo.se
B08:11

Ädelfors Folkhögskokok la
Kurs och KoKoK nferens
adelfors.nu
B02:51
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Vilse i hjälpmedels-
djungeln?
Hur hittar man rätt i djdjd ungeln avava
hjhjh älpmedel? VaVaV d kan man fåfåf
föföf rskrivivi et utan kostnad? Och vad
gör man om det hjhjh älpmedel man
önskar inte erbjbjb uds? I den här
guiden beskrivivi er vi huhuh r systemet
fufuf ngerar idag.
text Valter Bengtsson    foto Linnea Bengtsson

De som tjtjt atar mest och är
pålästa fåfåf r oftftf a hjhjh älpme-
del lättare än andra.

HjHjH älpmedelsvärlden är oftftf a en

djdjd ungel när det gäller utbud,
regler och avava gvgv iftftf er.

Om du fåfåf r rätt hjhjh älpmedel
hänger mycket på föföf rskrivarens
kukuk nskap och tid. Därföföf r vilar
ett tungt ansvar på landets
drygygy t 22 000 föföf rskrivare (till
exempel arbetsterapeuter).

Svenska föföf rskrivare anses
vara både duktiga och intresse-
rade – men de har mycket på
sitt bord och hinner inte alltid
hänga med på hjhjh älpmedelsfrfrf on-
ten. Det är därföföf r alltid bra att
skafffff afaf egen kukuk nskap. Det vanli-
gaste, konkreta tipset är att
besöka så många hjhjh älpmedels-
mässor sommöjöjö ligt föföf r att se,
känna och jämföföf ra.

VEM ANSVARAR  
FÖR ATT DU FÅR  

RÄTT HJÄLPMEDEL?
I Sverige sker föföf rskrivning

avava hjhjh älpmedel inom hälso- och
sjsjs ukvkvk ården utifrfrf ån hälso- och
sjsjs ukvkvk årdslagen (HSL), och
patientlagen. Ansvaret är delat
mellan landstingen och kommu-
nerna.

HjHjH älpmedelsverksamheterna
fifif nns oftftf a organiserade i hör-
centraler, syncentraler, orto-
pedtekniska avava delningar samt
hjhjh älpmedelscentraler.

De som föföf rskriver hjhjh älpme-
del är legitimerade yrkesgrup-
per inom hälso- och sjsjs ukvkvk ården.
Exempel på yrkesgrupper är

el
oh

.s
e

FIBERTÄCKENA FUTURA & NOVA  |   KULTÄCKET® SAFIR  |  FIBERTYNGDVÄST®

mjuka & följsamma medicinTEKNIska hjälpmedel
Vi är ett kunskapsföretag som utvecklar och mark-
nadsför kognitiva hjälpmedel. Våra produkter är 
mjuka, omslutande och följsamma – trots sin tyngd. 
Du som är förskrivare får kostnadsfri utbildning när 
du beställer, läs mer på vår hemsida. Vi ses!

NYHET! 
FIBERTYNGDVÄST 

FÖR BARN 

VI SES PÅ LEVA & FUNGERA I MONTER B02:32

Novista of Sweden AB | Telefon 0431-49 13 10 | novista.se

Hos oss hittar du

DET MJUKA 
FIBERTÄCKET & 
TYNGDVÄSTEN

Välkommen att besöka oss på 
Leva & Fungera den 26-28 Mars

Monter C01:42 

www.decon.se
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Hjälpmedel är en rättighet 
som tas upp i FN-konven-
tionen om rättigheter för 
personer med funktions-
nedsättning. Artikel 26 
anger att staten ska främja 
användning av hjälpmedel 
och teknik som främjar 
habilitering och rehabili-
tering. 
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HUVUDMAN ANSVAR FÖR LAGRUM
Landsting Hjälpmedel för den dagliga livsföringen och för vård och behand-

ling. Personliga hjälpmedel förskrivna vid vårdenhet med lands-
tinget som huvudman.

8 kap. 7 § HSL, se prop. 1992/93:159

Kommun (hälso- och 
sjukvårdshuvudman)

Hjälpmedel för den dagliga livsföringen och för vård och behand-
ling. Personliga hjälpmedel förskrivna vid vårdenhet med kommu-
nen som huvudman.

12 kap. 5 § HSL

Skolhuvudman (kommu-
nal eller privat)

Pedagogiska hjälpmedel och grundutrustning i skolan. Skollagen (2010:800)

Lärosäten Pedagogiska hjälpmedel. Skäliga åtgärder för att studerande med 
funktionsnedsättning inte ska missgynnas. Hjälpmedel för att kunna 
delta i undervisning.

Diskrimineringslagen (2008:567)

Arbetsförmedlingen Arbetshjälpmedel och ekonomiskt stöd till arbetsgivare eller annan 
som har kostnad för köp, hyra eller reparation av arbetshjälpmedel.

Förordning (2000:630) om sär-
skilda insatser för personer med 
funktionshinder som medför ned-
satt arbetsförmåga

Arbetsgivare Arbetstekniskt hjälpmedel, dvs. hjälpmedel som behövs av arbets-
miljöskäl för personal som vårdar.

Arbetsmiljölagen (1977:1160)

Försäkringskassan Arbetshjälpmedel. Bidrag till inköp av personliga arbetshjälpmedel 
som behövs som ett led i rehabilitering av en förvärvsarbetande 
försäkrad.

30 kap. 5 § socialförsäkringsbalken 
(2010:110), Förordning (1991:1046) 
om bidrag till arbetshjälpmedel

Försäkringskassan Merkostnadsersättning (tidigare handikappersättning och vårdbi-
drag). Enskilds merkostnader till följd av funktionsnedsättning. 

(Tidigare 22 kap. och 50 kap. social-
försäkringsbalken)

Den enskilde själv Egenansvarsprodukt – hjälpmedel som användaren ska�ar på egen 
hand. 

Konsumentköplagen (1990:932)

audionomer, arbetstera-
peuter, fysioterapeuter, logope-
der, sjuksköterskor, ortoped-
ingenjörer och synpedagoger. 
Det finns cirka 22 500 förskri-
vare av hjälpmedel i Sverige.

Patientlagen trädde i kraft 
den 1 januari 2015 för att stärka 
patientens ställning och delak-
tighet. Lagen innebar bland 
annat att informationsplikten 
gentemot patienten utvidgades 
och förtydligades.

HUR MÅNGA 
HJÄLPMEDEL  

HANDLAR DET OM?
Det förskrevs ungefär 1,6 

miljoner hjälpmedel under 
2014, kopplat till rörelsened-
sättning samt kognitiva och 
kommunikativa funktionsned-
sättningar (hörapparater ingår 
inte i beräkningen). 

Uppdelat per hjälpmedels-
område visar statistik från 2012 
att så här många hjälpmedel 
förskrevs:

100�000 manuella rullstolar, 
6�000 eldrivna rullstolar, 
150�000–160�000 gånghjälpme-
del, 10�000 almanackor, kalen-
drar och planeringshjälpmedel, 
samt 9�000 sinnesstimulerande 
hjälpmedel, till exempel boll-
täcken.

Beräkning gäller 18 av lands-
tingen, så i verkligheten var 
siffrorna betydligt högre.

Det är ont om färsk statistik 
över utvecklingen. Ingen vet 
hur många svenskar som har 
hjälpmedel. Ibland uppskattas 
det till 10 procent eller cirka en 
miljon användare. Vidare har 
socialstyrelsen uppskattat att 
sju av tio som får hjälp av hjälp-
medelscentraler är äldre, eller 
över 65 år.

Många använder flera olika 
hjälpmedel. Bland barn och 

unga som är medlemmar i RBU 
använder mer än hälften 3–10 
olika hjälpmedel.

HAR SAMHÄLLET  
RÅD ATT INTE SATSA PÅ 

HJÄLPMEDEL?
Behovet av hjälpmedel ökar. 

Flera analyser visar att det är 
både billigt och lönsamt med 
hjälpmedel för samhällsekono-
min. Hjälpmedel höjer livskvali-
teten och minskar kostnaderna 
inom vård och omsorg. 

Några fördelar: Rullstolar 
och medicinpåminnare minskar 
behovet av personligt stöd, 
samtidigt som det blir enklare 
att delta i sociala aktiviteter. 
Rollatorer minskar vårdkostna-
den för fallolyckor. Lyftar och 
höj- och sänkbara sängar gör 
det möjligt att bo kvar hemma.

VAD TYCKTE DEN  
STORA UTREDNINGEN?
För några år sedan gjordes 

en statlig utredning.
Hjälpmedelsutredningens 

slutsatser 2017:
”Tillgången till hjälpmedel 

överlag är god. Många människ-
or har nära till hälso- och sjuk-
vård, där merparten av hjälp-
medelsförskrivningen sker, 
vilket ger förutsättningar för en 
god hjälpmedelsförsörjning. 
Det finns även en privat mark-
nad där användaren kan köpa 
hjälpmedel på egen hand.”

Men utredningen visade 
också att det finns stora skillna-
der över landet ifråga om vilka 
hjälpmedel som är förskriv-
ningsbara. 

”Att olikheter uppstår är inte 
konstigt eftersom kommuner 
och landsting kan själva besluta 
om hur de vill bedriva sin verk-
samhet. Bristen på statistik och 
statlig tillsyn har bidragit till 
olikheter, som ur ett brukarper-
spektiv kan upplevas som 
orättvisa.”

Hjälpmedel är en underut-
nyttjad resurs, slog utredningen 
också fast. 

”Det finns en potential i att 
äldre i högre utsträckning än 
idag använder hjälpmedel för 
att förhindra fallskador, minska 
behovet av andra stödinsatser, 
ge förutsättningar för ett aktivt 
liv och göra det möjligt att bo 
kvar hemma längre upp i åld-
rarna. För det ökande antalet 
personer med demenssjukdom 
kan en ökad användning av 

kognitiva hjälpmedel medverka 
till ökad delaktighet samtidigt 
som behovet av stöd från anhö-
riga och personal minskar.”

Särskilt i skolan är bristen på 
hjälpmedel olycklig: ”Många 
barn med funktionsnedsättning 
saknar tillgång till hjälpmedel i 
skolan. En högre tillgång till 
hjälpmedel i skolan skulle ge 
bättre förutsättningar för elever 
med funktionsnedsättning att 
lyckas på både kort och lång 
sikt och bör därför ses som en 
samhällsekonomisk investe-
ring.”

VARFÖR MÅSTE MAN  
IBLAND BETALA SJÄLV?
Ett vanligt problem är att 

man inte får det hjälpmedel 
man behöver förskrivet, utan 
måste köpa det själv. Om man 
har råd.

Hjälpmedelsutredningen 
skriver att användarens privata 
ekonomi kan vara avgörande:

”Gränsen för vad som kan 
förskrivas och produkter som 
man är hänvisad till att köpa 
själv varierar över tid och över 
landet. Det är vanligt att fritids-
hjälpmedel och datorer inte 
anses kunna förskrivas som 
hjälpmedel och således måste 
införskaffas av den enskilde 
själv. Det förekommer också att 
man måste inhandla mer tradi-
tionella hjälpmedel, t.ex. rolla-
torer, på egen hand. För hjälp-
medelsanvändare med låg 
disponibel inkomst är därför 
frågan om vad man själv har råd 
att betala ibland avgörande för 
tillgången.”

HUR SLÅR  
AVGIFTERNA?

Det finns en djungel av avgif-
ter som skiljer sig över landet. 
Ibland införs avgifter bara för 
att minska efterfrågan – trots 
att användning av hjälpmedel 
oftast är god samhällsekonomi. 

Särskilt utsatta är personer 
som måste klara sig på aktivi-
tets- eller sjukersättning. 
Typiskt sett har en 24-årig man 
med aktivitetsersättning och 
LSS-boende inkomster efter 
skatt på drygt 10�000 kr medan 
utgifterna ligger på närmare 
13�000 kr. I storstadsområden 
kan ekonomin vara ännu sämre, 
på grund av högre bostadskost-
nader. Då finns ingen möjlighet 
att köpa hjälpmedel på egen 
hand. Â

VILKEN KOMMUN ÄR BÄST 
PÅ LSS? NOMINERA NU! 
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HUVUDMAN ANSVARAR FÖR LAGRUM
Landsting Hjälpmedel för den dagliga livsföringen och för vård och behand-

ling. Personliga hjälpmedel förskrivna vid vårdenhet med lands-
tinget som huvudman.

8 kap. 7 § HSL, se prop. 1992/93:159

Kommun (hälso- och 
sjukvårdshuvudman)

Hjälpmedel för den dagliga livsföringen och för vård och behand-
ling. Personliga hjälpmedel förskrivna vid vårdenhet med kommu-
nen som huvudman.

12 kap. 5 § HSL

Skolhuvudman (kommu-
nal eller privat)

Pedagogiska hjälpmedel och grundutrustning i skolan. Skollagen (2010:800)

Lärosäten Pedagogiska hjälpmedel. Skäliga åtgärder för att studerande med 
funktionsnedsättning inte ska missgynnas. Hjälpmedel för att kunna 
delta i undervisning.

Diskrimineringslagen (2008:567)

Arbetsförmedlingen Arbetshjälpmedel och ekonomiskt stöd till arbetsgivare eller annan 
som har kostnad för köp, hyra eller reparation av arbetshjälpmedel.

Förordning (2000:630) om sär-
skilda insatser för personer med 
funktionshinder som medför ned-
satt arbetsförmåga

Arbetsgivare Arbetstekniskt hjälpmedel, dvs. hjälpmedel som behövs av arbets-
miljöskäl för personal som vårdar.

Arbetsmiljölagen (1977:1160)

Försäkringskassan Arbetshjälpmedel. Bidrag till inköp av personliga arbetshjälpmedel 
som behövs som ett led i rehabilitering av en förvärvsarbetande 
försäkrad.

30 kap. 5 § socialförsäkringsbalken 
(2010:110), Förordning (1991:1046) 
om bidrag till arbetshjälpmedel

Försäkringskassan Merkostnadsersättning (tidigare handikappersättning och vårdbi-
drag). Enskilds merkostnader till följd av funktionsnedsättning. 

(Tidigare 22 kap. och 50 kap. social-
försäkringsbalken)

Den enskilde själv Egenansvarsprodukt – hjälpmedel som användaren ska�ar på egen 
hand. 

Konsumentköplagen (1990:932)

Källa: Hjälpmedelsutredningen 2017.

Vem har ansvaret för olika hjälpmedel?
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Att Föräldrakraft är en innehållsrik tidning 
känner du säkert till. Men som prenumerant 
på papperstidningen får Du mycket mer!

Du får bland annat full tillgång på webben till 
alla guider, teman och intervjuer vi publicerat 
ända sedan starten för mer än 11 år sedan.

Allt detta får du  
som prenumerant!

Beställ genom att mejla till pren@faktapress.se

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

• 4 VÄLFYLLDA PAPPERSUTGÅVOR PER ÅR.
•  HELA TIDNINGEN DIGITALT FÖR IPAD ETC.

•  EXKLUSIV TILLGÅNG TILL ALLA TIDIGARE  
UTGÅVOR PÅ HEJAOLIKA.SE

Prenumerera på

”Jättebra tidning.
Den stärker och v ärmer 
när det är som tuffast.”
   – Förälder
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Vi erbjuder hjälpmedel 
inom många kategorier. 
Kunderna är hjälp-

medelscentraler, sjukhus och 
ortopedverkstäder i landsting 
och kommuner. Vi försöker 
alltid att hitta lösningar för våra 
kunder men det kan vara lättare 
sagt än gjort, då det skiljer sig 
vad som är förskrivningsbart, 
beroende på var man bor och 
hur man väljer att tolka regel-
verk lokalt.

ETT EXEMPEL ÄR våra tröskel-
ramper av gummi. De kan vara 
ett hjälpmedel i vissa regioner, 
eller en kommunal bostadsan-
passning på andra ställen. Eller 
både och, beroende på var man 
bor.

ETT ANNAT EXEMPEL är armhjälp-
medlet Armon Edero som är 
förskrivningsbart i vissa regio-
ner, till exempel i Stockholm. De 
som bor i andra delar av Sverige 
med samma behov, har en 
besvärligare resa. Fysiotera-
peuter eller arbetsterapeuter 
som ser behovet hos brukaren 
och vet att detta hjälpmedel 
finns, måste gå utanför de 
normala rutinerna för att 
förskriva. 

ETT TREDJE EXEMPEL är våra 
positioneringshjälpmedel i form 
av bälten och selar från 
Bodypoint som är förskrivnings-
bara i hela Sverige. 

Som tur är har Sverige 
många engagerade 
arbetsterapeuter och 

sjukgymnaster som brinner för 

sitt jobb och som anstränger sig 
att hitta bästa lösningen.

Ansvarsfrågan kan bli ett 
problem i framtiden, där man 
ser att beslutsfattare jobbar för 
att andra ska hållas ansvariga. 
Vi ser att upphandlingar blir 
mer komplexa med större krav 
på att leverantörer av hjälpme-
del ska ta ett bredare ansvar. 
Man eftersträvar stora enkla 
standardlösningar, samtidigt 
som många brukare har väldigt 
individuella och nischade be-
hov.

Ett exempel är när en för-
skrivare beställer ett höftbälte 
från HEA för montering på en 
rullstol från Etac. 
Arbetsterapeuter, fysioterapeu-
ter och tekniker på teknisk 
service vet alla att kombinatio-
nen fungerar, men nya regel-
verk motarbetar engagerad 
personal med stor kunskap. I 
just detta fall finns kombina-
tionsavtal mellan Etac och HEA 
Medical, men poängen är att 
juristerna, med uppdraget att 
friskriva upphandlande part 
från ansvar, verkar ta mer plats. 
Som vanligt är risken att bruka-
ren med individuella behov 
kommer i sista hand när nya 
regelverk skapar osäkerhet, och 
när ingen vågar ta ansvar.   

Vissa beslutsfattare 
som avgör vad som är 
förskrivningsbart i 

deras specifika region har 
svårigheter att samarbeta 
nationellt. 1177.se är ett bra 
exempel på detta. Idén var att 
det skulle vara en offentlig 
webbsida för alla brukare, så att 

 

VEM FÅR VAD? 
Så funkar det i praktiken
Hur ser hjälpmedelsförsörjningen ut i Sveri-
ges alla kommuner, regioner och landsting? 
Det är svårt att ge ett generellt svar, eftersom 
det skiljer så mycket mellan olika delar av 
landet. Här beskriver HEA Medical hur loka-
la regler skapar en snårskog.
text Johan Fälemark & Helena Fälemark, HEA Medical

Det kan förstås bero på att lands-
tingspolitiker kan känna sig maktlösa 
över att det presenteras hjälpmedel 
som inte erbjuds inom regionen, 
vilket kan skapa en ängslighet. 
Resultatet blev att reglera vad res-
pektive förskrivare får åtkomst till 
och dessa begränsningar överförs 
automatiskt till brukarna.

BARA 
FÖR VIS-
SA
Armhjälp-
medlet för-
skrivs i 
Stockholm 
och vissa 
andra områ-
den – men 
svårt att få i 
övriga lan-
det.

OLIKA 
REGLER
Tröskelramp 
av gummi är 
hjälpmedel i 
vissa regio-
ner, 
bostadsan-
passning i 
vissa kom-
muner. Eller 
både och.

I HELA 
LANDET
Bälten, selar 
och andra 
positione-
ringshjälp-
medel är 
förskriv-
ningsbara i 
hela landet.

man enkelt och överskådligt 
kan se och jämföra vilka 
hjälpmedel som är tillgängliga i 
Sverige.

Idag är det mer en sida som 
avspeglar vad som är upphand-
lat där just du bor. Enskilda 
landsting vill endast visa vad 
som är tillgängligt i den egna 
regionen. 

De flesta förskrivare använ-
der sig av en egen beställ-
ningsportal med enbart de 
produkter de får köpa in och 
förskriva. Att samarbeta och 
använda ett gemensamt natio-
nellt system kan bara ses som 
bra, praktiskt, ekonomiskt och 
resurssparande. Det är därför 
märkligt att viljan att samarbe-
ta är så låg. 

Det verkar som om flertalet 
regioner nu önskar ett eget 
system. Och framför allt: de 
önskar inte samarbeta genom 
att använda ett gemensamt 
nationellt system. Vi tänker att 
alla borde vilja ha ett nationellt 
gemensamt system där alla 
samarbetar och kan dela med 
sig av varandras kunskap och 
erfarenheter. Ett gemensamt 
system är bra för ägare, för 
leverantörer, för förskrivare 
och inte minst för brukare.

 

Att regionerna verkar 
sträva efter egna system 
med låg vilja till samar-

bete är inte långsiktigt hållbart. 
Troligtvis kommer brukarna att 
drabbas. Det är därför alltid bra 
att skaffa egen kunskap. Ett 
konkret tips är att besöka så 
många mässor som möjligt. 
Både de stora fristående som 
Leva & Fungera i Göteborg, 
eller Hjultorget i Stockholm, 
men lika viktiga är de Fokus 
Hjälpmedel-mässor som 
Swedish Medtech arrangerar i 
Luleå, Stockholm, Örebro, Lund 
och Göteborg.

På mässorna kan man som 
brukare, anhörig eller familj 
själv se och känna på de pro-
dukter som vi och andra leve-
rantörer av hjälpmedel i 
Sverige erbjuder. Â
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center för Rett syndrom och 
närliggande diagnoser i 
Östersund. För en stund sedan, 
när passet började, visade 
Helena ett bildschema med de 
aktiviteter som skulle hända. 
De började med en hinderbana 
och därefter läste Helena och 
Maja bok tillsammans och 
tittade på bokstäver på iPad. 

Inför varje aktivitet får Maja 
veta vad som ska hända med 
hjälp av bildstöd, och med 
jämna mellanrum får hon välja 
om hon vill fortsätta eller gå 
vidare till nästa aktivitet. Alla 
hennes kommunikationssigna-
ler fångas upp. På så sätt får 
hennes egen lust och delaktig-
het styra. Detta är ett genomgå-
ende arbetssätt i hela den ut-
redning som görs här på cen-
tret. 

Men allting började egentli-
gen med Majas mage. 

ÄNDA SEN MAJA Eriksson, 7, var 
liten har hon haft problem med 
magen, som i sin tur lett till 
stora sömnsvårigheter. När hon 
var tre år bestämde sig mamma 
Lena och pappa Kenta att söka 
hjälp hemma i Umeå. När de 
beskrev att det var svårt att veta 
var Maja hade ont när hon 
vaknade på natten – eftersom 
Maja inte var så kommunikativ 
– skickade läkaren dem till en 
barnpsykolog som remitterade 

dem vidare till BUP. 
Efter en lång väntan på 

utvecklingsbedömning konsta-
terades autism och utvecklings-
störning, och habiliteringen 
erbjöd familjen intensivbeteen-
deträning. Samtidigt använde 
förskolan en del tecken och 
bilder som stöd, och mamma 
Lena, som sen tidigare kunde 
lite teckenspråk, började teckna 
med Maja. Maja började så små-
ningom kunna göra sin vilja 
förstådd och ibland svara med 
enstaka ord.

Efter ytterligare något år fick 
Maja diagnosen 22q13-dele-
tionssyndrom – även kallat 
Phelan McDermids syndrom, 
som ofta kännetecknas av låg 
muskelspänning, intellektuell 
funktionsnedsättning, avsaknad 
eller nästan avsaknad av tal, 
samt symptom inom autism-
spektrumstörning.

Föräldrarna bestämde sig för 
att tidigarelägga Majas skol-
start i träningsklass för att hon 
skulle få komma till en lugnare 
och mer anpassad miljö. Sen 
hon började där i höstas har 
hennes utveckling tagit ett stort 
kliv framåt. Både skolan och 
fritids använder bildstöd och 
teckenstöd, och föräldrarna har 
märkt att det lättare lockar 
fram orden hos Maja. 

– Vi har försökt haka på och 
göra likadant hemma. Vi har 

delaktighet
För två år sedan fick Maja diagnosen Phelan McDermids  
syndrom. På Facebook fick föräldrarna tips om att göra en 
specialistutredning för att kartlägga hennes behov – via 
Majas lust och delaktighet. 
text och foto Anna Pella

Långsamt – eller fort? 
Logoped Helena 
Wandin söker Majas 
blick och tittar sedan 
på de två touchkon-

takterna med tillhörande bilder 
som föreställer en sköldpadda 
och hare, samtidigt som hon 
lyfter upp armarna i en frågande 
gest.

Maja trycker otåligt på 
sköldpaddan. Mamma Lena, 
pappa Kenta,  sjukgymnast 
Lena Svedberg och arbetstera-
peut Åsa-Sara Sernheim börjar 
röra sig väldigt långsamt i 
rummet. 

När Maja ser deras reaktion, 
ändrar hon sig och trycker på 
knappen med haren. Sen skiner 
hon upp och börjar springa – 
tillsammans med dem alla 
– runt, runt i rummet.

Det är kommunikations- och 
motorikpass på Nationellt 

Majas

visar vägen

Pappa Kenta 
och mamma 
Lena.

Det är så fint att få komma 
hit. Maja har varit helt till 

sig av alla nya leksaker. 
Det är jättebra planerat 
och så engagerade män-
niskor. Och man får svar 

på frågor direkt.
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delaktighet

Majas föräldrar 
kontaktade Natio-
nellt center för att 

få hjälp med att främja 
Majas kommunikation 

och språkutveck-
ling.
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www.agrenska.se
031-750 91 00

Vuxenvistelser hösten
•
•
•

Tips på utbildningar
 
7 maj
Sexuell hälsa och intellektuell funktionsnedsättning
Att hitta samtalsmetoder och hantera frågor om sexuell hälsa 
med barn och unga.
21 maj 
Vem äger bilden av adhd?
Välkommen till en konferens som fokuserar på tjejer med adhd
23 maj
När barn har svårt att äta - information och stöd i vardagen
En utbildningsdag för närstående till barn med olika typer av 
ätsvårigheter

Mer information om vårt kursutbud hittar du på 
www.agrenska.se/kursprogram

Ågrenska ett nationellt kompetens  centrum för 
sällsynta diagnoser och en unik mötesplats för barn, 
ungdomar och vuxna med funktionsnedsättninar och deras familjer.

Familjevistelser hösten

Utbildningsdagar i samband med 
familjevistelse

 

 

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 

Värna är en branschförening för läkepedagogiska och social- 
terapeutiska 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 miljö.
Vi finns tilll för människor med funktionsnedsättningar.

 

 

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 

Värna är en branschförening för läkepedagogiska och social- 
terapeutiska 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 miljö.
Vi finns tilll för människor med funktionsnedsättningar.

Mer information om  
oss och vår värdegrund: 
www.värna.nu

FFKK_11990011_ss5544--6644_kkooommmmuunniikkaaatttiioonn_vv00022..iinndddd 5566 22001199--0033--0066 1122::0044



ett bildschema på väggen
så hon vet vad som ska hända.
Men det är svårt att komma
igång sjsjs älva, säger Kenta.

När de fifif ck höra talas om
specialistutredningen här på
centret sökte de hit föföf r att fåfåf
hjhjh älp att komma vidare med
bildstödet och fåfåf veta vad de
mer kan göra föföf r att frfrf ämjmjm a
Majaja as kommunikation och
språkukuk tvtvt eckling. Men också föföf r
att hitta lösningar på hennes
mag- och sömnproblem.

– Det är så fifif nt att fåfåf komma
hit. Majaja a har varit helt till sig avava
alla nynyn a leksaker. Det är jätte-
bra planerat och så engagerade
människor. Och man fåfåf r svar på
frfrf ågor direkt, säger Kenta och
Lena nickar:

– Ja, det är härligt här, de
grottar verkligen ner sig. Det är
så skönt att slippa uppfifif nna
hjhjh ulet sjsjs älv när kukuk nskapen
redan fifif nns, säger Lena.

UNDER TRE DADAD GAGA AR har Majaja a
träfffff afaf t barnneurolog Monika
Dolik-Michno, sjsjs ukgkgk ymymy nast
Lena Svedberg, arbetsterapeut
Åsa-Sara Sernheim, psykyky olog

www.agrenska.se
031-750 91 00

Vuxenvistelser hösten
• 11-13 sep Wilsons sjsjs ukdom
• 14-16 okt Limb-girdle muskeldystrofi
• 27-29 nov 22q11-deletionssyndromet

Tips på utbildningar
 
7 maj
Sexuell hälsa och intellektuell funktionsnedsättning
Att hitta samtalsmetoder och hantera frågor om sexuell hälsa 
med barn och unga.
21 maj 
Vem äger bilden av adhd?
Välkommen till en konferens som fokuserar på tjejer med adhd
23 maj
När barn har svårt att äta - information och stöd i vardagen
En utbildningsdag för närstående till barn med olika typer av 
ätsvårigheter

Mer information om vårt kursutbud hittar du på 
www.agrenska.se/kursprogram

Ågrenska ett nationellt kompetens  centrum för 
sällsynta diagnoser och en unik mötesplats för barn, 
ungdomar och vuxna med funktionsnedsättninar och deras familjer.

Familjevistelser hösten
• v 35 Stroke, Barn och ungdomar som iinnsjsjs ukkknnaatt i ssstrokkkeee
• v 36 Fragilt X-syndromet
• v 38 Vistelse i samarbete meed Barnccancerffrfr oofof nnnnnddeenn*
• v 39 Iktyos
• v 40 Angelmans syndrom
• v 42 Limb-girdle muskeldystrofi
• v 43 Hjärntumör, barn från 13 år*
• v 45 Ushers syndrom
• v 46 Bardet-Biedls syndrom, LMBB
• v 47 Wilsons sjsjs ukdom
• v 49 Silver-Russells syndrom
• v 50 Duchennes muskeldystrofi

* vistelse i samarbete med Barncancerfrfr ofof nden

www.agrenska.se agrenska@agrenska.se 031-750 91 00

Utbildningsdagar i samband med 
familjevistelse
Utbildningsdagarna i samband med familjevistelserna
är öppna föföf r personal och närstående som möter barn
med funktionsnedsättningar. Mer infofof rmation under
respektive diagnos på www.agrenska.se
Välkomna med anmälan! 

 

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
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Förbundet för antroposofisk läkepedagogik & socialterapi – boende, utbildning & arbete 

Värna är en branschförening för läkepedagogiska och social- 
terapeutiska 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 miljö.
Vi finns tilll för människor med funktionsnedsättningar.

Mer information om  
oss och vår värdegrund: 
www.värna.nu

MuMuM susu isis kiki tktk etet rarar papa eut
Linini n
JoJoJ hnelslsl

SjSjS ujuj kuku gkgk ygyg mymy nast
Lena
Svevev dbdbd ergrgr

Barnrnr neururu oror lolol g
MoMoM nikiki akak
Dolilil kiki -k-k MiMiM cici hchc no

Arbrbr etstst tetet rarar papa eut
Åsasas -SaSaS rarar
Sernrnr heimimi

Magnunun s Starbrink, musiktera-
peut Linn Johnels, barnortoped
Piotr Michno och logoped
Helena WaWaW ndin. Ibland indivivi i-
duellt, ibibi land flflf era åt gången, föföf r
gemensamma iakttagelser och
föföf r att se vad som lockar frfrf am
Majaja as lust och delaktighet.

Helena WaWaW ndin har tidigare
jobbat inom vanlig habilitering
och språkföföf rskola. Hon ser
stora föföf rdelar med att jobba
intensivt och i team kring barn
som Majaja a.

– ViViV utfofof rmar utrednings-
situationen gemensamt och
utgår frfrf ån Majaja as föföf rutsättning-
ar och intressen. ViViV lägger stor

vikt på att uppmärksamma
hennes initiativ att kommunice-
ra och föföf rsöker underlätta föföf r
henne att delta aktivt och nynyn ttjtjt a
sina föföf rmågor. På så sätt upple-
ver hon också situationen som
mindre kravava fyfyf lld.

DET ÄR EN sjsjs älvkvkv larhet att alla i
teamet anvnvn änder barnets
kommunikationssätt, menar
Helena.

– En avava Majaja as utmaningar är
att hon ska föföf rstå konsekvkvk en-
sen avava sina val, lyssna till sin
egen viljljl a, och inte väljljl a som
hon tror att de runt omkring
vill. ViViV har alla anvnvn änt
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Kommunikation

När alla assistansbolag verkar lika bra är det 
dags att granska deras dåliga sidor. Här är våra!

Vi tror inte att de som jobbar på kontoret vet bäst hur du  Vi tror inte att de som jobbar på kontoret vet bäst hur du  
vill ha din assistans. 
Det är vi övertygade om att du gör! 

Du kan inte förhandla dig till en bättre administrationsavgift. 
Efter 30 år i branschen — vi tar fortfarande tjugo spänn för alla! Vi 
ser andra ta mer än det dubbla, eller hålla sina avgifter hemliga...

Vi delar inte ut vinst till våra ägare. 
GIL ägs av sina assistansberättigade och vinst för oss är ju riktigt bra assistans! 

Vi har inga digitala utbildningar som du kan göra ensam vid datorn. 
Vi träffas och håller utbildningar med livs levande föreläsare.

Vi gör inte allt åt dig. 
Behåll kontrollen själv! Till din hjälp har du en personlig coach som lotsar bland 
möjligheter och fällor inom assistansen. Vi har digitala verktyg och tjänster för att ’måsten 
och borden’ ska gå smidigt för dig. Plus marknadens utförligaste månadsrapporter, 
som visar hur mycket pengar det finns att investera i assistansen och hur många 
assistanstimmar du använt – och har kvar! Kul va!

FRÅGOR? Kom och träffa oss på Mölndalsv 30B i Göteborg 10/4 kl 17-19! 

SKRATTRETANDE ENKELT ATT BYTA
TILL ETT BRA ASSISTANSBOLAG.

Vill du snacka assistans? Ställ dina frågor till 
Patrik Havlica 
patrik.havlica@gil.se
0763-22 60 50.
Läs mer på www.gil.se.
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bildstöd genomgående. 
Bildstödet används både analogt 
och digitalt, på papper blir det mer 
konkret och långsamt vilket ger 
Maja mer tid att välja, på paddan 
går det snabbare, blir mer utfors-
kande och ger fler möjligheter.

För att hjälpa Maja använder alla 
i teamet ett så kallat responsivt 
förhållningssätt, vilket bland annat 
innebär att man är extra lyhörd och 
uppmärksam, väntar in och ger 
Maja utrymme att svara. Man utgår 
från sig själv som modell och meto-
den pekprat, vilket innebär att man 
själv kommunicerar genom att 
både prata och peka på bilder för 
att förtydliga vad man menar, och 
uppmuntrar Maja att göra likadant.

– Vi jobbar mycket med att ge 
förförståelse och välja. Maja får 
chans att säga om hon vill göra 
mera eller om hon vill göra något 
annat. Men vi kommunicerar också 
för att beskriva det vi upplever 
tillsammans. Vanligt socialt sam-
spel är också viktigt.

EFTER UTREDNINGEN SAMMANSTÄL-
LER teamet sina rekommendationer 
och går igenom de viktigaste 
punkterna med familjen över 
telefon. Om fyra månader åker 
sedan några ur teamet till Umeå för 
att träffa Maja och hela hennes 
nätverk för en större genomgång 
och uppföljning. 

– Vi träffar gärna barnets habili-
tering, skola, eventuella assistenter 
och övrig familj. Att stötta föräld-
rarna och andra som samspelar 
med Maja är en viktig del i arbetet. 

Hon och kollegorna önskar att 
de kunde fortsätta följa upp och 
peppa längs vägen, de träffar 
många föräldrar som har dåligt 
samvete för att de inte orkar an-
vända barnets kommunikations-
hjälpmedel eller hålla igång sam-
spelet i vardagen.

Lena Svedberg, sjukgymnast, 
menar att det som förälder är 
viktigt att vara snäll med sig själv, 
och ta en sak i taget.

– Ett tips till föräldrar är att 
planera till en början i förväg vilja 
situationer man använder kommu-
nikationshjälpmedel, sen kan man 
öka successivt om man vill.

Åsa-Sara Sernheim, arbetstera-
peut, håller med. Ett annat tips kan 
också vara att mer kravlöst sam-
spela om det som är runt omkring. 

– Var inte rädda för att prata om 
det man gör och det som sker. Då 
reflekterar även föräldern kring det 
som händer på ett annat sätt.

Musikterapeut Linn Johnels 
nickar:

– Att våga stanna upp och an-
vända kommunikationsstöd kan ge 
barnet möjlighet att ta initiativ och 
vara delaktig.Â

NATIONELLT CENTER  
I ÖSTERSUND
ÂPå Nationellt Center för Rett syn-
drom och närliggande diagnoser i 
Östersund görs tvärprofessionella 
utredningar där arbetsterapeut, 
logoped och sjukgymnast med flera 
samverkar för att bedöma patien-

tens förmågor. Teamet utformar 
utredningssituationen gemensamt 
samt utgår från personens förut-
sättningar och intressen, och lägger 
stor vikt läggs på att uppmärk-
samma personens egna initiativ att 
kommunicera. 
Läs mer på www.nationelltcenter.se

När alla assistansbolag verkar lika bra är det 
dags att granska deras dåliga sidor. Här är våra!

Det är vi övertygade om att du gör! 

Efter 30 år i branschen — vi tar fortfarande tjugo spänn för alla! Vi 
ser andra ta mer än det dubbla, eller hålla sina avgifter hemliga...

GIL ägs av sina assistansberättigade och vinst för oss är ju riktigt bra assistans! 

Vi träffas och håller utbildningar med livs levande föreläsare.

Behåll kontrollen själv! Till din hjälp har du en personlig coach som lotsar bland 
möjligheter och fällor inom assistansen. Vi har digitala verktyg och tjänster för att ’måsten 
och borden’ ska gå smidigt för dig. Plus marknadens utförligaste månadsrapporter, 
som visar hur mycket pengar det finns att investera i assistansen och hur många 
assistanstimmar du använt – och har kvar! Kul va!

FRÅGOR? Kom och träffa oss på Mölndalsv 30B i Göteborg 10/4 kl 17-19! 

SKRATTRETANDE ENKELT ATT BYTA
TILL ETT BRA ASSISTANSBOLAG.

Vill du snacka assistans? Ställ dina frågor till 
Patrik Havlica 
patrik.havlica@gil.se
0763-22 60 50.
Läs mer på www.gil.se.

08 -58 0 8 13 4 0    www.misa.se
info@misa.se

G öran 
” M in första praktik var 
på en elektronikfirma.

Nu arbetar jag som 
föreläsare.”

B ehöver du stöd 
för att komma ut  
i arbetslivet? 
Misa erbjuder:

 En daglig verksamhet 
på en arbetsplats som 
passar just dig

 En sysselsättning på 
en arbetsplats som 
passar just dig

 Stöd till dig som är 
hemmasittare

”Långsamt – eller fort?” Logoped 
Helena Wandin söker Majas blick 
och tittar sedan på de två touch-
kontakterna med tillhörande bilder 
som föreställer en sköldpadda och 
hare, samtidigt som hon lyfter upp 
armarna i en frågande gest.

Sjukgymnasten 
Lena använder 
en inplastad 
bildkarta i bas-
sängen, som 
hon hänger 
över sina axlar.  
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Kommunikation

Samspel&Samspel&Samspel
kommunikation

Så kan du 
som förälder  

komma igång!

N är mitt barn har många svårigheter kan samspe l och kommuni-
kation komma i sista hand, och ibland kännas som yt terligare ett 
”måste”. H är svarar leg. logope d H elena W andin på  frågor om 
vad jag som förälder kan göra för att komma igång.
text och foto Anna Pella

Vid pianot får Maja välja sång med 
hjälp av olika bilder på en hund och 
katt, ett lamm och en björn. 

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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Samspel

1. 
VAD ÄR SÄRSKILT  

VIKTIGT ATT  
KÄNNA TILL?

För många familjer som 
får ett barn med svår funk-
tionsnedsättning handlar 
ofta den första tiden bara om 
fysisk överlevnad. Om bar-
net dessutom tar få egna 
spontana initiativ till sam-
spel, har långsamma eller 
otydliga signaler, kan det 
leda till att också omgivning-
en samspelar mindre, blir 
mindre lyhörd, mer styrande 
och anpassar sig mindre i sin 
kommunikation. 

Kanske är vi också rädda 
för att inte få någon respons 
över huvud taget. Men alla 
kan kommunicera och kom-
ma vidare i sin kommunika-
tion med mer eller mindre 
stöd. De stunder vi möts och 
får kontakt och barnet kan 
påverka sin omgivning är så 
otroligt värdefulla.

2.
VILKA SIGNALER  

SKA JAG SÖKA EFTER?
Vi behöver vara uppmärk-

samma och läsa av de små, små 
signaler som barnet ger ifrån 
sig. Vi kan till exempel försöka 
titta efter små förändringar i 
kroppstonus, andningsmönster 
eller minspel som reaktion på 
det vi gör. Då möter vi barnets 
sinnesstämningar och känslor. 

Vi letar också efter sådant 
som barnet gör viljemässigt. 
Det kan vara ”så lite” som att 
titta på eller vända sig mot 
något som intresserar. Det 
barnet gör viljemässigt kan han 
eller hon göra igen, oftare. 

På samma sätt som när vi 
samspelar med ett spädbarn 
utan funktionsnedsättning är 
det viktigt att anpassa vår 
kommunikation på flera olika 
sätt. Många av de strategier 
som vi använder fungerar med 
personer på tidig utvecklingsni-
vå i alla åldrar. Samtidigt är det 
viktigt att vi bemöter varje 

individ respektfullt med hänsyn 
till personens ålder och livser-
farenhet. 

3. 
HUR SKA JAG GÖRA?

Ge barnet tid att reagera och 
svara på det som händer och 
anpassa dig efter det. När vi 
svarar på och imiterar spontana 
handlingar som känslouttryck, 
andningsmönster eller andra 
reaktioner hos barnet, ökar 
barnets intresse och engage-
mang för samspel. Det hjälper 
barnet att förstå att det kan 
påverka sin omgivning och göra 
avsiktliga val. På så sätt kan 
omedvetna signaler bli alltmer 
medvetna och tydliga. 

Det är viktigt att vi tolkar 
alla signaler som kommunika-
tion även om det kanske inte 
alltid är medvetna signaler från 
barnets sida. Kommunikativa 
signaler kan också se olika ut 
vid olika tillfällen och i olika 
situationer. Genom att utgå från 
barnets intresse och fokus 

Logoped Helena 
Wandin svarar 
på Föräldrakrafts 
frågor om kom-
munikation.

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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Kommunikation

Vi hjälper dig om du behöver 
överklaga ett LSS-ärende!

PERSONSKADE
FÖRBUNDET RTP

•	 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!

föföf r stunden, skapas föföf rutsätt-
ningar föföf r att vi kan dela upp-
märksamhet och samspel.

4. 
HUR KOMMER  

VI IGÅNG?
Det viktigaste kommunika-

tionshjhjh älpmedlet är vi som är
runt omkring barnet. ViViV ska inte
vara rädda föföf r att göra fefef l. Om
barnet är ”här och nu” så behö-
ver vi också vara det i vårt be-
mötande. ViViV fåfåf r föföf rsöka krypypy a in
i barnets värld, titta och lyssna
och fåfåf nga in vad som just föföf r
stunden fåfåf ngar barnets fofof kukuk s. ViViV
fåfåf r medvetet visa med kropp,
mimik, blick och röst att vi
föföf rväntar oss att barnet ska
signalera eller göra något – och
däreftftf er vänta.

Här är det viktigt att ha tåla-

mod eftftf ersom responsen kan
dröjöjö a längre än man tror. När
barnet väl gör något som svar,
oavava sett om det är medvetet eller
omedvetet, så är det viktigt att
vi bekräftftf ar barnet. Ett steg är
att hitta en signal hos barnet
som betytyt der ”j”j” a” och som alla i
omgivningen svarar på.

5. 
VAD ÄR VIKTIGT  

FÖR ATT LYCKAS?
Ta hjhjh älp avava habiliteringen. Ett

bra sätt att upptäcka subtila
signaler är att fifif lma barnet i en
situation där man avava bvbv ryter en
rolig lek, och frfrf ågar om barnet
vill göra mer. Det kan också vara
bra att göra ett så kallat kommu-
nikationspass som föföf rklarar hur
barnet signalerar och kommuni-
cerar. Det är viktigt föföf r att

MaMaM jaja ajaj gigig lili llll alal r gununu gngn -
an. NäNäN rärä hennesese
föföf rärär ldldl rdrd arar r statat nnar
gununu gngn agag n utbtbt ririr sisi tetet r
hon ”E”E” nEnE gågåg ngngn titit lili llll ”.

Kunskapsöversikt 2015:4

Författare: Bitte Rydeman

Om kommunikation och kommunikations-
hjälpmedel för och med barn och ungdomar 
med flerfunktionsnedsättning 

Du, jag och något att tala om

Det här är en samspelsguide som handlar om vad som
kännetecknar ett gott samspel med personer som har
grav-djupgående intellektuell funktionsnedsättning

Ett gott liv för alla

www.goteborg.se/eldorado

Ett gott 
samspel
en guide om 
samspelsstrategier

Länknkn arara

ETT GOTT SAMSPEL
Eldorado
www.goteborg.se/e/e/ ldorado

DU, JAGAGA OCH NÅGÅGÅ OT
ATATA T TATAT LA OM
Bitte Rydeman
Nationellt kompetenscentrum
anhöriga
www.anhoriga.se/publicerat/
kunskapsoversikter

AKKTKTK IV-V-V KURSER
FRÅRÅR N DADAD RT
www.akktiv.se

AKK-K-K GRUPPEN
PÅPÅP FAFAF CACA EBOOK
www.facebook.com/
groups/156121651083612/
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Välkommen till 
oss på Aktivera
i sommar!
Vi har ridläger,
multiläger, 
hundläger och 
tjejläger. 

Läs mer på aktiverastockholm.se

ANMÄL
DIG NU!

lager@aktiverastockholm.se

Vi hjälper dig om du behöver 
överklaga ett LSS-ärende!

Anslutna organisationer:

PERSONSKADE
FÖRBUNDET RTP

Med juristhjhjh älp ökar dina chanser att fåfåf rätt i domstolen om du
råkar i tvtvt ist i ett LSS-ärende.Men juridiska ombud kan bli mycket
kostsamma.Har du din hemföföf rsäkrkrk ing hos oss hjhjh älper vi dig med
ett juridisktktk ombud om du skukuk lle råka i tvtvt ist i ett LSS-ärende.

Något som annars oftftf a är undantaget i hemföföf rsäkrkrk ingen.
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!

VÄLKOMNA 23 MARS!

Vi firar Internationella Downs  
Syndromdagen och Världs- 

autismdagen lördag  
den 23 mars kl 12–14.

Välkommen till Labanskolan, 
Levertinsgatan 31 B, 754 30 Uppsala 

Tel: 018-505070

www.labanskolan.se     Facebook: Labanskolan

Gör din egen 
Rocka socka!  

Tal. Fika- 
försäljning. 

Stationer 
med bland 

annat 
”Open mic” 

och  
Photo Both!
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alla i omgivningen ska kukuk nna
tolka barnet lika.

Ge barnet många upplevel-
ser. Upprepa och skapa rutiner
föföf r att skapa igenkänning, men
variera också föföf r att hålla
intresset uppe och ha något att
kommunicera om. Samspela
kravava löst om allt om händer runt
omkring, men föföf rvänta er svar
och ge utrymme föföf r att ta initia-
tiv.

Tro på att det går att påvåvå erka
kommunikationen, men ha
också tålamod och tänk i små
steg. Fira varjrjr e liten frfrf amgång
– som att barnet tittar på kom-
munikationskartan utan att ni
anvnvn änt den – eller att barnet
ljljl udar föföf r att visa mer.

6. 
VILKA HJÄLPMEDEL  
SKA VI BÖRJA MED?

Det beror föföf rstås mycket på
vilka barnets svårigheter är.
Om barnet anvnvn änder synen kan
det vara aktuellt att prova
bildstöd eller tecken som stöd.
Annars fifif nns taktila bilder och
tecken som känns olika, och föföf r
barn som kan anvnvn ända sin
hörsel går det också att anvnvn än-
da talade val eller så kallad
auditiv scanning.

Då ger man barnet alternativ
som barnet kan reagera eller
svara viljljl emässigt på. Det är
extra bra om alternativen
kommer i samma ordning. Då
behöver barnet inte ha fufuf llt
fofof kukuk s på att lyssna, utan vet när
alternativet kommer.

Genom att anvnvn ända ögon-
spårningsteknik kan vi också se
hur barnet riktar sin uppmärk-
samhet, och prova ögonstytyt rd
dator.

Det kan oftftf a vara bra med
enklare sätt att göra val, och ett
hjhjh älpmedel med ett större
ordföföf rråd, föföf r att ge möjöjö lighet
till delad uppmärksamhet och
en chans att utvtvt eckla språk.

7. 
HUR SKA VI GÖRA?

ViViV profefef ssionella pratar om
att ”modellera”, alltså vara
modell och visa hur kommuni-
kation och samspel går till.

ViViV anvnvn änder oftftf a en metod
som vi kallar ”pekprat”, som
innebär att vi sjsjs älva anvnvn änder
barnets kommunikationshjhjh älp-
medel när vi kommunicerar. ViViV

både pratar och pekar på till
exempel en bildsymbol, och
svarar på barnets alla reaktio-
ner. När vi gör detta, blir vi
också mer responsiva och ger
utrymme, väntar in, och anpas-
sar oss mer till barnets signaler.

En väg att lyckas med ett
hjhjh älpmedel är att barnet ges
möjöjö lighet att utfofof rska det i lugn
och ro på egen hand. Ta därföföf r
hjhjh älp att hitta det sätt som
barnet sjsjs älv kan stytyt ra sitt hjhjh älp-
medel på.

8. 
SPELAR DET ROLL OM 

HJÄLPMEDLET ÄR  
ANALOGT ELLER  

DIGITALT?
Det kommer jättemycket bra,

nynyn teknik och det ger fafaf ntastis-
ka möjöjö ligheter föföf r barnet att
sjsjs älv fåfåf stytyt ra och testa att
uttrycka sig – men det är bara
teknik. Det är hur vi anvnvn änder
hjhjh älpmedlet som är viktigt.
Oavava sett hjhjh älpmedel är det vi
som sampelspartners som är
avava gvgv örande föföf r om det fifif nns
föföf rutsättningar att lyckas.

En kombination avava analoga
och digitala hjhjh älpmedel brukar
vara bäst, det fifif nns olika föföf rde-
lar och nackdelar med bägge.
Tekniken kan ibland sätta extra

käppar i hjhjh ulet men kan också
vara den enda möjöjö ligheten föföf r
barnet att sjsjs älv uttrycka språk.

Bildstöd fifif nns både analogt
och digitalt, på papper blir det
mer konkret och långsamt,
vilket ger mer tid att väljljl a, på
datorn går det snabbare och
fifif nns flflf er möjöjö ligheter.

9. 
NÅGRA ORD PÅ VÄGEN?
AtAtA t orka hålla ut är nästan

svårast avava allt. Tålamod är A
och O. Min dröm är att vi pro-
fefef ssionella skukuk lle ha större möjöjö -
ligheter att föföf ljljl a fafaf miljljl en i
vardagen, till exempel genom
att ha regelbundna avava stämning-
ar, till exempel via nätet där vi
kan titta på videosnuttar frfrf ån
vardagssituationer och hitta
lösningar varteftftf er. Och stötta i
att fofof rtsätta.

Kommunikativ utvtvt eckling är
lite som en led på en klätter-
vägg, Ibland tar vi oss upp via
större grepp (uttryckssätt som
krävävä er mindre avava oss) och
ibland via små (mer avava ancerade
uttryckssätt).

Och sist – vi vet att samspel
också bidrar till ökad vakenhet
och engagemang. AtAtA t ges möjöjö -
lighet att kommunicera är att
kukuk nna uttrycka sina föföf rmågor,
sin viljljl a och sin personlighet.
Det handlar om livskvkvk alitet.Â

Tipipi s föföf r dig som gårårå
på

p
å
p
KoKoK mmumum nikatata ions-

k
p
k
p

arara neveve avav len 27 marara s
KOMMUNIKATION OCH SAMSPEL MED 
HJÄLP AV ÖGONSTYRD DATOR
Onsdag 27/7/7 3 kl 15-15.45
G4, Svenska Mässan, Göteborg
Hur kan samspelspartnern göra för att underlätta
kommunikation med hjälp av ögonstyrd dator?
Helena Wandin, doktorand vid Uppsala universitet
och logoped på Nationellt Center för Rett syn-
drom & närliggande diagnoser och Eva Holmqvist,
specialistarbetsterapeut på Dart, Sahlgrenska
Universitetssjukhuset.

Tipipi s föföf r bra samama spel
frfrf å

p
å
p
n Natata ionellt center
TaTaT hjälp av ditt barns
habilitering.

Ett kommunikationspass är till stor hjälp.
Analogt eller digitalt, t ex Kommunika-
tionspasset Rättvisat från Bräcke diakoni.

Var snäll mot dig själv. Det är ok att inte
göra ”rätt” hela tiden.

Bestäm några situationer där ni ska
använda samspel och kommunikations-
hjälpmedel eller några ord som mer/r/r
stopp, och bygg vidare.

Samspela kravlöst om allt som händer
omkring er.

Ge upplevelser och något att kommuni-
cera om.

1

2

3

4

6

5

PER ÅR

ENDAST

395 :-
PRENUMERERA
& FÅ TILLGÅNG
TILL ALLTLTL
NÄR SOM HELST!

Beställ på hejaolika.se/pren
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Nyskrivna och uppdaterade 
lektioner – ute i maj!LSS-SKOLAN 2019

ˆ
Helt ny upplaga  
– med allt nytt om LSS- 
praxis och utredningar

INGÅR I FÖRÄLDRAKRAFT NR 2, 2019 SOM UTKOMMER 19 MAJ

Reaktionerna på 2017 
års upplaga blev över-
väldigande. LSS-skolan 

har använts inte bara i utbild-
ning av anhöriga, utan även i 
valda delar av kommuners 
LSS-verksamhet – både i ut-
bildning och projekt av perso-
nal och boende. Den har ock-
så använts i utbildning av poli-
tiker.

Vilken betydelse har LSS-
skolan ha�?

– Den är ett redskap för att 
inte bli överkörd av kommu-
nen, säger Harald Strand. Det 
är också nödvändig kunskap 
för handläggare och LSS-
ansvariga i kommunen. Och 
dessutom nödvändig kunskap 
för politiker, för att inte bli 
överkörda av tjänstemännen!

Några av nyheterna i 
2019 års upplaga:

 Alla lektioner har 
uppdaterats med anledning av 
händelser som skett sedan 
förra upplagan 2017.

 Kommentarer från LSS-
utredningen finns med i rele-
vanta delar.

 Kommentarer från 
Funktionsrätt Sveriges paral-
lella LSS-utredning finns ock-
så med.

 Aktuellt om ”rättspraxis” 
har kommenterats och lagts in 
i de berörda lektionerna. 

 Funktionsrätts konven-

tionen har arbetats in direkt i 
respektive lektion. 

 Dagens debatt om LSS 
speglas också i nya kommen-
tarer.

 Vissa lektioner har mo-
derniserats med nytt fokus.

Allt färre vet i dag vad 
LSS är, även de som har 
ansvar. LSS-skolan har 

därför en viktig upplysande 
roll, menar Harald Strand.

– Det är inte primärt LSS 
som måste förändras utan sy-
nen och fördomarna och där-
med tolkningen av lagen. 

2017 års mest populära utgåva var den som innehöll LSS-
skolan, och alla dess lektioner om lagen om stöd och servi-
ce. Nu är Harald Strand, pappa till en vuxen son med funk-
tionsnedsättning och ordförande för Riksförbundet FUB, 
tillbaka med en 2019 års upplaga.

Harald Strand är ordfö-
rande för Riksförbundet 
FUB och författare till 
LSS-skolan på 
HejaOlika.se och i 
Föräldrakraft.
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REPORTAGE   

På tre platser i Göteborg finns nu 
en öppen förskola där familjer 
som har barn med funktions-
nedsättning får möjlighet att 
trä�a varandra. Men här får också 

barnen möjlighet 
att bli sedda och 

hörda, och via 
leken ges de 
bästa förutsätt-
ningarna att 

utveckla sin 
kommunika-

tion. Häng med när 
Vilja och de andra har samling!
text och foto Anna Pella

knä och hjälper henne sedan att 
trumma med händerna. Vilja ser 
först fundersam ut. Så vrider 
hon lite på huvudet och blicken 
blir nyfiken, liksom lyssnande. 
Ett litet leende skymtar förbi. 
Alla sjunger: ”Vi skickar trum-
man till Vilja, hon spelar medan 
vi sjunger så här. God dag, god 
dag. Hur mår du idag? Vi hoppas 
du mår bra.” 

EFTER SÅNGSTUNDEN SITTER alla 
kvar på mattan och småpratar. 
Viljas mamma plockar fram så 

kallade chimes, ett slags vind-
spel med metallrör som avger 
olika toner, något som Vilja 
tycker mycket om. Ljudet 
klingar glittrande när hon får 
hjälp att föra sin knutna lilla 
hand igenom. Efteråt är det dags 
för fika och pratet fortsätter. 
Samtalet rör sig från hjälpme-
del, till tecken som stöd, till hur 
barnen mår och har haft det sen 
sist. På bordet ligger matsprutor 
och en kräkpåse.

Gemensamt för de föräldrar 
som är här idag är att de alla 

Här blir 
Vilja sedd 
och hörd

Det är fredag förmid-
dag och samling på 
öppna förskolan 
Tilliten i Örgryte. 
Logopeden Lina 

Bjarnegård Carlsson vänder sig 
till Vilja, Sigge och Troj som är 
samlade i en ring på golvet med 
sina föräldrar. Lina tar fram en 
stor trumma och Sigge tar ge-
nast några kliv fram i sin gåstol, 
han vill känna på den. Troj däre-
mot vill helst krypa in under 
den. När det är Viljas tur lägger 
Lina den först varsamt i hennes 

Öppna försko-
lan Tilliten finns 
på tre platser i 
Göteborg.
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känt sig obekväma att gå till den 
vanliga öppna förskolan. Viljas 
mamma Emeli hörde talas om 
Tilliten via BVC i Sävedalen. 
Hon tycker att det skönt att 
komma hit och träffa andra i 
liknande situation. 

– Flera av mina vänner har 
fått barn samtidigt som mig, 
men det känns ibland svårt och 
jobbigt att umgås med dem. Här 
däremot känner jag mig hem-
ma.

Trojs mamma Tess fick en 
broschyr om Tilliten från habi-

literingen, och hon och Troj 
kommer hit nästan varje vecka 
från Hisingen där de bor. Troj 
är väldigt infektionskänslig och 
väntar just nu på att få cochlea-
implantat inopererade. Tess 
säger att det är lätt att bli isole-
rad hemma, men det är så 
viktigt att få komma ur sin lilla 
bubbla och träffa andra. 

– Här känner man sig så 
otroligt välkommen, man får va-
ra den man är. Jag behöver inte 
förklara eller försvara något, vi 
får vara normala. De som arbe-

tar här är fantastiska och teck-
nar med Troj, vilket gör att jag 
bara kan vara mamma en stund. 
Jag är jätteglad att vi hittade 
hit.

ÄVEN SIGGES FÖRÄLDRAR 
Michael och Anna hittade hit via 
habiliteringen. 

Anna säger att det blev för 
smärtsamt att fortsätta gå på 
vanlig öppen förskola när man 
såg att Sigge inte hängde med i 
utvecklingen. Hon har känt ett 
stort behov av att träffa 

När Lina Bjar-
negård Carlsson 

tar fram trumman 
kan sångstunden börja 
för Vilja och de andra 

som kommit till 
Tilliten idag.  

Viljas mamma 
Emeli hörde 
talas om Till-
liten via BVC i 
Jonsered.
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REPORTAGE   

Ulrika van den Berg och Lina Bjarnegård 
Carlsson jobbar på Tilliten.

Ljudet klingar glittrande när Vilja, 14 måna-
der får hjälp av mamma Emeli att föra sin 
knutna lilla hand igenom vindspelet.

Trumman är omtyckt av alla deltagare.

Viljas mamma 
Emeli säger att 

hon tycker att det 
är skönt att komma 

till Tilliten. Här 
känner hon sig 

hemma.  
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andra som varit med om 
liknande saker.

– Det här är en fristad. Alla 
barn här är unika och har sina 
styrkor och svagheter. Och man 
får komma hit även om man inte 
är inskriven på habiliteringen.

En familj som inte är här idag 
men som besökt Tillitens öppna 
förskola i Lövgärdet är Aedey 
och hennes son Abdihafed. 
Abdihafed föddes med Downs 
syndrom och hjärtfel och har 
tre syskon. Mamma Aedey 
berättar att hon hörde talas om 
Tilliten via en förening för 
somaliska kvinnor och har 
under hösten besökt verksam-
heten flera gånger. 

– Personalen här tar sig tid 
att leka med min son, som inte 
har något tydligt språk och jag 
tycker om att träffa andra i 
liknande situation. Man förstår 
varandra, vi delar samma trött-
het, kärlek och närhet till våra 
barn, men vi delar också svårig-
heterna. Det är skönt, man kan 
slappna av och släppa ut käns-
lorna ur magen och prata om 
dem.

I BRÄCKE DIAKONIS verksamheter 
har man genom åren träffat 
många föräldrar som uttryckt 
just detta, att de inte känt sig 
hemma på den vanliga öppna 
förskolan och att de känt sig 
isolerade hemma. Därför 
ansökte man om arvsfondspeng-
ar för att starta en öppen 
förskoleverksamhet, och sedan 
januari finns nu öppna förskolan 
Tilliten på tre platser i Göteborg 
var sin förmiddag i veckan. 

Ulrika van den Berg, socio-
nom, är ansvarig för verksam-
heten: 

– Gemensamt är att många 
föräldrar inte vet var de ska 
vända sig med sin oro och sina 
frågor. Det är så mycket dessa 
föräldrar ska ha koll på och 
klara av och då kan det vara fint 
att träffa andra som har liknan-
de erfarenheter. Ibland kommer 
familjer där oron för barnet är 
så stor att man nästan kan ta på 
den. Då är det skönt med sam-
tal, att få prata. Jag tror på kraf-
ten att dela med varandra. 
Tilliten är på föräldrarnas – 
men också barnens villkor. 
Samspel och lek är viktiga 
ingredienser här.

LINA BJARNEGÅRD CARLSSON har 
arbetat i mer än tio år som 
logoped med äldre barn på tidig 
utvecklingsnivå. Hon är jätte-
glad över att få träffa så pass 
små barn och har ofta funderat 
på varför samspel och kommuni-
kation verkar komma in sent i 
habiliteringsprocessen, och då i 
form av utredning och  ”kommu-
nikationsträning”. 

– Jag förstår att det i början 
för en del barn handlar om 
överlevnad och det är säkert 
därför logopeder som arbetar 
med de minsta barnen är inrik-
tade på det primära behovet 
nutrition. Men kommunikation 
och samspel borde finnas med 
mer på något sätt från början, 
det är ju så viktigt.

Att hitta ett sätt att kommu-
nicera gör att många av de 
andra utmaningarna också kan 
börja falla på plats, tror hon. 
Och egentligen är det inte så 
komplicerat.

– Jag tror att vi behöver 
normalisera kommunikationen 
och pusha föräldrarna att inte 

TILLITEN
ÂArvfondsprojektet Öppna för-
skolan TilLiten är en mötesplats 
för familjer som har barn med 
funktionsnedsättning i åldern 0-6 
år. TilLiten har öppet tre dagar i 
veckan 9.30-12 på tre olika platser 
i Göteborg: Tisdagar i Lundby, 
onsdagar i Lövgärdet och fredagar 
i Örgryte. I Lövgärdet finns alltid 
arabisk- och somalisktalande kul-
turtolk med. 
Öppna förskolan TilLiten anordnas i 
samverkan med Göteborgs Kyrkliga 
Stadsmission, FUB Göteborg för 

barn unga och vuxna med utveck-
lingsstörning, Riksförbundet för 
rörelsehindrade barn och ungdo-
mar i Göteborg med omnejd samt 
föreningen Tidigt Föräldrastöd.
www.brackediakoni.se/tilliten

PRESENTERAS PÅ  
LEVA & FUNGERA
ÂTilLiten presenterar sin verksam-
het 27 mars kl 15.25 på Leva Scen & 
Bar på Svenska mässan i Göteborg.

En viktig del av verksamheten 
handlar om att barnen ska känna 
sig sedda och hörda.

vara rädda för att samspela 
med sitt barn. 

Lina använder taktila tecken, 
ljud, tecken som stöd, rytm och 
musik huller om buller, och ”ba-
dar” barnen i kommunikation, 
som hon säger. 

När det kommer till barn 
som har väldigt subtila signaler 
eller lång svarstid är det viktigt 
att också vara ett stöd till för-
äldrarna och bekräfta allt man 
ser.

– Alla kommunicerar! Det 
beror på hur du tittar och lyss-
nar, och hur villig du är att 
vänta in barnet. Det är svårt, 
det tar tid. Kanske är det bara 
en liten skillnad mellan olika 
skrik. Men för barnet, att upp-
täcka att det man signalerar tas 
emot och att man får respons, 
det är ju att bli sedd och hörd 
som människa. Â

Det här är en  
fristad. Alla barn 
här är unika och 
har sina styrkor 
och svagheter.  

Och man får  
komma hit även 
om man inte är  

inskriven på  
habiliteringen
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Handläggaren bara  
förhalar. Hur kan vi se 
till att vår son får det 
stöd han har rätt till?
”Vi blir bollade hit och dit 
och står på samma fläck som 
när sonen blev av med all 
assistans för ett år sedan”

Vår handläggare förhalar och undviker att 
svara på frågor. Vi får inga konkreta förslag 
på lösningar för vår son, nu i 25-årsåldern, vad 
gäller till exempel boende och ledigheter över 
storhelger. Istället får vi negativa beslut när 
det är för sent att överklaga.

Vår son fick inte ens extra ledsagning för att 

gå på en FUB-kurs, från fredag lunch till sön-
dag lunch. Han hade ”goda levnadsvillkor” 
utan denna kurs, hette det i avslaget.

Vi blir bollade hit och dit, handläggaren tar 
inte till sig något, ställer motfrågor om inne-
hållet i mina frågor trots att jag formulerat 
dem tydligt. Varje gång förhalas det en vecka i 
taget. Så har det hållit på nu i drygt ett års tid, 
och vi står på samma fläck som när sonen blev 
av med all sin assistans.

Vi går på knäna, men sonen tillhör LSS och 
ska därför garanteras goda levnadsvillkor 
utan att vi föräldrar eller anhöriga ska tvingas 
stå för allt.

Vi får inga konkreta förslag på 
lösningar för vår son om boende 
och ledigheter. Frågor förhalas 
tills vi får negativa beslut som är 
för sena att överklaga. Så lyder 
en av de problemställningar som 
Föräldrakrafts Harald Strand och 
Anna Barsk Holmbom besvarar på 
dessa sidor.

Anna Barsk 
Holmbom

Harald Strand
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Vad kan vi göra? Vi anser det som grova 
tjänste mannafel att förhala. Går det att kom-
ma till rätta med detta? Hur ska vi få vår sons 
rättigheter tillgodosedda? Vi behöver svar på 
vilka möjligheter som finns och hur de kan upp-
fyllas.

Vår ork börjar ta slut, men det får den inte, 
för vår son har rätt till ett värdigt och inne-
hållsrikt liv, e�er sina egna förutsättningar. 

Vi kan inte låta honom flytta in i det egna 
planerade boendet, där han bara kommer att 
få punktinsatser tre gånger per dag. Det fung-
erar inte för en person med den typ av funk-
tionsproblematik som vår son har med utveck-
lingsförsening, autism och adhd bland annat.

En förälder

Min erfarenhet är att när man hamnat i 
konflikt, måste det ske en omstart! Det 
sker lämpligast genom att ni begär en 

Individuell plan (IP) enligt LSS, 10 §, och som 
finns beskrivet i LSS-skolan lektion 7.

Kanske ska ni samtidigt begära att få en ny 
LSS-handläggare, med motivet att ni hamnat i 
konflikt, och att det saknas det ömsesidiga för-
troende som behövs för att personen ska få det 
stöd som LSS utlovar, ett liv som alla andra trots 
sina funktionsnedsättningar.

Observera att ”goda levnadsvillkor” enligt LSS 
bara är ett kvalitetsmått på hur beslutade insat-
ser ges. Att någon har goda levnadsvillkor utan 
begärd insats är alltså inte ett godtagbart svar! 
Då har handläggaren missat vad som står i lagen. 
Tyvärr gäller det även jurister i Förvaltnings-
rätten, vilket ni bör veta om handläggaren hänvi-
sar till någon dom. Prövning av en begärd insats 
ska alltid ske individuellt utifrån om personen 
har behov av just den insatsen. Där är lagen 
tydlig!

EN INDIVIDUELL PLAN måste kommunen vara med 
om att ta fram, om ni begär en sådan! Men för att 
den ska bli bra bör normalt inte LSS-handläggaren 
göra den (även om det tyvärr ofta blir så). Ta 
istället hjälp av någon annan med motsvarande 
kompetens för att skriva planen, kanske från 
habiliteringen. Det finns mallar på FUB:s webb, 
www.fub.se, och hos Autism & Aspergerförbundet 
samt i LSS-skolan (lektion 7).

Individuell plan är en oerhört viktig insats i 
LSS. Tyvärr försöker kommuner undvika den 
med argument att det finns andra planer som SIP 
och Genomförandeplan. Men då ska ni ge hand-
läggare rött kort!

Till sist; undvik konflikt och försök få samar-
bete, som jag skriver om i lektion 7. Be även 
handläggaren läsa igenom den lektionen före 
mötet.

Harald Strand

Arbetsgivaren 
måste skapa en 
god arbetsmiljö, 
oavsett hur  
arbetet ser ut
Det är viktigt att våga ta tag i 
frågan, och att göra det med 
respekt för varandra

 
Jag arbetar som assistent där arbetsmiljön för 
arbetsteamet inte är hälsosam. Det handlar i 
det här fallet om brukarens agerande, psykisk 
nedtryckning och övriga risker mot personal.

Förra året satte vår dåvarande chef in dub-
belbemanning för att vi anställda skulle få 
avlastning, och kostnaden går på kommunen. 
Brukaren i fråga har enbart enkel bemanning 
beviljad via Försäkringskassan.

Vi har varit tydliga inför vår nya chef att vi i 
personalen inte klarar arbetet om dubbelbe-
manningen försvinner. Då måste vi helt enkelt 
säga upp oss.

Nu är vi oroliga, då brukaren sagt till chefen 
att hen inte vill att vi ska vara två.

Vad har vi som personal rätt till i en sån här 
fråga? Kan chefen ta bort den extra insatsen 
för att brukaren inte vill ha två personal, trots 
att det är arbetsmiljön det gäller?

Bekymrad assistent

Hej, och tack för din fråga, som är viktig att 
diskutera inom personlig assistans. Kan 
det vara så att den assistansberättigades 

självbestämmande är mer viktig än personalens 
arbetsmiljö? Eller är det så att assistenternas 
arbetsmiljö går före den assistansberättigades 
självbestämmande?

Svaret är faktiskt nej på båda frågorna. 
Arbetsgivaren har två lagar att förhålla sig till, 
båda är lika viktiga. LSS och arbetsmiljölagen. 
Arbetsgivaren kan inte tvångsplacera assistenter 
hos den assistansberättigade mot dennes vilja 
men kan inte heller låta er ha en dålig arbetsmil-
jö. Det kan ibland vara en sann utmaning att få de 
båda lagarna att gå ihop men det är ändå så man 
måste arbeta.

Du skriver att den assistansberättigade har ett 
utmanande beteende. Det framgår inte om detta 
kommer sig av funktionsnedsättningen eller inte.

Jag ska försöka ge svar utifrån två olika vink-
lar: att det utmanande beteendet är en del av 
funktionsnedsättningen, och att det inte beror på 
det.

I båda fallen kan man se att den balansvåg som 
varje arbetsgivare måste tänka utifrån, där man 
har belastningar på de anställdas arbetsmiljö i 
den ena vågskålen och resurser i den andra, just 
nu är nedtyngd på belastningssidan. Frågan är då 

För att 
planen 
ska bli 
bra bör 
ni ta 
hjälp av 
någon 
annan 
än LSS-
hand-
lägga-
ren
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vad man kan tillföra i resursvågskålen för att det 
ska väga upp jämt.

BRA VÄGLEDNING FINNS. Om den assistansberätti-
gade har ett utmanande beteende till följd av sin 
funktionsnedsättning finns en mycket bra vägled-
ning från Socialstyrelsen om hur man kan arbeta 
för att minska det. Det handlar om att utesluta 
smärta eller sjukdom som orsak, se till att den 
assistansberättigades kommunikation fungerar så 
bra som möjligt, försöka få personen att röra sig 
fysiskt med mera. Det är inte något som ligger på 
assistenterna att göra men om det är på det här 
sättet kan ni ändå rekommendera er arbetsgivare 
att de går igenom materialet. På Kunskapsguiden 
finns även två filmer som kan användas som 
diskussionsunderlag med mera.

Om det utmanande beteendet inte har sin 
grund i funktionsnedsättningen, utan har andra 
orsaker, finns andra resurser som arbetsgivaren 
kan använda. Det viktiga när man arbetar med 
arbetsmiljö är att man har fokus på rätt fråga. Att 
arbeta är tufft ibland. Se på dem som arbetar på 
våra vägar, poliser, tunnelbanevakter eller arbe-
tar i gruvan i Kiruna. Arbetsgivarens ansvar är 
att se till att arbetet kan fungera utan risk för de 
anställdas hälsa trots arbetets beskaffenhet. Det 
innebär att det är väldigt sällan det är själva 
arbetet man ändrar. Istället ska arbetsgivaren 
titta på de anställda och se vad som kan göras för 
att de ska ha en god arbetsmiljö hur arbetet än 
ser ut.

Jag skulle inte säga att dubbelbemanning är 
den enda, och troligen kanske inte ens den bästa 
lösningen, i det här fallet. Men om dubbelbeman-
ning inte är lösningen så måste arbetsgivaren 
hitta andra resurser. Det kan t ex handla om att 
arbetsgivaren för samtal med den assistansberät-
tigade och förklarar hur ni assistenter upplever 
situationen. Ni kan behöva regelbunden och 
återkommande handledning för att hitta sätt att 
hantera era känslor inför arbetet. Det kan vara så 
att man behöver skapa kortare arbetspass och se 
till att ni får ordentlig återhämtning mellan 
arbetspassen och så vidare.

OM DETTA INTE räcker – tala om det. Om ni som är 
anställda inte anser att de åtgärder arbetsgivaren 
vidtar är tillräckliga ska ni tala om det. Risken är, 
som du ju också skriver, att ni annars slutar, och 
det gynnar ingen alls. Däremot har ni ingen 
absolut rätt att kräva just en viss lösning, utan det 
är ett bra resultat ni tillsammans med arbetsgiva-
ren ska sträva efter.

Om ni upplever att ni behöver stöd i förhållan-
de till er arbetsgivare finns möjlighet att vända 
sig till arbetsgivarens skyddsombud. Finns inget 
sådant kan ni vända er till det regionala skydds-
ombudet.

Det är bra att ni törs ta tag i frågan. Det är 
viktigt att man gör det och att man gör det med 
den största respekt för varandra. Lycka till!

Anna Barsk Holmbom
ABH Utbildning

Arbets-
givaren 
har två 
lagar att 
förhålla 
sig till, 
båda är 
lika  
viktiga.  
LSS och  
arbets-

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

miljö- 
lagen. 
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VåVåV gågå agag r vi sökökö a
mer assistans
– eller riskerar vi 
att bli av med allt?
MiMiM nini son ärärä föföf dödö dddd 19191 97 ochchc har didid aiai gaga ngng osenene autitit sisi msms
ochchc måttttt ltlt ilil gigi utvtvt evev ckckc lklk ilil nini gngn sgsg ssss tötöt rörö nrnr inini gngn .g.g HaHaH n ärärä bevilili -l-l
jajaj d perere srsr onlilil gigi asasa ssss isisi tatat nsnsn med 15151 titit mimi mar perere
dydyd gygy ngng . HaHaH n har dadad gaga lglg ilil gigi vevev rere krkr sksk amhmhm et fefef meme dadad gaga agag r i
vevev ckckc akak n ochchc vuxuxu exex nene knkn orttttt itit didi sdsd enene nattttt vavav rarar nnan
vevev ckckc akak ochchc har dådåd ejeje asasa ssss isisi tatat nsnsn .

NuNuN vilili llll vi attttt han sksks akak flyflyfl ttttt atat titit lili llll egege egeg t boenene deded
ochchc behehe övövö evev rere dådåd utötöt kökö nknk inini gngn av asasa ssss isisi tatat nsnsn enene menene
frfrf årår gågå agag n ärärä om vi våvåv gågå agag r sökökö akak merere asasa ssss isisi tatat nsnsn i
nuläläl gägä egeg t elllll elel rere kakak n deded t gågåg så ilili llll alal attttt vi kakak n blilil av
med alllll asasa ssss isisi tatat nsnsn ? HaHaH r hörörö t attttt FöFöF rörö srsr äkäkä rkrk inini gngn sgsg -
kakak sasa ssss an inini tetet fåfåf r änänä drdrd arar ettttt rerer dadad n befiefie nfinfi tltlt ilil gigi t besese lulul t
menene kakak n nekeke akak titit lili llll enene utötöt kökö nknk inini gngn av titit mimi marnrnr a.

VåVåV r son har ha� asasa ssss isisi tatat nsnsn senene år 2004.
BeBeB rere titit lili

Ibland är situationen så akut 
att man måste ansöka, och 
då ska man göra det

Hejeje Bertil! Det är socialföföf rsäkringsbalken
som stytyt ryry rätten till statlig assistansersätt-
ning. Förra vintern ”nödstoppade” rege-

ring och riksdagen omprövningarna, och föföf r när-
varande sker alltså inte några omprövningar.

Men Försäkringskassan har fofof rtfafaf rande rätt
att ompröva och dra in rätten till ersättning, om
det fifif nns ”väsentligt ändrade föföf rhållanden som
är hänföföf rliga till den föföf rsäkrade”.

Den skrivningen är viktig och innebär att
Försäkringskassan kan ta bort rätten till assis-
tans om exempelvis personen flflf yttar till ett
sjsjs ukhem eller om fufuf nktionsnedsättningens kon-
sekvkvk enser blir mindre omfafaf ttande så att perso-
nen inte längre har så stora behov.

51515 kapapa . 12121 § SFSFS BFBF
Rättetet n tilili llll asasa sisisi tatat nsersrsr ättntnt inini gngn sksks a ompmpm rörör vasasa i

deded n utstst trtrt ärär ckninini gngn som deded nna rärär tt har minini sksks at i
omfafaf ttntnt inini gngn på grund av väsäsä entligigi t ändrdrd arar deded
föföf rörö hrhr ålllll alal ndeded n som är hänföföf rörö ligigi a tilili llll deded n föföf rörö srsr äkrarar -
deded .

DET ÄR INTE lätt att föföf rstå vad Försäkringskassan
anser vara ”väsentligt ändrade föföf rhållanden”men
här är de exempel som tas upp i mymym ndighetens
vägledning:

flflf ytt till bostad med särskild service
att en person beviljljl as ett omfafaf ttande annat

samhällsstöd som helt eller delvis tillgodoser de
behov som assistansersättningen avava ser

att ett vårdbehov som bedömts vara egen-
vård blir delegerad sjsjs ukvkvk ård

att den enskildes hälsotillstånd är väsentligt
ändrat (till det bättre, då)

Dessa är naturligtvtvt is inte de enda föföf rändrade
föföf rhållandena, men det ger ändå en tytyt dlig bild
över att det inte handlar om att man anvnvn änder en
timme på morgonen istället föföf r på kvkvk ällen. Eller
att man plötsligt klarar sig på 16 timmar och en
kvkvk art istället föföf r 17 timmar per dygygy n.

När Försäkringskassan prövar rätten till flflf er
assistanstimmar tar de föföf rst och frfrf ämst ställning
till om det har skett ändringar i föföf rfafaf ttningar,
rättspraxis och annan normering sedan den
senaste prövningen, samt om detta påvåvå erkar
tidigare beviljljl ade assistanstimmar.

Om det inte har skett några sådana ändringar
kommer kassan bara att pröva om ni har rätt till
de timmar ni har sökt om.

Om det däremot har skett ändringar i föföf rfafaf tt-
ningar, rättspraxis och annan normering tittar
kassan på hur många tidigare beviljljl ade assistans-
timmar som berörs avava ändringarna.

Först tittar alltså kassan på hur många timmar
avava det nuvarande beslutet som berörs avava ändring-
arna och eventuellt ska tas bort.

Sedan tittar de på nynyn ansökan föföf r att se om det
fifif nns utrymme att beviljljl a flflf er timmar. Det är nog
lättast att visa med ett exempel och jag anvnvn änder
er egen situation som grund:

ErErE son är beviljljl ajaj d 105 timimi mar per vecka. Låt
oss sägägä a att deded t är trtrt erer år sedadad n han gjgjg ojoj rdrdr eded sinini
senasasa tetet ompmpm rörör vninini gngn . FöFöF rörö srsr äkrinini gngn sksks asasa san konstatat -
tetet rarar r dådåd att han berörör rörö srsr av flflf elel rarar rerer gege eläläl ndrdrd inini gngn ar.r.r

De kommer frfrf arar m tilllll att vididi en ompmpm rörör vninini gngn av
deded t nuvararar ndeded besese lulul tetet t sksks ulllll elel han bararar ha fåfåf tt 80
timimi mar per vecka. Den nynyn a ansökökö an är på 9
timimi mar per dydyd gygy n,n,n elllll elel r 63636 timimi mar per veckckc a.
FöFöF rörö srsr äkrinini gngn sksks asasa san bevilili jljl ajaj r 30 av deded sese sa.

Det nynyn a besese lulul tetet t bliriri dädäd rfrfr öföf rörö 105 – 25252 + 30 = 11111 0
timimi mar per vecka.

MEN, SOM JAGAGA skrev ovan, om Försäkringskassan
vid bedömningen anser att er son har ”väsentligt
föföf rändrade föföf rhållanden” i sitt livivi kan han fofof rtfafaf -
rande föföf rlora rätten till assistans!

Det är jättesvårt att ge råd i de här situationer-
na. Ni bör gå igenom situationen noga, kanske
prata med Autism- & Aspergerföföf rbundet och/h/h
eller FUB om deras erfafaf renhet när det gäller
personer i jämföföf rbar ålder. Ibland kan det också
vara så att en situation är så akukuk t att man måste
söka och då tytyt cker jag man ska göra det.

Anna BaBaB rsrsr ksks HoHoH lmlml bom
ABHBHB UtUtU btbt ilili dldl ndnd inini gngn

Er son 
kan  
förlora 
assistans 
om För-
säkrings-
kassan 
ser det 
som ”vä-
sentligt 
ändrade 
förhål-
landen”
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Hur ska jag få den 
hjälp jag måste ha 
för att kunna leva?
Min familj går på knäna. Det 
är katastrof. Men vart i hela 
världen ska jag vända mig?

Jag har ha� personlig assistans men fått den 
indragen. I stället menar kommunen nu att jag 
ska bo i särskilt boende. Jag har fått beslut för 
mer än ett år sedan men e�ersom kommunen 
inte har något boende som uppfyller de behov 
jag har som autistisk (tystnad, avskildhet, 
insatser för att klara tid och rum, kontinuitet) 
så har jag inte fått någon bostad.

Under tiden skulle jag ha boendestöd, minst 
fem timmar om dagen sju dagar i veckan. Men 
under många månader har detta inte verk-
ställts alls.

Min familj går på knäna, min syster mest. 
Jag är sextio år gammal, bor i eget boende jag 
alltså måste lämna för att få hjälp – som jag 
inte får e�ersom kommunen inte har något.

Det är katastrof. Men vart i hela världen ska 
jag vända mig? När jag varit i kontakt med IVO 
har de reagerat och kommunen har fått veta 
att det här inte är ok. Men kommunen har rea-
gerat mot mig och dragit in timmar, slutat ta 
kontakt (för boendestöd) och gör inte avvikel-
serapporter.

Vid SIP-möte har det bestämts om insatser, 
men inget händer och ingen tar kontakt med 
mig eller min syster och jag vet alltså inget om 
något. Hur ska jag hitta någon som kan se hel-
heten och faktiskt kan hjälpa mig att få den 
hjälp jag måste ha för att kunna leva?

Ellen

Boendestödet bör omvandlas 
till personlig assistans

När jag läser om dina problem och de krav 
du har på bostad är det för mig ganska 
uppenbart att det blir svårt för kommunen 

att hitta lämplig gruppbostad eller servicebostad. 
Dessa bostäder är idag alltför stora!

Mitt förslag till kommunen är att de omvandlar 
ditt nuvarande boendestöd (som inte fungerar) i 
egen lägenhet, till lämpligt antal timmar person-
lig assistans från kommunen. Det finns inget som 
hindrar kommunen att göra så juridiskt. Gör en 
begäran om sådan assistans till kommunens 
LSS-handläggare, med hänvisning till att det 
nuvarande beslutet inte fungerar!

Om du har råd, ta hjälp av en jurist. 
Alternativt, om du är medlem i FUB, så har du 
som medlemsförmån Rättsombud som kan hjälpa 
dig hos LSS-handläggaren.

Harald Strand

Sök på nytt, du  
har rätt till  
korttids även  
om kommunen 
har sagt nej

 
Min son på 27 år bor hemma och har beviljats 
daglig verksamhet och korttidsvistelse en helg 
per månad enligt LSS. 

Jag har nu hört mig för om möjligheten att få 
tillfällig kortidsvistelse (en vecka) vid enstaka 
tillfällen, men har fått beskedet att det inte är 
något man beviljar.

Tacksam för era synpunkter.
Lena

 
LSS styrs av individuella 
behov, aldrig av generella 
riktlinjer

Hej! Naturligtvis är svaret kommunen ger 
felaktigt och det strider mot LSS! Enligt 
lagen gäller att individuella behov styr 

beslut; aldrig några generella kommunala rikt-
linjer som kommunens svar i det här fallet tyder 
på!

Läs gärna lektion 4 i LSS-skolan på HejaOlika.
se om vad som gäller för insatsen. Det finns 
absolut inget hinder att erbjuda till exempel en 
vecka på läger eller motsvarande. Kanske kan de 
korttids han nu har inte erbjuda detta? Hur 
korttidsvistelse sker är kommunens ansvar, men 
detta får inte förhindra att beslut ska tas efter 
individuella behov.

Begär på nytt tillfällig korttidsvistelse och ta 
gärna med delar av min text i LSS-skolan i ansö-
kan. Lagen är på din sida. Lycka till!

Harald Strand

Jag har 
hört mig 
för om 
att få en 
vecka 
kort-
tids vid 
enstaka 
tillfällen, 
men fick 
beske-
det att 
det inte 
beviljas. 
Hur kan 
jag gå  
vidare? 

Har du också en fråga till våra 
experter?
Har du en fråga om 
personlig assistans? 
Eller om någon annan 
av de tio insatserna i 
LSS, lag om stöd och 
service till vissa funk-
tionshindrade? Anna 
Barsk Holmbom, ABH 
Utbildning, och Harald 
Strand, FUB och förfat-
tare till LSS-skolan, vill 
göra sitt bästa att ge 
svar. Mejla frågan till 
info@faktapress.se
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KRÖNIKA   Anna Pella

Vi måste ställa in planerna – igen. Agnes 
har blivit sjuk – igen. 

Det tog mig flera år att hitta sätt att 
hantera mina känslor över att det sällan 
blev som vi tänkt. Att vi inte kom i väg på 
sedan länge bokade resor, att vi med kort 

varsel fick lämna återbud till kalas och middagar. 
Jag var tvungen att lära mig att hålla nere förväntning-

arna för att inte bli så besviken hela tiden. 
Ovissheten gjorde att jag och Agnes pappa ett tag slu-

tade planera över huvud taget. Det var ju ändå ingen idé.
Och när Agnes blev riktigt dålig spelade inget annat 

ändå någon roll. Oron kom som ett slag i magen, sömnen 
ville inte infinna sig, vi fick tunnelseende och levde en 
kvart i taget. Våra egna behov sattes på vänt.

 
MEN SÅ KOM syskonen. Med sina känslor. Och behov.

Ju äldre de blev, desto mer förstod vi att de också blev 
besvikna när saker vi planerat behövde skjutas upp eller 
avbokas. De blev arga på oss för att vi inte höll vad vi lo-
vat, avundsjuka på kompisar som ”alltid fick göra roliga 
saker”, kände skuldkänslor gentemot Agnes, som trots 
allt var den som blivit sjuk.

Detta var oerhört svårt att möta.
Ofta gick det inte alls. Istället tolkade de vår oförmåga 

att möta dem som att vi var ointresserade, irriterade och 
arga – på dem.

  
SÅ HÄR I efterhand räcker det inte med att försvara sig 
med att vi höll på att gå sönder av trötthet och oro för 
deras storasyster. Eller att vi vid dessa tillfällen fick 
enormt dåligt samvete för att vi inte räckte till. 

Tack vare deras mor- och farföräldrar kunde många 
planer ändå bli av till slut. För det är jag evigt tacksam. 
Därför har jag skrivit ”Operation rädda sommar lovet”. Â

Å nej, 
inte nu 
igen!

Anna och 
Agnes Pella.

35

OPERATION RÄDDA 
SOMMARLOVET 
är andra delen i serien Funkis-
familjen och är skriven för 
barn 6-9 år, men kan läsas 
även i andra åldrar med eller 
utan en vuxen. Boken handlar 
om syskonen Vide, 8, Tintin, 5 
och Mio, 10 år. Mio har en säll-
synt diagnos och kan inte kan 
gå eller prata. Operation rädda 
sommarlovet handlar om ovis-
shet och hur Vide ska göra 
när alla planer blir inställda för 
att Mio är sjuk. Vide försöker 
komma på ett sätt att hand-
skas med de situationer som 
uppstår. Med hjälp av sin farfar 
hittar Vide till slut en lösning.

Författare: Anna Pella
Illustratör: Anna Forsmark
Förlag: Libris förlag 2019
Utgivningsdag: 15 mars 2019
ISBN: 978-91-7387-811-1

OM ANNA PELLA
Bakgrund: Journalist för bland 
annat tidningen Föräldrakraft. 
Har skrivit boken ”När du ler 
stannar tiden” (Libris) om livet 
med dottern Agnes som föd-
des med en svår flerfunktion-
snedsättning. Förra året kom 
”Operation slutstirrat” (Libris) 
som är första delen i barn-
boksserien Funkisfamiljen.
Familj: Mamma till Agnes, 
15, Ida, 13 och Stina, 10. Gift 
med Anders. Katterna Ozzy 
och Sigge samt hundvalpen 
Casper.
Bor: Åkersberga utanför 
Stockholm
Aktuell med: Andra delen i 
barnboksserien Funkisfamiljen: 
”Operation rädda som-
marlovet”. Under våren kan 
du trä�a Anna på olika håll i 
landet när hon berättar om 
boken eller håller workshops 
om livet som funkisfamilj. 

Var med i  
Föräldrakrafts  
utlottning!

Vi lottar ut fem böcker av ”Oper-
ation rädda sommarlovet”. Skicka 
ett mejl till info@faktapress.se. 
Skriv varför du vill vinna boken 
och glöm inte att ange din posta-
dress. Vinnarna meddelas senast 
den 1 april.

Ny bok av Anna Pella:  
Operation rädda sommarlovet

MISSA INTE PÅ LEVA & FUNGERA 
OCH KOMMUNIKATIONSKARNEVALEN
Kom och köp ett signerat exemplar av Operation Rädda som-
marlovet till mässpriset 120 kr.
Mingla med oss i Föräldrakrafts monter C02:19 tisdagen den 
26/3 kl 16-17.

Lyssna när Anna berättar om boken på Leva Scen & Bar ons-
dag 27/3 kl 11.50-12.05.
Anna syns också tillsammans med Lotta Frécon på Kommu-
nikationskarnevalen med workshopen ”Ett gott liv – för alla?” 
onsdagen 27/3 kl 16-16.45 samt som avslutande föreläsning 
torsdag 28/3 kl 14.45-15.45.
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Att erbjuda helhetslösningar 
som privat utförareKONFERENS

Den 1–2 april 2019 går en 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 

Kursen vänder sig till privata anordnare 
som vill erbjuda mer än personlig assistans, 
men också till kommuner som vill kunna 

lägga ut mer än assistans och till landsting som vill 
kunna lägga ut vård på privata an-
ordnare. 

Vi utgår från den verklighet 
många anordnare och assistansbe-
rättigade befinner sig i. Många be-
viljas inte assistans men behöver 
ändå kvalificerat stöd, kanske i 
form av vård eller socialtjänstinsat-
ser. 

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. 

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

Att hålla god 
kvalitet.

Uppföljning av 
kvalitet – hur gör 
man det?

Vad händer med 
LSS-utredningen? 

De ekonomiska 
villkoren för anord-
nare.

Vilka föreskrifter 
gäller frör HSL-
insatser?

Att våga utveck-
las och växa.

Ekonomi i blan-
dad verksamhet.

LOU – om kom-
munal upphand-
ling.

LOV – valfrihets-
systemen.

Plats: Sensus, 
Klara Södra 
Kyrkogata 1, 
Stockholm

Dagar: 1–2 april 
2019

HELHETSLÖSNINGAR

  Scanna  
koden för att  
komma direkt till  
info & anmälan 

  Info även på  
abhutbildning.se
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KRÖNIKA   Sören Olsson & Yvonne Olsson

Många av oss upplever 
att livet ofta är en 
smärtsam tillvaro, 
även om vi kan gå 
med på att det finns 
undantag då vi mår 

ganska bra. Men hur förhåller det sig 
egentligen – är det verkligen så? Eller 
är det ett omedvetet val vi gör, när vi 
fokuserar på det mörka och det som 
orsakar smärta? Är vi så vana att se 
taggarna att de just därför tar upp det 
största utrymmet i våra liv? Kanske 
sätter vi på oss våra bekymmerglasögon 
utan att reflektera om de egentligen 
behövs? 

Den fysiska smärtan är kroppens fi-
nurliga system för att vi ska överleva. 
Har vi ont i huvudet är det svårt att vara 
medveten om någonting annat och vi 
behöver vila. Bränner vi oss på handen 
drar vi omedelbart bort den, för att inte 
skada oss ännu mer. Vilken fantastisk 
komplex mekanism vår kropp är!

Men hur ofta vaknar vi på morgonen 
och känner att kroppen inte har ont nå-
gonstans? När allt är bra, är det så lätt 
att glömma att den över huvud taget 
finns där och vi kanske tar den för gi-
ven. Kroppen gör oss medvetna om 
smärta, men den verkar inte ha något 
inbyggt system som gör oss lika med-
vetna om glädje och harmoni. Kanske är 
det något vi behöver träna på?

Vad skulle hända med våra liv om vi 
blev mer medvetna om de stunder då vi 
faktiskt har det bra? När inget speciellt 
händer, men vi har det lugnt och triv-
samt. Kanske skulle det visa sig att vi är 
lite lyckligare och mer tillfreds än vi 
tror.   

Behöver du dina
bekymmerglasögon?

Yvonne  
och Sören 

OIsson.

FÖR VÅR EGEN del, har vi efter många år 
av smärta i kropp och själ blivit mer 
medvetna om när allt känns bra. Att 
vakna en morgon med en kropp som 
inte gör ont eller en känsla av glädje för 
att solen skiner – det är lycka. När 
kroppen orkar städa och göra det fint 
eller när vi har möjligheten att slappna 
av i so�an och till och med ha det lite 
tråkigt – det är en lyx. De stilla små 
stunderna när allt är precis som det ska 
vara, de ger oss en svindlande känsla.  

När vi medvetet lägger märke till det 
vackra omkring oss, det kan vara att 
kroppen inte har ont någonstans, en få-
gel på balkongräcket eller grannens 
barn som skrattar i glädje, så infinner 
sig små stunder av glädje då vi känner 
oss mer levande. Dagen får en kvalitet 
som den annars inte har. 

Vi har upptäckt att livet inte alltid är 
så fullt av smärta och sorg som vi tidi-
gare har trott. Självklart finns det där 
och det måste vi också få vara i och leva 
ut. Men dessa känslor har emel-
lanåt helt förblindat oss och 
hindrat oss från att se något 
annat. Det lilla ordet ”nöjd” 
är lätt att skratta åt eller 
tycka är lite tråkigt. Men 
att vara nöjd är under-
skattat! För oss inne-
bär detta ord välmå-
ende och glädje. Ett 
sätt att förhålla sig till 
livet.

NÄR VI SER tillbaka på livet 
med en pojke med funktions-
nedsättning, är det det vackra 
som vi bär med oss. Många stunder 
undrade vi varför livet förde med sig så 
mycket smärta för vår älskade son och 
när han lämnade sin kropp kändes livet 
enbart plågsamt. Tanken på att uppleva 
livet som vackert eller att vara nöjd 
kändes då som ett hån och slag i ansik-
tet. En sådan sorg överskuggar allt an-
nat och behöver få sin tid. Men efter 
fyra år, när vi klarar av att ta ett steg 
tillbaka och försöker se samma tillvaro 
genom vår sons ögon och medvetande, 
så ser det annorlunda ut för oss. 

Ludvig älskade livet! Han hade stun-
der av enorm smärta och år av sjuk-
dom, men det genomsyrade inte hans 

syn på livet i stort. Det var som om de 
svåra dagarna var undantag som inte 
tog bort glädjen i att ha ett liv och en 
kropp. Han njöt av sitt liv. Trots sjuk-
dom och rädsla, så älskade han sin 
stund på jorden. 

Ludvigs sätt att se på livet – genom 
ett medvetande som i samhället betrak-
tas som outvecklat – innehåller en djup 
sanning och har lärt oss mycket. Han 
var i sin smärta och rädsla när de stun-
derna kom men han gav dem inte mer 
uppmärksamhet än de krävde. Han var 
en mästare i att låta dem passera och 
att inte vara kvar i dem längre än nöd-
vändigt. En intelligens som är väldigt få 
”normalstörda” människor förunnade.

HAN SA OFTA att han hade sån tur! Att 
han hade så roligt. Han var lycklig över 
mycket i vardagen – för att det inte 
regnade, en bra låt, över en burk Cola 
eller en cool tröja. Sina sista månader 
var han fullkomligt tillfreds när han i 

lugn och ro målade eller såg 
djurprogram på TV. När 

en vän tog sig tid att 
hälsa på, eller över en 

bulle. Vi har aldrig 
trä�at någon som 

har uppskattat de 
enkla sakerna i 
vardagen och 

livet så mycket 
som han gjorde. 

Han var ofta fullkom-
ligt nöjd och ville inte 

ha det annorlunda. Han 
hade ju sån tur!

LUDVIG HAR HJÄLPT oss att se lycka och 
glädje, men också visat oss intelligensen 
i att kunna se det. För vår del kan det 
innebära små saker som en kopp te, en 
promenad eller ett samtal med våra 
älskade döttrar. Vi inser allt oftare hur 
”nöjda” vi är!

Vi ser storheten och intelligensen i 
hans förhållningssätt. Han tyckte inte 
alls om taggarna och tistlarna, men de 
tog inte upp hela utrymmet eller lade en 
konstant skugga över hans liv. I det 
ägde han en visdom som långt över-
skred vår. 

Vilket privilegium att få leva med en 
sann levnadskonstnär! Â

E�er många 
år av smärta i 

kropp och själ har 
vi blivit medvetna 

om när allt 
känns bra.
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ATT FÅ JOBBA tillsammans med 
Elin var ren glädje. Med en 
fingertoppskänsla utöver det 
vanliga, och stort engagemang i 
varje enskild berättelse, gjorde 
hon Föräldrakraft till en ännu 
bättre tidning.

Men när redaktionen skulle 
träffas för den årliga middagen i 
december 2016, dök Elin inte 
upp. Hon hade dragits med 
smärta i höften några månader 
och väntade på röntgenresulta-
tet. Senare samma dag kom 
sms:et. Cancern hade kommit 
tillbaka. Nu hade den spritt sig i 
kroppen och gick inte att bota.

Vi fortsatte träffas med 
jämna mellanrum. Vi pratade 
mycket. Om döden. Om livet. 
Om våra familjer. Om hennes 
barn som skulle växa upp utan 
sin mamma, och om mina barn 
som skulle förlora ett syskon. 

DEN SISTA GÅNGEN vi träffades 
hade hon fått hjälpmedel likt de 
vi har hemma hos oss. Rösten 
var tunn och skör, kroppen ville 
inte längre lyda. Hon hoppades 
på en fin julafton tillsammans 
med sin familj. Det fick hon 
också. Men redan på juldagens 
morgon började kroppens 
funktioner avta, en efter en, tills 
hon en söndagsmorgon i januari 
tog sitt sista andetag.

Föräldrakraft har förlorat en 
medarbetare. Två barn har 
förlorat sin mamma. En man 
har förlorat sin fru. Vi alla har 
förlorat en ovanligt klok med-
människa.

Anna Pella

Till minne av Föräldrakrafts  
formgivare Elin Breyer Hedberg

Elin Breyer Hedberg kom 
till Föräldrakraft en höst-
dag 2013 för att ta sig an 

arbetet som formgivare för tid-
ningen. Med många års erfaren-
het från arbete på tidning i kom-
bination med stor kreativitet 
och stort hjärta, blev hon snabbt 
en självklar och viktig pusselbit 
på redaktionen.

Vi hade lärt känna varandra 
fem år tidigare, när vi som 
nyinflyttade i Åkersberga 
engagerat oss i att starta en 
förskola. 

Vi fick en speciell kontakt 
redan från början. Hon var på 
riktigt intresserad av hur vårt 
familjeliv, där ett barn har en 
svår flerfunktionsnedsättning, 
såg ut. 

Hur vi hanterade vetskapen 
om att en familjemedlem levde 
på lånad tid.

Våren 2009 promenerade vi 
med våra barnvagnar, helt 
ovetandes om att en knöl växte 
i hennes ena bröst. När cancern 
var ett faktum och under den 
tuffa behandlingsperioden 
pratade vi åter om livets skör-
het, men nu utifrån Elins per-
spektiv. Så småningom blev hon 
friskförklarad och det var i 
samband med det jag tipsade 
henne om att Föräldrakraft 
sökte en formgivare.

Elin Breyer 
Hedberg gick 
bort den 20 
januari 2019.

FOTO: PRIVAT

”Att få jobba  
tillsammans med 

Elin var ren glädje. 
Med en fingertopps

känsla utöver det 
vanliga, och stort 

engagemang i varje 
enskild berättelse, 

gjorde hon  
Föräldrakraft till  

en ännu bättre  
tidning.”
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 Rekreationsveckor på TALLKROGEN 
För vuxna finns följande veckor: 
10-16 juni, 20-26 juni, 1 Juli-7 juli, 12-18 juli 
22-28 juli, 20-26 augusti, 29 augusti- 2 september 
För barn och ungdomar: 
Sommarläger för barn och ungdom: 1-7 augusti  
Äventyrsvecka  för ungdomar: 10-16 augusti 

 

Sköna sommardagar fyllda av aktiviteter. Läs mer på hemsidan eller ring och 
beställ broschyr och ansökningshandlingar. 

TALLKROGEN Fub-gården är belägen 2 mil norr om Uppsala. 

 

 

         

Tel: 018 - 37 03 02 • info@tallkrogen-fub.se • www.tallkrogen-fub.se 

Nytt TAKK-material

annika@sprakbussen.se
www.sprakbussen.seannika@sprakbussen.se 

www.sprakbussen.se

Färdiga spel med handledningar kopplade 
till nya läroplanen. Kopieringsunderlag 
att använda direkt i verksamheten.
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lindrig utvecklingsstörning
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Uppdragsgivaren 
uttrycker önskemål

De anställda 
dokumenterar

utbildning och rådgivning
AAA

DokApp – Kvalitet på riktigtDok
App

Läs in QR-koden 
om du vill veta mer 
om DokApp

Anna Barsk Holmbom    www.abhutbildning.se
  info@abhutbildning.se

Anordnaren 
följer upp

Har du som assistansanordnare 
insett vikten av fungerande 
dokumentation och ett levande  
kvalitetsledningssystem men 
saknar rätt verktyg? Nu släpper 
ABH Utbildning ett webbaserat 
system som hjälper dig med allt.
* kvalitetsledning
* genomförandeplan
* dokumentation
* uppföljning
Allt i samma system!

Allt i samma program!

Genomförandeplan

GenomförandeplanUppdraget 
skapas

https://assistans.dokapp.se
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eBike App
Med GPS
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Nu kan alla
CYKLA

VELOPLUS

FUN2GO OPAIR HUSKY

En grund- och gymnasie-
särskola med inriktning, 
ämnesområden och fritids för 
elever med flerfunktionshinder.

Rullen erbjuder rätt 
utbildning i en kommuni-
cerande och trygg miljö. 

Med höga förväntningar ger 
vi eleven bästa möjliga 
självkänsla, och möjlighet att må 
bra i sin kropp och kunna 
förmedla vad hen vill till vem 
som helst, när som helst.

 
PODD som AKK
Centralt i Rullens idé ligger att 
språket är avgörande för utveckling 
av ny kunskap. På Rullen pratar alla 
PODDiska och eleverna är delaktiga i 
utvärdering och förbättring av 
utbildningen.

Rätt utbildning  
i kommunicerande 
och trygg miljö

Heldagsskolan

www.heldagsskolanrullen.com

Rullen
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LSS-SKOLAN 2019
LÄR DIG MER OM DINA RÄTTIGHETER

HELT NY VERSION INGÅR I FÖRÄLDRAKRAFT
NR 2 – I DIN BREVLÅDA DEN 19 MAJ 2019

✃

     ATT NÅGRA BEHÖVER MER                      FÖR ATT FÅ LIKA,           DET ÄR DET SOM ÄR                        RÄTTVIST.

MED HARALD STRAND

 LSS-SKOLAN

18lektioner

Boka annons i Föräldrakraft nr 2, 2019
SENAST 24 APRIL 2019.

NÄSTA NUMMER LSS-skolan 2019. TeTeT ma Personlig
assistans. Utkommer 19 maj 2019.

Tidvis tidvis.se 19

ToToT bii TeTeT chnology tobii.com 3

Unik Försäkring unikforsakring.se 63

Värna varna.nu 56

Ågrenska agrenska.se 57

FÖR 13 ÅR SEDAN
Våren 2006 lanserades tidningen Föräldrakraft på webben och
hösten samma år utkom den första pappersutgåvan.
Sedan dess har vi publicerat inte mindre än 70 utgåvor och upp-
skattningsvis cirka 5000 sidor. På HejaOlika.se (tidigare forald-
rakraft.se) finns cirka 5000 artiklar. För dig som prenumererar är
allt tillgängligt online, när som helst!

IDAG
Vi är stolta över att tidningen spelar en viktig roll för många enskil-
da och familjer,r,r men också för professionella och alla de som har
engagemang för funktionshinderfrågor.
Inget av detta vore möjligt utan stödet från våra trogna prenume-
ranter och annonsörer. TaTaT ck vare er kan vi också glädja oss över
att denna 2019 års första utgåva, i den 14:e årgången, är så välfylld
med både artiklar och annonser. /V/V/ iViV på FöFöF rörö ärär lälä dldl rdrd arar krkrk arar ftftf & HeHeH jeje ajaj OlOlO ilil kiki akak
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Frösunda 
– personlig assistans– personlig assistans
Vi ser både dig och dina assistenter

Läs mer och byt till Frösunda Omsorg: 
Web: frosunda.se/bli-kund 
Tel: 0771-37 67 86 32
Mejl: kundkontakt@frosunda.se

Det är lätt att nå 
oss och vi erbjuder 
nära ledarskap.

Sök jobb som personlig 
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frosunda.se/jobbsidan
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