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STRA 
rsonlig assistans 

Personlig assistans på dina villkor i Umeå, Örnsköldsvik, Sundsvall, Falun, Stockholm, 
Göteborg, Klippan och Helsingborg. 

Besök www.lystraassistans.se idag och läs mer om hur vi kan göra din vardag lite möjligare. 

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

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

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

Prenumerera på

”Jättebra tidning. Den  
stärker och v ärmer när  
det är som tuffast.”
  – Förälder
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Så kom jag och Rasmus på en 
rolig och utvecklande lek
– Krönika av Marika Jardert på sidan 66
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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

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

Foto: Linnea  
Bengtsson
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Valter Bengtsson
Chefredaktör &  
ansvarig utgivare

Smarta sättet 
att förändra 
funkispolitiken 
i din kommun

www.anhoriga.se

Samtalsgrupp 
för anhöriga på webben
(Lärande nätverk)

Syfte: 
Ge anhöriga till personer med flerfunktionsnedsättning möjlighet till 
samtal och erfarenhetsutbyte med andra i samma livssituation.

Anhöriga – alla som har en nära relation till en person med flerfunk-
tionsnedsättning. Med flerfunktionsnedsättning menar vi en svår 
rörelsenedsättning i kombination med medelsvår/svår intellektuell 
funktionsnedsättning ofta med medicinska komplikationer.

Information, kontaktuppgifter och anmälan:  
via Nka:s webbplats: http://anhoriga.se/samtalsgrupp_anmalan

ÖNSKEBRUNNEN

Något du önskar men inte behöver?
Den som säger att lycka inte kan köpas för pengar, har 
aldrig köpt en hundvalp. Att få köpa sig något man 
önskar men inte behöver är en mänsklig rättighet. 
I varje fall om du frågar Önskebrunnen. Det behöver 
inte ens handla om ett husdjur, utan också om något 
helt annat. En musikupplevelse, en resa, en dator eller 
ett onödigt dyrt plagg. Något som kan skänka en stunds 
glädje i en annars tu� vardag. 
   För att söka pengar ur Önskebrunnen måste du bo i 
Göteborg med omnejd, dvs Göteborg, Öckerö, Mölndal, 
Kungsbacka, Partille, Lerum/Floda, Kungälv eller Härryda. 
Maxbeloppet ligger runt 20 000 kronor. Ansökningsblan-
kett hittar du på vår hemsida www.onskebrunnen.se
   Skicka en ifylld ansökan senast den 30 januari 2020 till: 
SEB Private Banking Sti�elser, via mejl 
till sti�elsesupport.goteborg@seb.se med 
rubrik Önskebrunnen.

Välkommen till Önskebrunnen

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

Under sommaren har jag ägnat en hel 
del tid åt att besöka kommuner som 
nominerats i tävlingen Bästa LSS-
kommun. Det man ofta påminns om 
är betydelsen av aktiva föreningar 
som på lokal nivå slåss för LSS, lagen 

om stöd och service.
 De flesta kommuner som visar framfötterna har 

nämligen fått oumbärlig hjälp av föreningar som 
FUB och RBU. ”De fungerar som en internrevision”, 
sa en LSS-chef på en av reportageresorna. Förening-
arna driver opinion, granskar och lägger fram lös-
ningar.

Samtidigt har föreningarna det tut med små 
resurser, och ofta vikande medlemsantal. Tack vare 
eldsjälar, som kämpar för allas trygghet, fungerar 
det ändå!

Som redaktör för Föräldrakraft (som inte är en 
förening, utan ”endast” en facktidskrift) är det extra 
roligt att göra nedslag ute i kommunerna och se vad 
som pågår inom deras funktionshinderverksamhe-
ter.

Utmaningarna inom LSS är jättestora, och repor-
tagen från kommunerna visar att det är viktigare än 
någonsin att gå med i föreningar för att påverka 
kommunerna att prioritera rätt. 

Här hoppas jag att ni läsare även utnyttjar den 
kunskap som varje utgåva av Föräldraft utgör. Varje 
nummer är fulladdat med argument för kloka beslut 
om LSS och andra funktionshinderfrågor. Som pre-
numerant har du alltid tillgång till alla utgåvor digi-
talt – nu över 70 nummer och många tusen sidor.

SOMMARENS HETASTE LSS-DEBATT handlade om habi-
literingsersättningen till deltagare på dagliga verk-
samheter. Det var många upprörda känslor när det 
stod klart att många kommuner avstått 
från att använda statsbidraget. Därmed 
gick många deltagare miste om den 
bonus som de hade rätt till. 

Besök vår webb hejaolika.se för att 
läsa allt om ”skämslistan” över kommu-
ner som struntade i pengarna. Trots en 
förbättring jämfört med tidigare så 
har fortfarande alltför många kom-
muner en skamlig attityd till del-
tagarna. Â
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STÖD &  service

Inföföf r nästa krkrk is:
Ta sjsjs älv reda på
viviv lken beredskapapa
som finns

Eva Borgström, FUB, medverkar
den 28 novembmbm er på en hel-
dagskonfefef rens om krisbered-

skap föföf r personer med fufuf nktionsned-
sättningar. Hon menar att det finns
många saker som behöver föföf rbättras.

HUR ÄR KRISBEREDSKAPEN  
PÅ GRUPPBOSTÄDER?

Jag ringde runt till gruppbostäder i
min hemkommun i anslutning till
stormen Alfrfrf ida i januari 2019.
Endast en gruppbostad hade en alter-
nativ värmekälla i fofof rm avava en kamin.
De nynyn are bostäderna saknade alter-
nativ uppvärmning. När jag frfrf ågade
hur de ordnade med mat till de boen-
de, svarade de att man hade beställt
pizza. Någon beredskap föföf r hur man
skukuk lle lösa matlagningen vid ett
långvgvg arigt elavava bvbv rott hade man inte.

Lösningen föföf r personalen i en

utkykyk ld gruppbostad föföf r unga vuvuv xna
med intellektuell fufuf nktionsnedsätt-
ning var att ringa runt till föföf räldrarna
och frfrf åga om deras söner/r/r döttrar
kukuk nde komma hem till föföf räldrarna.
Personalen i de uppringda gruppbo-
städerna var tacksamma över att jag
hörde avava mig och frfrf ågade hur de hade
drabbats och att jag lovade att lyftftf a
frfrf ågan med kommunen.

VAD ÄR MEST BRÅDSKANDE  
ATT FÖRBÄTTRA?

Ansvarsfrfrf ågan mellan olika huvuvuv d-
män behöver klargöras, det vill säga
mellan kommun, privata utföföf rare
samt hälso- och sjsjs ukvkvk ården. Det
måste exempelvis vara tytyt dligt vem
som ansvarar föföf r krisberedskapen i
gruppbostäder och servicebostäder
som drivs i privat regi. Det måste
ävävä en fifif nnas en beredskap föföf r perso-

ner som bor i egen bostad med per-
sonlig assistans. Är det den privata
anordnaren som har ansvaret i hän-
delse avava kris, eller kommunen?

Det måste klargöras om hälso- och
sjsjs ukvkvk ården har tillräcklig beredskap
föföf r personer med omfafaf ttande flflf er-
fufuf nktionsnedsättningar. Många är i
behov avava olika sorters eldrivna hjhjh älp-
medel föföf r att överleva, i händelse avava
ett långvgvg arigt elavava bvbv rott. Finns kapaci-
tet på sjsjs ukhus med reservelaggregat
att ta emot dessa personer?

VILKA RÅD VILL DU GE TILL  
ENSKILDA OCH ANHÖRIGA?
Ta reda på vilken beredskap grupp-

bostaden/n/n s/s/ ervicebostaden har. Finns
reserv-el eller alternativ värmekälla?
Finns extra fifif ltar, stearinljljl us, möjöjö lig-
het att laga mat vid elavava bvbv rott? Finns
ett föföf rråd med baslivsmedel och extra

FrFrF årår gågå ogog rna som anhörigigi agag
måstetet stätät lla: FiFiF nns altetet r-r-r
nativavav väväv rmekäkäk llolol r?r?r
ViViV lklkl akak livsvsv medede eded lslsl fsfs öföf rrårår d
ochchc exexe trtrt arar medede iciner
fifif nns? HaHaH r persrsr onalelel n
chchc eckckc listotot r på vavav d som
behehe övevev r gögög rarar s?Evavav Borgrgr sgsg trtrt örör m ärärä inini trtrt erer sese ssss epepe olilil titi itit sisi ksks sasas mordrdr -d-d

narerer på RiRiR kiki sksk föföf rbrbr ununu deded n FUFUF BUBU .B.B

NU GÖR VI SMÅLAND & ÖLAND TILLGÄNGLIGT!
EN HELT NY GUIDE MED TILLGÄNGLIGHETSANPASSAD INFORMATION INOM 

MAT&DRYCK | BOENDE | SE&GÖRA | EVENEMANG

WWW.TILLGANGLIGHETSGUIDE.SE

TILLGÄNGLIGHETSGUIDE.SE
för Småland och Öland

TILLGÄNGLIGHETSGUIDE.SE

TILLGÄNGLIGHETSGUIDE.SE

TILLGÄNGLIGHETSGUIDE.SE

R 163
G 25
B 91
#A3195B

R 122
G 124
B 129
#7A7C81

DIN Condensed Bold

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvxyzåäö
1234567890 !”#€%&/()=?

HeHeH jjeje ajaj Olilil kiki akak föföf r ett år sedadad n.
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mediciner? Finns checklistor för vad 
personalen ska göra i händelse av en 
allvarlig kris av något slag?

Till dig som har personlig assistans 
och anlitar en privat assistansanord-
nare: Vilken beredskap har utföra-
ren? Vem har ansvaret för assistan-
sen om de personliga assistenterna 
inte kan ta sig till jobbet på grund av 
inställd kollektivtrafik eller bränsle-
brist? Om du behöver evakuera på 
grund av en allvarlig kris: Känner 
kommunen till var du bor?

 
HUR PÅVERKAS ANHÖRIGA?
Det kan bli ett stort problem. Det 

blir svårt att förena förvärvsarbetet 
med omvårdnad och tillsyn av den 
närstående. 

Det kan också bli betungande om 
föräldrarna är till åren komna eller 
har nedsatt hälsa. Det kan även vara 
svårt för personen med funktionsned-
sättning att lämna sin invanda miljö i 
gruppbostaden/servicebostaden. 

 
VAD BÖR BEREDSKAPSPLANER 

INNEHÅLLA?
LSS-bostädernas beredskapspla-

ner behöver innehålla vilken bered-
skap bostaden ska ha vad gäller 

reservlager av livsmedel, extra filtar, 
stearinljus, ficklampor, batterier, 
transistorapparat och en så kallad 
powerbank, det vill säga laddare för 
mobiltelefon som inte är beroende av 
el. I händelse av en kris ska all perso-
nal veta att det finns en beredskaps-
plan. Det ska vara ett levande doku-
ment som all personal, även vikarier, 
ska vara väl förtrogen med. 

Många kommuner har identifierat 
riskgrupper vid längre krissituatio-
ner, och hit hör personer som bor i 
LSS-bostäder. Många kommuner har 
också tagit fram evakueringsplaner, 
eftersom en lösning vid långvarigt 
elavbrott är att evakuera människor 
till en lokal där det finns reservel. 
Gott så! 

Men det saknas planer för hur 
verksamheten ska fungera i evakue-
ringslokalen. För många personer 
med intellektuell funktionsnedsätt-
ning eller autism är det svårt att byta 
miljö. Evakuerings lokalen kommer 
dessutom med stor sannolikhet samla 
en större grupp med män niskor; både 
personer med funktionsnedsättning 
och äldre som bor i särskilt boende 
samt personal. 

Det är därför viktigt att personalen 

har checklistor över vilka arbetsupp-
gifter som ska prioriteras vad gäller 
de enskilda personerna. 

En viktig uppgift är exempelvis att, 
med stöd av individuellt anpassad 
alternativ och kompletterande kom-
munikation, AKK, och kognitivt stöd, 
förklara för de boende varför de 
behöver evakueras och vad som 
kommer att ske i evakueringslokalen. 

Checklistan bör även innehålla vad 
som ska tas med till evakueringsloka-
len när det gäller exempelvis hjälp-
medel, mediciner och personliga 
tillhörigheter. Det kan även finnas 
behov av alternativa journalsystem 
vid elavbrott, reservlager av medici-
ner, inkontinenshjälpmedel med 
mera. Â

HEA Medical vill erbjuda rullstolsanvändare ett bättre liv. Andreas Collin är medaljör i 
rullstolsrugby och använder ett elastiskt universalband när han leker med sin dotter. 

Livstidsgaranti gäller för bälten och selar från Bodypoint. www.heamedical.se

Läkaren Elin drabbades av en tumör och har varit långvarigt sjuk. Nu arbetar hon 
heltid och använder Edero armhjälpmedel både på jobbet och hemma i köket. 

www.heamedical.se

Eva Borgström och övriga talare vid 
debatt om krisberedskap i Almedalen 
i juli 2019. Den 28 november ordnas 
en heldagskonferens på samma tema. 
Läs mer på kompetensfordig.se/ 
krisberedskap
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Tidrapportering
Schemaläggning

ATL-kontroll
Schemasimulator

Frånvarohantering
Semesterhantering

Social journal 
Dokumentation 

E-signering av dokument
Intern E-post

CRM

Ekomoni/Budget
Processhantering

Rutinhantering
Ärendehantering

Kundundersökningar
Medarbetarundersökningar

Webbutbildningar
Kvalitetsledning med Årshjul

Chefsportal
Medarbetarportal

Dashboard 

Verksamhetssystem för Assistansbolag
Öka kvaliteten och effektivisera er vardag!

Tidvis är ett 100% webbaserat system som kan köras från dator, surfplatta eller telefon. 
 Nu även som helhetslösning med stöd för Boenden, Dagliga verksamheter, 

Tjänstemän, Ledsagning, mm.

www.tidvis.se               033 - 722 10 10 

Den 5–6 november anordnar 
Föräldrakraft och ABH Utbild-
ning & Rådgivning ”Kompe-

tensdagar LSS” i Malmö. 
Vi bad Anna Barsk Holmbom, 

programansvarig, att svara på några 
frågor om varför.

Många assistansföretag är hårt 
pressade. Vad kan de göra för att 
åter bli framgångsrika?

– Det är ingen hemlighet att små-
skalighet kan inne-
bära problem när 
ekonomin blir otill-
räcklig. Jag tror att 
man som anordnare 
kan behöva tänka på 
att utvidga sin verk-
samhet om man ska 
klara sig framöver. 

– Det kan handla 
om att hitta nya 
uppdragsgivare inom 
den nisch man finns 
Men det kan också 
handla om att ut-
veckla sin verksamhet mot nya mål. 
Till exempel att ta emot nya typer av 
uppdrag, kanske till och med enligt ny 
lagstiftning. 

– Nya uppdrag skulle kunna handla 
om att börja utföra assistans till barn, 
om man inte har gjort det tidigare. 
Eller till personer med utmanande 

beteende. Det kan också vara till 
exempel uppdrag enligt socialtjänst-
lagen eller vårduppdrag.

Konferensen lägger stort fokus på 
internets betydelse, varför?

– Om man vill få nya uppdragsgiva-
re måste man, helt naturligt bli mer 
känd. Antingen lokalt inom sitt upp-
tagningsom råde eller kanske till och 
med Sverigetäckande. I vilket fall som 
helst måste man då på något sätt 

arbeta för att bli mer 
känd och hur gör man 
det enklast om inte 
genom internet? 
Samtidigt innebär det 
en stor utmaning. Dels 
är man inte ensam om 
att ha kommit på den 
idén, dels måste man 
hela tiden tänka på att 
respektera sina nuva-
rande uppdragsgivares 
personliga integritet. Vi 
kommer naturligtvis att 
prata om båda sakerna 

under konferensen.

Hur får man mest nytta av konferen-
sen? 

– För oss är det viktigt att det som 
sägs under konferensen inte stannar 
där, utan att konferensen ses som ett 
avstamp till verklig förändring i 

verksamheten. Därför kommer vi att 
ha en kort workshop där deltagarna 
får fundera över hur den nya kunska-
pen ska omsättas i praktik när man 
kommer hem.

Konferensen pågår under två full-
matade dagar, kan du nämna fler 
höjdpunkter?

– En av de stora svårigheter i 
många anordnade står inför idag är 
rekrytering. Jag ser själv fram emot 
att få höra mer om kampanjen ”Kära 
assistent”, som varit en stor framgång 
på sociala medier, för att se om den 
kan vara ett sätt att nå nya personer 
att rekrytera. Vi ska också få lyssna 
på en rekryteringsexpert som inte 
kommer från vårt eget område och 
därför kan ge nya perspektiv. Det tror 
jag kommer att bli nyttigt och spän-
nande.

Varför har ni valt Malmö?
– Vi har bestämt att genomföra 

kompetensdagar på flera olika orter i 
Sverige och valde att börja med 
Malmö där vi vet att det finns stor 
kunskapstörst och många anordnare 
som vill satsa framåt. 

– Vi kommer sedan att alternera 
kompetensdagarna mellan Malmö, 
Göteborg och Stockholm. Ja, kanske 
även på fler orter också om det finns 
efterfrågan.�Â

”Det finns  
stor kunskaps-
törst och 
många vill  
satsa framåt”
Anna Barsk Holmbom ser fram mot 
”Kompetensdagar LSS” i november

Anna Barsk Holmbom. 
FOTO: LINNEA BENGTSSON

LSS-SKOLAN  
LÄR DIG MER OM DINA RÄTTIGHETER

BESTÄLL HÄR: 
HEJAOLIKA.SE/BESTALL

33   

FÖRÄLDRAKRAFT  NR 2, 2019

✃

”Att några behöver mer för att få lika, det är det som är rättvist.”

MED HARALD STRAND

LSS 
SKOLAN
2019

Harald Strand är författare till LSS-skolan som publiceras här i Föräldrakraft och på hejaolika.seHan är ordförande för Riksförbundet FUB  och driver även bloggen Reclaimlss.org

Susanna Skoglund, en av 
talarna, berättar om hur man 
arbetar med barnuppdrag.



Krisberedskapen föföf r personer
med fufuf nktionsnedsättningar
uppmärksammas i en debattar-

tikel i Dagens Samhälle.
”Personer som behöver samhällets

stöd föföf r att klara vardagen har lika
stor rätt till en fufuf ngerande krisbered-
skap som alla andra medborgare, och
vi har alla har ett gemensamt ansvar
att se till att de fåfåf r detta skykyk dd”,
skriver bland annat Anna Barsk
Holmbom, Jessica Smaaland och
Harald Strand i debattartikeln.

”ViViV menar att det måste tas frfrf am
tytyt dliga svar på ansvarsföföf rdelning.”

ViViV dare heter det i debattartikeln
att ”socialnämnden i varjrjr e kommun

är ansvarig föföf r kris i all LSS-
verksamhet. Men hur fufuf ngerar det i
praktiken? Finns det kykyk laggregat och/h/h
eller flflf äktar i gruppbostäder, service-
bostäder och demensboenden?
ViViV lken utbildning fåfåf r orutinerade,
och kanske outbildade, sommarvika-
rier om hur de ska hantera en eventu-
ell kris? Personer med intellektuella
fufuf nktionsnedsättningar, kanske i
kombination med andra fufuf nktions-
nedsättningar kan vara mer känsliga
mot värme. Hur är beredskapen föföf r
det?”

En annan frfrf åga som behöver fåfåf ett
svar innan nästa långvgvg ariga elavava bvbv rott
är hur livsnödvändiga hjhjh älpmedel

kommer att fufuf ngera. Många hjhjh älpme-
del har inte någon tillräcklig batteri-
backukuk p.

Och vad händer om personal som
behövs föföf r att ge stöd enligt LSS eller
socialtjtjt änstlagen inte kan ta sig till
jobbet på grund avava att de allmänna
kommunikationsmedlen inte längre
fufuf ngerar?

”Finns det då beredskap hos hälso-
och sjsjs ukvkvk ården att rycka in och ge det
livsuppehållande stöd som vissa
personer kommer att behöva?” frfrf ågar
debattörerna.

I debattartikeln påminns om hel-
dagskonfefef rensen om krisberedskap i
Stockholm den 28 november.Â
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VeVeV rksamhetssystem för Assistansbolag
Öka kvaliteten och effektivisera er vardag!

Tidvis är ett 100% webbaserat system som kan köras från dator, surfplatta eller telefon.
Nu även som helhetslösning med stöd för Boenden, Dagliga verksamheter,

TjTjT änstemän, Ledsagning, mm.

www.tidvis.se 033 - 722 10 10

”Hur säkrkrk ar viviv
skykyk dydy det föföf r
personer med
LSS- och SoL-
insatata ser?”

BESTÄLL HÄR: 

KrKrK irir sisi bsbs ererer dsdsd ksks akak papa en grgrg arar nsksks akak s ävevev n på en heeeeldldl adad gssgsg ksks okok nfefef -
rerer ns i Stotot ckckc hkhk olmlml deded n 28 novevev mber.r.r

BILDEN: DAGENS SAMHÄLLE DDEN 5 SEPTTEMBER 2019
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YRKESLIVTEMA

När mellanbarnet fick sin autism-
diagnos satte Camilla och Max sina 
karriärdrömmar på paus. Istället 
startade ett intensivt arbete på 
hemmaplan för att ge sonen 
Benjamin möjlighet till ett mer 
självständigt liv.

När drömmen omNär drömmen om

karriären
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”Det går inte att göra karriär. 
Vi får anpassa oss efter verk-
ligheten”, säger Camilla och 
Max Ney som ägnat 20 tim-
mar i veckan åt sonen Benja-
mins intensivträning. 

FOTO: ANNA PELLA

får vänta

Hur kombinerar man sin yrkeskarriär med att vara förälder till barn med omfattande behov? 
Är det ens möjligt? Här är vittnesmål från föräldrar om hur de pusslar för att få ihop det. 

Funkisförälder   
+ karriär = SANT?
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Med paddan i ett stadigt
grepp och den andra
handen fofof rmad i en
halvcirkel runt mun-
nen lutar sig Benjnjn amin,

8, mot mamma Camilla och viskar
hemlighetsfufuf llt i hennes öra. Hon
nickar och ler och hjhjh älper honom
sedan att låsa upp tidsbegränsningen
så att han kan anvnvn ända den en liten
stund till, frfrf am till dess att pappa
Max blir klar med middagen.

Detta hade inte varit möjöjö ligt föföf r
några år sedan. VaVaV rken att Benjnjn amin
skukuk lle kukuk nna frfrf åga om hjhjh älp, göra sig
föföf rstådd eller att hans föföf räldrar
skukuk lle kukuk nna göra undantag frfrf ån de
dagliga fafaf sta rutiner som varit en
föföf rutsättning föföf r hans autismdiagnos.

Familjljl en Ney har tre barn och
Benjnjn amin är föföf dd i mitten. Med åren
har alla barn fåfåf tt en neuropsykiatrisk
diagnos, men Benjnjn amin är den som
hittills behövt mest stöd i sin utvtvt eck-
ling, vilket i sin tur påvåvå erkat föföf räld-
rarnas föföf rhållningssätt till sina jobb
och karriärer. Men vi tar det frfrf ån
börjrjr an.

EFTER EXAXAX MEN FRÅRÅR N entreprenörspro-
grammet på Södertörns högskola
börjrjr adeMaxNey arbeta som kommu-
nikationskonsult på en PR-byryry å i
Stockholm. Detta ledde i sin tur till ett
uppdrag som ansvarig föföf r olika
kampanjnjn er inom landstingspolitiken
och däreftftf er till jobbet som kommuni-
kationschef på ett stor bygygy gföföf retag.

Camilla i sin tur läste samhällsve-
tenskap på Umeå Universitet och
arbetade sedan i olika opinionsbil-
dande organisationer med frfrf ågor
kring jämställdhet och hållbar ut-
veckling. För 14 år sedan börjrjr ade hon
arbeta på en internationell bistånds-
organisation, där en frfrf amtid med

utlandstjtjt änstgöring och mer ansvar
lockade.

2009 föföf ddes deras föföf rsta barn och
tvtvt å år senare kom Benjnjn amin. De
föföf rsta åren fafaf nns inga stora orosmo-
ment föföf rutom att han hade vätska
bakom trumhinnorna och därföföf r
behövde operera in rör i öronen.

Max bytte jobb igen, den här gång-
en blev han opinionsbildare och
däreftftf er kommunikationschef på
Neuroföföf rbundet. ÄvÄvÄ en om han kom
hem i tid frfrf ån jobbet gick han i jobb-
tankar om kvkvk ällarna och var inte
riktigt närvarande.

När Benjnjn amins språkukuk tvtvt eckling
inte tog fafaf rt som den skukuk lle tänkte de
båda att det berodde på att hans
hörsel varit påvåvå erkad avava öronproble-
men. Eftftf er remiss till en logoped som
tytyt ckte att Benjnjn amin gavava lite dålig
ögonkontakt, och ett besök på föföf rsko-
lan där det blev tytyt dligt att han helst
lekte föföf r sig sjsjs älv,v,v kontaktade Max en
ingiftftf släkting som var barnpsykiatri-
ker och som några veckor sedan
studerade Benjnjn amin vid en släktsam-
mankomst.

Camilla minns stressen som kom
med de råd som släktingen gavava senare
samma kvkvk äll:

– Han sa att han misstänkte autism
och vi fifif ck rådet att söka hjhjh älp så fofof rt
sommöjöjö ligt, eftftf ersom tidig intensiv-
träning kukuk nde göra stor skillnad föföf r
Benjnjn amins frfrf amtida utvtvt eckling.

Några månader senare, på
våren samma år som Ben-
jNjN amin ska fyfyf lla tre år,r,r görs
en utredning som bekräf-f-f
tar auaua tism, men det ska

dröjöjö a ytyty terligare ett halvår innan de
fåfåf r komma igång med den intensivivi trä-
ning somMax släkting pratat om.
Camilla är nunun gravava id med parets tredjdjd e

barn och är samtidigt inne i en hektisk
period på sitt arbete.

När barnen har somnat på kvkvk ällen
går hon på det hon kallar ”j”j” obbskiftftf
nummer tvtvt å” – och googlar allt som
fifif nns att läsa om autism och intensiv-
träning. Ju mer hon läser, ju mer
stressad blir hon. Det är bråttom,
men hon vet inte hur man gör. Hon
läser också att autism är ärftftf ligt, och
oroar sig föföf r barnet som växer i
hennes mage.

Sömnsvårigheterna kommer gan-
ska snart, hon fåfåf r återkommande
huvuvuv dvärk och käkpartiet låser sig.
Hennes samtalskontakt på BUP
tytyt cker att hon ska sjsjs ukskriva sig. På
intytyt gygy et frfrf ån läkaren hon går till anges
”A”A” kukuk t stressreaktion”. Hon fåfåf r träfffff afaf
en KBT-psykolog som hjhjh älper henne
att göra avava slappningsövningar och
fofof rtsätter att gå i samtal på BUP.P.P
Eftftf er några veckor börjrjr ar hon jobba
halvtid igen.

SOMMAREN KOKOK MMEROCH i väntan på att
intensivivi träningen ska börjrjr a köper de
konsulthjhjh älp avava en privivi at vårdgivivi are
och föföf rsöker påbåbå örjrjr a träningen sjsjs älva.

Någonstans här inser Max att han
behöver göra en föföf rändring. För att de
ska kukuk nna genomföföf ra träningen
behöver han släppa tankarna på
jobbet och vara mer närvarande. De
måste dela lika, annars kommer det
inte att gå.

I slutet avava sommaren föföf ds deras
tredjdjd e barn och däreftftf er påbörjrjr as
Benjnjn amins träning, som ska pågå 30
timmar i veckan under tvtvt å år.
Egentligen har de läst att 45 timmar i
veckan vore ännu bättre, men det är
inte logistiskt möjöjö ligt.

Förskolan tar hand om 20 timmar
avava träningen och Camilla och Max tar
resten. Det viktigaste avava allt är

”En förutsättning
för att vi ska klara detta

är att dela allt lika”
Att gögög rarar yrkrkr ekek sese kakak rriär samtidigigi t som ens barn behehe övevev rmymym cycy kckc ekek t stötöt d kakak n vavav rarar en enorm påfåfå rfrf erer sese t-t-t
ningngn .g.g FöFöF rärär ldrdrd arar krarar fafa tftf trtrt ärär fäfä ffff afaf deded CaCaC milla ochchc MaMaM xNeNeN yeye som har föföf rsrsr ökt hittatat en balans i tillvlvl avav roror n.

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!



”En förutsättning
för att vi ska klara detta

är att dela allt lika”

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!

HeHeH mma hos fafaf milili jljl ejej n NeNeN yeye ärärä dadad gagag rnrnr a
fufuf lulu llll av rurur titit nini er ochchc anpnpn asssss nsns inini gngn agag r föföf r att
fåfåf barnrnr ens vavav rdrdr adad g att fufuf nunu gngn erarar .

FOTO: ANNA PELLA
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GRUPPBEHANDLING  
FÖR FÖRÄLDRAR 
Navigator ACT är en behovsbedömd 
gruppbehandling och vänder sig 
till föräldrar som vill lära sig ett nytt 
förhållningssätt till stress, sorg, oro och 
de ökade påfrestningar som det kan 
innebära att vara förälder till barn med 
särskilda behov.  
Läs mer om metoden och var  
ACT-grupper hålls:  
www.habilitering.se/navigatoract
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en annan skulle vara svårt 
med tanke på det stöd vi 
byggt upp runt våra barn. 

Max nickar.
– Nu har vi någon form 

av kontroll. När spännande 
jobberbjudanden dyker 
upp, är vår första tanke om 
det är möjligt. Kommer 
den nya arbetsplatsen vara 
lika flexibel som nuvaran-
de? Kommer vi vara lika 
effektiva som vi är idag? 
Ofta landar vi i att det inte 
kommer att funka. Vi 
undviker att tänka på vad 
vi kunde ha haft. Det går 
inte att göra karriär. Vi får 
anpassa oss efter verklig-
heten.

Han säger att ett stort 
beslut behöver fattas den 
närmaste framtiden. Deras 
yngsta barn skulle också 
gynnas av mer träning och 
de måste göra nya planer 
för att få till mer tid för den 
i vardagen. 

Camilla nickar.
– Barnens utveckling 

hänger ju på oss. Och 

ansvaret är stort. Vad 
händer om vi kraschar?

De pratar om att försöka 
använda sin sommarse-
mester för att komma 
igång. Men Camilla har 
också gjort en lista på alla 
familjemedlemmars önske-
mål om utflykter för som-
maren, något hon tagit 
med sig från habilitering-
ens stressbehandlingspro-
gram. På hennes egen lista 
står en tur till Höga kusten 
och Omnebadet i hennes 
hemtrakter runt 
Örnsköldsvik. Men där 
står också ”plocka en 
sommarbukett”, ”ligga i 
hängmattan” och ”läsa en 
bok”. 

Och karriären? Ja, den 
får vänta lite till. Â

Fotnot: Benjamin heter egent-
ligen något annat. Camilla och 
Max vill att deras son med tiden 
själv ska få välja hur han förhåller 
sig till vad omgivningen vet om 
hans diagnos.

att träningen uppfattas 
som rolig och motiverande 
för Benjamin, och det blir 
ett pussel att få ihop varda-
gen med ett nyfött barn och 
en femåring. 

När Max tränar med 
Benjamin tar Camilla hand 
om de andra barnen, lagar 
mat och sköter markservi-
cen. Och vice versa.

Den enda dagen i veckan 
de inte tränar på kvällarna 
är de så trötta att de bara 
sitter i soffan.

Camilla slutar sjunga i 
sitt jazzband, slutar gå till 
sin studiecirkel, slutar 
träna. Hon tänker ”Hur ska 
det ens gå att jobba efter 
föräldraledigheten?”. Hon 
anmäler sig till habilite-
ringens stressbehandlings-
program Navigator ACT, 
dit hon går med sitt yngsta 
barn i bärsjal. Där träffar 
hon andra i liknande situa-
tion och får nya verktyg för 
att hantera sin stress, hitta 
en riktning och prioritera 
det som är viktigt för hen-
ne. 

Det kan vara att hon ska 
ta en liten, liten omväg på 
stigen genom skogen på 
vägen hem från jobbet, 
eller meditera en kort 
stund på tunnelbanan. Att 
få plats med det som är 
viktigt för henne – men i 
miniformat. 

Camilla rekommenderar 
Max att också gå i behand-
ling. I början känner han 
sig mest stressad, det blir 
ytterligare en sak som ska 
hinnas med. 

Men med tiden känner 
han att han blir bättre på 
att bromsa ältandet, stanna 
upp och reflektera. Han 
måste inte längre försöka 
lösa allt på en gång, utan 
istället försöker han ta en 
sak i taget. Och han har fått 
lära sig mindfulness, något 
som han har stor nytta av 
när tålamodet inte räcker 
till.

Och samtidigt som 
träningen suger musten ur 
föräldrarna, börjar den ge 
resultat. Benjamin ger mer 
ögonkontakt, börjar prata, 
blir mindre utagerande. 
Detta blir en drivkraft att 
orka fortsätta, dag efter 
dag, timme efter timme. 

Så här i efterhand upp-
skattar de att de äg-
nade ungefär 20 tim-

mar i veckan åt att gå på 
möten, planera, förbereda, 
följa upp och träna med 
Benjamin. 

Max säger att han har 
full förståelse för föräldrar 
som inte orkar eller ger 
upp längs vägen.

– En förutsättning för att 
vi skulle klara detta var att 
vi delade helt lika. Hur det 
går till om man inte är 
överens eller är ensamstå-
ende, vill jag inte tänka på. 
Grundförutsättningen är 
att man har ett jämställt 
förhållande och en gemen-
sam problembild, och är 
beredd att göra en lika stor 
insats. 

Och även fast de två åren 
nu passerat och mer därtill, 
är dagarna fulla av rutiner 
och anpassningar för att få 
Benjamins vardag att 
fungera.

Max säger att Benjamins 
diagnos blev ett uppvak-
nande för honom, även när 
det gällde hans syn på sitt 
arbete. 

– Det finns en magne-
tism i den bekräftelse man 
får om man gör ett bra jobb. 
Jag fick tänka om. Det var 
uppenbart att det inte 
skulle funka om jag fortsat-
te på samma sätt. Jag 
behövde vara närvarande. 

Han säger att Benjamins 
diagnos fick honom att 
hitta hem till familjen. 
Samtidigt har jobbet varit 
ett andningshål och är än 
idag. Han har en flexibel 
arbetsgivare och kan jobba 
ikapp på kvällar eller hel-
ger om han behöver vara 
ledig på dagtid. 

CAMILLA HAR I sitt arbete 
behövt tacka nej till en del 
jobbresor. Hon har medve-
tet valt att inte vara så 
öppen med sin situation, 
eftersom hon inte vill 
riskera att bli särbehandlad 
eller förfördelad i lönedis-
kussioner och nya uppdrag. 

– Jag vill inte att någon 
ska tycka synd om mig. Jag 
hade gärna arbetat utom-
lands en period, något som 
är omöjligt idag. Bara att 
flytta från vår stadsdel till 

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. 
Förskrivare i upphandlade regioner får kostnadsfri 
utbildning vid beställning. Läs mer på vår hemsida.

NYHET! 
FIBERTYNGDVÄST 

FÖR BARN 

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

Hos oss hittar du

DET MJUKA, TUNGA 
FIBERTÄCKET & 
TYNGDVÄSTEN
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Vår dotter Ellen har en bilateral 
spastisk CP-skada, epilepsi och 
synnedsättning. Vi jobbar som 

optiker (Ida) och som produktspecia-
list (Sonny). Innan Ellen föddes job-
bade vi båda 100 procent. En arbetsgi-
vare frågade, när Ellen var tre 
månader, om hon var frisk nu. Så vissa 
arbetsgivare har inte förstått något 
överhuvudtaget. 

Vissa yrkesmässiga mål vi hade 
tidigare finns fortfarande kvar men 
det blir kanske lite mer komplicerat 
att uppnå dem nu. Vissa andra mål 
känns inte ens viktiga längre. Rent 
krasst är vi ganska nöjda om båda två 
klarar av att jobba. 

Vi är båda väldigt slitna emellanåt 
och har funderat på att söka terapeu-
tisk eller medicinsk hjälp. Sonnys 
chef är väldigt förstående och har 
som tydlig inställning att familjen 
kommer i första hand. Det är aldrig 

problem från chefens sida att vara 
borta ens veckovis, som det blivit ett 
par gånger när Ellen blivit inlagd. 

Ida har bytt jobb för att ha närma-
re till jobbet och på så vis kunna jobba 
mer utan att vara borta från hemmet 
fler timmar. Ida har också gått ned i 
tid för att underlätta lämning och 
hämtning på förskolan. Idag jobbar 
Ida 76 procent och Sonny 100 pro-
cent, helt enkelt för att Sonny tjänar 
mycket mer och det ska gå ihop eko-
nomiskt.

SONNY STYR SIN egen arbetstid och kan 
jobba ifatt timmar för till exempel 
läkarbesök och behöver därför oftast 
inte ta ledigt för aktiviteter som 
sträcker sig mer än ett par timmar. 

Ida behöver dock ta ledigt för varje 
tillfälle om det inte går planera in på 
en ledig dag, men med de periodvis 
täta vårdbesöken behövs en hel del le-

digt, något som kan kännas jobbigt för 
Ida som precis bytt arbetsplats. 

Att Ida kan jobba så mycket som 76 
procent beror på att hon jobbar var 
tredje helg och då är ledig några 
vardagar istället. 

Vi tycker att vi har fått ihop det 
ganska bra när det gäller arbetet. Det 
vi känner saknas är aktiviteter som 
anordnas för barn som Ellen efter 
arbetstid. 

Idag erbjuds det en hel del aktivite-
ter dagtid som vi inte har möjlighet 
att vara med på eftersom vi jobbar. Då 
Ellen kan bli sjuk i längre perioder 
och till vardags har många vårdbesök, 
går vab- och föräldradagar åt till just 
det. Utöver det har vi inte möjlighet 
att vara lediga för att hitta på roliga 
saker, dels för att inkomsten blir så 
mycket mindre, dels för att vi måste 
ha de dagarna till godo för vårdbe-
sök.�Â

”Rent krasst så är vi
ganska nöjda om båda två

Bildtext

klarar av att jobba”
Ida och Sonny Ståhlgren, föräldrar till Ellen snart 3 år:

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

Läs mer på vår hemsida www.aiai.se

Sveriges ledande webbtjänst 
för personlig assistans!

Ida och Sonny tycker att de 
har fått ihop det ganska bra 
när det gäller arbetet, men 
de saknar aktiviteter för 
Ellen efter arbetstid. 

FOTO: LINNEA BENGTSSON
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”Rent krasst så är vi

klarar av att jobba”

Vår son har en grav CP-skada. 
När han föddes arbetade jag 
heltid och hade en vision om 

att fortsätta med det även efter för-
äldraledigheten. 

Jag har känt symtom av utmatt-
ning i perioder och som egenföreta-
gare med uppdrag som konsult hos 
en kund möts jag av viss förståelse, 
men inte helt. Jag har behövt byta 
roll och tänka om helt sedan vi fick 
barn. Jag har gått ned i tid och i 

perioder inte kunnat arbeta alls. 
Idag arbetar jag deltid med annat, 

samt som assistent åt vårt barn. Jag 
skulle gärna vilja jobba mindre som 
assistent och mer med annat – men 
det går inte. 

Vi har behövt anpassa livet och 
jobb helt efter vår situation. Vi hade 
önskat mer stöd från landsting, 
försäkringskassa och kommun, och 
samordning mellan alla kontakter. 
Tänk om vi hade haft en kontaktper-

son som skötte allt, och det bara 
behövdes ett intyg för att söka assis-
tans, parkeringstillstånd, bilstöd med 
mera. 

Det finns så mycket som skulle 
kunna effektiviseras och göras bätt-
re. Det i sin tur skulle kunna göra att 
vi föräldrar skulle kunna behålla 
hälsan och fortsätta arbeta med det 
vi vill och som vi utbildat oss till. Â

”Vi har behövt
tänka om och anpassa livet

Förälder till en pojke, 8 år:

helt efter vår nya situation”

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

Läs mer på vår hemsida www.aiai.se

Sveriges ledande webbtjänst 
för personlig assistans!



18   FÖRÄLDRAKRAFT  NR 3, 2019

YRKESLIV   

Vår  yrkesidentitet

har   alltid
Lotta kombinerar idag sina 
erfarenheter som lärare och 
mamma till Vilma genom 
att anordna workshops om 
livet som funkisfamilj.

FOTO: LINNEA BENGTSSON
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Vår äldsta dotter Vilma har ett 
syndrom som heter SLO 
vilket medfört flerfunktions-

nedsättning och stora medicinska 
behov. När Vilma föddes jobbade jag 
som lärare på en gymnasieskola i 
Stockholm, som jag varit med att 
bygga upp sen starten. Det första 
året var oerhört tu t, vår dotter fick 
inte i sig näring och behövde ständig 
tillsyn och övervakning, och jag 
började sova dåligt. 

Under föräldraledigheten gick 
jag till min chef och visade en mind-
map över de kontakter jag dagligen 
koordinerade kring min dotter. Han 
förstod att jag redan hade ett hel-
tidsjobb men vi kom överens om att 
jag skulle komma tillbaka och jobba 
40 procent i samband med att min 
dotter började på en förskole- och 
habiliteringsverksamhet några 
dagar i veckan. Han ordnade en 
specialdesignad lärartjänst utan 
direkt elevansvar.

NÄR MIN DOTTER var tre år föddes 
hennes lillasyster. Det gav ny energi 
samtidigt som vi hade lyckats få en 
hyfsat fungerande assistans och 
saker hade blivit lite mer stabila 
kring vår dotters hälsa.

Efter föräldraledigheten med 
lillasyster tog jag tjänstledigt från 
gymnasieskolan. Jag sökte och fick 
ett drömjobb, en helt ny tjänst som 
jag skulle forma helt själv. Den enda 
haken var att det var en heltids-
tjänst, men jag tänkte att jag skulle 
kunna gå ned i tid så småningom. 
Det blev ohållbart. Ganska snart 
började jag sova ännu sämre än 
tidigare och dessutom kom en rad 
andra utmattningssymtom.

Jag gick till vårdcentralen för att 
förnya ett recept, mot migrän tror 
jag det var, och läkaren ville genast 
sjukskriva mig. Jag sa nej, men 
nästa gång vi träffades blev jag sjuk-
skriven för utmattning. Under 
sjukskrivningen genomgick jag 
behandling i stresshantering och 
sorgbearbetning.

EFTER ETT DRYGT halvår gick jag 
tillbaka till min gamla arbetsplats på 
gymnasieskolan för att börja arbets-
träna. Att jobba som lärare med det 
yttersta ansvar för elevers undervis-
ning och betyg kändes svårt att 
kombinera med det ”berg- och 
dalbaneliv” som livet med Vilma 
innebär. Idag arbetar jag på skolan 
50 procent med skolövergripande 
frågor. Vid sidan om har jag också 
börjat hålla workshops om livet som 
funkisfamilj.

I efterhand kan jag se vad som 
gjorde mig sjuk. Min yrkes identitet 
har alltid varit viktig, min presta-
tion har varit starkt kopplad till min 
självkänsla. När livet med min 
dotter gick från att överleva till att 
bli lite lugnare, ville jag för mycket 
och körde på alldeles för hårt.

JAG HAR FÅTT tänka om helt, accepte-
ra att vårt liv är som det är och att 
varken jag eller min man kan jobba 
heltid. Jag trivs med att jobba 50 
procent men när Vilma eller assis-
tenterna blir sjuka,  eller något 
annat händer blir det ändå för 
mycket. Jag har lite sent i livet 
kommit på att prestation på jobbet 
kanske inte är det viktigaste, och att 
oavsett vad jag gör är jag ju ganska 
härlig som jag är. Â

Lotta Frecon, mamma till Vilma, 12 år:

Göran 
”Min första praktik var 
på en elektronikfirma.

Nu arbetar jag som 
föreläsare.”

Daglig verksamhet  
på en arbetsplats  
som passar just dig. 

Har du rätt till daglig 
verksamhet, då kan du  
välja oss.  

Misa finns i Stockholm, 
Helsingborg, Lund,  
Uppsala och Västerås. 
 

Hoppas vi ses!

2519942019

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

Vår  yrkesidentitet

har   alltid
varit viktig
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Klara och Kristian Beijer, föräldrar till Freja, 2,5 år:

Vår dotter Freja föddes i mars 
2017. Under förlossningen fick 
hon svår syrebrist vilket bland 

annat har resulterat i en grav CP-
skada.

Allt vändes upp och ned när Freja 
kom, och vi har fått tänka om helt när 
det kommer till framtiden. Innan var 
vi båda väldigt engagerade i våra 
arbeten, jobbade mycket och hade 
höga ambitioner karriärmässigt. Nu 
har vi insett att det troligtvis aldrig 
kommer gå att kombinera omsorgen 
om vår dotter med en krävande karri-
är utanför hemmet, i alla fall inte för 
oss båda. 

Vi har båda varit sjukskrivna i 
olika omgångar. Klara hade utmatt-
ningssymtom i slutet av graviditeten 
med Freja (kombination av väldigt 
mycket att göra på jobbet, graviditet 
och dödsfall i familjen). Tanken var 
sedan att hon skulle ”vila upp sig” 
under föräldraledigheten. Men så 
kom Freja, med allt som hörde till, så 
någon chans till återhämtning blev 
det verkligen inte. 

KLARAS ARBETSGIVARE VAR väldigt 
förstående. De sa att hon skulle ta den 
tiden som hon behövde och sen 
komma tillbaka i den grad som hon 
klarade av, ingen press. Hon var 
hemma cirka ett och ett halvt år på 
heltid, och då delvis sjukskriven. 
Därefter började hon arbeta på halvtid 
och gick efter några månader upp till 
75%. Arbetsuppgifterna har anpassats 
med mindre ansvar och mängd, hon 
har ett flexibelt jobb, med möjlighet 
att jobba hemifrån och på tider som 
passar henne. I perioder har det ändå 
varit väldigt tufft, och vi har ofta fått ta 

hjälp av familj som bor utanför 
Stockholm för att orka med.

Även Kristian har varit sjukskri-
ven (helt och delvis) i perioder, då vi 
helt enkelt inte mäktat med att ta 
hand om Freja utan att vara två 
(ibland tre personer) och det inte 
funnits ork till någonting annat. Han 
har sedan trappat upp successivt och 
jobbar idag heltid. Kristians arbetsgi-
vare har också varit väldigt förståen-
de och hjälpsamma, inte minst så 
hjälpte de till ekonomiskt så att vi 
kunde vara hemma båda två den 
första tiden utan att ta ut föräldrale-
dighet eller vara sjukskrivna. Han har 
också haft en fantastisk kollega som 
alltid ställt upp när han behövt kom-
ma in senare eller vara borta.

Freja sover inte så bra och vi lever 
med en känsla av att aldrig räcka till 
när det kommer till alla hennes be-
hov. Samtidigt är det väldigt skönt att 
ha något ”normalt” i vardagen i form 
av jobbet. 

KLARA HAR IDAG en lägre stresströskel 
och inte längre samma fokus på att 
”göra karriär”, hon kan ibland istället 
önska att hon hade ett jobb som inte 
krävde så mycket av henne, så att livet 
blev lite mindre ”kravlöst” och hon 
kunde lägga all sin energi på Freja. 

Samtidigt tror vi att arbetet är 
väldigt viktigt för att man ska må bra 
och vi oroar oss för att vi kanske inte 
kommer kunna jobba så som vi vill i 
framtiden, framförallt med tanke på 
nedmonteringen av LSS. 

På grund av situationen med Freja 
har vi nyligen flyttat till Göteborg – 
främst för att komma närmare Klaras 
familj och på så sätt få mer avlastning 

Orimligt att både 
jobba och på  
fritiden ansvara 
för vårt barns  
rehabilitering”

”

BILDTEXT mmmmm 
mmmm mmmmm 
mmmmm mmmm 
mmmm mmmmm 
mmmm mmmm 
mmmm. Foto: Linnea 
Bengtsson.

Det är orimligt att man både ska 
hinna jobba och ansvara för sitt barns 
rehabilitering på ”fritiden”, menar 
Frejas föräldrar. 

FOTO: LINNEA BENGTSSON

i vardagen – men också för att öka 
livskvaliteten. Vi upplever att 
Göteborg har ett lugnare tempo än 
Stockholm och det enplans-radhus vi 
flyttat till förenklar vardagliga aktivi-
teter. 

Flytten har medfört att Kristian 
har fått söka nytt jobb och att Klara 
har fått säga upp sin tillsvidarean-
ställning för en sexmånaders projekt-
anställning i Göteborg i samma 
organisation. Innan Freja hade vi 
inga tankar på flytta från Stockholm.

Vi hoppas nu att livspusslet ska 
börja falla på plats eller åtminstone 
att det kommer fungera så bra som 
möjligt när vi har landat i vår nya 
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stad. Samtidigt måste samhället 
kunna garantera stöd åt familjer som 
behöver det. Det ska inte vara som 
idag när familjer tvingas kriga för sina 
rättigheter och hela tiden leva med en 
oro för framtiden för att avlastning 
och assistans ska minskas och dras in. 

Vi hade också önskat att få mer 
praktisk hjälp, till exempel med blan-
ketter, ansökningar, koordinera mö-
ten, hålla koll på rättigheter med mera 
–och inte minst att få hjälp med Frejas 
träning – som idag helt och hållet 
ligger på oss föräldrar. Det är orimligt 
att man både ska hinna jobba och 
ansvara för sitt barns rehabilitering 
på ”fritiden”. Â

Kristian och Klara har nyligen 
flyttat för att kunna få mer 
avlastning av Klaras familj. 

FOTO: LINNEA BENGTSSON
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”Livspusslet är tufft”
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Ulrika Holmström, mamma till Diamanda, 8 år:

Vår dotter Diamanda är 8 år och 
har en grav funktionsnedsätt-
ning. Innan hon föddes hade 

jag en tillsvidareanställning på en 
statlig myndighet och arbetade heltid. 

Min sambo jobbade också men med 
olika tillfälliga anställningar. 

När Diamanda var liten var hon 
väldigt svårt sjuk och vår situation 
var extremt pressad då vi också 

befann oss utomlands utan möjlighe-
ter att resa hem. Den känslomässiga 
pressen ledde för mig till att jag fick 
stora smärtor i rygg och ben, och att 
jag under en period knappt kunde gå. 

Vår dotter Diamanda är 8 år och Vår dotter Diamanda är 8 år och Vhar en grav funktionsnedsättVhar en grav funktionsnedsättVning. Innan hon föddes hade Vning. Innan hon föddes hade V
jag en tillsvidareanställning på en 
statlig myndighet och arbetade heltid. 

”Livspusslet är tufft”
Mamma Ulrika, 
pappa Kudo, 
Diamanda och 
lillebror Astor.
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Ståstöd  
R82 Meerkat
Med R82 Meerkat har barnet möjlighet att få stöd på rätt nivå, 
beroende på vilken aktivitet som barnet ska utföra. 

Aktiv genom rörelse
När Meerkat är utrustad med en gunga får barnet unika 
möjligheter att röra sig framåt/bakåt i en gungande rörelse,  
vilket utmanar barnets bålkontroll.

Detta gör det möjligt att skapa en läromiljö där barnet gradvis 
får kontroll över bålen, segment för segment. Med tiden kan det 
här leda till förbättring av den grovmotoriska funktionen och 
rörligheten.

Läs mer på etac.se

Jag har tidigare varit skonad från 
hälsoproblem och för mig var det 
ingen tvekan om att smärtorna hade 
med spänningar att göra, som i grun-
den berodde på att vår dotter var så 
sjuk.

Vi blev tvungna att under en period 
helt sluta jobba, knappt utan ekono-
misk ersättning. Bemötandet från 
Försäkringskassan var bedrövligt. 
Istället för att få hjälp blev vi nekade 
både sjukpenning och barnbidrag. 

Min arbetsgivare var dock stöttan-
de och jag fick så småningom möjlig-
heten att arbeta deltid på distans. Vi 
fick också en enorm uppbackning av 
kollegor, vänner och bekanta. När vi 
till slut kom hem fick Diamanda 
personlig assistans och jag kunde 

gradvis börja jobba mer igen. Sedan 
dess har jag jobbat deltid, 85-90 
procent och min arbetsgivare har 
varit väldigt flexibel och förstående. 

Jag jobbar idag 90 procent och min 
man jobbar som assistent till vår 
dotter. På det stora hela är vi nöjda 
med situationen. Jag trivs bra på mitt 
jobb och för min man passar det bra 
att arbeta som assistent. Det innebär 
också att vi inte alltid har utomståen-
de personer i hemmet vilket är väldigt 
skönt, och för Diamanda är pappa 
favoritassistent. 

LIVSPUSSLET ÄR TUFFT. Jag jobbar 90 
procent eftersom jag tycker om mitt 
jobb, och eftersom vi behöver det för 
att ekonomin ska gå runt, men det är 

svårt att hinna med all administration 
och logistik som det innebär att ha ett 
barn med funktionsnedsättning. 
Stundtals känns det som ett deltids-
jobb i sig: att hålla kontakt med 
sjukvården, habiliteringen, 
Försäkringskassan, färdtjänst med me-
ra – särskilt när vi måste överklaga 
beslut vilket har hänt flera gånger. Det 
här är det absolut mest stressande i 
mitt liv. 

Det är svårt att hinna med sånt 
som inte handlar om jobb eller 
Diamanda och hennes behov men vi 
försöker ständigt prioritera tid för 
sådant vi själva mår bra av och det 
tror jag är vad som har fått oss att 
ändå hålla näsan ovanför vatten-
ytan.��Â

LSS-SKOLAN  
LÄR DIG MER OM DINA RÄTTIGHETER

BESTÄLL HÄR: 
HEJAOLIKA.SE/BESTALL
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✃

”Att några behöver mer för att få lika, det är det som är rättvist.”

MED HARALD STRAND

LSS 
SKOLAN
2019

Harald Strand är författare till LSS-skolan som publiceras här i Föräldrakraft och på hejaolika.seHan är ordförande för Riksförbundet FUB  och driver även bloggen Reclaimlss.org

Diamandas föräldrar försöker prioritera 
tid för sådant de själva mår bra av.

FOTO: LINNEA BENGTSSON
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Ståstöd  
R82 Meerkat
Med R82 Meerkat har barnet möjlighet att få stöd på rätt nivå, 
beroende på vilken aktivitet som barnet ska utföra. 

Aktiv genom rörelse
När Meerkat är utrustad med en gunga får barnet unika 
möjligheter att röra sig framåt/bakåt i en gungande rörelse,  
vilket utmanar barnets bålkontroll.

Detta gör det möjligt att skapa en läromiljö där barnet gradvis 
får kontroll över bålen, segment för segment. Med tiden kan det 
här leda till förbättring av den grovmotoriska funktionen och 
rörligheten.

Läs mer på etac.se

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

Flest med personlig assistans har 
valt Humana. Gör det du också.  
Det är lätt att byta till oss, vi  
hjälper dig med allt det praktiska. 
Du har helt enkelt inget att förlora 
på att testa, välkommen till oss!  

Ring oss idag på 020-70 80 87
eller läs mer på humana.se

Låt oss ge dig en 
trygg assistans

Att assistansen fungerar är en förut-
sättning för att Malte och Vidars för-
äldrar ska kunna gå till sina jobb. 

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

Flest med personlig assistans har 
valt Humana. Gör det du också.  
Det är lätt att byta till oss, vi  
hjälper dig med allt det praktiska. 
Du har helt enkelt inget att förlora 
på att testa, välkommen till oss!  

Ring oss idag på 020-70 80 87
eller läs mer på humana.se

Låt oss ge dig en 
trygg assistans

”Oförutsedda
händelser gör att

våra yrkesliv får
stryka på foten”

Fredrik Laanemats, pappa till 
Malte, 10 år och Widar, 8 år:

Våra söner har en sällsynt diag-
nos som heter Ponto Cerebellär 
hypoplasi och som gett svåra 

funktionsnedsättningar. Jag är brand-
man och har samma yrke som innan 
våra barn föddes, dock så har jag ju ett 
onormalt högt antal vab-dagar jämfört 

med mina kollegor. Min arbetsgivare 
har dock aldrig sett det som ett pro-
blem, å andra sidan har vi knappt pra-
tat om det.

Stress och en känsla av att alltid 
behöva vara redo för oförutsedda 
händelser är vardag för oss – med en 
mentalt väldigt tuff vardag. Det kan 
gälla plötslig sjukdom hos barnen och 
assistenterna som gör att våra yrkes-
liv får stryka på foten. Vi gör dock allt 

för att prioritera våra arbeten då det 
är en plats där vi i bästa fall kan foku-
sera på något annat och normalisera 
tillvaron på något sätt. 

Jag trivs väldigt bra på mitt arbete 
då jag har ett yrke som ger mig myck-
et tillbaka. I dagsläget känns det inte 
som att jag vill byta yrkesbana då livs-
pusslets bitar just nu verkar passa 
ganska bra. Â

MAMMA LOUISE BERÄTTAR – SE NÄSTA UPPSLAG!
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”Jobbet är min
inspirationskälla”

Louise Åslund Laanemats, 
mamma till Malte, 10 år och 

Widar, 8 år:

Jag är utbildad behandlingspeda-
gog och jobbade heltid som det 
innan barnen föddes. Min plan 

var att göra det ett tag för att komma 
underfund med vad min spetskompe-
tens skulle utvecklas till, och därefter 
gå vidareutbildningar och bli en duktig 
behandlare med mycket energi. 

Ganska snart in i föräldraskapet 
kom de första symptomen på utmatt-
ning, men jag tog dem inte på allvar i 
början. När mina barn var två och 
fyra år gamla började jag anpassa 
mitt schema och liv utifrån hur jag 
skulle orka med vardagslivet, bland 
annat testade jag att bara jobba dag-
tid. 

Jag hade en ganska förstående chef 
och några av kollegorna var väldigt 
stöttande. Men att jobba dagtid och 
skynda hem för att ta emot två gravt 
funktionshindrade barn blev inte bra. 
Jag jobbade hela tiden och fick ingen 
tid alls för mig själv.

Jag gick hos en terapeut och gjorde 
tester för att gradera mina känslor 
utifrån depression och utmattning. 
Jag fick då ganska höga siffror på 
båda skalorna och gick hos terapeu-
ten i ett och ett halvt år innan siffror-
na var inom normalspannet igen. 

Jag har aldrig velat bli sjukskriven, 
dels för att jobbet är min energikälla, 
dels för att det är min hemmamiljö 
som gör mig sjuk. Om jag blivit sjuk-
skriven tror jag inte att jag hade hittat 
tillbaka eller hållit mig flytande.

För fyra år sedan tog jag tjänstle-
digt från mitt arbete och började 

jobba halvtid på ett behandlingshem. 
Jag fick då ett fast sexveckorschema 
vilket passade mig perfekt. För första 
gången på länge kunde jag känna att 
jag fick energi igen, och dessutom 
känna att jag hade energi över. Jag 
kände jag kunde tänka och reflektera 
som jag inte mäktat med tidigare. 
Efter några månader fick jag erbju-
dande om en fast heltidstjänst. 

Jag jobbar idag 75 procent och är 
föräldraledig 25 procent. Både jag och 
min man arbetar på ett rullande 
schema olika tider på dygnet och vi 
ser till att schemalägga assistenter då 
vi jobbar, då det är något vi båda 
prioriterar. Vi båda får tid för varan-
dra lediga dagar när barnen är i sko-
lan och egentid när den andra jobbar 
och barnen är i skolan. 

I perioder känner jag att jag har 
mer energi och vill då gå upp i tjäns-

Utöver Louises vanliga jobb hoppar 
hon in som assistent cirka 100 timmar 
varje månad. Fredrik jobbar heltid på sitt 
arbete och som assistent cirka 60 timmar 
i månaden. 

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

 

Kompetenshöjande 
utbildningar över hela 
Sverige, även i hemmet.

www.durewall.se • Tel 031-200 700

tegrad, men håller tillbaka. Andra 
perioder så är jag överbelastad. 
Jag har en förstående chef och 
förstående arbetskamrater. Jag 
är uppskattad på jobbet, vilket är 
viktigt för mig. Ibland önskar jag 
att jag hade vågat satsa på någon 
utbildning och lägga mer fokus på 
min karriär, men bromsar mig 
själv då jag vet hur osäker min 
situation är kring barnen och 
assistansen och det påverkar så 
mycket hur jag mår och vad jag 
orkar. 

Att vara beroende av tio assis-
tenter för att få vardagen att rulla 
gör livet skört. Om någon blir 
sjuk, vabbar, tar semester eller 
börjar plugga faller pusslet i 
bitar. Att ha assistans är helt 
fantastiskt på papper men i verk-
ligheten är man som förälder helt 
livegen. Utöver mitt vanliga jobb 
hoppar jag ofrivilligt in som 
assistent cirka 100 timmar varje 
månad. Min man jobbar heltid på 
sitt arbete och som assistent 
cirka 60 timmar i månaden.

Sömn, mat, arbete och träning 
är mina prioriteringar för att 
kunna överleva. Jag måste varje 
dag påminna mig om detta för att 
orka och inte blir sjuk. I perioder 

är det svårt. Alla avbrott i vardagen, 
storhelger, ledigheter, sjukdom hos 
assistenter, barnen eller hos mig själv 
eller min man gör att mönstret avviker 
och jag kommer ur balans.

Barnen är på korttids nio dygn per 
månad och vi har ett bra schema där 
korttids och assistenter löser av varan-

dra. Jag önskar att barnen kunde få 
fler timmar dubbelbemanning så att 
assistenterna får drägligare arbets-
miljö och att barnen får mer utrymme 
för fritid. Då skulle jag inte behöva 
känna så dåligt samvete och behöva 
stötta upp i assistansen så mycket 
som jag gör idag. Â
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Eldsjälar som
brinner för 
sina jobb

Niklas ”Fjodor Dr Jewski” 
Lindgren vill överraska 
och ge hopp till dem han 
möter. 

FOTO: LINNEA BENGTSSON

Niklas Lindgren
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Föräldrakrafts Anna Pella frågade sjukhusclownen  
Niklas Lindgren (bilden) och åtta andra personer som 
arbetar med barn och unga med funktionsnedsättning  
om hur de hamnat i sitt yrke och vad det har gett dem.

Vad lär man sig av familjerna genom medgångar och motgångar? 
Möt clownen, läkaren, assistenten, pedagogen med flera.

Att arbeta med barn och unga 
med funktionsnedsättning

Fjodor D  Jewski
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Jag jobbar som sjukhus-
clown i den ideella för-
eningen Clownmedicin 

som har funnits på Astrid 
Lindgrens barnsjukhus i 

Stockholm sedan 1998. Varje 
år möter jag och mina artist-
kollegor cirka 30�000 barn 
och vuxna på barnsjukhus, 
hospice, hemsjukvård, äldre-

boenden och geriatriska av-
delningar runt om i Stock-
holm. Vi möter sjuka barn, 
deras syskon, föräldrar och 
nära anhöriga, men också 

är att få familjerna
”Det bästa med jobbet

att tänka på något annat”
Niklas ”Sjukhus-
clownen Fjodor” 
Lindgren:

– Det svåraste med jobbet är att 
se svårt sjuka barn. Det påverkar 
mig även efter jobbet, berättar 
Niklas Lindgren.

FOTO: LINNEA BENGTSSON
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är att få familjerna
”Det bästa med jobbet

att tänka på något annat”

äldre med demenssjukdo-
mar, geriatriska sjukdomar 
eller vuxna och barn som 
vårdas palliativt.

Jag gick barn- och ung-
domsprogrammet på gym-
nasiet i Norrtälje, och kom 
då i kontakt med barn som 
har särskilda behov. Sen 
flyttade jag till Tyresö och 
sökte jobb på en gruppbo-
stad för unga vuxna där jag 
jobbade i något år. Jag har 
även jobbat på dagcenter.

Därefter hamnade jag i 
Köpenhamn på en clown- 
och teaterutbildning, och 
snart efter det utbildade jag 
mig på Teaterhögskolan i 

Stockholm och hamnade i 
nycirkus-branschen, där 
jag var med och startade 
Cirkus Cirkör i mitten på 
90-talet.

I MIN KARRIÄR som artist har 
jag haft möjligheten att göra 
en hel del cirkus- och 
teaterprojekt för barn och 
vuxna med särskilda behov, 
vilket har varit fantastiskt 
kul eftersom jag tidigt blev 
medveten om hur utsatt 
man är om man behöver 
extra stöd. 

Det roligaste med att 
jobba som clown är alla 
möten med så många olika 

människor från hela värl-
den. Alla dessa fantastiska 
barn! Att kunna förändra 
en sinnesstämning och få 
familjerna att tänka på nåt 
helt annat en stund, att 
kunna få skratta ihop även i 
en svår livssituation. Att 
kunna överraska, och inge 
hopp.

Det svåraste med mitt 
arbete är att se så svårt 
sjuka barn. Vi knyter rela-
tioner till barnen och vissa 
av dem möter vi under 
många år. Eftersom vi 
jobbar med att vara lyhörda 
och inkännande hela tiden, 
så kallad spegling, så på-

verkar det mig även efter 
jobbet. På det sättet är jag 
mer känslig i vardagliga 
situationer och det kan 
ibland vara jobbigt att ta 
”in” hela tiden.

JAG HAR VERKLIGEN funderat 
över hur det här jobbet, som 
jag hållit på med i 20 år, har 
påverkat mig. Jag har fått 
insyn i svensk sjukvård och 
lärt mig jättemycket om 
olika sjukdomsbilder och 
sådant. 

Det har gjort mig lite 
lugnare som förälder till 
fyra barn, för mestadels går 
det ju faktiskt bra! Â

Varje år möter ”Fjodor” och hans artistkollegor 30 000 barn och 
vuxna i behov av vård och omsorg runt om i Stockholmsområdet.                                  
FOTO: LINNEA BENGTSSON
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Jag arbetar som barnsjuksköter-
ska och som en av Barncancer-
fondens åtta nationella syskon-

stödjare på Lilla Erstagårdens  
barn- och ungdomshospice i Nacka 
utanför Stockholm. Jag möter familjer 
med barn med livshotande sjukdom i 
både tidig och sen palliativ fas. Som 
barnsjuksköterska arbetar jag med 
patienten, det sjuka barnet i fokus, 
och som syskonstödjare med det fris-
ka syskonet i fokus.

Jag arbetade tidigare på barnneu-
rologen på Karolinska sjukhuset och 
kom där i kontakt med barn med 
funktionsnedsättningar och deras 
familjer. Det slog mig att alla i en 
familj blir påverkade när ett av bar-
nen har en funktionsnedsättning, och 
att det finns barn som är närstående, 
som inte får mycket uppmärksamhet. 

När Ersta sjukhus sökte personal 
till sitt nyöppnade barn- och ung-
domshospice för snart tio år sedan 
sökte jag mig dit som sjuksköterska. 
Tillsammans med några kollegor 
började jag intressera mig för sysko-
nen och några år senare kom Barn-
cancerfonden in och sponsrade en 
tjänst på 75 procent, som jag nu delar 
med en undersköterska.

DET ROLIGASTE I mitt arbete är varia-
tionen och alla möten med barnen och 
familjerna. På Lilla Erstagården har vi 
gott om tid, mycket utrymme och hela 
familjen är välkommen att bo hos oss, 
vilket ger oss möjlighet att ge god 
omvårdnad. Att få utveckla arbetet 
som syskonstödjare är väldigt lärorikt 
och berikande. Att se varje individ och 
försöka komma på vad som kan passa 
för just det här syskonet. Behöver 
syskonet träffa mig själv? Behöver 
syskonet träffa andra i liknande 
situation, behöver syskonet få göra 
något med sina föräldrar? 

Det är också otroligt fint att få ha 
kvar relationen och få träffa syskonet 
efter det att deras bror eller syster 
har dött. 

Jag tillåts vara kreativ på olika 
plan. Jag ordnar familjeträffar, där 
syskon och föräldrar får träffa varan-

dra över en grillad korv och en tips-
promenad. Det kostar inte mycket 
men uppskattas mycket av familjerna.

Frågan om vad som är svårast i 
mitt arbete har flera dimensioner. 
Många tänker att det skulle vara svårt 
att arbeta med döden, men det är inte 
alltid det som är det svåra. Vi som 
personal på Lilla Erstagården vet vad 
vi behöver göra och inte göra vid 
livets sista tid. Jag känner mig väldigt 
trygg i det, men det är svårt för famil-
jerna. 

Det berör mig så klart att vara nära 
familjer i svår kris och sorg. Det 
berör mig också att stå bredvid en 
förälder som tar avsked av sitt barn. 

Men det är inget jag kan påverka utan 
det är bara att stå bredvid och vara 
extremt lyhörd och följsam.

DET KAN VARA andra saker som är 
svåra där jag tänker att jag kanske 
skulle kunna göra på något annat sätt: 
det är ibland svårt att få till möten med 
syskonen, de går i skolan och på 
helgerna behöver jag oftast arbeta som 
sjuksköterska. 

Det kan ta tid att skapa en relation. 
Vissa perioder önskar jag att jag 
kunde jobba heltid med syskonen, 
andra perioder är det väldigt lugnt. 
Det är svårt att förutse och kan skapa 
en frustration hos mig.

MÖTET MED BARNEN och deras familjer 
har påverkat mig som människa. Jag 
känner mig så ödmjuk för alla familjer 
som jag träffat genom åren. Att de 
orkat vara nära, orkat stå ut, att de 
hittat lösningar som passar just dem, 
och hur de har kommit vidare. 

Jag tror att jag har blivit mer 
fördomsfri. Varje familj har en ur-
kraft, och är ett system som har sin 
specifika definition om vilka de är och 
vad som är viktigt för dem. Det är 
imponerande att se och har gett mig 
en stor människokärlek. Â

”Varje familj har  
en urkraft, och sin 

speci
ka de
nition om 
vilka de är och vad 

som är viktigt. Det är 
imponerande att se 
och har gett mig en 

stor människokärlek.”

mer fördomsfri”
”Jag tror att jag blivit

Barnsjuksköterskan och syskonstödjaren Kerstin Ivéus:

Kerstin Ivéus arbetar 
på Lilla Erstagårdens 
barn- och ungdoms-
hospice. 

FOTO: ANNA PELLA
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”Jag tror att jag blivit

Vill du också ha tillgång till vår kompe-
tens och träna för ett självständigare liv, 
men kan inte fysiskt närvara på någon 
av våra orter? 

Nu kan vi erbjuda träning online!

 
Läs mer på www.movewalk.se

eller kontakta oss på 
info@movewalk.se

Conduct-Online

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

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

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

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

Vi vet att alla kan  
utvecklas och må bra!

www.agrenska.se
031-750 91 00

Vistelser på Ågrenska 2020
 

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

www.agrenska.se
031-750 91 00

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

VeVeV cka 3 Gallvägsatresi

VeVeV cka 4 Williams syndrom

VeVeV cka 5 Osteogenesis imperfrfr ecta, OI

VeVeV cka 6 Narkolepsi

VeVeV cka 8 Heterotaxisyndromet, Isomerism

Vecka 9 Narkolepsi

VeVeV cka 10 Dystrofia myotonika

Vecka 11 Hjärntumör- barn under 13 år

VeVeV cka 12 Epidermolysis bullosa, EB

Vecka 13 Ushers syndrom, typ 2

VeVeV cka 14 Dravets syndrom

Vecka 17 Vi som mist ett barn i en cancersjukdom

VeVeV cka 19 Spinal muskelatrofi typ 1 och 2

VeVeV cka 20 4p-deletionssyndromet,

Monosomi 4p-syndromet,

Wolf-Hirschhorns syndrom

VeVeV cka 23 Smith-Magenis syndrom

Vecka 24 Duchennes muskeldystrofi

agrenska.se  agrenska@agrenska.se  031-750 91 00031-750 91 00agrenska.se  agrenska@agrenska.se  031-750 91 00031-750 91 00

Vad är Ågrenska? 
Ågrenska är ett nationellt
kompetenscentrum föföf r sällsynta
diagnoser och en unik mötesplats föföf r
barn, ungdomar och vuxna med
funktionsnedsättningar, deras familjer
och professionella.

Öka din sällsynta  
kompetens hos oss! 
- på plats eller genom streaming via länk

På Ågrenska är det sällsynta vanligt.
Vi har lång erfrfr arenhet och en gedigen
kunskap och anlitar både externa experter
och interna föföf reläsare till våra
utbildningsdagar och kurser.
Utbildningsdagarna i samband med
familjevistelserna är öppna föföf r personal
och närstående som möter barn med
funktionsnedsättningar.
Mer infofof rmation om utbildningsdagar hittar
du under respektive diagnos på
agrenska.se
Välkommen med din anmälan!

VeVeV cka 35 Coornelia de Langess syndroomm,

BBrachmann-de Langeessss syndrom

VeVeV cka 36 Svvårbehandlad epillleeepsi meeeddd yytterliggare

funkkttionsnedsättnnning

Vecka 37 Medfödda hjärtsjukdomar

Vecka 38 Vistelse i samarbete med Barncancerfonden

Vecka 39 Dystrofia myotonika

VeVeV cka 40 Sicklecellanemi

VeVeV cka 41 Tuberös skleros

VeVeV cka 42 Duchennes muskeldystrofi, DMD

Vecka 43 Williams syndrom

Vecka 45 Hjärntumör, barn från 13 år

VeVeV cka 46 Sällsynta genetiska epilepsier

VeVeV cka 48 22q13-deletionssyndromet,

22q13.3-deletionssyndromet,

Phelan-McDermids syndrom

VeVeV cka 49 Coffin-Siris syndrom

VeVeV cka 50 Odiagnostiserade progredierande

hjärnsjukdomar

Tipsa gärna föräldrar om familjevistelserna!

Familjevistelser
Vistelser i samarbete med Barncancerfonden
Vuxenvistelser, från 18 år

MaMaM ttitit aiai s VeVeV sese tetet r-r-r
bergrgr (t(t( itit lili llll högögö er)r)r
jojoj bbar som per-r-r
sonlilil gigi asssss isis sisi tetet nt
ochchc persrsr onlilil gigi
sasas mordrdr ndnd arerer hos
Lovevev MoMoM lilil nini (t(t( itit lili llll
väväv nänä stetet r)r)r . FOTO: PRIVAVAV TATA



Jag jobbar som person-
lig assistent och per-
sonlig samordnare hos

en 23-årig kille som heter
Love Molin. Jag assisterar
honommed att kompensera
hans fufuf nktionsnedsättning-
ar så att han kan ta plats i
samhällslivivi et som andra.

Tidigare bodde jag i
Malung och jobbade med
olika ströjöjö obb som till
exempel anläggningsarbe-
tare och städare, men jag
tröttnade på det och begavava
mig till Stockholm. Jag

ville byta bransch totalt så
jag sökte olika jobb som
personlig assistent på
Arbetsföföf rmedlingen.

Jag älskar musik och har
ävävä en jobbat lite som privat
musiklärare. Love såg min
ansökan och ringde upp
mig och berättade lite om
sig sjsjs älv och att han spela-
de mycket musik.

HAN BERÄRÄR TÄTÄ TATAT DEOCKSKSK Å om
sin kommunikation (alter-
nativivi kommunikation där
han pratarmed blinkningar)

och det ihopmed hans
musikintresse gjgjg ordemig
direkt intresserad.

Det roligaste i mitt
arbete är att Love visar mig
vägen kring vad som ska
göras och inte. AtAtA t fåfåf ta del
avava hans liv och inte bara stå
utanföföf r och titta på, och att
assistera Love med att göra
skillnad i samhället både
kring frfrf ågor om assistans
och mänskligt bemötande.

Det svåraste i mitt arbe-
te är att lämna mig sjsjs älv,v,v
mina värderingar och

åsikter utanföföf r, så att jag
inte påvåvå erkar Loves per-
sonlighet.

En annan svår sak med
mitt yrke är att fåfåf samhäl-
let att föföf rstå att annorlunda
inte är konstigt – det är
normalt, och att bemöta det
istället föföf r att ignorera det.
För vad är egentligen an-
norlunda?

Det Love har lärt mig
kan jag inte sätta ett pris
på. Med andra ord, Love
har lärt mig mer än vad jag
någonsin kan lära honom.Â

än jag någonsin
”Love har lärt mig mer

PePeP rsrsr onligigi agag asssss istetet ntetet n ochchc samordrdr ndnd arerer nMaMaM ttias VeVeV sese tetet rbrbr ergrgr :g:g

kan lära honom”
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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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Jag arbetar främst med 
elever med flerfunk-
tionsnedsättning, och 

har just nu en klass med på 
Täby grund- och gymna-
siesärskola utanför Stock-
holm. Eleverna läser indivi-
duella programmets/
träningsskolans ämnesom-
råden. Jag undervisar också 
på lärvux några lektioner i 
veckan med vuxna elever 
med flerfunktionsnedsätt-
ning. 

Den största delen av mitt 
arbete är undervisning. Jag 
arbetar med eleverna i ”en 
till en-lektion” och i grupp. 
I mitt arbete ingår samar-
bete med föräldrar, person-
liga assistenter, samverkan 
med olika externa aktörer 
som till exempel terapeuter 
på habiliteringen. I arbetet 
ingår dokumentation, att 
hålla mig uppdaterad på ny 
kunskap, forskning och 
söka evidens, och att till-
sammans med hela skolan 
delta i skolgemensamma 
projekt och utvecklings-
områden.

DET HANDLAR MYCKET om att 
skapa relation och lära mig 
att förstå elevens olika 
signaler och reaktioner för 
bekräftande, avvisande och  
igenkännande. Mina vikti-
gaste mål är att tillsammans 
med mina kollegor lägga 
fokus på kommunikation 
och delaktighet för elever-
na.

Ett respektfullt bemö-
tande, att bli förberedd på 
kommande händelser och 
att få uttrycka sig ökar 
delaktigheten och gör 
eleven till huvudpersonen i 
sitt liv.

Mitt första möte med 
barn med flerfunktionsned-
sättning var på ett barnbo-
ende i mitten av sjuttiota-
let. Jag gjorde praktik där 
och återvände för att arbe-
ta extra under studier och 
föräldraledigheter. Jag har 
också arbetat flera år inom 
sjukvården och funderade 
på att utbilda mig till sjuk-
sköterska, men livet hade 
andra planer och arbetet på 
sjukhus var inte riktigt 
kompatibelt med familj och 
barn. Jag valde istället 
skolan som arbetsplats och 
efter några år inom försko-
lan började jag arbeta på 

Täby grund- och gymna-
siesärskola för sjutton år 
sedan.

Det absolut roligaste är 
att få vara delaktig i elever-
nas framsteg och utveck-
ling. Att som pedagog vara 
följsam och ta ansvar för 
att skapa goda möjligheter 
till kommunikation och 
bekräfta elevens uttrycks-
sätt. Jag använder mig av 
filmdokumentation och kan 
flera gånger titta igenom 
dokumentationen för att 
bättre se elevens uttryck 
och studera mitt eget age-
rande för att förbättra min 
undervisning.

Att tillsammans med 
mina kollegor utveckla och 
lära mer inom yrket, inom 
AKK, alternativ och kom-
pletterande kommunika-
tion, förhållningssätt och 
kunskapsutveckling är 
också en drivkraft, att få 
nya kunskaper och ökad 
kompetens.

Jag gillar rutiner och i 
mitt jobb ser jag det som en 
fördel då lärandet måste få 
ta tid och repeteras många 
gånger för att befästas.

DET SVÅRASTE ÄR elevernas 
ofta komplicerade medicin-
ska situation. Svårtolkad 
problematik som smärta, 
andning och epilepsi är 
svårigheter som ofta 
förstärker varandra, så att 
effekten blir större. 

Eleverna kan själva inte 
beskriva sin situation och 
därför blir omgivningen 
mycket betydelsefull när 
det gäller att tolka vad 
eleverna behöver och hur 
vi kan hjälpa till. Tidigare 
var det också svårt att gå på 
föreläsningar, kurser och 
utbildningar och få riktad 
kunskap kring elevgruppen 
med flerfunktionsnedsätt-
ning. Men det har blivit 
mycket bättre med ett 
stigande intresse och forsk-
ning kring denna elev-
grupp.

Mötet med eleverna och 
deras familjer har påverkat 
mig som människa. Jag 
känner ödmjukhet och 
respekt för den kraft som 
både eleverna och deras 
familjer besitter. Att arbeta 
med elever med svåra 
funktionsnedsättningar ger 
mig mycket glädje. Â

Specialläraren Mia Hansson:

få vara delaktig
”Det absolut roligaste är att

i elevernas framsteg”

 

 

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 do 1403 förslag.indd   1 2014-12-04   10:49

 

 

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 do 1403 förslag.indd   1 2014-12-04   10:49

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

värna halvsida fk 1702 ny.indd   4 2017-06-13   11:24

Mia Hansson jobbar i en grund- 
och gymnasiesärskola. 

FOTO: ANNA PELLA
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få vara delaktig
”Det absolut roligaste är att

i elevernas framsteg”
Specialpedagogen Nina 
Dahlbeck:

Ända sen min förskollärarexa-
men 1972 har jag arbetat med 
barn med olika typer av funk-

tionsnedsättningar, bland annat på en 
förskola för barn med rörelsehinder, 
på habiliteringscenter, och därefter 
många år på Spädbarnsverksamheten 
Tittut i Stockholm. 

Mitt arbete på Tittut bestod i att ta 
emot föräldrar och deras små barn 
enskilt och i grupp. Jag arbetade 
alltid tillsammans med en psykolog 
och gruppverksamheten hade sång-
samling, lek, fikastund och samtal. 

Det roligaste i mitt arbete har varit 
mötena med alla föräldrar och deras 
barn. Familjerna besökte ofta Tittut 
flera timmar varannan vecka, så vi 
byggde relationer med både föräldrar 
och barn, och vi som arbetade hade 
stor ”frihet under ansvar”. Vi kunde 
vara kreativa och erbjuda föräldrar 
och barn en plats ”att bara vara på” 
– fria från alla traditionella tränings-
råd. Föräldrar och barn lärde mig 
något nytt varje dag.

Det var en stor utmaning att försö-
ka hitta något som passade varje 

barns behov, vilket dessutom kunde 
variera från gång till annan, men det 
var härligt att se hur barnen njöt av 
att vara med på samlingen och till 
exempel ligga under ett tunt blått 
tygstycke som vi lyfte upp och ned så 
att det böljade över dem.

Det var tufft att inte kunna erbjuda 
familjerna en annan plats ”att bara 
vara på” efter att de lämnat Tittut. 
Det var också svårt när barn avled, 
vilket tyvärr hände då och då under 
mina år på Tittut.

Jag är pensionerad sedan några år 
tillbaka. Nu för tiden är jag ännu mer 
säker på att jag inte kan säga ”jag vet 
hur du har det” – det är omöjligt 
eftersom jag inte varit i familjens 
situation, däremot kan jag känna med 
dem. 

Jag tror att mitt yrkesliv har gjort 
mig mer ödmjuk och jag har insett att 
det inte finns något rätt eller fel, vare 
sig för hur sorg upplevs eller hur man 
bör göra när man får ett barn med 
svåra funktionsnedsättningar. Men 
också att ingenting är omöjligt. Det 
har alla barn och föräldrar visat mig 
om och om igen, på alla möjliga sätt.Â
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Jag har lärt 
mig att  
ingenting  
är omöjligt”

Nina Dahlbeck 
(till höger) med 
kollegan Ylva Her-
mansson på Tittut. 

FOTO: ANNA PELLA

”
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Jag är logoped och 
arbetar med med 
AKK, röst-, tal- och 

ätsvårigheter på Furuboda 
folkhögskola och kompe-
tenscenter samt på Riks-
gymnasiet i Kristianstad. På 
Furuboda möter jag framfö-
rallt deltagare som gått ut 
gymnasiet.  

Via Furuboda kompe-
tenscenter träffar jag 
personer i alla åldrar, 
framförallt på sommarlä-
ger eller som konsulteran-
de logoped på Furuboda, 
men också genom hembe-
sök i hela landet. I dessa 
fall jobbar vi både med 
deltagaren och de som 

Önskar du...

...att vara med och påverka

...egna val
...gemenskap
...friskvård till alla anställda

...arbetsledar- och assistentutbildningar
...att allt överskott går tillbaka in i verksamheten

...tryggheten med månadslön
...samma kollektivavtal för alla anställda

...personligt engagemang

Då kan vi vara något för dig!

Växel: 010-25 25 250
Mejl: info@handihand.se

Hemsida: www.handihand.se

Logopeden Håkan Larsson:

Fantastiskt när en 
kommunikationslösning 
kan påverka hela livet”

”

Logopeden Håkan Larsson arbetar just nu 
med arvsfondsprojektet ”Mitt liv, mina ord” 
som handlar om vilka ord och fraser man kan 
ha i sina pratapparater.                    FOTO: ANNA PELLA

DET ROLIGASTE ÄR när jag 
känner att jag får kontakt 
med en person som inte har 
något tydligt kommunika-
tionssätt och inser att här 
finns en person med så 
mycket inombords. Det är 
fantastiskt när en kommuni-
kationslösning gör det 
möjligt för en person att 
påverka sitt eget liv i dagliga 
situationer. Jag frågade en 
person som gjort en sådan 
resa hur det känns att tänka 
tillbaka och fick svaret: ”Det 
vet jag inte, för jag tänker 
mer på vad jag ska göra i 
framtiden!” 

Det svåraste i mitt arbete 
är att få till en kontinuitet 
kring kommunikationen i 
vardagen. Om omgivningen 
är delaktig, om assistenter-
na tycker att kommunika-
tion är viktigt, då blir det 
bra. Men om omgivningen 
har resignerat behövs 
utbildning och kompetens 
så att alla i nätverket för-
står varför vi gör det vi gör 
och vad vi har för mål. Det 
räcker inte att kommunice-
ra med mig 20 minuter två 
gånger i veckan. 

När det gäller grava 
hjärnskador har jag lärt 

mig mest genom åren av 
”bråkiga” mammor. De har 
gnistan kvar och har en 
samlad kunskap om vad 
som hänt från födsel till 
idag. De har ofta en förmå-
ga att se hela personen, 
medan vi övriga försöker 
tolka kommunikativa signa-
ler från enstaka kroppsde-
lar, till exempel om perso-
nen tittar upp så betyder 
det ett ”ja”. 

Vi ska naturligtvis vara 
ett team tillsammans; 
deltagaren, närstående, 
assistenter, lärare och 
behandlingspersonal. Vi 
har alla betydelsefulla 
kompetenser, men det allra 
viktigaste är att vi är lyhör-
da och respekterar deltaga-
rens önskemål.

INNAN JAG BLEV logoped var 
jag en ganska otålig och 
hastig person. Jag har blivit 
bättre på att fokusera, vänta 
in och lyssna, även i mina 
privata relationer. Från 
början ville jag bara hitta en 
lösning snabbt. Men det blir 
som bäst när personen själv 
är med och är delaktig i att 
hitta lösningen. Nu kan jag 
låta det ta tid. 

En historia som jag 
tycker riktigt mycket om 
handlar om en ”bråkig” elev 
som bara fungerade i ensta-
ka lektionsämnen. På frå-
gan vilka lektioner som 
fungerade så svarade han: 
”Det är väl med de lärare 
som tycker om mig!” Det är 
hemskt att en person kan 
känna motsatsen. Det är 
viktigt att påminna sig om 
att många personer som 
har kommunikationssvårig-
heter kan upplevas som 
besvärliga. Â

”Jag har lärt mig 
mest av bråkiga 

mammor. De 
har gnistan kvar 

och ofta en  
förmåga att se 
hela personen.”

finns i närmiljön, till exem-
pel familjemedlemmar, 
assistenter, behandlings-
personal och lärare.

Det handlar främst om 
att hitta ett kommunika-
tionssätt och skapa delak-
tighet. Vi använder ofta 
datorspel och musik för att 
träna styrsätt och att ha nå-
got att prata om. Jag gillar 
uttrycket ”musicing”, att 
musik handlar både om att 
prata om musik, musicera 
och att ha kul tillsammans. 
Jag har genom åren sett 
många personer utöka sitt 
”spann” för koncen tration 
och förväntan när vi jobbat 
på det sättet. 

Jag började arbeta som 
logoped 1984 på Furuboda. 
Jag ville egentligen bli 
sångare och ramlade in på 
logopedutbildningen av 
misstag för att jag trodde 
att det var ungefär samma 
sak. Under utbildningen 
tyckte jag till en början det 
var frustrerande att arbeta 
med personer som hade 
afasi. Då började jag arbeta 
extra på en kvällskurs med 
studieförbundet 
Vuxenskolan för personer 
med afasi och deras närstå-
ende och upptäckte hur 
viktigt och spännande det 
är att arbeta tillsammans 

med personer med 
hjärnskador och 

deras omgiv-
ning.
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Specialistsjuksköterskan 
Carolina Luhr Nilsson:

Jag arbetar som specialistsjuk-
sköterska och biträdande uni-
versitetssjuksköterska inom 

öppenvård och neurologi för barn på 
Nya Karolinska. På min arbetsplats 
vårdar vi barn med olika neurolo-
giska tillstånd. Vi utreder, förbereder 
och behandlar barn inför procedurer 
och operationer. 

Mitt specialistområde är barn som 
har svåra muskelspänningar som kan 
leda till smärta och svårighet vid 
omvårdnadssituationer. Det kan vara 
barn med cerebral pares, förvärvade 
hjärnskador eller andra sjukdomar.  

När jag bestämde mig för att bli 

sjuksköterska så visste jag att det var 
barn jag ville arbeta med. Barn är 
spontana och säger och gör vad de 
tycker. Efter att jag läst till sjukskö-
terska började jag av en slump att 
arbeta med barn med neurologiska 
funktionsnedsättningar och barn med 
endokrina sjukdomar. Jag trivdes 
väldigt bra och vidareutbildade till 
barnsjuksköterska. Därefter arbetade 
jag på en avdelning med infektions-
sjukdomar hos barn för att bredda 
mina kunskaper. 

Under en tid när jag fick egna barn 
så arbetade jag som skolsköterska 
men saknade sjukvården och sökte 

mig tillbaka till barnneurologin och 
barn med funktionsnedsättningar.

Det roligaste i mitt jobb är att få 
arbeta med människor och framför-
allt med barn och deras föräldrar. 
Trots svåra utmaningar finns det 
utrymme för glädje och skratt. Alla 
barn är olika och har olika behov, och 
att få glädjas med barn och föräldrar 
vid små framsteg är härligt. 

NÄR JAG LYCKAS få barn och föräldrar 
att känna sig trygga med vården och de 
går hem nöjda och glada, då har jag 
lyckats. Det känns bra när jag känner 
att jag kan göra skillnad. Ibland kan ett 
telefonsamtal eller en enkel åtgärd 
från sjukvården göra stor skillnad för 
familjen. 

Samtidigt är det en stor utmaning 
att arbeta med barn. Trots många år i 
yrket så är det ibland svårt att avläsa 
hur jag bäst ska få barnet att känna 
sig trygg inför till exempel en proce-
dur. Att arbeta med barn som har en 
neurologisk funktionsnedsättning är 
en ännu större utmaning. Ett barn 
som har svårt att uttrycka vad hen vill 
säga eller var hen har ont kan vara 
knepigt. Det tar tid att lära känna 
barnet och föräldrarna är vikti-

Jag visste  
att jag ville 
jobba med 
barn”

”

Önskar du...

...att vara med och påverka

...egna val
...gemenskap
...friskvård till alla anställda

...arbetsledar- och assistentutbildningar
...att allt överskott går tillbaka in i verksamheten

...tryggheten med månadslön
...samma kollektivavtal för alla anställda

...personligt engagemang

Då kan vi vara något för dig!

Växel: 010-25 25 250
Mejl: info@handihand.se

Hemsida: www.handihand.se

Fantastiskt när en 
kommunikationslösning 
kan påverka hela livet” Carolina Luhr Nilsson arbetar inom 

öppenvård och neurologi för barn.
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Jag har arbetat i stort 
sett hela mitt yrkesliv 
som habiliteringslä-

kare, först i Uppsala län och 
sedan i Norrbotten. I mitt 
arbete har jag och habilite-
ringsteamet mött barn och 
ungdomar och deras föräld-
rar, syskon, assistenter, 
mor- och farföräldrar med 
flera i barnets nätverk.

Under utbildningen fick 
jag ett längre vikariat på 
habiliteringen och då väck-
tes intresset för barnneuro-
logi och i synnerhet habili-
tering. Jag träffade många 
barn som var undernärda 
och hade svårt att förlika 
mig med att många i stort 
sett tvångsmatades och 
satte maten i vrångstrupen. 
På den tiden hade barnen 
inte möjlighet att få en 
gastrostomi eller ”knapp” 
på magen. 

TILLSAMMANS MED PSYKOLO-
GEN Tina Granat intervjuade 
jag familjer om deras 
situation och presenterade 
det för kollegor på barnsjuk-
huset i Uppsala. Så små-
ningom kom gastrostomi att 
bli en etablerad metod. De 
här barnen blev mitt stora 
intresse och utmaning. Det 
måste ju bara gå att göra 
något så att de fick ett så bra 
liv som möjligt trots svåra 
hjärnskador.

Erfarenheter gjorda 
tillsammans med kollegor i 
en nationell arbetsgrupp 
har resulterat i boken 
”Medicinsk omvårdnad vid 
svåra flerfunktionshinder”, 
och de senaste åtta åren 
har jag också arbetat för 
Nka, Nationellt kompetens-
centrum Anhöriga, i ett 
uppdrag från Social styrel-

sen. Där har jag bland 
annat omsatt boken till 
videoföreläsningar som kan 
laddas ned gratis.  

Det är många, många 
barn jag minns – oftast är 
det dem med svåra funk-
tionsnedsättningar. Dessa 
barn och föräldrar ligger 
mig varmt om hjärtat. Jag 
vill göra skillnad och göra 
dessa barn synliga.

Det är svårt när en 
utredning inte går framåt, 
barnet inte utvecklas och vi 
inte vet varför. Oroliga 
föräldrar kan förlora hop-
pet och även anklaga oss i 
sjukvården, men vi får inte 
alltid svar även om vi kopp-
lar in de stora sjukhusen. 
Man kan lätt börja tvivla på 
sin förmåga, speciellt när 
man är trött och utarbetad.

DET ÄR OCKSÅ svårt att 
lämna dåliga besked om att 
barnet har en progressiv 
sjukdom och kommer att 
förlora förmågor och så 
småningom dö. Föräldrar 
tar det på så olika sätt. Då 
gäller det att finnas där, men 
i deras takt. Någon har sagt: 
”Man får inte bli så profes-
sionell att man glömmer att 
vara människa.” 

Allra svårast i mitt 
arbete är att möta barn och 
familj när livet inte längre 
är möjligt. När man plöts-
ligt blir uppkallad på inten-
siven för att ett barn kom-
mer att dö, oavsett vad vi 
gör. Samtidigt är det ett 
förtroende att få vara 
barnets doktor och ibland 
samtalsstöd till föräldrar-
na. Det är svårt att prata 
om avslutet, ibland hinner 
vi, men det är svårt att ta 
upp frågan. Jag brukar 

använda mig av ordet ”livs-
tråd”.

Jag tror att jag alltid 
varit inställd på att jobba i 
sjukvården och hjälpa 
andra, men när det gäller 
barn så krävs mycket mer 
och speciellt med barn som 
har stora behov. Mitt arbete 
har hela tiden inneburit att 
finnas både mitt i sorg och 
glädje, och jag har känt 
mycket stress och frustra-
tion över det som inte gått 
att påverka och som jag 
tyckt vara orätt, till exempel 
problemen med LSS.

Mest av allt känner jag 
en stor tacksamhet för att 
jag fått lära känna så många 
härliga män niskor, både 
stora och små. Jag har 
också insett hur skört livet 
är och att det är långt ifrån 
självklart att de barn man 
väntar är friska. 

Jag har aldrig ångrat 
mitt val. Jag har längs 
vägen lärt mig oerhört 
mycket av familjerna – med 
kunskap och frågor att 
bygga vidare på – som 
förhoppningsvis har hjälpt 
andra. Â

Ann-Kristin Ölund, habiliteringsläkare:

”De här barnen
 blev mitt stora

intresse och utmaning”

Ann-Kristin Ölund har arbetat 
som habiliteringsläkare i nästan 

hela sitt yrkesliv. 
FOTO: ANNA PELLA

ga som känner sitt 
barn bäst. Det är viktigt 
att var lyhörd och 
viktigt med kontinuitet.

I den bästa av världar 
önskar jag att vi hade 
mer tid för barnet på 
sjukhuset. Det blir 
ganska ofta stressigt 

när tider ska passas och 
det fungerar inte alltid. 
Även miljön på sjukhu-
set kan vara skrämman-
de med starka ljud och 
mycket folk. Om möjligt 
försöker vi att lägga 
vissa besök på eftermid-
dagen då det i regel är 
lugnare, och ordna så 
att man får träffa sam-
ma sjuksköterska varje 
gång. Rutiner och att vi 
håller tiden är viktigt. 
En del barn kommuni-
cerar med ord men det 
kan ta lite längre tid. 
Andra behöver bildstöd 
eller dator för att kom-
municera. Tyvärr finns 
inte alltid tid för ett 
längre samtal och det 
känns tråkigt. 

Med åren och erfa-
renheten känns mötet 
med familjen viktigare 
än någonsin. Att få följa 
ett barns utveckling 
under många år och 
deras föräldrar är en 
härlig resa. Att lära 
känna familjer under 
lång tid genom med- 
och motgång. Det känns 
fint att få dela det med 
barn och föräldrar. Â

”Jag önskar 
att vi hade 
mer tid för 
barnet på 
sjukhuset. 

Tyvärr �nns 
inte alltid tid 

för längre 
samtal.”
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Jag arbetar som mu-
sikterapeut för perso-
ner med svår intellek-

tuell funktionsnedsättning 
på aktivitets-, kunskaps- 
och kulturcentret Eldorado 
i Göteborg. Jag är från 
början utbildad musik- och 
svensklärare och läste se-
dan en magisterutbildning i 
musikterapi. 

Under min studietid 
arbetade jag extra på läger 
och kollo för personer med 
kommunikativa och kogni-
tiva funktionsnedsättning-
ar. Under lägren upplevde 
jag hur musiken fick barn 
som annars var tillbaka-
dragna och hade svårt att 
uttrycka sig att ta plats. 

Jag förstod att det var så 
här jag ville arbeta med 
musik – som ett sätt att 
mötas och vara tillsam-
mans – där alla bidrar med 
det den vill och kan, och 
där det inte finns något 
rätt eller fel. Under ett 
studiebesök under utbild-
ningen besökte vi Eldorado 
och jag kände att jag hade 
hittat en plats där jag ville 
vara. 

JAG ANVÄNDER MUSIKEN 
som ett sätt att kunna 
mötas på ett icke-styrande 
och lekfullt sätt. För 
personer som inte har 
utvecklat något talat språk 
kan musiken bli ett viktigt 
uttryck för viljor och 
känslor. 

Den kan också motivera 
personer som har låg 
vakenhet eller tar få initia-
tiv att vara aktiva, och 
även ge närstående stöd 

och motivation att fortsät-
ta samspela.

På Eldorado erbjuder vi 
både handledning individu-
ellt och i grupp. Innan vi 
startar med musikterapin, 
träffar jag de närstående 
och gör en kartläggning av 
personens resurser och 
intressen. Det blir en viktig 
utgångspunkt. 

Närstående spelar en 
viktig roll och deltar oftast 
aktivt i musikterapin. De 
bidrar med trygghet och 
hjälper mig att tolka kom-
munikativa signaler som 
personen med funktions-
nedsättning uttrycker. Allt 
eftersom vi lär känna 
varandra så uppkommer 
utvecklingsområden som 
kan leda till olika målsätt-
ningar med musikterapin. 
Det kan handla om att 
samspela i turtagning, 
välja aktivitet eller utveck-
la sin röst och ljud. 

Något av det roligaste är 
när jag träffar en ny person 
och lyckas hitta ett instru-
ment eller sång som gör att 
personen vaknar till lite 
extra, spricker upp i ett 
leende eller blir engagerad 
och aktiv. I gruppmusiken 
är det roligt att se när det 
uppstår spontant samspel 
mellan olika deltagare. 
Delad glädje i en kravlös 
och lekfull samvaro. 

Många av de personer 
jag träffar har ofta stora 
medicinska behov och kan 
ibland vara mycket sjuka. 
Jag tänker att min roll är 
att härbärgera och ge alla 
inblandade en stund av 
något annat, se det friska 

Jag förstod att det 
var så här jag ville 
arbeta med musik 
– som ett sätt att 
mötas och vara 
tillsammans”

”

och det som fungerar. 
Musiken fungerar som ett 
bärande ramverk som kan 
trösta eller skänka en stund 
av glädje. 

NÅGOT AV DET svåraste i mitt 
jobb är att avsluta musikte-
rapin efter ibland flera års 
sessioner. Jag brukar lämna 
över en sammanfattning av 
det vi gjort med tips om 
fortsatta musikaktiviteter, 
men tyvärr finns det ännu 
inte så mycket musiktera-
peutisk verksamhet att 
hänvisa vidare till i stora 
delar av landet. 

Att arbeta på Eldorado 
har på många sätt format 

mig. Jag har lärt mig vikten 
av att landa och vara närva-
rande och autentisk i mötet, 
det är det enda som funge-
rar. Att använda sig av 
humor och lekfullhet är 
viktiga nycklar för att kun-
na mötas, oavsett ålder och 
funktionsnedsättning. 

Något som har slagit mig 
är att när det gäller musik-
samspel så är vi alla väldigt 
lika. Vi möts och bidrar var 
och en med sina förmågor 
och sin personlighet. 
Tillsammans skapar vi en 
unik musikalisk väv. Det är 
egentligen bara kommuni-
kationssätten som varie-
rar.��Â

LInn Johnels arbetar som 
musikterapeut för perso-
ner med svår intellektuell 
funktionsnedsättning. 

FOTO: ANNA PELLA

Musikterapeuten Linn Johnels:
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FOTOGRAFEN

Namn: Linnea Bengtsson

Bakgrund: Fotograf sedan 
2014 med uppdrag för bland 
annat Föräldrakraft, Yoga för 
dig, Anhörigas riksförbund 
och Skolporten

Webb: linnneabengtsson.se

Epost: linnea.bengtsson@
faktapress.se
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Nominerad: Malmö
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Roko Kursar övertygade 
Malmös politiker om behovet 
av att sikta på att bli bäst i 
Sverige på LSS.
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Om det finns en vilja, 
så finns det ett sätt 
att klara utmaning-

arna. Även inom LSS. Mal-
mös nya kommunalråd 
Roko Kursar har bråttom 
med att visa att detta stäm-
mer. 

Hyrestak för LSS-
bostäder, snabbare hand-
läggning och storsatsning 
på meningsfulla jobb är 
några initiativ. Dessutom 
har han fått hela kommu-
nen med sig på att skriva in 
i budgeten att Malmö ska 
bli bäst i landet på LSS!

– Ett enormt åtagande 
att verkligen på riktigt se 
till att rättighetslagen 
förverkligas i enlighet med 
intentionerna. Vi har sett 

att utvecklingen det senas-
te decenniet har gått åt fel 
håll. Som kommun har vi 
ett stort ansvar, särskilt 
Malmö som har landets 
största funktionsstöd-
nämnd. Vi har en central 

administration, 2400 
anställda och en budget på 
nästan 2 miljarder.  
(I Stock holm och Göteborg 
är förvaltningarna uppde-
lad på olika stadsdelar.)

DET NYA HYRESTAKET inom 
LSS-boenden innebär att 
ingen på LSS-boende 
betalar mer än 5 000 kronor 
per månad – troligen en 
unik regel. 

– Fastighetsägaren kan 
ta ut vilken hyra hen vill 
utifrån det hyresreglerings-
system vi har, men då 
subventioneras den så att 
ingen betalar mer än 5 000 
kronor. I nyproduktionen 
ligger de reeella hyrorna 
ofta på 9 000–10 000 kro-
nor, säger Roko Kursar.

För att skapa större 
ekonomisk rättvisa vill han 
även förändra arbetsmark-
naden för att inkludera fler. 

– Vi i Malmö har satt 
som mål att minst en pro-
cent av deltagare i daglig 
verksamhet ska få en an-
ställning hos oss eller så 
ska förvaltningen förmedla 
en anställning. Vi har inlett 
djupare samverkan med 
näringsliv och civilsamhäl-
le för att få fram fler enskil-
da platser. Vi är redan över 
en procent [en procent 
motsvarar åtta personer]. 

Om vi fortsätter i nuvaran-
de takt kommer vi upp i 2,5 
eller nästan 3 procent 
under 2019. 

POÄNGEN MED NYA målet att 
bli bäst på LSS är att alla 
politiker ska känna trycket. 
Och det behövs när behoven 
är stora.

– Vi har gjort jättestora 
tillskjutningar av medel, 
och ökat vår nämndbudget 
med 151 miljoner kronor. Vi 
har haft en överväldigande 
ansvarsförskjutning från 
staten till kommunen när 
det gäller personlig assis-
tans. Det har gjort att 
ärendehögarna har växt 
och växt, och lett till att 
handläggningstiden förra 
året blev oacceptabla åtta 
månader. Vi tillsköt medel 
för att fördubbla resurser-
na för handläggning inom 
personlig assistans. 

– För att ha ett helhets-
grepp på tillgängligheten i 
staden har vi inlett ett 
arbete för att till hösten 
inrätta en tillgänglighets- 
och funktionsstödsamord-
nare, som ska arbeta både 
strategiskt och operativt, 
ungefär som en ombuds-
man.

 
Hur ligger ni till idag med 
ambitionen att vara bäst 
på LSS?

– Just nu handlar det 
mycket om att inhämta 
kunskap och om att sam-
verka i större utsträckning 

med civilsamhälle och 
näringsliv. Vi gör enkätun-
dersökningar hos brukare. 
En av mina första utma-
ningar kom när media 
rapporterade att allt inte 
stod rätt till med vår avvi-
kelserapportering. För att 
få reda på hur det verkligen 
ligger till med kvaliteten 
beställde jag en enkät till 
alla som varit anställda 
minst sex månader inom 
LSS-boenden för att se var 
problemen ligger och hur vi 
kan lösa dem.

– Det handlar om att 
försäkra oss om att de 
rättigheter som malmöbor 
med funktionsnedsättning-
ar har verkligen tillgodo-
ses. Och då är det behovet 
som måste styra. Samtidigt 
måste vi se till att priorite-
ra frågorna ekonomiskt.

Har du någon förebild?
– Självfallet tittar vi på 

vad andra kommuner gör. 
Vi har sett vilka som tidiga-
re utsetts till Bästa LSS-
kommun.  

Vilka brister är allvarli-
gast för Malmö? 

– Vi har enorma utma-
ningar, bland annat när det 
gäller LSS-boende där vi 
har lång kö. Samtidigt har 
vi en enorm hemlöshet, där 
3 350 individer varav 1 300 
barn saknar bostad. Â

Han inför ett unikt  
hyrestak för LSS-boende, 
nu är målet att bli bäst i 
landet på LSS

Roko Kursar (L) fick med sig hela  
funktionsstödsnämnden på att Malmö ska  

bli bäst på LSS: ”Ett enormt åtagande.”

Nominerad: Malmö
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Ärendehögarna 
växte och växte, 

tills handlägg-
ningstiden blev 

oacceptabla åtta 
månader.

ˆ Läs en längre version 
på hejaolika.se/lss-pris
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När dottern Linnea 
föddes med en 
hjärnskada för elva 

år sedan klev familjen in i 
en helt ny värld.

Idag är Giesela 
Anderholm Hansson en 
förgrundsfigur i Malmös 
funktionsrättsvärld.

Nyligen ledde hon ännu 
en stor manifestation.

– Ibland tänker jag: 
aldrig mer en manifesta-
tion! Men vem ska då göra 
det? Vi som kan och orkar 
måste göra det. Vi har 
många medlemmar som 
knappt har näsan ovanför 
vattenytan.

Både Giesela och hennes 
make arbetar heltid, och 
Giesela har dessutom 
uppdraget som ordförande 
för RBU i Skåne.

– Ibland funderar på hur 
det är möjligt. Men mitt 
jobb på Rytmus ger mig så 
mycket bra energi. Samti-
digt vet jag att min egen 
dotter har en bra skola och 
bra assistans. Det gör att 
jag orkar kämpa, även för 
andra. Men att vara pro-
jektledare för allt runtom-
kring  ett barn med funk-

”Många familjer har 
knappt näsan över 
vatten ytan, så vi som 
orkar måste ta strid”

Nominerad: Malmö
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Giesela Anderholm 
Hansson, RBU, vill 

slå vakt om hela 
LSS: ”Alla instatser 

är viktiga”

Väldigt många vågar 
inte söka assistans, och 
inte heller andra insatser, 
säger Giesela Anderholm 
Hansson.
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tionsnedsättning är som att 
leda ett företag. Det kan 
vara jätteslitigt. 

Manifestationerna som 
RBU genomfört har gjort 
avtryck och lyckats vända 
opinionen för LSS. 

– Folk säger till mig att 
”så bra att du är engagerad 
och förklarar, annars skulle 
jag inte ha en aning”. Vi i 
RBU vet hur det funkar 
men vi måste ha med oss 
gemene man. Alla måste 
förstå att detta kan hända 
dig också, vilken dag som 
helst. 

– Vi vill slå vakt om alla 
delar av LSS. Min egen lilla 
dotter hade avlösning 
innan vi fick assistans. Alla 
insatser är värdefulla.  

GIESELA UPPSKATTAR ATT 
kommunalrådet Roko 
Kursar har satt maxtak på 

hyran i LSS-boende, och 
ordnat mer pengar till LSS. 

– För min dotter ansökte 
vi 2015 om en utökning av 
assistansen, men fick 
avslag. Hon har ju knapp på 
magen och kommer inte 
upp i de 20 timmar som 

krävs hos Försäkrings-
kassan. 

– Vi begärde inhibition 
och samtidigt krävde vår 
jurist att kommunen skulle 
utreda under tiden som 
ärendet överklagas. Kom-
munen ville vänta på 
Försäkringskassans avgö-
rande, men vi ville inte 
riskera extra väntetid. 

– Vi överklagade till 
förvaltningsrätten och fick 
stöd för vår begäran om 
assistans. Då ansökte 
För säkringskassan om 
prövning hos Kammar-
rättten, men sedan drog de 
tillbaka ansökan. Den 
senaste sondmatningsdo-
men kanske tippade över 
frågan till vår fördel. 

– Väldigt många vågar 
inte söka assistans, och 
inte heller andra insatser. 
Jag skulle vilja utöka kort-
tids för Linnea, men vågar 
inte söka. 

– Men kommunen verkar 
vilja stödja, och nu snabbar 
man upp handläggningsti-
den. De har förstått att 
någon måste ta hand om de 
som får avslag hos Försäk-
ringskassan. En del handlä-
gagare är bra, andra mindre 
bra. Men kommunen gör 
sitt bästa. 

DOTTERN LINNEA GÅR på 
Move & Walks skola i 
Malmö, och har så gjort 
ända sedan hon började 
förskola för fem år sedan. 

– Där trivs hon jättebra. 
Skolan har bra pedagoger, 
och ser hela eleven och 
utmanar utifrån egna 
förutsättnngarna. På ut-
vecklingssamtal har jag 
ofta fått höra ”klart att hon 
ska lära sig det” – de har 
ofta tänkt längre än jag 
själv.

Men oron och stressen 
finns alltid där.

– Jag skulle vilja komma 
till kommunen och berätta: 
så här funkar vår familj, 
vad ska vi ha för insatser? 
säger Giesela.

Det talas om ett nytt 
stöd i form av samordnare, 
och Malmö deltar i ett 
pilotprojekt, men det tror 
Giesela kan bli ett ”omöjligt 
uppdrag”. 

– Jag har 60 olika kon-
taktpersoner för Linnea i 
min mobil. Ska en samord-
nare ha den rollen för 
många olika familjer? 
Kanske skulle det kunna 
fungera som en frågelåda: 
vad kan vi göra för att få av-
lastning? Alla dessa frågor 
är olika för olika familjer.

HON GLÄDS ÅT de initiativ 
som det nya kommunalrå-
det Roko Kursar tar.  

– Vi märker att Roko är 
ute och ser sig omkring. 
Och han har många kloka 
funderingar!

Hon berömmer 
också centralisering-
en av kommunens 

funktionshinderfrågor till 
en enda förvaltning, istället 
för som tidigare nio olika 
stadsdelsförvaltningar.

– Det gör stor skill  - 
nad. Med nio stadsdelar ha-
de vi nio olika sätt att se på 
LSS. Med en enda huvud-
man blir det enklare att 
driva och nå ut med LSS-
frågor, och vi i RBU behö-
ver inte vara aktiva i alla 
olika stadsdelar.

Osäkerheten kring LSS 
präglar ändå vardagen för 
Giesela och tusentals andra 
malmöbor. 

– Det är allvarligt att 
LSS snuttifieras, som nu 
sker med andning och 
matning. Men våra med-
lemmar i RBU kommer att 
kämpa tills vi vinner. Om 
tio år ska jag kunna säga: 
jag tog i alla fall kampen. 
Jag stod på torget. Jag 
skrev insändare. 

Hon funderar på att 
växla upp aktiviteterna 
genom att uppmana alla 
RBU-medlemmar att skriva 
egna remissvar till rege-
ringen.

– Alla svenskar kan 
delta i en remissbehand-
ling, alla kan skriva remiss-
svar. Tänk om jag och alla 
mina släktingar skriver 
remissvar när det handlar 
om LSS-stödet för min 
dotter. Â

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

Linnea hälsar ofta på hos 
mamma på hennes jobb, 
ett jobb som betyder 
mycket för hela familjen. 

FOTO: LINNEA BENGTSSON

Vi måste ha med 
oss gemene man. 

Alla måste för-
stå att detta kan 
hända dig också
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Många blir glatt 
överraskade över 
att det unga mode-

rata kommunalrådet är en 
så stark förespråkare för 
LSS. Men för Emelie Ny-
berg är det självklart.

– LSS är ju den största 
frihetsreformen.

En viktig förklaring till 
hennes patos för LSS är att 
hon ”växt upp” med lagen.

– Jag har en syster med 
intellektuell funktionsned-

sättning, och som idag bor i 
gruppbostad, berättar 
Emelie, som menar att det 
annars är ovanligt med 
djupare kunskap om LSS.

– Det kan vara svårt för 
andra att förstå att man 

kan behöva hjälp och stöd 
för att leva ett liv som 
andra, det liv man lever 
varje dag utan att reflekte-
ra över det.

ENGAGERAD I MODERATERNA 
blev Emilie redan vid 16 års 
ålder. Fyra år senare blev 
hon ledamot av omsorgs-
nämnden. Och nu alltså 
dess ordförande.

– Precis innan jag blev 
ordförande studerade jag 
mänskliga rättigheter och 
skrev en kandidatuppsats 
om LSS och assistans. 

– Det är skrämmande 
och intressant hur politiken 
kring LSS rör på sig, samti-
digt som det inte rör sig 
alls, och det är där proble-
matiken ligger just nu. Alla 
verkar tycka att det är en 
fantastiskt bra lag, men 
samtidigt kan man inte 
enas om vilka förändringar 
som behövs.

– I min kandidatuppsats 
tittade jag på partiernas 
ståndpunkter. Jag konsta-
terade att man har likartad 
bild av vad LSS ska vara, 
men när det kommer till 
kritan är man inte riktigt 
beredd att göra vad det 
kostar, och därför låter 
man det rinna ut i sanden. 

– Med tanke på att man 
är så överens om lagen 
handlar det egentligen om 
att förstå att det är dags att 
prioritera. Det kanske finns 
annat som inte är lika 
viktigt som LSS, och då 

kanske detta måste stryka 
på foten för att LSS ska 
fungera bra.

EMELIE TYCKER ALLTSÅ att 
det behövs större satsningar 
på just LSS. Men hur ser det 
ut i Kristianstad?

– Vi ser att Försäkrings-
kassan skjuter över otroligt 
mycket på kommunerna, 
framförallt när det gäller 
personlig assistans. 
Kristianstad har precis 
som de flesta andra kom-
muner ont om pengar och 
det kommer att vara svåra 
ekonomiska tider framöver. 
Vi har egentligen inte 
möjlighet att skjuta till mer. 
Samtidigt får vi allt fler 
ärenden när Försäkrings-
kassan säger nej, och dessa 
ärenden behandlar våra 
tjänstemän professionellt.

Hur löser ni det?
– Det har tillskjutits 

extra pengar. LSS är det 
område som växer mest. 
Men nu är vi en budgetpro-
cess igen, och sannolikhe-
ten är ganska liten att mer 
pengar skjuts till.

– Vi kommer att behöva 
prioritera internt inom 
omsorgen i Kristianstad, 
för LSS är en rättighetslag 
och där är det väldigt tyd-
ligt vad vi ska leverera. Den 
dag vi inte kan göra det 
måste vi dra i bromsen 
någon annanstans. För att 
prioritera måste vi titta på 
en del förebyggande arbete 

inom äldreomsorg som inte 
är lagstadgat. Det är klart 
att vi inte vill bromsa där 
heller, men inom LSS har vi 
väldigt lite svängrum för 
vad vi får och inte får göra.

Har ni lyckats täcka upp 
för de som förlorat assis-
tans hos Försäkringkas-
san?

– Vi fyller upp mycket av 
det som Försäkringskassan 
inte gör, men vi ser också 
att rättspraxis förändras så 
att våra egna handläggares 
beslut blir hårdare än 
tidigare. Det är klart att det 
väcker oro men våra hand-
läggare har bara rättspraxis 
att luta sig mot, så är det. 

– Istället behöver vi 
politiskt driva på för lagför-
ändringarna, för det är så 
vi kan få det att fungera 
både för personer som har 
funktionsnedsättningar och 
för personerna som ska 
sitta och fatta beslut och ha 
tillräckligt på fötterna för 
att göra goda bedömningar. 
Det är jätteviktigt.

Vad tycker du själv behö-
ver bli bättre i Kristian-
stad?

– Man behöver öka 
graden av medbestämman-
de och möjligheterna att 
påverka sin egen tillvaro, 
och friheten som kommer 
med det. Â

Nominerad: Kristianstad
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BÄSTA

KOMMUN
LSS

Skrämmande  
att se hur  

politiken kring 
LSS rör på sig,  

samtidigt  
som det inte  

rör sig alls

”Jag är glad att jag fått  
växa upp med min  
syster, och jag har  
alltid försvarat henne”

Emelie Nyberg (M): 
Nu när alla är  

överens om LSS  
handlar det om att 
prioritera. Något 

annat måste kanske 
stryka på foten

ˆ Läs en längre version 
på hejaolika.se/lss-pris
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”Jag är glad att jag fått  
växa upp med min  
syster, och jag har  
alltid försvarat henne”

LSS har seglat upp mer och mer på agendan i 
samhället, och det är positivt. Vi politiker får 
allt mer tryck på oss att agera för att stärka 
lagen, men i kommunerna är vi bakbundna. 
Vi kan inte ändra lagen, det är våra kollegor i 
riksdagen. Jag hoppas att den förändringen 
kommer, säger Emelie Nyberg.
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Jan-Åke Wendel från 
FUB-före ningen i 
Kristianstad lyfter 

fram flera positiva saker 
med LSS i Kristianstad. 
Men en sak sticker ut.

– En stor fördel för oss 
är att vi har Emelie, säger 
Jan-Åke och syftar på 
omsorgsnämndens ordfö-
rande Emelie Nyberg (M).

– Hon bara är 26 år men 
har redan stor kunskap och 
mycket erfarenhet av LSS.

Men det är inte bara 
Emelie som är lyhörd hos 

kommunen. Jan-Åke kan 
berätta många episoder då 
han eller någon annan 
representant för funktions-

rättsorganisationer har 
hört av sig till ansvariga 
inom kommunen med 
synpunkter, och fått snabb 
respons. Det har gällt 
bussresor och färdtjänst.

En aktuell fråga är habi-
literingsersättningen, där 
ett ingripande från Jan-Åke 
Wendel veckan före jul gav 
rejäl utdelning.

– När jag frågade kom-
munen vad som händer 
med pengarna som staten 
ville ge i bidrag till höjd 
habiliteringsersättning var 
svaret att ”det vet vi inte”. 
Jag påpekade att det hand-
lade om 2018 års pengar 
och att det därför var 
bråttom. Några dagar 
senare blev det klart med 
9 000 kronor extra till var 
och en som arbetat heltid i 
daglig verksamhet under 
året.

Regeringen har utlovat 
att statsbidraget till habili-
teringsersättningen ska 
finnas kvar, så även i år blir 
det extrapengar till delta-
gare i daglig verksamhet. 

– Tidigare har många 
ställt frågan varför man 
inte får semesterersättning 
på daglig verksamhet som 
på andra arbeten. Men i år 
så blir det 4 500 kronor 
extra till sommaren och 
förhoppningsvis minst lika 
mycket till jul, utöver den 
vanliga habiliteringsersätt-
ningen på 9,50 kronor per 
timme, säger en mycket 
nöjd Jan-Åke Wendel.

Samtidigt är han upp-

rörd över att grannkommu-
nen Östra Göinge valt att 
inte dela ut pengarna, trots 
att den lokala FUB-
föreningen krävt detta. 

– Det är för jäkligt att 
inte alla kommuner betalar 
ut ersättningen, varför gör 
man så?! 

EN UPPENBAR BRIST i staden 
är att kommunen nekar alla 
boende på gruppbostäder 
tillgång till ledsagning och 
kontaktperson. Det anser 
kommunen får täckas upp 
av boendets personal, trots 
att det i LSS inte finns 
någon sådan koppling.

Men kommunen är inte 
helt ”omöjlig”.

– När vi inom FUB skulle 
ha ett ombudsmöte i 
Stockholm ansökte vi om 
ledsagare och fick avslag. 
Då bad vi om ett möte med 
de ansvariga för LSS-
insatserna. Efter tre dagar 
blev ledsagning godkänt. 
Och detta trots att vi året 
före hade fått avslag både 
hos kommunen och förvalt-
ningsrätten.

Att kommunen ger snabb 
respons uppskattar Jan-
Åke och nämner som exem-
pel på att han, inför vårt be-
sök, fick snabbt besked från 
tjänstemännen angående 
kön till gruppbostäder; för 
närvarande fem personer. 

KRISTIANSTAD STYRS FÖR
VISSO av alliansen beståen-
de av M, L, C och KD men 
både daglig verksamhet och 

gruppboende är helt i 
kommunal regi. Den styran-
de alliansen är i minoritet 
och måste ta stöd av anting-
en S eller SD. Jan-Åke 
Wendel är från sitt FUB-
perspektiv nöjd med hur 
LSS-verksamheterna sköts.

– Både gruppboenden 
och dagliga verksamheter 
fungerar bra, säger han. 
Dessutom finns det mycket 
fritidsaktiviteter, både 
kopplat till LSS-verk sam-
heterna och våra aktivite-
ter inom FUB.

Jan-Åke berättar dock 
att färdtjänsten inte funge-
rar så bra för deltagare på 
daglig verksamhet. 

– Det är dålig samord-
ning av bilarna hos 
Skånetrafiken, så därför 
undersöker vi om man kan 
ha dessa transporter ge-
nom en lokal entreprenör. 
Det är bättre med lokala 
chaufförer som känner till 
våra deltagare, som vet var 
de bor och som därför kan 
ge bättre service.

SAMTIDIGT BERÖMMER HAN 
färdtjänsten för att vänteti-
den kortats.

– Nu har man också 
förstått att man inte kan 
hämta före utsatt tid när på 
danskvällar. Om de kom-
mer för tidigt så får de 
vänta. Den där sista halv-
timmen vill man också 
dansa! Â

Nominerad: Kristianstad
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KOMMUN
LSS

Jag påpekade  
att det var  

bråttom. Några  
dagar senare 
blev det klart 

med 9000 kro-
nor extra till var  
och en på daglig 

verksamhet

”När vi trycker på  
så får vi snabb respons 
från kommunen”

Ett enkelt  
telefonsamtal  
från Jan-Åke  

Wendel räddade 
bonusen till daglig 

verksamhet

ˆ Läs en längre version 
på hejaolika.se/lss-pris
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”När vi trycker på  
så får vi snabb respons 
från kommunen”

Jan-Åke Wendel är upprörd över att många 
kommuner struntat i att söka statsbidraget till 
hab-ersättningen. Han såg dock till att Kris-
tianstad inte missade möjligheten att belöna 
deltagarna på de dagliga verksamheterna.
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Christian Eberstein 
(KD), kommunalråd i 
Lerum, gläds åt att 

kommunen uppmärksam-
mas för ambitionerna inom 
LSS. Men han vill inte ta åt 
sig äran själv.

– För att verksamheten 
ska bli bra behöver man 
eldsjälar både inne i organi-
sationen och utanför, och 
det har vi. Vi har många 
människor som är vakna 
för de behov som finns och 
det man själv inte upp-
märksammar. 

– Att vi i kommunen har 
drivkraften att jobba pro-

aktivt vill jag tillskriva 
Christian Sandgren, som är 
verksamhetschef för funk-
tionsstöd, och hans perso-
nal, och FUB-föreningen i 
Lerum, säger Christian 
Eberstein.

De externa eldsjälarna 
hos FUB i Lerum har fått en 
nyckelroll.

– Vi har haft bra samtal 
om hur vi ska komma igång 
med granskning av LSS-
boenden. Vi vill följa upp på 
ett tydligt sätt vad vi har 
upphandlat och om det 
uppfylls. Om inte, hur kan 
vi se till att förbättra? Att 
ha en dialog mellan alla 
parter är jätteviktigt. Vi 
behöver ”checks and balan-
ces”. Dels de som är bruka-
re av verksamheten, dels vi 
som kommun, utförare 
eller funktionsrättsföre-
ning. Om alla påverkar och 
är öppna för varandra kan 
man hjälpas åt att upptäcka 
brister.

LERUMS KOMMUN GÖR denna 
kvalitetssatsning samtidigt 
som det ringer varnings-
klockor om brister inom 
LSS-verksamheter runt om 
i landet. Christian menar  
att det handlar om priorite-
ringar.

– Kommuninvånare som 
har en väl fungerande 
vardag ska förvänta sig 
ganska lite av kommunen. 
Jag ska inte kräva, utan 
snarare ska det handla om 
vad jag kan ge. Om jag 
däremot har begränsningar 
i vardagen som gör att jag, 
till exempel, inte kan jobba, 
då handlar det om vad vi 
som kommun kan ge. 

Han påminner om att 
omsorgen inte kan effekti-

viseras på samma sätt som 
industrin.

– Industrin gör enorma 
effektiviseringar men inom 
omsorg kostar en timme 
fortfarande en timme. Det 
måste få kosta mer. 
Samtidigt är resurserna 
inte oändliga. Det finns 
alltid en avvägning, vilka 
resurser ska man lägga. Det 
handlar inte bara om resur-
ser utan lika mycket om en 
kulturell resa, min inställ-
ning som medarbetare. Det 
handlar också om samver-
kan med föreningslivet och 
att vara lyhörd för föräld-
rar och enskilda. 

– Ekonomin för kommu-
nerna kommer att bli jätte-
jobbig. Som politiker kom-
mer vi att utsättas för 
mycket mer tryck från 
grupper som vill ha resur-
ser. Vi måste ha förmåga 
att våga säga att nej, ”det 
här är inte lika prioriterat 
som det här, vi måste värna 
den här gruppen”. Det är 
därför det är viktigt att 
redan nu fundera på vad 
som är kärn-välfärden, vad 
som är viktigast. I Lerum 
har vi till exempel ett 
projekt som heter Växtrum, 
där vi gör små trädgårdar, 
kanske har vi inte utrymme 
för sådana projekt. 

Vad är det då som gör att 
Lerum sticker ut, enligt 
kommunalrådet?

– Vi har ett arbete som 
syftar till att alla LSS-

boende ska ha en bra kvali-
tet oavsett om det är i 
kommunens regi eller med 
externa entreprenörer. Vi 
ska inte bara granska oss 
själva utan även våra utfö-
rare. Kanske inte den gamla 
klassiska revisionen utan 
mer en dialog; hur är det 
här och hur kan man för-
ändra? Så att man hela 
tiden är proaktiv mot 
utförarna.

– Fördelen med att finns 
privata alternativ är att 
konkurrensen är tydligare, 
att man utmanas av andra 
människor som har idéer 
och visioner. Många som 
startar företag har en 
vision, ett driv att göra 
bättre utifrån att man har 
egna erfarenheter av en 
gammal morfar eller en 
systers barn.
Vad har gjort detta till 
hjärtefrågor för dig?

– Jag funderar mycket 
på vem är välfärden till för. 
Det jag kallar kärn-välfärd 
handlar om att man måste 
titta på vem som har störst 
behov, och vad ska man 
göra som kommun. Då ser 
man att det finns särskilt 
utsatta grupper. Var ska vi 
lägga resurserna? Ja, det är 
på de som behöver dem 
mest. Personer med LSS-
insatser är en sådan grupp. 
Det är där jag vill lägga mitt 
engagemang. Â

Nominerad: Lerum
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”Om vi ska lyckas måste  
vi ha eldsjälar både inom 
kommunen och utanför”

Kommunalrådet i 
Lerum: Omsorgen 

måste få kosta mer – 
den kan inte effektivi-
seras som industrin

Det är viktigt  
att fundera på 

vad som är 
kärn-välfärden, 

vad som är  
viktigast att  

prioritera.

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



55   FÖRÄLDRAKRAFT  NR 3, 2019

”Om vi ska lyckas måste  
vi ha eldsjälar både inom 
kommunen och utanför”

Måndagmöte med kommunalråden. Från vänster 
Christian Eberstein, Lill Jansson (L) och Eva Anders-
son (C). Utanför bild finns Alexander Abenius (M).

Christian Eberstein arbetar halv-
tid som kommunalråd, parallellt 
med att vara företagsanalytiker 
på Nordea. ”Pluset är att jag har 
andra perspektiv, minuset är att 
jag inte har jobbat i den här typen 
av verksamheter.”
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Allt måste utgå från 
högsta ledningen i 
kommunen, om det 

ska bli resultat. Så brukar 
det heta. Men lite draghjälp 
från den lokala FUB-fören-
ingen skadar inte.

Nu har Lerums politiska 
ledning nappat på Lerum 
FUB:s idéer om kvalitets-
kontroller inom gruppbo-
städer och andra LSS-
verksamheter.

– Det är så man jobbar 
ute i företag. Ett företag 
kan lägga hur mycket 

energi som helst på rutiner 
för att säkra kvaliteten, 
annars är inte kunden nöjd, 
och utan kunder finns inte 
företaget. En kommun 

däremot, den kan man inte 
byta ut. Där får man ta 
andra grepp. Då är det 
roligt när det finns engage-
rade tjänstemän och politi-
ker, säger Hans-Åke 
Ryberg.

Det var kampen för den 
egna sonen Johans trygg-
het som fick Hans-Åke, 75 
år, att på nytt engagera sig i 
FUB (han var tidigare 
ordförande under 18 år).

– När man har ett barn 
med funktionsnedsättning 
oroar man sig allt mer för 
sitt barns framtid, ju äldre 
man blir. Jag har själv 
krigat med Attendo, och 
har väl inte rönt den fram-
gång jag vill. Jag insåg att, 
om jag ska känna att min 
son ska få en bra och trygg 
framtid måste jag engagera 
mig bredare.

– När man har en privat 
entreprenör som driver ett 
boende så kan ansvaret för 
driften övergå till en annan 

entreprenör eller till kom-
munen när affärsavtalet 
löpt ut. Kvaliteten på den 
omvårdnad som då ges kan 
bli helt annorlunda, säger 
Hans-Åke.

– Min son trivs bra på 
sitt boende, personalen är 
bra, har omtanke och visar 
kärlek, men organisationen 
fungerar sämre. Nu har jag 
en förtröstan att det kom-
mer att bli bättre på det 
boendet han är på nu oav-
sett vem som kommer att 
ansvara för själva driften.

BAKGRUNDEN TILL NOMINE-
RINGEN är att Lerum har 
börjat samverka med 
funktionsrättsföreningarna 
– precis som man ska göra 
om man följer intentionerna 
med LSS.

– Ett av våra mål har 
varit att få till kvalitetssäk-
ring av gruppbostäder och 
vår motivering har varit att 
”ni betalar redan för att få 

saker gjorda men de görs 
inte”. Vi har haft flera 
möten och vi känner att det 
kommer bära frukt. Det du 
får på en gruppbostad ska 
du också få på alla andra. Vi 
är inte riktigt i hamn ännu 
men på god väg, säger 
Stefan Römer.

– Tidigare tyckte kom-
munen att anhörigförening-
ar gnällde väldigt mycket, 
men på senare tid har de 
börjat tänka att ”de kanske 
har rätt”. 

Av cirka 15 LSS-boenden 
i Lerum drivs fyra av priva-
ta entreprenörer; tre av 
Nytida och ett av Attendo.

– Vi var lite tveksamma 
inför privata utförare i 
början, säger Stefan. Men 
det har gått förvånansvärt 
bra. Allt bottnar i hur 
drivande chef man har 
samt den inställning som 
de har som driver verksam-
heten.

Just nu arbetar FUB och 
kommunen med att ta fram 
parametrar för att mäta 
kvalitet.

– Det som är det positiva 
med kommunens föränd-
ringsarbete är att man inte 
enbart arbetar med att ta 
tag i klagomål och avvikel-
serapporteringar utan att 
man själva aktivt går ut och 
gör kvalitetsuppföljningar, 
säger Stefan.

– För att få ett grepp om 
kvaliteten vill man se över 
affärsavtalen och där tyd-
liggöra vilka uppföljningar 
man kommer att göra. 

Nominerad: Lerum
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Min förhopp- 
ning är att det 

blir bättre på 
min sons boen-
de, oavsett vem 

som ansvarar 
för dri�en

”Vi tryggar våra barns 
framtid genom att se till 
att alla kan få det bra”
Hans-Åke Ryberg och 

Stefan Römer, FUB, 
övertygade sin kom-

mun att de måste 
satsa på kvalitets-

kontroller

Stefan Römer, kassör för Lerums FUB och rättsombud, och 
Hans-Åke Ryberg, styrelseledamot, har nominerat Lerum 
till 2019 års pris för Bästa LSS-kommun.
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”Vi tryggar våra barns 
framtid genom att se till 
att alla kan få det bra”

En vacker dag ska jag vara ”bara pappa” säger 
Stefan Römer. Men än så länge vill han fortsätta 
med att vara god man och andra uppdrag som ger 
honom möjlighet att bevaka dottern Unnes rättig-
heter.
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Hon 
berömmer 

Lerum för att 
man är bra på att upp-
handla med kvalitetskrav. 

– Entrepre naderna är 

också på lite längre tid, 
så att företagen vågar 
satsa på kvalitet. Nu har 
vi en upphandling som 
förlängs till 10 år.

Alternativ kommunika-

tion genom tecken och 
bilder är också ett måste 
på ett väl fungerande 
boende. – Alla är med 
och bestämmer, betonar 
Maria Hultén. Â

Dessa uppföljningar 
vill man även göra på verk-
samheter som drivs med 
egen anställd personal.

Stefans uppdrag som 
rättsombud för FUB har 
gett honom en bild av hur 
det ser ut i kommunerna 
generellt.

– En återkommande 
fråga är samverkan mellan 
kommuner och funktions-
rättsföreningar. Kommu-
nerna har samverkansskyl-
dighet enligt LSS, men 
många misstar samverkan 
för samråd. Som att man 
har ett råd för funktions-
hinderfrågor, där kommu-
nen nöjer sig med att lämna 
utan information utan 
någon samverkan, det är 
något helt annat. 

– Riks-FUB har kommit 
ut med ett mycket bra 
material om samverkan. Vi 
ska inte vara gnällspikar, 
utan bra samarbetspart-
ners som kommer med 
förslag och inlägg. Men i 
många kommuner funkar 
det inte, man får sitta med 
på nåder i ett funktionshin-
derråd och inget mer. 

STEFAN OCH HANS-ÅKE är 
inte särskilt gnälliga längre. 
Även om det finns skäl till 
kritik också, till exempel 

mot att ledsagare och 
kontaktpersoner snålats in 
av kommunen.

– För de som bor på 
gruppboende har vi resig-
nerat, det har blivit praxis 
att nekas ledsagare för 
nästan hela landet. Det är 
ingen rolig utveckling, 
säger Stefan. 

ETT ANNAT PROBLEM, ett 
mycket allvarligt sådant, är 
bristen på förebyggande 
hälso- och sjukvård. Och 
även om detta är generellt 
för hela landet, är det ändå 
kommunens ansvar, beto-
nar Stefan.

– Det råder överdödlig-
het på gruppboenden, till 
exempel är det tre gånger 
vanligare att man dör av 
bröstcancer. Se till att man 
kommer iväg på mammo-
grafi, får prostataopera-
tion, vaccinationer! Det är 
något man nu börjar försö-
ka få rätsida på. Någon ska 
vara utsedd att kolla upp 
att man kommer iväg på 
undersökningar och vacci-
nationer. Det har fungerat 
bra på en del boenden, 
mindre bra på andra. Â

Engagerad chef och per-
sonal – det är nyckeln till 
bra kvalitet, menar Lerums 
FUB. Ett exempel på ett 
sådant LSS-boende är 
Fredriks äng. Det började 
som föräldrakooperativ, 
blev sedan kommunalt och 
drivs idag av Nytida.

– Om verksamheten ska 
flyta på bra måste man ha 
ett genuint intresse, inte 
bara gå hit för lönen. Här 
har hela arbetsgruppen 
intresse och kul på jobbet, 
säger föreståndaren Maria 
Hultén.

På Fredriksäng satsar man 
mycket på aktiviteter, resor 
och fester.

– Det innebär att man 
behöver vara flexibel i 

arbetstiden, för att resor 
och utflykter ska fung-
era. Man behöver också 
samarbeta mellan olika 
LSS-boenden för att alla 
ska kunna vara med på det 
som intresserar dem, säger 
Maria.

Bra kvalitet handlar 
också om perso-
naltäthet. 

– När vi hade 
det lite jobbigt 
fick vi ta in 
mer resurser. 
Jag har ett 
nära samarbete 
med mina chefer. 
Jag tror att kom-
munen har en del att lära 
av privata företag när det 
gäller samarbete, säger 
Maria.

Oron för sonen Johans 
framtida trygghet fick 
Hans-Åke Ryberg att 
åter engagera sig i 
FUB i Lerum.

Fredriksäng är ett av Lerums gruppboenden. Här 
möter vi (från vänster) Anders Grönberg, Tobias 
Gustavsson, Sandra Svensson, Anne Marklund och 
Berndt Liik. Maria Hultén är föreståndare.

Vad är nyckeln till bra kvalitet  
på ett gruppboende?

ˆ Läs en längre version 
på hejaolika.se/lss-pris
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Bästa LSS-kommun 2019   Nomineringar

De beskriver det själ-
va som att de har 
lärt sig att ta till vara 

på alla möjligheter och vara 
kreativa, trots knappa re-
surser. Och visst har Här-
nösand lyckats förverkliga 
målet att öka brukarnas 
möjligheter att kommuni-
cera och förstå sin omvärld 
– utan att tynga kommu-
nens ekonomi.

Härnösand har en ovan-
ligt stor LSS-verksamhet 
för sitt invånarantal på 
cirka 25 000. Detta beror 
delvis på historiken med 
särskolegymnasium och 
Kristinaskolan, en skola för 
elever med hörselnedsätt-

ning. Många elever har 
blivit kvar, samtidigt som 
LSS-verksamheterna i 
Härnösand även lockat 
andra att flytta till staden.

– Det underlättar att vi 
har en så stor LSS-verk-
sam het, fastän vi är en liten 
kommun. Då blir det enkla-

re att skapa fungerande 
enheter, säger Monica 
Bylund, verksamhetutveck-
lare för LSS i Härnösand.

Det handlar om 750 
insatser till 500 personer. 
Kommunen har bland annat 
22 gruppbostäder, två 
boende för unga och 11 
dagliga verksamheter. 
LSS-enheten har ca 210 
anställda.

DEN FRAMGÅNGSRIKA 
SATSNINGEN på delaktighet 
och alternativ kommunika-
tion, som byggts upp under 
tiotalet år, har letts av bland 
annat Monica tillsammans 
med Susanne Norlander, 
som är rehabiliteringskon-
sulent och arbetsterapeut.

Susanne och en kollega 
stödjer personalen på 
boenden och dagliga verk-
samheter med bildstöd, 
förtydligande texter och 
planeringstavlor med mera.

Dessutom finns ett 
populärt resurscenter för 
kognitivt stöd, vilket är 
öppet både för personal, 
brukare, anhöriga och 
andra intresserade. Här 
kan man prova olika hjälp-
medel som Handifon, 
specialappar för iPad, 
tidshjälpmedel, bolltäcke 
och pictogrambilder.

Satsningen började med 
att personal utbildades i 
specialpedagogik, 100 
gymnasiepoäng under åren 
2012-15, för att ha en bra 
plattform att utgå ifrån.

Nu har arbetet gått in i 
en ny fas. Kommunika-
tions verktyget InPrint blir 
tillgängligt på alla verksam-
heter, samtidigt som man 
storsatsar på att utbilda 
personal i tecken som stöd.

Enklare och tydligare 
kommunikation ska öka 
brukarnas självständighet 
och delaktighet.

 – Det senaste året har vi 
utbildat personal på alla 
verksamheter om InPrint. 
Bildsystemet kommer att 
följa brukaren inom alla 
våra verksamheter; från 
skola till boende och daglig 
verksamhet, säger Susanne 
Norlander.

Detta blir ett lyft efter-
som man tidigare inte haft 
något liknande verktyg – 
även om Susanne själv har 
tillverkat massor av bilder 
för kommunikation.

Nu kan all personal ta 
fram bilder med InPrint när 
som helst, vilket ger bättre 
förutsättningar. Systemet 
har mer än 14 000 symbo-
ler, och man kan även lägga 
till egna.

– På varje verksamhet 
ska det finnas två personer 
som är proffs på InPrint, 
och alla dessa är snart 
utbildade och kan lära ut 
till övriga medarbetare, 
säger Susanne. 

UNDER 2019 STÄRKS även 
kunskaperna om tecken 
som stöd. Målet är att 
personalen ska lära sig 300 

nya tecken för att kommuni-
cera om allt möjligt med 
deltagarna på deras villkor. 
Härnösand använder en 
kurs som tagits fram av 
Hälsa och Habilite ring i 
Uppsala. Som ett första steg 
har personal inom daglig 
verksamhet utbildats.

– Detta har varit efter-
frågat länge av vår personal 
och verkligen uppskattat, 
säger Susanne.

HUR ÄR DÅ synen på LSS i 
övrigt i Härnösand? 

– Vi känner att vi har ett 
starkt förtroende hos 
socialnämnden, som för-
står att vi behöver resurser, 
säger Maria Hellström, 
LSS-enhetens chef.

– Funktionsrätts orga-
nisationer hjälper oss, 
genom att driva opinion, 
och fungerar nästan som en 
intern revision. LSS kom 
upp inför valet, bland annat 
stridsfrågan om rätten till 
kontaktperson för den som 
bor på gruppbostad, ifråga-
satt även i Härnösand.

Samtidigt beskriver hon 
budgeten som ”extremt 
besvärlig”. Övervältringen 
från Försäkringskassan vad 
gäller assistans ska rym-
mas i befintlig budgetram. 

– Vi gör det bästa möjli-
ga vi kan, säger Maria 
Hellström. Â

”Våra budgetramar är 
tuffa, men det triggar 
vår kreativitet”

Nominerad: Härnösand
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Härnösand vill ligga  
i framkant trots  

små resurser

Alla verksam- 
heter får minst 

en iPad var. Det 
har varit väldigt 

efterfrågat.

ˆ Läs en längre version 
på hejaolika.se/lss-pris
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Deltagarna på Kreativa daglig verksamhet 
arbetar både med konst och teater.

Susanne Norlander är rehabiliteringskonsu-
lent och driver på arbetet mot kommunika-
tion som funkar för alla.

Monica Bylund har jobbat med att utveckla 
verksamheten under många år: Det finns 
inga quick-fix.
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Bästa LSS-kommun 2019   Nomineringar

Projektet har drivits av 
FUB i Uppsala sedan 
2017. Nu är målet att 

det ska bli en permanent del 
av kommunens funktions-
hinderverksamhet, i form 
en av sambandscentral för 
alla frågor som är viktiga 
för personer med LSS-in-
satser.

– Vi har mött en positiv 
inställning från Uppsala 
kommun, både från tjänste-
män och politiker, säger Pia 
Ek, ordförande för FUB i 
Uppsala.

FUB-föreningen har 
nominerat omsorgsförvalt-
ningen och nämnden till 
tävlingen Bästa LSS-
kommun just för att de har 

visat lyhördhet för FUB:s 
initiativ till att öka både 
kvalitet, inflytande och 
delaktighet.

När Ge makten vidare 
drogs igång var det som ett 
arvsfondsprojekt där 

ansökan hade underteck-
nats av Eva Christernin (S) 
som då var omsorgsnämn-
dens ordförande. Idag är 
Angelique Prinz Blix (L) 
ordförande, men Pia Ek 
känner fortsatt starkt stöd 
för projektet.

Förhoppningen är att 
projektet ska resultera i ett 
nytt system, som blir en del 
av kommunens LSS-enhet 
och fungerar som en sam-
bandscentral för att förhin-
dra att LSS-gruppens 
frågor ramlar mellan sto-
larna.

Pia Ek ser framför sig att 
det bildas ett team som 
regelbundet möts för att 
hantera aktuella frågor. 
Och runt omkring ett stort 
nätverk, med alla olika 
kommunala förvaltningar, 
studieförbund, funktions-
rättsorganisationer med 
mera.

– För att sambandscen-
tralen ska bli känd måste 
informationsspridningen 
om den och vår målgrupp 
förbättras. Därför måste 
även kommunikatörerna 
runt om i Uppsala kommun 
kopplas in, säger Pia Ek.

Vad kan det då betyda i 
praktiken för uppsalabor 
som har LSS-insatser?

– Det kommer att för-

bättra rättssäkerheten, så 
att de personer som inte 
kan tala för sig, eller inte 
har starka företrädare, kan 
få lika bra stöd som övriga. 
Idag vill många inte lämna 
in klagomål för att de är 
rädda för att straffas, och 
det tror jag blir lättare att 
göra om man har en sam-
bandscentral.

Under projektet har det 
dragits igång otaliga studie-
cirklar om LSS, om att ha 
god man, om att leva med 
flera diagnoser och så 
vidare. Det har resulterat i 

att många fler enskilda har 
fått kunskap, och mod, att 
tala om vad de vill och vad 
de saknar.

– Det behövs en alltid 
pågående utbildning, och 
den nya sambandscentra-
len kan fånga upp alla de 
tankar och önskemål som 
kommer upp. Vi har redan 
sett att många fler har hört 
av sig under projekttiden!

– Nu behöver vi styra 
upp hur det ska gå till att 
fånga upp synpunkterna, 
samla in kunskap och föra 
frågorna vidare. Vi tror att 

Projekt som ger makt 
till brukarna kan bli 
permanent i Uppsala

Nominerad: Uppsala
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”Ge makten vidare” skapar en sambands- 
central som hjälper kommunen fatta  
kloka beslut och förebygga problem

Det kommer  
att förbättra  

rättssäkerheten 
så att de som inte 

kan tala för sig 
får lika bra stöd.

Pia Ek tror att Uppsala kommer att ha stor 
nytta av att öka inflytande och delaktighet 
för de personer som har LSS-insatser men 
idag svårt att tala för sig.
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det behövs en grupp som 
samlas och bnedömer vad 
som ska göras.

Vad krävs för att detta ska 
bli en permanent verk-
samhet?

– Förutom tjänsteperso-
ner som är kunniga och 
intresserade så måste 
politikerna ställa upp. Inte 
bara omsorgsnämnden. 
Uppsala har 14 olika nämn-
der och vi jobbar på att öka 
deras kunskap om vår 
målgrupp.

Pia Ek tror inte att 
politikerna behöver oroa 
sig för kostnaderna, efter-
som en klok och förebyg-
gande hantering av LSS-
frågor knappast blir dyrare.

– Vi ser att det är ett 
nollsummespel, eller till 
och med något som kan 
förbättra ekonomin. Det 
bör leda till att problem 
förebyggs och att man 
slipper tjafs som tar tid. 
Med tätare brukarrevisio-
ner förebygger man många 
tänkbara problem. Vi har 
gjort testrevisioner där vi 

sett att klagomålshante-
ringen inte har fungerat så 
bra. Genom att förbättra 
det slipper man missför-
stånd och att reda ut bemö-
tandefrågor.

OMSORGSNÄMNDEN BROTTAS 
MED stora ekonomiska 
problem och Pia Ek tror inte 
att LSS-verksam het erna i 
Uppsala kommer att klara 
sig från nedskärningar.

– Vi från FUB jobbar för 
att kommunen ska tänka 
om kring prioriteringarna, 
men LSS slipper ändå inte 
försämringar. Däremot 
storsatsar kommunen på 
nya LSS-bostäder. Idag står 
fler än 50 personer står i 
kö, men det tror kommu-
nen man kan bygga bort på 
tre år.

När det gäller personlig 
assistans upplever Pia Ek 
att kommunen långtifrån 
alltid täcker upp när 
Försäkringskassan gör 
neddragningar. 

– Min känsla är att 
kommunens bedömningar 
av assistans går åt samma 

håll som Försäkrings kas-
sans, och det av ekonomis-
ka skäl, vilket naturligtvis 
inte är bra.

Även om det finns många 
skäl att se dystert på fram-
tiden för LSS tror Pia Ek 
att projektet Ge makten 

vidare kan förbättra LSS på 
många olika sätt.

– Ge makten vidare 
innebär att kommunen får 
kunskap och synpunkter 
från många fler som berörs 
av LSS, och framförallt 
från de som inte har så 
stora möjligheter att tala 
för sig. Projektet leder 
också till bättre samverkan 

mellan kommunen och 
funktionsrättsföreningar-
na. Det är en sak kommu-
nen är lite dålig på idag, att 
samverka och prata med 
oss innan de gör något.

I NOMINERINGEN SKRIVER 
FUB Uppsala att man 
”under åren har sett flera 
initiativ från politik och 
tjänstepersoner som visar 
att det finns en vilja att 
utveckla kvalitén i LSS 
verksamheter genom ökat 
inflytande för dem som 
berörs.”

Det började med inrät-
tandet av ett LSS-råd, och 
därefter har andra mötes-
former utvecklats för att 
möta det stora behovet av 
samverkan när det gäller 
till exempel boendefrågor 
och myndighetsutövning. 
FUB berömmer också att 
kommunen utbildar vägle-
dare och genomför delak-
tighetsslingor enligt 
Delaktighetsmodellen. Â

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

Projektet ”Ge makten vidare” kom igång 
med finansiering från Arvsfonden. Nu är 
planen att det ska bli en permanent del av 
LSS-verksamheten i Uppsala.
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Sonia mår
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24 sidor 
special!

STORA BARN- 
NUMRET

Assistans 
• SÅ FICK WILMA, 3  

PERSONLIG ASSISTANS
• DETTA SKA ALLA

ASSISTENTER KUNNA 

Måns Möller  
KOMIKERN SOM

FÅR PUBLIKEN 
ATT GRÅTA

Kollo 
SARA, 19, VANN 

MOT KOMMUNEN

annorlundabarn

special!
BARN- 

NUMRET

annorlundabarnbarn
Älskade          

”Jag är stolt över Vincent”

Vin
n te

aterbilje
tte

r: 

GLA
DA 

HUD
IK

Sida
n 13

Prenumerera på

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

– Förälder
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”Att några behöver 
mer för att få lika, det är det som är rättvist.”

MED HARALD STRAND

LSS SKOLAN2019

Harald Strand är författare till LSS-skolan som 

publiceras här i Föräldrakraft och på hejaolika.se

Han är ordförande för Riksförbundet FUB  

och driver även bloggen Reclaimlss.org

Kontakta oss redan idag: 
Web: frosunda.se/bli-kund 

Tel: 010-130 40 00Mejl: kundkontakt@frosunda.se

BYT TILL
EN BÄTTRE 

PERSONLIG 
ASSISTANS

Välj oss – vi levererar
Frösunda Omsorg personlig assistans

Utfö
ra

re
av

personlig
assistans

Sedan1994

+ 3 böcker!
FöräldrakraftFöräldrakraft

Nytt PAKET:

HEJAOLIKA.SE/BUTIK
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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 snart tio år sedan.

Allt detta får du  
som prenumerant!

Beställ på hejaolika.se/butik eller genom att mejla till pren@faktapress.se

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

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

•  EXKLUSIV TILLGÅNG TILL ALLA TIDIGARE  
UTGÅVOR PÅ HEJAOLIKA.SE

GUIDER:
l  Så stoppar 

du tvångs- 
flytten

l  Gratis  
hjälpmedel 
till jobbet

l  Stöd vid  
studier på 
högskola

l  Våga söka  
assistans

l  Missa inte 
försäkrings- 
ersättningen

l  Rätt och  
fel om LSS

l  Om du vill  
byta läkare

STÖD &  
SERVICE
för att leva som andra

MEDFÖLJER NÄSTA NR
NYHET!
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KRÖNIKA   Marika Jardert

Jag kan inte låta bli att be-
rätta följande, efter att ha 
läst ”Läten får talet att 
flyga!” i Språktidningen nr 
4, 2019!

 Mitt yngsta barn, Ras-
mus, 30 år, är gravt förståndshandi-
kappad. Utvecklingsmässigt ligger han 
runt två-tre år, men han har ju 30 års 
livserfarenhet, så förutom 
att vara nyfiken och lekfull, 
är han också empatisk, 
och han har mycket hu-
mor; det är en glad kil-
le!

Han bor i en egen 
hyreslägenhet på 
markplan, med 
både uterum och en 
fin trädgård, tillsam-
mans med sina assis-
tenter; det hade han ald-
rig haft råd med i någon 
stad, vi bor i ett samhälle 
ute på landet. Jag har gångav-
stånd till honom!

Jag tog hem honom flera nätter i 
veckan fram till för tre år sedan, men 
nu är det jag som hälsar på honom, 
flera gånger i veckan.

 
FÖR NÅGRA VECKOR sedan satt vi fram-

Vi kommunicerar hela 
tiden; jag tänker inte på 
att Rasmus inte pratar

Marika 
Jardert

för datorn och tittade på bilder, som 
vi ofta gör. Rasmus har för tjock tunga 
för att kunna prata ”vanligt”, men han 
kommunicerar med olika ljud, mimik, 
kroppsspråk, teckenspråk (tecken 
som stöd till talet) – och med en 
mängd laminerade kort som jag gör 
till honom; han får ett nytt då och då!

Vi kommunicerar hela tiden; jag 
tänker inte på att han inte pratar 
”normalt”.

 
SÅ PLÖTSLIGT GJORDE Rasmus någon 
rörelse med tårna i ena skon; det lät 
lite kul; ”Krrrrrr…” Så Rasmus tittade 
på mig och log. 

Jag vet inte vad som for i mig, men 
jag sade direkt: ”Krrrrr!” 

(Då hade jag ännu inte läst Språk-
tidningens artikel om ikoniska ord.)

Och så var leken igång! 
Rasmus gjorde genast fler rörelser 

som lät; han drog med ena skon över 
golvet, han stampade med skon, först 

en gång, sedan flera gånger 
i tät följd, och så vidare! 

Och jag härmade ljuden, 
så gott jag kunde! Vi 

skrattade och hade 
jättekul!

 
VARJE GÅNG JAG 
varit hos honom 

sedan dess, har han 
då och då startat 

leken igen! Och han är 
så påhittig, nu knackar 

han även med handen på 
bordet, pillar på datamu-

sen, trummar med fingrarna 
på bordet, gör ljud även med munnen, 
som pruttljud, och så vidare! Och han 
tittar på min mun med förväntansfull 
min! Vi har så kul!

 
ATT KOMMUNICERA BETYDER mycket 
för Rasmus; han hummar så fort han 

ser något intressant på datorn; det 
betyder att jag ska sätta ord på vad vi 
ser!

Vissa enklare ord kan han säga, som 
”peppakaka” = pepparkaka, ”Hapu” = 
hamburgare, ”Hapo” = Harry Potter!

Men en dag ropade han rakt ut, när 
han fick se en chokladkaka: Choká! 
Jag blev helt paff! Och det är inte för-
sta gången han plötsligt säger ett ord 
som han egentligen inte kan säga, näs-
tan helt perfekt!

När jag i dag läste artikeln ”Den som 
stammar kan få flythjälp” i samma 
nummer av Språktidningen, fick jag en 
tankeställare. Där stod bland annat: 
”Talet baseras på en serie rörelser i 
talorganen. Olika ljud produceras när 
luft trycks mellan stämbanden och 
sätter utandningsluften i rörelse i 
strupen. Om området ovanför stäm-
banden drar ihop sig så att luften inte 
släpps igenom, så går det ju inte att 
prata.”

Det här borde jag absolut gå vidare 
med! Rasmus problem med att prata 
handlar kanske inte bara om tungan.

Rasmus förstår i stort sett allt jag 
säger (om jag inte pratar om kriget i 
Syrien, till exempel). Och mycket kan 
han säga på sitt sätt. Men det finns så 
klart frågor han inte har möjlighet att 
ställa, och annat liknande. Det gör ont 
i mig.

Finns det någonstans i Sverige per-
soner som forskar runt svårigheter 
med talet? Det hade varit intressant 
att få kontakt med dem! Mina erfaren-
heter med Rasmus kanske dessutom 
kan ge andra föräldrar ett bra tips på 
en rolig och utvecklande lek. Â

Marika Jardert
Svalöv

MARIKA JARDERT , SVALÖV, SKRIVER  

PÅ EN BOK OM SONEN RASMUS.   

RASMUS HAR ANGELMANS SYNDROM.

Att kommu-
nicera betyder 

mycket. Han hum-
mar så fort han ser 
något han vill att 

jag ska sätta 
ord på. 

    



   

ANNONSTORG

Annonsör Sida
ABH Utbildning 67
Durewall Institutet 29
Etac 25
Förenade Care 25
Hea Medical 7
Humana Assistans 27
Kaustik 17
Kooperativet Hand i hand 41
Lystra Personlig Assistans 2
Misa 19
Mo LSS 37
Move & Walk 35
Nationellt kompetenscentrum anhöriga, NKA 5
Novista of Sweden 15
Stiftelsen Valjeviken 35
Tidvis 9
Tillgänglighetsguiden 6
Tobii Technology 3
Unik Försäkring 13
Värna, Förbundet för antroposofisk läkepedagogik  
& socialterapi

39

Ågrenska 36
Önskebrunnen AnnMarie och Sven-Åke Sjöholms  
Stiftelse

5

ANNONSÖRER I DETTA NUMMER:

Uppdragsgivaren 
uttrycker önskemål

De anställda
dokumenterar

utbildning och rådgivning
AAA

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

Uppdraget 
skapas

https://assistans.dokapp.se

DokApp – Kvalitet på riktigt

Boka annons i Föräldrakraft nr 4 , 2019
SENAST 15 NOVEMBER 2019.

NÄSTA NR

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 72 utgåvor och mer än 5000 sidor. 
På HejaOlika.se (tidigare foraldrakraft.se) finns cirka 5000 artiklar. 
För dig som prenumererar är allt tillgängligt online, när som helst!

IDAG, 5000 SIDOR SENARE
Vi är stolta över att tidningen spelar en viktig roll för många en-
skilda och familjer, men också för professionella och alla de som 
har engagemang för funktionsrättsfrågor. Inget av detta vore möj-
ligt utan stödet från våra trogna prenumeranter, annonsörer och 
skribenter. Tack vare er kan vi också glädja oss över att denna och 
kommande utgåvor är så välfyllda med både artiklar och annonser. 

/Vi på Föräldrakraft & HejaOlika

Tack för att du fortsätter  
stödja oberoende journalistik

l Stöd och service l Tema skola  
l Bästa LSS-kommun.  
l Utkommer 12 december 2019.
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”Att några behöver 
mer för att få lika, det är det som är rättvist.”

MED HARALD STRAND

LSS SKOLAN2019

Harald Strand är författare till LSS-skolan som 

publiceras här i Föräldrakraft och på hejaolika.se

Han är ordförande för Riksförbundet FUB  

och driver även bloggen Reclaimlss.org

Kontakta oss redan idag: 
Web: frosunda.se/bli-kund 

Tel: 010-130 40 00Mejl: kundkontakt@frosunda.se
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ASSISTANS

Välj oss – vi levererar
Frösunda Omsorg personlig assistans

Utfö
ra

re
 a

v p
ersonlig  assistans

Sedan1994

FK_1902_s32-89_lss-skolan_v06.indd   33

2019-05-21   13:08

+ 3 böcker!
FöräldrakraftFöräldrakraft

Nytt PAKET:

GUIDER:
l  Så stoppar 

du tvångs- 
flytten

l  Gratis  
hjälpmedel 
till jobbet

l  Stöd vid  
studier på 
högskola

l  Våga söka  
assistans

l  Missa inte 
försäkrings- 
ersättningen

l  Rätt och  
fel om LSS

l  Om du vill  
byta läkare

STÖD &  
SERVICE
för att leva som andra

MEDFÖLJER NÄSTA NR HEJAOLIKA.SE/BUTIK



kompetensfordig.se
AKTUELLA
KONFERENSER
5–6 NOVEMBER 2019

Kompetensdagar LSS:
Att bredda och utveckla 
verksamheten
Den nya mötesplatsen för framtidsfrågor inom personlig 
assistans och LSS.  
l Hur kan du bredda och utveckla med nya uppdrag, och 
samtidigt klara utmaningar inom rekrytering, ekonomi och 
marknadsföring?  
l Hur utnyttjar du internet och sociala medier i praktiken 
för en effektiv marknadsföring?

Sista dag för anmälan: 30 september.
Mer information och anmälan:
www.kompetensfordig.se/kompetensdagar

Arrangör: ABH Utbildning och Rådgivning och 
Föräldrakraft/HejaOlika.se

28 NOVEMBER 2019

Krisberedskap  
för personer med 
funktionsnedsättning
Bränderna och hettan 2018 visade att vi måste ha 
bättre beredskap inför kommande kriser.  
l Hur fungerar beredskapen för kommuninvånare 
som behöver extra stöd av samhället?  
l Hur kan vi som privata anordnare, kommuner eller 
politiker garantera säkerheten? 
Bilden: Jessica Smaaland är en av talarna på 
konferensen. Foto: Linnea Bengtsson.

Sista dag för anmälan: 27 oktober.
Mer information och anmälan:
www.kompetensfordig.se/krisberedskap

Arrangör: ABH Utbildning och Rådgivning och 
Föräldrakraft/HejaOlika.se

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

Avsändare: 
FaktaPress AB
Backebogatan 3
129 40  Hägersten
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