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1997 - 2007

Ring Juristen 023 29 29 9
Martin Göthman

Leksand 0247-79 79 29
Göteborg 031-58 29 29
Varberg 0340-329 29

vhassistans@vhassistans.se
www.vhassistans.se

Halmstad 035-18 20 59Falun 023-29 29 9
Mora 0250-149 29
Gävle 026-12 29 29

VH assistans är ett av de ledande assistansföretagen i Sverige.
Efter 10 års erfarenhet inom denna bransch vet vi vilka krav som ställs

för att lyckas ge våra kunder och våra personliga assistenter ett fullgott stöd.
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Rätten till Personlig assistans och Assistansersättning är av avgörande betydelse för 
många av våra klienter.

Vi har mångårig erfarenhet och gedigen kunskap inom området. Med fokus på Din situa-
tion och med ett personligt engagemang erbjuder vi Dig kvalificerat juridiskt biträde och 
rådgivning.

Välkommen till oss på Confrere Juristbyrå!

• Allmän affärsjuridik • Arbetsrätt • Asylrätt • Familjerätt • Skadeståndsrätt • Socialrätt

Conf re re  Ju r i s tby rå

Stockholm
Grev Turegatan 11 C, 2 tr
114 46 STOCKHOLM
Tel: +46 (0)8-411 22 52
Fax: +46 (0)8-611 00 52

Umeå
Kungsgatan 67
903 26 UMEÅ
Tel: +46 (0)90-13 00 96
Fax: +46 (0)90-77 30 20

Luleå
Timmermansgatan 16
972 33 LULEÅ
Tel: +46 (0)980-137 10
Fax: +46 (0)980-137 12

Kiruna
Hjalmar Lundbohmsvägen 44
981 31 KIRUNA
Tel: +46 (0)980-137 10
Fax: +46 (0)980-137 12

www.confrere.se

Din rätt
Vårt uppdrag
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 GULD        -tigrar fi ck 

tokfnatt 
när de vann SM

appa, jag har Asper-
ger syndrom. Jag är 
inte handikappad!

Martin och jag kör till 
Linköping för att spela i 
Handikapp-SM. Vårt lag he-
ter Täby Tigers. Vi vill att det 
ska heta Specialidrott. Inte 
handikapp. 

Vi kör fort och spelar schla-
ger högt. Det är en vecka före 
final i Melodifestivalen. Man 
kan sova i klassrum på skolan 
där matcherna ska spelas, 
men alla i Täby Tigers har valt 
att bo på hotell. Vi vet att det 
är skönt att kunna vara själv 
mellan varven. Vi bor på 
vandrarhemmet mitt inne i 
Linköping, de andra har fixat 
bra grupprabatt på Scandic. 
Men min son har tre special-
intressen: fotboll, schlager 

och historia. Därför är det ett 
genidrag att bo mitt inne i 
stan, ska det visa sig. 

Lördag:

På morgonen äter vi frukost 
och går sedan till domkyrkan 
för att leta efter Folkunga-
ättens vapensköldar och tän-
da några ljus. För farmor 
Barbro, och för Arn. Martin 
blir överlycklig när vi hittar 
monumentet på torget med 
Birger Brosa och de andras 
namn. Det var här de var, kol-
la! 

Första matchen gick fint, vi 
slog Eneby BK B med 1–0. 
Martin gjorde en lång fri-
spark från eget straffområde 
till Mattias som satte målet, 
några minuter före slutsignal. 

Bucklan upp!

Glad gruppkram.

Segerkram.

Tecknaren och skribenten Anders O 
Blomberg fi ck ett guldkantat minne 
när han följde med sonen Martin en 
helg till Linköping.

P

BÄST I SVERIGE!

Täbys
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Fotbollsspelare på kö för att få pokal och medaljer.

Det kunde inte börja bättre! 
Andra matchen mot Grun-

den BOIS E slutade oavgjord, 
en andlöst spännande match 
med bland annat flera super-
ba räddningar av Calle, vår 
klippa i mål. 

Tredje matchen, mot MIK 
Varnan vann vi med 4–1. De 
flesta målen satte Mattias, 
men mål nummer tre fixade 
Emil. Bravo! 

Vi kollar på en match mel-
lan vårt nästa motståndarlag, 
Grunden BOIS damlag och 
några andra. Grunden har en 
fruktad tifo. Massor av folk 
som hejar och lever rullan, 
ganska häftigt. Vi blir lite ner-
vösa, det är ju dem vi ska mö-
ta sen... 

När vi letade efter ett bra lag 
till Martin på nätet, hittade vi 
Grunden först. De har varit i 
farten länge och har en väl ut-
vecklad verksamhet som ver-
kar mycket bra. Men de finns 
i Göteborg och vi bor i 
Stockholm. Agnes, Martins 
storasyster, hittade Täby 
Tigers som hör till Täby IS. 
Ett fynd, nu är Tigers ett av 
Martins viktigaste sociala 
nätverk. 

Och Täby Tigers spelar 
oavgjort mot Grunden BOIS 
damlag, ett lag somliga oroat 
sig en aning för att möta, men 
båda lagen gör bra i från sig 
och håller nollan hela vägen. 

På kvällen äter vi middag på 
Scandic. Tonåringarna blir 
klara först, och skingras åt 
olika håll. Martin, Mattias 
och Emil tittar på schlager-
festival i Emils rum, utan stö-
rande vuxna. Några badar i 
poolen, också de utan besvä-
rande föräldrar. 

Föräldrarna sitter kvar i ba-

ren och snackar skit och all-
var, blandat. Vi behöver inte 
förställa oss eller förklara, vi 
är föräldrar till barn med au-
tism och Asperger syndrom, 
och vi vet alla hur det är, och 
har en härlig kväll tillsam-
mans. Så småningom samlar 
vi ihop våra ungar, eller om 
det är tvärtom. I morgon är 
det final. Guld eller silver, 
spännande! 

Söndag:

Vi möter vårt tredje Grunden-
lag i finalen. På konstgräs, i 
en bättre hall. Grunden har 
som vanligt en jättestor he-
jarklack. Men det hjälper in-
te. Mattias gör två mål. 
Grunden kvitterar. Martin 
drar in vårt tredje mål och 
Mattias rundar av till 4–1. 

Våra föräldrar räknar ner 
från tio och slutsignalen går. 
SM-guldet är vårt. Våra ung-
ar är bäst i Sverige! 

Våra spelare får tokfnatt, 
rusar ut på planen och släng-
er sig om varandra i en stor 
klump som studsar upp och 
ned. Gång på gång. Hur var 
det? Har personer med 
Asperger syndrom svårt för 
närhet och kroppskontakt? 
Just nu kan det diskuteras! 

Efteråt tar vi en hamburgare, 
duschar på hotellet och run-
dar av med ett besök på 
Slottsmuseet, där vi lär oss 
vem biskop Hans Brask var, 
och om hur han lyckades kla-
ra livet med sin fiffiga brask-
lapp, under sigillet. ●

Man kan se fl er bilder från 
Täby Tigers här: 
www.tabytigers.se 

Huvudtränaren 
Maja Nordgren 
med sitt fi na 
lag. 

”Täby Tigers var ett fynd. 
 Nu är Tigers ett av Martins 
             viktigaste sociala nätverk.” 
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24 – Jag minns att jag skrev i min dagbok att ”Jag är 
så rädd”, berättar Henrik Ståhl, känd från bland 

annat barnprogrammet Bolibompa. Som karaktären 
Ståhlhenrik (tillsammans med Supersnällasilversara) 
charmade han hela Sveriges barnaskara för några år sedan.
Men privat har han inte alltid känt sig som en stålman. 
Som fyraåring kom han för första gången i kontakt med 
sjukdom inom familjen – något som gjort honom livrädd 
för att bli sjuk. Vi har ett samtal kring kärleken till 
familjen, sjukdomarna och mobbningen.

MÄSS-EXTRA: Leva & fungera 
– störst i Norden

venska Mässan och tid-
ningen Föräldrakraft sat-
sar på barn och unga med 
funktionshinder på mäss-
san Leva & Fungera 2007 
i Göteborg 24-26 april.

– Leva & Fungera är Nordens största
mässa om hjälpmedel och omsorg för
människor med funktionshinder. Fokus 
är på lösningar som bidrar till en enklare
och roligare vardag, säger Maria Nilsson, 
mässansvarig för Leva & Fungera.

– Både mässan och alla seminarier är
kostnadsfria och vi hoppas att många 
föräldrar och anhöriga till barn med 
funktionshinder passar på att möta an-
dra föräldrar och specialister på hjälp-

medel och omsorg, säger Maria Nilsson.

Föräldrakraft vänder sig till anhöriga till
barn med funktionshinder och alla som 
möter dem i sin yrkesroll inom exempel-
vis vård, skola och myndigheter. 

– Leva & Fungera är ett utmärkt tillfäl-
le för oss att nå ut till både anhöriga och 
yrkesverksamma. Vi kommer därför att 
ha en utförlig special om mässan i vår
nästa utgåva. Vi kommer också att med  
verka på mässan och dela ut det aktuella
numret till besökarna, säger Valter
Bengtsson, ansvarig utgivare.

Besökarna på Leva & Fungera får även 
träffa Föräldrakrafts chefredaktör Sara
Bengtsson som kommer att närvara un-

der mässdagarna för att möta gamla och 
nya läsare. På plats finns även För-
äldrakrafts annonssäljare Lotta Appel-
quist, som dessutom medverkar som fö-
reläsare.

Ett matnyttigt konferensprogram vän-
tas locka stor publik. Några axplock:

Leda – ett stort hot mot hälsan. En mu-
sikalisk resa med Ole Moe.

Nya rön om hjärnans förmåga till läk-
ning presenteras av Michael Nilsson.

Dolda handikapp presenteras av 
Gunnel Carlsson.

Veronica Hedenmark berättar om sitt 
liv som företagsledare med funktions-
hinder.

Hur får man bäst hjälp med och ib-
land mot myndigheter är titeln på ett fö-
redrag av Confreres jurist Mathias 
Blomgren.

Våga leva heter Sosso Hietanens inslag
som handlar om kärlek, värme och sex-
ualitet.

Mitt hem är min borg... eller? heter
Lotta Appelqvists presentation om när
hemmet blir både arbetsplats, behand-

lingsrum och rehabiliteringsinrättning.
Författaren Sören Olsson talar under

rubriken ”NU är början till allt” och be-
rättar om hur det är att leva med sin son 

Ludvig, som har Downs syndrom och 
Eisenmenger syndrom.

Att vara en i gänget – på mina villkor
är vinkeln på kyrkoherde Bengt 
Inghammars föredrag. 

Vidare medverkar Barncancerfondens   
Ann-Marie Hellman och den kände 
idrottaren och entreprenören David 
Lega. Det färdiga seminarieprogrammet 
finns på mässans hemsida www.leva-
fungera.se.

Mässan väntas få uppemot 20 000 be-
sökare och cirka 200 utställare. Mässan
äger rum 24–26 april. Öppettiderna är kl
9–17 tisdag och onsdag samt 9–15 tors-
dag.

Leva & Fungera är 
Nordens största mäss-
sa för lösningar som 
bidrar till en en enklare 
och roligare vardag 
för alla – oavsett funk-
tionshinder.

Mäss-
extra!

I det matnyttiga kon-
ferensprogrammet 
medverkar bland annat 
författaren Sören Ols-
son som berättar om 
hur det är att leva med 
en son som har Downs 
syndrom.

S

www.a-assistans.com   Tel. 0650 – 54 15 52
info@a-assistans.com

Godkänd av IfA   www.intressegruppen.info

LEV ETT RIKARE LIV!

PERSONLIG ASSISTANS I PRIVAT REGI SEDAN 1994

Förra gången det begav sig var 2005 
– då Leva & Fungera samlade 16 000 
besökare till mässhallarna i centrala 
Göteborg. 

Foto:d Svenska Mässan
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Min son Ludvig

lä mig
”Sunes pappa” 

om hur hans liv 
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32 Svenska Mässan och 
Föräldrakraft satsar på 

barn och unga med funktionshin-
der på mässan Leva & Fungera 
2007 i Göteborg 24–26 april. Möt 
oss där!

64 Jonas Helgesson 
trotsade cp-skadan 

och vägrade använda hjälp-
medel. Idag är han en själv-
ständig man som går på sina 
ben – trots att läkarna dömde 
honom till ett liv i rullstol.
Nu debuterar han som 
författare med en humoristisk 
självbiografi.

kraft
Möt oss på Leva & 
Fungera-mässan i 

Göteborg, 24 till 26 april!
Läs om mässan 

på sidan 32.

8 Chefredaktör Sara Bengtsson 
slår ett slag för assistansen.
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Va snackar dom om? *lol*
44 Vi har tagit oss in i ungdomarnas internet-

värld. På communities (digitala mötesplat-
ser) möts ungdomar för att chatta och flirta. Här 
kan man vara sig själv, men är sidorna öppna för 
alla? Och vad är egentligen e-mobbning?

Kristina vann Ipoden i 
Föräldrakrafts tävling!

30 – Nej, du skojar med 
mig!? utropar Kristina 

Rüdow när hon får reda på att 
hon kammat hem förstapriset i 

Föräldrakrafts stora jultävling. Tio andra glada 
vinnare får varsin bok från LL-förlaget, är du en av 
dem?
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Här når du oss!
Ansvarig utgivare
Valter Bengtsson

valter.bengtsson@faktapress.se
08-4100 5636, 0709-560852

Chefredaktör
Sara Bengtsson

sara.bengtsson@faktapress.se
08-4100 5637, 0738-130436

Postadress
FaktaPress AB, Backebogatan 3

129 40 Hägersten
Telefon 08-4100 5636

Prenumerationsärenden och 
kundtjänst

Annette Wallenius
annette.wallenius@faktapress.se 
FaktaPress AB, Backebogatan 3, 

129 40  Hägersten. 
Telefon 08-228203

Prenumeration inom Sverige
10 utgåvor 398 kr inkl moms 

(375 kr exkl moms)

Prenumeration inom Norden
539 kronor (10 utgåvor).
Inom Europa: 594 kronor

Övriga världen: 694 kronor.

Försäljningsställen/lösnr:
Info på www.foraldrakraft.se/

FK_0609/060901_
forsaljningsstallen.html

Annonser
Se information på vår webbsida 

www.foraldrakraft.se/fasta_
sidor/annonser.html

För beställning av annons kan 
Du maila oss på info@faktapress.

se eller kontakta någon av våra 
externa annonssäljare:

Lotta Appelqvist
Upp och ner Information

Tel: 070-5665011
E-post: upponer@telia.com

Anders Boye, Boye Media
Tel: 0733-342420

E-post: anders@boye.se

Adress för annonsmaterial
FaktaPress AB, Backebogatan 3, 

129 40  Hägersten
E-post: info@faktapress.se

Grafisk formgivning
Nyberg Förlag, 070-787 58 53

www.nybergforlag.se

Foraldrakraft is an independent 
magazine for parents with children with 
disabilities or special needs. It is also 

available on the web at www.
foraldrakraft.se. Foraldrakraft is 
published by FaktaPress AB.

ISSN 1653-9109
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Kenneth Johansson.
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P
aris Hilton är ett 
tacksamt ämne för 
sensationsjournalis-
terna. Skandaler och 
annorlunda historier 

säljer, det är allmänt känt och 
en del tidningar använder sig 
av knepet att spetsa till sina 
artiklar.

Ett annat tacksamt ämne för 
sensationsjournalisterna är 
funktionshinder. Inte personen 
bakom funktionshindret, utan 
snarare funktionshindret. Det 
är spännande att titta på 
program som visar upp hur 
”konstiga” människor är. 

Förra året sändes program-
met Ondska på tv3, personer 
med neuropsykiatriska funk-
tionshinder hängdes ut som 
våldsmän utan känslor – onda 
människor. Programmet kunde 
inte granskas i Sverige eftersom 
tv3 sänder från England. Hade 
kanalen ansträngt sig att 
producera programserien om 
de inte kunnat vinkla det till 
dess spets?

Många föräldrar blev 
upprörda och förbund som 
Riksförbundet Attention och 
Föreningen Autism rasade mot 
programserien. Tyvärr hände 
ingenting, det blev ingen 
debatt.

Vår egen krönikör, författa-
ren Sören Olsson, vågade 
öppna för en debatt kring sex 
och kärlek för ungdomar med 
funktionshinder. Ordet sex 
säljer, och Sören blev av vissa 
mediekanaler uthängd som 
nästintill en sexköpare. Andra, 
seriösa, medier tog dock ämnet 
på allvar.

Vi är tillbaka med ett nytt 
fräscht nummer, fullspäckat 
med matnyttiga artiklar och 
tips och råd.

Sedan LSS, Lagen om särskilt 
stöd och service till vissa 
funktionshindrade, infördes 
1994 har livskvaliteten förhöjts 
för många svenskar.

Vi är inte framme vid ett 
likställt samhälle där alla har 
samma förutsättningar än, 
men vi går åt rätt håll. Därför 
är det så viktigt att vi värnar 

om den personliga assistan-
sen och inte glömmer hur 
fantastisk den är.

I Sverige är vi lite rädda för 
att skryta och vara stolta. 
Jantelagen följer vi slaviskt 
och tycker att människor som 
berättar att de är bra på något 
är lite konstiga. Vi är dåliga på 
att plocka fram det som 
faktiskt är bra.

Vi borde försöka vara lite 
stolta över assistansen. Alla 
arbetar vi för samma mål – 
att människor med funk-
tionshinder ska få ett fullvär-
digt liv. Visst knakar det i 
knutarna i bland. Människor 
råkar illa ut när budgetar ska 
hållas och stramas åt. LSS-
handläggare tvingas spara 
pengar åt kommun och 
uthängs som okunniga och 
egoistiska människor.

Och visst finns de, de som 
inte bryr sig ett dugg. Men de 
allra flesta vill sina medmän-
niskors bästa. Därför slår vi 
ett slag för slaget om assistan-
sen. En LSS-kommitté 
utreder just nu hur systemet 
kring LSS och LASS ska se ut i 
framtiden.

Det är nu vi kan påverka. 
Det är nu det är dags att höja 
våra röster och understryka 
hur viktig reformen varit. 
Den är kostsam – men 
nödvändig för envar. Det går 
inte att spara på människors 
livskvalitet längre. Särskilt 
inte barnens. Det vet du. Det 
vet jag. Och det vet politiker-
na.

Sara Bengtsson

Visst 
fi nns 
de som 
inte bryr 
sig. Men 
de allra 
fl esta 
vill sina 
medmän-
niskors 
bästa.
Därför 
slår vi 
ett slag 
för assis-
tansen 
i detta 
nummer.

”
Dags att påverka

VÄLKOMMEN MED SYNPUNKTER, tips och idéer! Vad tycker du att vi ska skriva om? Vilka är de viktigaste 
frågorna? Vem ska vi intervjua och göra reportage om? Vi är tacksamma för allt som hjälper oss att göra tidningen 
bättre. Maila sara.bengtsson@faktapress.se eller ring 0738-130436.

En bred referens-
grupp ger Föräld-
rakrafts redaktion 
råd och expertis 
inom skola, vård, 
juridik och andra 
specialområden:

Anders Olau son, 
styrelseord-
förande, 
Ågrenska

Ingemar Färm, 
ordförande, 
Handikapp-
förbunden HSO

Janne Wall gren, 
chef patient-
kontakter, Astra-
zeneca

Cecilia Kenner-
falk, avdelnings-
chef Läkeme-
delsindustri-
föreningen LIF

Turid Apel -
gårdh, Svenska 
Kyrkans cen-
trum för handi-
kappfrågor

Claire Rosvall, 
generalsekre-
terare, Min stora 
dag

Carl Tunberg, 
marknads- och 
utvecklingschef, 
Frösunda LSS AB
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Samma företag 
men med nytt ansikte.

Särskild pedagogik för barn och ungdomar med särskilda behov
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Vi gör Föräldrakraft

1.På redaktionen eller i 
en kajak på Mälaren.
2. Ekot  i P1.
Tips på bra artikel i 
detta nummer: Sidan 
44 om mötesplatserna 
på internet som har nå-
got för alla. Eller varför 
inte skapa en egen? 

För att hitta vår fasta 
krönikör får du styra 
din kos till Örebro.
När han inte skriver 
krönikor till oss leker 
han pappa till Sune 
och Bert.

1. På ett Friskis & 
Svettispass.
2. Howling Bells.
3. Det första vår-
doppet.

Missa inte vårt 
stora kärlekstema 
i nästa nummer av 
Föräldrakraft!

1. Stockholms 
skärgård.
2. Lugn musik.
3. Havet och båtliv.

1. Sollefteå i vackra 
Ångermanland. Då 
och då i Stockholm.
2. Tystnaden (men 
även nyheter och 
lugna favoriter).
3. De långa, 
ljusa nätterna. Alla 
årstider har sin 
charm!

1. På Råsundas norra 
läktare.
2. Fågelkvitter på väg 
till jobbet.
3. Då kan jag låta tårna 
vifta fritt.

Här hittar du mig: Lyssnar på just nu: Därför längtar jag till sommaren: 

Sara Bengtsson
Chefredaktör

1 2 3

Lotta Appelquist
Annonsförsäljning

1. Du  hittar mig 
inte, om du inte 
har  karta med dig 
och råkar vara ute i 
samma skog.
2. Tom Waits.
3. Grillen, sol-
brända nöjda barn, 
skärgårdsljud, 
torra fi na skogar 
att springa i.

Annette Wallenius
Kundtjänst

Sören Olsson
Krönikör

Anders Boye 
Annonsförsäljning.

Mikael Nyberg
Grafisk formgivning

Valter Bengtsson
Ansvarig utgivare

Medarbetare 
i detta nummer:

Lennart Jönsson
Expert
1: På altanen i solgasset, 
tjocktröjan på och med 
min dator på. Vårkänsla!
2: Filippa Giordano som 
sjunger Verdis Addio del 
Passato ur La Traviata. 
Filippa har en fantastisk 
röst.
3: Finns det något mer 
fantastiskt, att sakta få 
glida in i sommarkänslan 
och sommarvärmen, 
efter en lång tid av kyla 
och mörker. Att ljud, ljus 
och värme saktar ökar 
och fyller en till brist-
ningsgränsen....

Anders Blomberg
Tecknare och AD 

1. www.epx.se
2. Anthony and The 
Johnssons.
3. Då tar vi husbilen mot 
nya spännande äventyr.

Vi tycker om besök! 
Har du vägarna förbi Stockholm, titta gärna in hos 

redaktionen på Drottninggatan 83 i City, eller ring så 
bokar vi in ett möte!

1. I Phnom Penh, 
Havanna eller någon 
promenadväg i Mälar-
höjden.
2. Nina Simone och 
Bright Eyes nya EP.
3. Då kan man ha 
förtjusande bal-
kongfrukostar med 
våffl  or, hallonsylt och 
vaniljglass.

Kristina Sahlén
Fotograf

Månadens citat:
”Varför heter det 
utvecklingsstör-
da, varför inte 
utvecklingsbara? 
Det är ju det vi 
är” 
– Birgitta Sundberg, 
medlem i musikgruppen 
Häggarna, samtalar om 
”handikapptrenden” i Ica-
kuriren.
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Assistansia AB
Telefon: Huvudkontor, Örebro 020-30 31 00, 
Stockholm 020-30 31 00, Göteborg 031-15 37 10, 
Malmö 040-48 41 00
E-postadress: info@assistansia.se
Hemsida: www.assistansia.se

PERSONLIG ASSISTANS NÄR DEN ÄR SOM BÄST

Våra jurister hjälper dig att ordna bra 
personlig assistans. Helt utan kostnad.
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Personlig assistans är så mycket mer än en per-
sonlig assistent. Många delar ska falla på plats 

för att du ska nå en lösning som passar just dig, 
och det är inte alltid enkelt att klara på egen hand. 
När vi möter människor märker vi exempelvis att 
många inte har det antal assistanstimmar de borde 
ha. Många föräldrar till funktionshindrade barn 
som idag har vårdbidrag känner heller inte till att 
de har rätt till personlig assistans och vilken ökad 
livskvalitet detta kan ge för både föräldrar och 
barn. Det vill vi ändra på. 

Till din hjälp har vi därför kunniga jurister som 
går igenom ditt ärende och kämpar för dina rättig-
heter. Helt utan kostnad och oavsett om du redan 
har assistans eller ska söka för första gången.

För oss är det en självklarhet. Det handlar om 
en helhetssyn på Personlig assistans. Det handlar 
om din livskvalitet.

Assistansia AB arbetar med Personlig assistans för funktionshindrade. Det
är kundernas önskemål som styr vårt arbete oavsett det gäller valfrihet, 
ekonomi, juridisk hjälp, närhet, trygghet eller service. Målsättningen är alltid 
densamma – Personlig assistans när den är som bäst. Assistansia grundades 
2000. Vi är Sveriges ledande privata assistansanordnare med verksamhet 
över hela landet.

”Jag känner mig aldrig ensam”. Assistansias juridiska hjälp är ett 
mycket stort plus. Jag känner mig aldrig ensam, har alltid stöd i 
ryggen när beslut om min assistans fattas.”Martin Eriksson
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D
en senaste tiden har 
jag funderat en del 
över vilka olika 
personlighetstyper 
som finns i världen. 

Jag har en idé. Kanske är det så här: 

Först finns det ”tittarna”. Det är de 
som betraktar allt i sin omvärld som 
om det vore på tv. De reagerar inte 
särskilt mycket på nånting och de har 
svårt att känna någon empati eller 
sympati. Det närmsta nån känsla de 
har skulle väl i så fall vara apati. De 
känns igen genom att de på frågan 
”vad tycker du?” svarar med att rycka 
på axlarna, stirra tomt ut i intet eller 
svara ”vet inte”.  De engagerar sig 
sällan i nånting, men de konsumerar 
intryck i en våldsam takt. En ”tittare” 
ser naturligtvis mycket på tv, sitter 
vid datorn och den bästa vän de har 
är mobiltelefonen. 

Därefter finns det ”tyckarna”. Det 
är de som har väl cementerade åsikter 
och värderingar som de aldrig för sitt 
liv skulle kunna tänka sig att omvär-
dera. De tycker någonting om allting. 
De ser sig som bärare av den enda 
rätta sanningen och de förstår inte 
riktigt att inte alla andra lyssnar till 
dem och genast ändrar sina åsikter så 
att de sammanfaller med de egna. En 
”tyckare” styrs ofta av en rädsla i 
grund och botten. De är rädda att 
någon ska rucka på de tryggt cemen-
terade koncepten om hur allting är.  

En ”tyckare” känns igen genom 
repliker som ”så har vi alltid/aldrig 
gjort förut”. De ger dessutom ofta 
referenser till andra personer som i 
sin tur har tänkt själva och eftersom 
den personen har sagt någonting så 
måste det ju vara så!

Nästa personlighetstyp jag vill 
föreslå är ”tänkarna”. Det är personer 
som tänker själva utan att ha allt för 
ingrodda åsikter om hur saker och 
ting ”måste” vara. De har ett stort 
mod att ifrågasätta inte bara andras 
utan även sina egna tankar, åsikter 
och idéer. En ”tänkare” skaffar sig sin 
egen åsikt om saker och ting. Rätt 
eller fel spelar mindre roll. De 
kommer fram till egna slutsatser 
genom sitt individuella tänkande. En 
del ”tyckare” kan av misstag tros vara 
en ”tänkare” när de uttrycker åsikter 

och tankar. Skillnaden är att en 
”tyckare” har lånat någon annan 
persons tankar och de skulle aldrig 
ifrågasätta dessa idéer eller tankar. 

Med andra ord – en ”tänkare” har 
modet att även tänka om och omvär-
dera.

Slutligen så skulle jag vilja lägga till 
ytterligare en personlighetstyp. Jag 
kallar dem för ”kännare”. Det är de 
som utgår från en inre intuition, som 
själva följer sin känsla av vad som är 
rätt och fel och vilka val man ska ta i 
livet. ”Kännare” lever ganska farligt i 
vårt samhälle. De anses inte alltid 
vara politiskt korrekta. De är på sätt 
och vis obekväma för omvärlden för 
de gör inte alltid så logiska eller 
kanske ens förståndiga val. En 
”kännare” känns igen genom att ha 
ett öppet sinne. Sällan är saker och 
ting omöjliga för en ”kännare” och 
samtidigt så kan de låsa sig och envist 
hålla fast vid en idé på grund av att de 
genom känslan har bestämt sig för 
någonting. 

Man skulle kunna kalla ”kännarna” 
för barn. Eller utvecklingsstörda. 
Eller ”utanförfolket”. Det är de som 
sällan räknas. De som inte tas riktigt 
på allvar, eftersom de inte alltid 
resonerar logiskt och förnuftigt. De 
bygger sin värld på känslan och det 
finns i dag nästan ingen plats för den 
typen av intelligens. En känslans 
intelligens.  

Vi människor behöver inte alltid 
tycka samma sak. Det är tvärtom 
ganska underhållande med många 
olika tankar, idéer och funderingar. 
Det är av den anledningen jag skrev 
denna krönika. För att få presentera 
en idé om olika personlighetstyper i 
vår värld. Frågan är till slut:

Vilken typ är du?
Sören Olsson

TITTARE, TYCKARE, TÄNKARE 
OCH KÄNNARE
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VARSÅGOD – ett smakprov på vad 
Föräldrakraft planerar att ta upp 
under 2007. Mer information finns 
på vår webbsida.

NR 2007-03

GUIDE NÄTVERK. Hitta nätverket som 
passar för just dig och din familj. 
Vilka nätverk finns och hur fungerar 
de? 

TEMA KÄRLEK. Hur kan ungdomar 
med funktionshinder hitta kärleken? 

HABILITERING. Hur fungerar habilite-
ringen och hur kan föräldrar se till att 
deras barn får rätt habilitering? 

NR 2007-04

GUIDE GÖR DIN EGEN HANDLINGS-
PLAN. Föräldrarna får dra det tyngsta 
lasset och därför är det viktigt att de 
själva drar upp en realistisk hand-
lingsplan och får grepp om vad, hur 
och när.

TEMA BÄSTIS. Vill du vara min 
bästis? Reportage och intervjuer med 
föräldrar, psykologer, lärare, kamrat-
stödjare och organisationer om hur 
man kan hjälpa sitt barn att hitta 
kompisar.

SOMMARUTFLYKTER. Vi tittar på 
utbudet av nöjes- och djurparker.

NR 2007-05

GUIDE RÄTTIGHETER. Rättigheter för 
människor med funktionshinder.

TEMA ATT BLI VUXEN. Om övergång-
en till vuxenvärlden. Frågor om 
bostad, vård, utbildning, jobb. Unga 
och föräldrar berättar.

TEMA EKONOMI. Familjer med barn 
med särskilda behov har generellt 
sämre ekonomi än andra familjer. 
Reportage och intervjuer med 
föräldrar och ekonomiska rådgivare.

NR 2007-06

GUIDE AVLASTNING. Så får du hjälp 
med avlösarservice, kontaktfamilj och 
andra former av avlastning.

TEMA LAGAR. Vilka nya lagar och 
regler är på gång och vad kommer de 
att betyda för familjer med barn med 
särskilda behov? Så påverkas svenska 
familjer av nya EU-direktiv.

TEMA TEATER OCH MUSIK.

Sören Olsson
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”Astrid Lindgren 
som vanligt?”

Carina vädjar till politikerna att 
skydda de svårt sjuka barnen

Namn: Carina Ågren
Ålder: 40 år.
Familj: Sambon Jim, barnen 
Emil, 10 år och Calle, 8 år.
Bor: Kärrtorp.
Yrke: Audionom.
Fritid: Båtliv och Gotland om 
somrarna, idrott, böcker och 
att bara få ”vara” med 
familjen.
Det bästa råd jag fått: ”Vid 
eventuell nödsituation se till 
att först sätta på dig syrgas-
masken själv innan du 
hjälper ditt barn och andra 
runtomkring”
Om Astrid Lindgrens 
barnsjukhus: Vaknar 
klockan fem på morgonen av 
ett tjut som från avgrunden, 
samtidigt ljudar epilepsilar-
met från barnkammaren. Det 
piper och tjuter, mitt barn 
skriker ut sin rädsla och 
ångest. Nu ligger han i ett 
stort epilepsianfall på golvet. 
Den lilla kroppen skakar och 
rycker, det rinner saliv ur 
munnen och han börjar bli 
lite blåfärgad i ansiktet.

Jag lägger en kudde under 
honom och sätter mig intill. 
Lugnar så gott jag kan, lägger 
hans skakande huvud på 
sidan. Kramperna vill inte gå 
över. Jag måste ge en kramp-
lösande spruta i stjärten. 
Väntar... Minuterna känns 
som timmar! Väntar... 
Väntar. Nej det ger sig inte. 
Det är det andra anfallet den 
här natten... Tiden går ut. 
Måste ge ytterligare en 
spruta. 

Måste ringa ambulans. 
Vill inte! Vet vad som väntar, 
men jag måste. Ringer 112 
för andra gången den här 
natten. De kommer och ler 
medkännande, ”Jaha, dags 
igen”.

De ger ytterligare kramp-
lösande intravenöst och 
kollar syresättning och puls. 
Nu äntligen börjar kramper-
na lugna ner sig. Min son 
avger en lång utdragen suck 
och kramperna slutar!

Vi sitter en stund och 
kramas och är lyckliga för att 
det är över för denna gång. 
Men så startar det igen! 

Sonen slängs fram och 
tillbaka i kramper och nu 
finns ingen återvändo, nu 
måste vi åka till sjukhuset, 
trots allt. Ambulanskillarna 
hjälper mig med sonen 
medan jag snabbt packar 
ihop det viktigaste, giraffen, 
kudden, Alfonsböcker och 
mediciner. Och så iväg. 
”Astrid Lindgren som 
vanligt?” Jag kan bara nicka.

På Astrid Lindgren möts vi 
av duktiga, kloka men 
extremt stressade läkare som 
tycks behöva vara både på 
avdelningen, mottagningen 
och akuten på samma gång! 
Inne på rummet får vi vänta 
många, många 
timmar. Min son 
som inte bara har 
svår epilepsi utan 
också är autistisk 
klarar inte denna 
miljö. Nya anfall startas upp. 
Jag ser oron i läkarnas ögon, 
jag hör den i rösten när de är 
tvungna att meddela mig att 
”tyvärr finns ingen plats åt er 
på avdelningen, vi har blivit 
tvungna att stänga halva 
avdelningen på grund av 
resursbrist”. Vi får sitta 
ytterligare timmar på akuten. 
Det går inte att beskriva 
smärtan. 

Efter ett tag får vi komma 
upp på avdelningen och får 
veta att man varit tvungen att 
lämna återbud dels till ett 
barn som skulle operera hjär-
nan, dels ett annat svårt 
epilepsibarn som skulle ha 
blivit inlagd för specialistbe-
handling. Detta för att vi nu 
trots allt är det mest akuta. 
Tror inte jag behöver förklara 
hur det känns...

Väl på avdelningen lägger 
sig lugnet. Läkare och 
sköterskor är otroliga som 
trots arbetssituationen är 
lugna, trevliga, proffsiga.

Men snälla politiker, det 
här fungerar inte! Det känns 
ofattbart att de svårast sjuka 
barnen ska vara så hårt 
drabbade. Jag ber er nu, 
strunta i stolthet eller vad det 
nu är, hjälp oss istället.

Vi är ett team som arbetar i socialterapeutisk anda (antropo-
sofisk verksamhet) vilket erbjuder Gruppboende och Daglig 
verksamhet i lantlig naturskön småländsk miljö för LSS 
personkrets.

Den dagliga verksamheten innehåller musik, litteratur, 
kökssysslor, promenader, konstnärligt skapande, (bl.a. 
målning/teckning, snideri, handarbete/vävning, smyckes-
tillverkning, ljusstöpning), djurverksamhet såsom hästar, 
lamor och fågelfarm samt parkvård och trädgårdsskötsel.

På fritiden ges möjlighet till bl.a. båtutflykter, bad vid egen 
brygga, promenader, ridturer, samvaro, motion i eget 
friskvårdsrum samt bilutflykter till närbelägna städer och 
kulturella evenemang.

För information kontaktas föreståndare/verksamhetschef 
Maria Munthe, tel: 0493-40000

www.syrsagarden.se

Gruppboende & daglig verksamhet
i naturskön småländsk miljö
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Nytt forum där syskon vågar prata: ”Behovet är 
enormt” (kan kapas så att vi får plats med dragrubbe)

kraftNYHETER

Ett nytt samtalsforum på 
internet tar sikte på syskon 
till unga med neuropsykia-
triska funktionshinder. 

– Det är oerhört viktigt att 
de får prata om sin situation. 
Tidigare syskongrupper har 
dött ut och vi kom fram till 
att vi kanske använde oss av 
fel forum. För var är varen-
da ungdom idag? På inter-
net, så klart, säger Agneta 
Sjöbäck, projektledare för 
”Föräldrar, ni kan” som 
drivs av RBU, Riksförbundet 
för rörelsehindrade barn 
och ungdomar.

Genom projektet har man 
tidigare lockat syskon till te-
makvällar med kändisar som 
Elin ”Grynet” Ek. Det var 
lyckat, men ganska snart dog 
syskongrupperna ut. 

De syskon som kommit till 

de tidigare träffarna har mest 
varit äldre, ofta från 16-årsål-
dern och uppåt.

– När de kom märk-
te vi att det fanns ett 
enormt behov! De 
hade så mycket att 
berätta och prata av 
sig om och man 
märkte att ungdo-
marna tyckte det var 
skönt att träffa an-
dra som förstod vad 
de gått igenom. De 
mindre barnen är 
svårare att fånga 
upp, eftersom de är 
mitt uppe i sin egen 
utveckling och har 
svårt att förstå kon-
sekvenserna av deras speci-
ella uppväxt. Då är det svå-
rare att tala ut om sina käns-
lor, känslor som man kanske 

inte ens känner till ännu, sä-
ger Agneta Sjö bäck.

Projektledaren sökte in-
tresserade via RBU:s 
hemsida och fick 
bland annat napp 
från barn- och ung-
domshabiliteringen i 
Nykö ping.

Nu har man samlat 
12 intresserade ung-
domar som snart träf-
fas på ett forum med 
en forumledare.

– När man träffas i 
verkligheten är det 
inte så lätt att släppa 
på alla känslor och 
berätta om de hemli-
ga tankarna man bär 

på, som att man till exempel 
blir jättearg på sitt syskon. 
På internet kan man vara 
anonym och då blir det lätt-

tare att säga vad man verkli-
gen tycker och känner, säger 
hon.
Det som ungdomarna talar 
om på forumet är stängt för 
alla andra. Varje ungdom 
som ansluter till syskoncir-
keln får ett personligt in-
loggningsnamn och lösen-
ord. Missar man ett elektro-
niskt möte kan man logga in 
i efterhand och läsa vad som 
sagts.

Projektet drivs av RBU 
med medel från All männa 
arvsfonden. Inom projektet 
har man startat upp föräld-
ragrupper, pappagrupper, 
informationspaket för ny-
blivna föräldrar och syskon-
cirklar.

På RBU:s hemsida kan du 
läsa mer och läsa om projek-
tets agenda för 2007: www.
rbu.se  SB

– På nätet är 
det lättare 
att berätta 
om sina 
tan kar, säger 
Agneta. 

Bestäm själv med GIL.
Funderar du på att byta assistansanordnare eller att kanske äntligen lämna kommunen?

GIL - lite mer än personlig assistans.

Jaegerdorffsplatsen 3, 414 51 GÖTEBORG, Tel: 031- 63 64 80, Fax: 15 18 08
kontor@gil.se, www.gil.se

GIL har inget vinstintresse - mycket mer av assi-
stansersättningen går direkt till din personliga assi-
stans.

GIL ger dig utbildning i arbetsledning och sys-
tematisk arbetsmiljö. Vi ger kvalificerat stöd både
till dig som arbetsledare och till dina personliga assi-
stenter.

I GIL främjar vi egna initiativ hos våra medlemmar i
kooperativet. Vi arbetar aktivt i socialpolitiska frå-
gor mot diskriminering av människor med funk-
tionshinder

14 FÖRÄLDRAKRAFT # 2, 2007

Nytt forum där syskon vågar prata 

”Behovet är enormt” 
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044-781 46 50
www.furuboda.se

Vi gör 
det 

möjligt!

Här får du möjlighet att utveckla dina 
kunskaper, färdigheter och intressen, t.ex  
golf. Du kan komplettera dina betyg eller 
läsa in behörigheter. Studierna sker i en 
tillgänglig, utvecklande miljö och vi erbjuder 
ett trivsamt och modernt internat. 

Se även hemsida för 
info om våra sommar-
kurser och läger!

Cogmed Arbetsminnesträning
För barn, ungdomar och vuxna

Cogmed erbjuder arbetsminnesträning som förbättrar koncentrationsförmågan och stärker individens 
egen förmåga. Metoden bygger på fem veckors intensiv datoriserad träning med programmen 
RoboMemo/ReMemo som är utvecklade av hjärnforskare vid Karolinska Institutet. Forskning visar att 
träning ger signifikanta förbättringar hos 80% av de barn, ungdomar och vuxna som tränat. 

Mer information  
www.cogmed.com 
Tel. 08-506 315 50

koncentrationsförmåga
impulskontroll
problemlösningsförmåga

Träningen förbättrar:

Ny lekplats för barn med 
koncentrationssvårigheter
Sveriges första skolgårdslek-
plats med en pedagogiskt ut-
formad lekutrustning invig-
des nyligen i Enköping. Berg-
vretenskolan satsar på en ny 
sorts interaktiv lekutrustning 
som med hjälp av ett dator-
system lockar barnen till att 
lära samtidigt som de leker. 
Något som kan vara extra ef-
fektivt vid stimulering av 
elever med koncentrations-
svårigheter.

– Lekutrustningen SmartUs 
har blivit till med bakgrund 
från ett långt forskningspro-
jekt kring barns lekande och 
lärande. Det unika med ut-
rustningen är att två av an-
ordningarna kan användas 
som datorspel, som man 
samtidigt kan öva matematik, 
symboler och bokstäver med, 
säger Peter Berglund, mark-
nadschef på Nifo-Lappset AB, 
som tagit fram SmartUs.

De mest spännande anord-
ningarna i lekplatsen är den 
elektroniska hopphagen och 
en stolpformation som övar 
upp de matematiska kunska-
perna. På den elektroniska 
hopphagen leker man en sorts 
”följa John”-lek genom att 
hoppa på de rutor som mot-
svarar en viss bokstav som vi-
sas på skärmen bredvid.

Med stolpformationen ska 
man räkna. På centralstatio-
nen ”loggar” barnet in med en 
elektronisk id-bricka, får en 
siffra och ska sedan plocka oli-
ka summor vid stolparna för 
att komma upp i rätt siffra.

– Först kanske man får 6, 
vid nästa stolpe 10 och vid 
följande minus 4. Då måste 
man hålla koll på huvudräk-
ningen, säger Peter Berglund.

Rektor på Bergvretenskolan, 
Ewa Berthagen, är mycket 
nöjd med den nya lekplatsen.

– Den används flitigt och 
det är fantastiskt glädjande 
att se hur nyfikna de flesta 
barn är på utrustningen och 
hur snabba de är på att ta till 
sig tekniken. Dessutom enga-
geras många barn på samma 
gång vilket ger bra ”team-
work” barnen emellan, säger 
hon.

Planerna på att bygga en li-
kadan lekplats i Obser vato-
rielunden i Stockholm har 
påbörjats och den ska stå klar 
någon gång under våren 
2007. SB

www.smartus.fi 
www.lappset.se

www.bergvretenskolan.enkoping.se

Den elektroniska hopphagen 
är spännande och får barnen 
att röra på sig på rasten.
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Nytt forum där syskon vågar prata: ”Behovet är 
enormt” (kan kapas så att vi får plats med dragrubbe)

kraftNYHETER
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Mina mål får inte skymmas 
av det praktiska. 

LoFric tappningskateter 
förenklar mitt liv.
Johanna, rullstolsbasket

lofric.se
För mer information, kontakta oss 

via LoFric-linjen 020-98 85 85 
eller lofric.se@astratech.com

Elvismusikalen 
blev en succé

Socialstyrelsen slår larm
Fler barn slussas in 
i stödsystem istället 
för arbetsliv

– Nu ska jag ta revansch! säger en glad 
och uppspelt Toralf Nilsson när vi träf-
fas i hans loge på Cirkus i Stockholm i 
samband med succépremiären för mu-
sikalen Elvis.

Elvis och hans gäng tog publiken med 
storm när Glada Hudikteatern hade 
premiär för sin musikal ”Elvis”. 
Jublet och skrattet verkade 
aldrig ta slut när skåde-
spelarna guidade publi-
ken genom Elvis väg till 
berömmelse. Men Glada 
Hudik sparkar samti-
digt hårt på människors 
fördomar och visar att 
alla kan lyckas med allt, 
oavsett förutsättningar.

Toralf Nilsson är 40 år 
och kommer från 
Hudiksvall. Han är vete-
ran i Glada Hudikteatern och blev det 
självklara valet när musikalens huvud-
person skulle väljas, trots att han inte 
hade lyssnat på Elvis så mycket innan 
teatergruppen började sätta ihop musi-
kalen. Musiken tycker han är bra, men 
själv föredrar han hårdrock. När allas 
vår Elvis inte står på scenen och glänser 
arbetar han med ved, något han känner 
sig riktigt trött på.

– Äh, det blir ju tråkigt till slut. Jag 
gillar utmaningar och skulle vilja göra 
något nytt. Det är teatern jag tycker är 
kul och jag vill absolut fortsätta i Glada 
Hudik, säger Toralf Nilsson.

Han är trött på människors fördo-
mar. Han har blivit kallad mongolid 
och cp.

– Hur förbannad blir du när du hör 
något sådant? säger Toralf. Nu är det 
slut på det, det här är min revansch, sä-
ger han.

Hans självförtroende har höjts och 
nu har han bestämt sig för att sluta bry 
sig om människor som inte är öppna 

för olikheter. Och visst har han 
råd att ignorera insnöade män-

niskor som inte vet vad en 
cp-skada är. Toralf Nilsson 
glänser på scenen och gör 
tjejerna galna. Nu längtar 
han efter någon att dela sitt 
liv med.

– Ja, jag längtar efter en 
tjej, säger han.

Även Maria Eriksson, 
som spelar Marion Kesker, 
receptionisten på skivbola-
get tycker att det varit oer-

hört kul att vara med i teatern. Hon är 
den smarta och karismatiska tjejen som 
upptäcker Elvis och tror på honom.

– Det är fantastiskt kul att spela teater 
och sjunga, säger hon. SB

Toralf Nilsson vill satsa 
på teatern.

Det blir allt vanligare att barn med 
funktionshinder automatiskt 
slussas in i sociala stödsystem 
redan under skoltiden istället för 
att få tillräcklig hjälp till rehabilite-
ring och att komma in på arbets-
marknaden.

– Utvecklingen är oroande, 
skriver socialstyrelsen i sin rapport 
om handikapp-
omsorgen 2006.

Socialstyrelsen 
är extra bekym-
rad över utveck-
lingen med 
tanke på att 
inskrivningarna 
i särskolan har 
ökat under de 
senaste åren och 
att möjligheter-
na att komma in 
på arbetsmark-
naden fortfaran-
de är begränsa-
de.

Svårigheterna för unga med 
funktionshinder att få jobb 
innebär ett allvarligt hot mot deras 
ekonomi i framtiden.

– Samhällets ekonomiska 
kompenseringar för personer med 
funktionshinder fungerar någor-
lunda bra för dem som har ett 
förvärvsarbete. Bidrag och ersätt-
ningar kompenserar till en viss 
nivå, men det är arbetsinkomsten 
som slutligen avgör om de ekono-
miska förhållandena är jämlika 
eller inte, konstaterar 
Socialstyrelsen. VB

Glada Hudik slår hårt mot människors fördomar

”Det 
fungerar 
någor-
lunda bra 
för dem 
som har 
ett för-
värvsar-
bete.”

Boka Elvis den 27 maj

Du har fortfarande chansen att se 
musikalen Elvis. Den 27 maj kl 13.00 
bjuder Föräldrakraft in till en föreställning i 
samarbete med RBU Stockholm och 
Riksförbundet Attention. Kom och möt 
redaktionen och andra föräldrar. Se 
annons på sidan 53.
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orskning kring 
epilepsi – inte 
minst hos barn – 

är ett område som Hjärn-
fondens ordförande Kjell-
Olof Feldt vill se mer av. 
Det samma gäller spelbero-
ende. Beroende av dator-
spel är ett större problem 
än de flesta tror, anser han.

Kjell-Olof Feldt hoppas att 
Hjärnfondens anslag till 
forskning ska kunna fler-
dubblas under de närmaste 
åren. Han tror att anslagen 
kan växa från 20 miljoner 
kronor förra året till 100 mil-
joner.

I så fall krävs också rika pri-
vatpersoner och företag inom 
det medicinska området med 
donationer till Hjärnfonden 
hjälper till att lösa gåtorna 
kring bland annat epilepsi, 
spelberoende, anorexia och 
många andra hjärnbaserade 
sjukdomar.

Kjell-Olof Feldt vet hur pro-
blem med hjärnan hos barn 
och unga kan påverka livet 
för en familj. Hustrun Birgitta 
har en dotter med Asperger 
syndrom. Dottern är idag i 
40-årsåldern och bor på ett 
bra gruppboende. Där har 
hon egen lägenhet men har 
också kamrater i gruppboen-
det som hon äter tillsammans 
med. Där finns också kon-
taktpersoner.

När det gäller barn och 
ungdomar är Kjell-Olof Feldt 
angelägen om att öka fokus 
på epilepsi.

– Det är ett område som 

man borde satsa mycket mer 
på. Eftersom det är en så 
spridd och uppenbart neuro-
logisk sjukdom är det ett av 
mina mål för Hjärnfonden att 
hitta bra donatorer så att vi 
kan komma igång med något.

Ett annat område, där beho-
ven är uppenbart stora, är be-
roendeproblemen. Det hand-
lar inte bara om droger och 
nikotin utan även om spel, 
shopping etcetera.

– Det är ett område som 
först på senare år har kommit 
i fokus på allvar, säger Kjell-
Olof Feldt. Nu har man bör-
jat lära sig hur belöningssys-
temen i hjärnan fungerar. Vi 
söker efter mediciner som 
kan koppla ur ”belöningscen-
tralen” inför de kickar man 
får av exempelvis att vara full, 
spela eller tända en cigarett.

– Det beroende av datorspel 
som barn kan utveckla är ett 
bra exempel. Jag känner själv 
till ett sådant fall, där dator-
spelandet nästan är ett funk-
tionshinder. Pojken sitter med 
spelet på nätterna och kan in-
te gå i skolan på dagarna. Vad 
ska föräldrarna göra – binda 
honom till sängen?

– Det var inte länge sedan 
det mera var ett moralisk fel 
hos personer som inte kunde 
låta bli att supa eller spela, nu 
vet man att det handlar om 
samma reaktionsmönster i 
hjärnan.

Den svenska forskningen in-
om beroendeområdet är lo-
vande, anser Feldt.

– Den drivs med stor inten-
sitet av grupper på Karolinska 
institutet. 

Kjell-Olof Feldt vill också 
göra den kliniska forskning-
en mer synlig. Det handlar 

Läsa hela intervjun på 
www.foraldrakraft.se

Vår styrka är egna erfarenheter av både assistans i hemmet och 
arbete som assistent. Vi vet därför vad det innebär och hur viktigt 
det är med kontinuitet och en öppen dialog.

Vi koncentrerar oss på vad det gäller – din assistans!

Vi strävar inte efter att vara det största, men väl det bästa och 
mest personliga assistansföretaget. 
Assistans ligger oss varmt om hjärtat!

Är du intresserad av att bli brukare hos oss eller vill veta mer, 
tveka inte att kontakta oss, det kostar ingenting! 
Vi har kontoret i Malmö men har brukare i hela södra Sverige.

Tel: 040-21 32 66, Anne Lindahl, verksamhetsansvarig  
anne@varomtanke.se • www.varomtanke.se

Vi har egna erfarenheter 
och vet vad det innebär!

Personliga assistenter för funktionshindrade barn och ungdomar
Ingår i VårOmtanke – Din livskvalitet –

Kjell-Olof Feldt: 

Öka anslagen 
till forskning

Vi som arbetar på VitaNova har erfarenheter av eget 
funktionshinder och av att arbeta med funktions-
hindrade människor. Våra mångåriga erfarenheter 
är styrkan i VitaNovas syn på hur personlig assistans 
skall anordnas. Självbestämmande, valfrihet och 
integritet är några av ledorden där vår målsättning 
är att, tillsammans med uppdragsgivaren, anordna 
assistansen utifrån dennes önskemål och behov. 

Vi vill vara ett komplett alternativ till kommunerna 
och de stora assistansföretagen och ställer därför 
höga kvalitetskrav på hela organisationen. Ett 
kännetecken för VitaNova är våra omfattande 
kunskaper, vårt starka engagemang och att vi alltid 
lägger stor vikt vid att ge ett varmt och personligt 
bemötande.

VitaNova – Nytt Liv

VitaNova Personlig Assistans AB
Kungsgatan 8, 352 33  VÄXJÖ

Tfn 0470-71 90 70
E-post: vitanova@vitanova-assistans.se
Webbsida: www.vitanova-assistans.se

Datorspel och epilepsi 
nytt fokus för hjärnfond

foraldrakraft.se

F
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om själva behandlingen och  
hur vi praktiserar den kun-
skap som finns. Hittills har 
den kliniska forskningen 
dock gått lite trögt:

– Vi utlyste nyligen att vi 
kan ta hand om tre projekt 
men fick bara en ansökan.

Varifrån kommer pengarna 
i Hjärnfonden?

– Testamenten blir en allt 
viktigare del av finansiering-
en, i takt med att fonden blir 
känd. Under fjolåret kom det 
in 20 miljoner kronor i testa-
menten och resten genom in-
samlingar från allmänheten, 
däribland en stor donation 
från Bertil Hållstens stiftelse.

Ni har ett bra ekonomiskt 
läge nu?

– Ja, fjolåret var det mest 
framgångsrika hittills och vi 
siktar på fortsatt expansion. 
Behoven är mycket större än 
vi kan tillfredsställa med de 
pengar vi nu har.

Hur mycket vill ni expande-
ra?

– Hur mycket som helst. Det 
måste finnas bra forskare och 
bra forskningsprojekt och 
idag ser jag ingen gräns med 
tanke på var vi befinner oss. 
Staten har ju dragit sig undan 
när det gäller stöd till medi-
cinsk forskning. När 
Cancerfonden började växa 
minskade statens stöd, på 
samma sätt har Hjärt- och 
lungfonden ersatt staten i stor 
utsträckning, säger Kjell-Olof 
Feldt.

 Valter Bengtsson

Hjärnskador, bulimi och anorexi är exempel på områden där 
mer forskning är viktig för barn och ungdomar, anser Kjell-
Olof Feldt.

Kjell-Olof Feldt 
ÅLDER: 75 år
FAMILJ: Hustru Birgitta von 
Otter samt barn.
FRITID: Läsning och skogs-
vandringar.
BAKGRUND: Fil lic. Ledamot av 
riksdagen 1970-90. Statsråd 
1970-76 samt 1982-90.
ÖVRIGA VIKTIGA UPPDRAG: 
Ordförande för Friskolornas 
riksförbund och styrelseleda-
mot i Previa. 

The Art of Mobility™ 

Kvalitet kräver utveckling

Tekniken går framåt

Leva & Fungera 24-26 april i Göteborg visar möjligheter.

En hel del har hänt den senaste tiden och vi har en massa

nyheter att visa dig.Vårt senaste kombichassi C300 har

blivit ett helt koncept som innehåller den nya PS-sitsen.

Trax har blivit X850 med ny fräck design och flera av

egenskaperna har gjorts ännu bättre.Avancerat sittande

och stående med nya verticalsitsens intelligenta manöver-

system får en central plats.Vi ses på mässan!

www.permobil.se
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Personlig assistans 
med fokus på trygghet, 
respekt och livskvalitet

Du som är uppdragsgivare hos oss ska känna dig helt trygg 

med din assistans, och veta att det är du som bestämmer 

över ditt liv. 

   Utifrån dina behov samordnar vi din personliga 

assistans och ansvarar för arbetsledning, rektrytering och 

samordning. Vi satsar på dina personliga assistenter genom 

trygga anställningsvillkor, ett gediget utbildningsprogram, 

och friskvård. 

Sydassistans AB har sedan 1994 tillhandahållit personlig 

assistans åt funktionshindrade i södra Sverige.

Välkommen till Sydassistans!

Limhamnsvägen 128, 216 12 LIMHAMN | 040 - 16 05 00
Olskroksgatan 14, 416 66 GÖTEBORG | 031 - 21 18 10

assistans@sydassistans.se | www.sydassistans.se

www.etac.se

Bingo –
möjligheternas sulky

Ställbar 
fjädring

Tiltbar 45°

Vändbar sits

Enkel att 
fälla ihop och 
transportera Personlig assistans

efter dina önskemål

Vårt motto

Kvalitet Gemenskap 
Trygghet

Max Assistans AB
Ranarpsvägen 54
269 92  Båstad

Tel 0431-36 23 40
info@maxassistans.se
www.maxassistans.se

Stora skillnader mellan kommuner

Barn vårdas för 1 200 
kronor – eller 8 000
1200 kronor eller 8000 kro-
nor? Skillnaderna mellan 
kommunerna är stora när det 
gäller hur mycket barn- och 
ungdomsvården kostar. Det 
visar en analys från Social-
styrelsen.

Behoven varierar mellan 
kommunerna men det finns 
även andra förklaringar till 
skillnaderna.

Prioriteringar och styrning 
spelar också stor roll, enligt 
Socialstyrelsen, som anser att 
mycket talar för att det går att 
förbättra verksamheten och 
resursanvändningen.

När det gäller verksamhet 
som ”köps in” från företag 
och organistioner är andelen 
relativt hög inom bland an-
nat barn- och ungdomsvård.

Frågan om det är billigare 
att lägga ut verksamhet eller 
driva i egen regi har också be-
rörts. Det verkar dock varken 
bli billigare eller dyrare för 

skattebetalarna om verksam-
het läggs ut. 

Några andra fakta ur ana-
lysen:

■ Kostnaden för barn- och 
ungdomsvård per person i ål-
dern 0-20 år varierar mellan 
1 230 och 8 050 kronor.

■ Kostnaden för institu-
tionsvårds av barn och unga 
varierade mellan 1 100 kro-
nor per dygn och 8 400 kro-
nor per dygn.

■ Kostnaden för särskilt bo-
ende för personer med funk-
tionshinder varierade mellan 
220 000 kronor och 1 miljon 
kronor per person och år. VB

Mer om rapporten på 
Socialstyrelsens webbsajt 
socialstyrelsen.se. 

Nyhetsprogrammen i Sveriges television visar en missvisande 
bild av funktionshindrade. Endast 0,7 promille av sändnings-
tiden i nyheterna ägnas åt funktionshindrade och då målas de 
oftast upp som offer för en icke fungerande vårdapparat eller 
arbetsmiljöproblem.

Det visar en undersökning som Marina Ghersetti, universi-
tetslektor på institutionen för journalistik och masskommu-
nikation på Göteborgs universitet genomfört.

– SvT kan göra mycket mer på området genom att hantera 
frågorna strukturerat och målstyrt, på samma sätt som de 
under flera år fokuserat på etnicitet, säger hon. SB

”Det blir varken bil-
ligare eller dyrare 
att lägga ut vård.”

Funktionshindrade offer i nyhetsprogram
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www.kikre.com

Besök oss på

Handla till
specialpris på

utvalda nyheter! 

Vi finns i monter B05:06

Kunskap ger trygghet!
Enigma Education erbjuder kurser, föreläsningar och
specialanpassade utbildningar inom området
neuropsykiatriska funktionshinder.

För mer information besök vår hemsida
www.enigmaeducation.se

Enhagsslingan 17, 18740 Täby     Tel: 08-7682026, Fax: 08-7682022

Hallå föräldrar, elever och 
skolpersonal! Nu har ni chan-
sen att rikligt belöna en skola 
som tar barn med läs- 
och skrivsvårigheter 
på allvar.

Bertil Hult, grunda-
ren av EF Education, 
söker åter en skola som 
gör ett bra jobb med 
att hjälpa elever med 
dyslexi. Med ett pris på 
hela 500 000 kronor 
försöker han locka 
svenska skolledare.

Just nu pågår nominerings-
arbetet och senast den 30 
april måste alla förslag om 
pristagare vara inlämnade. 
Rätt att föreslå skolor har bå-
de föräldrar, elever och sko-
lorna själva.

Det är sjätte året i rad som 
priset delas ut. Det brukar 
hamna hos skolor som har en 
eller fler brinnande medarbe-
tare med specialistkompetens 
som med stöd av skolans led-
ning lyckas genomdriva sina 
tankar om hur man bäst arbe-

tar tillsammans med barn som 
har läs- och skrivsvårigheter 
eller dyslexi. Förra året gick 

priset till Tungelsta-
skolan i Haninge. 

Bertil Hult har själv 
egna erfarenheter av 
dyslexi och har i olika 
intervjuer berättat att 
han aldrig skulle kla-
ra sig utan stöd och 
hjälp med sina svå-
righeter. Inte desto 

mindre har han varit en av 
Sveriges mest framgångsrika 
företagare. Han har även eg-
na barn med dyslexi. VB

Mer information om priset 
finns på www.vre.se 

Diskriminering av personer med funktions-
hinder är en av de största orättvisorna i 
Sverige idag, anser Mona Sahlin, ny partileda-
re för socialdemokraterna.

På frågan vilka orättvisor hon anser vara 
störst i Sverige idag svarar hon:

– Skillnad mellan de som har jobb och de 
som inte har. De som blir diskriminerade, 
förminskade i sitt sätt att kunna leva för att de är 
invandrare, homosexuella, kvinnor eller funktions-
hindrade. VB

Mona Sahlin
 Foto: Socialdemo-

kraterna

Tungelstaskolan fi ck priset 
förra året. 

Bertil Hult. 

Han vill ha tips från föräldrar och barn 
– halv miljon söker eldsjäl i skolans värld

Diskriminering av funkisar upprör Sahlin

s
u
lå
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Vård och omsorg är en av Sveriges 
snabbast växande branscher och det är 
här chansen till nya jobb finns. Men det 
blir svårt att växa genom ökade skatter. 
Istället väntas privat köpt vård 
öka. Frågan är hur det ska gå 
till utan att samtidigt öka 
orättvisorna.

– Om folk inte får betala 
ur egen plånbok blir det 
ingen expansion, säger 
Bengt Westerberg som leder 
Nuteks och Almegas pro-
jekt ”Vård och omsorg, en 
framtidssektor”.

Statliga Nutek och 
branschorganisationen 
Almega presenterade nyli-
gen en rapport som pekar 
på att vård och omsorg kan 
expandera kraftigt och 
dessutom bli en exportsuccé.

Att potentialen är stor tycks alla vara 
eniga om. Men hur skapar man tillväxt 

genom privat köpt vård utan att öka 
orättvisorna mellan starka och svaga 
grupper?

– Idag är över 90 procent finansierat 
skattevägen och utan ökad privat 

köpkraft får vi ingen expansion. 
Det blir en utmaning att få in 

privat köpkraft i sektorn utan 
att få fördelningspolitiska pro-
blem, säger Bengt Wester berg.

Hur ska det gå till?
– Vi ska titta på vad som har 

hänt inom tandvården där den 
privata finansieringen redan är 
stor. Vi vill se vilka konsekvenser 
det har fått för att se om det 
fungerar bra eller om vissa grup-
per hamnar utanför.

– Vi måste också definiera vad 
som ska betalas skattevägen och 

vad som ligger utanför det offentliga åta-
gandet. Idag avgörs detta ganska slump-
mässigt, säger Bengt Wester berg.

En röd tråd i rapporten från Nutek 
och Almega är att privata entreprenörer 
måste få större utrymme inom vård och 
omsorg. Idag står privata företag för en 
sjättedel av sektorn men enligt Bengt 
Wes terberg är det i framtiden tänkbart 
att företag svarar för hälften.

Produktiviteten är en annan nyckelfrå-
ga. Den anses ha varit svag och måste 
nu öka kraftigt enligt rapporten.

– Vi ska lyfta fram goda exempel på 
hög produktivitet och visa vad det be-
ror på. Det handlar inte om att perso-
nalen ska springa fortare utan det ska 
vara förändringar som är bra både för 
patienter och personal, säger Bengt 
Westerberg.

Vård och omsorg är redan den störs-
ta av alla branscher i Sverige och syssel-
sätter var sjätte person som arbetar.

De senaste 15–20 åren har antalet 
jobb stått still totalt sett. Offentlig sek-
tor har minskat medan privata företag 
har ökat. VB

Olivia

Hej!
Jag heter Karsten Inde och tillsammans med snart tusen medarbetare driver 
jag Olivia Personlig Assistans.

Under snart 30 år har jag arbetat för att utveckla funktionshindrade barns 
möjligheter att utveckla sin livskvalitet, bland annat på Tomtebodaskolan, 
Rekryteringsgruppen, IK Gero, Jakosbergs Handikappidrottsförening, Frösunda 
Center, Jorielskolan, Move & Walk, Frösunda Assistans. 

Vi har introducerat friidrott, golf, tennis, skidåkning, motorsport till väldigt 
många barn, ungdomar och vuxna. Inte sällan har det varit tufft att övertyga 
myndigheter om nödvändigheten att flytta fram positionerna när det gäller 
möjligeten för funktionshindrade att ta kontroll över sitt liv. 

Vill du få del av vårt nätverk? Ta kontakt med mig och Olivia – när du vill ha en 
personlig assistans med mervärden. 
Vi finns på www.ringolivia.nu och jag på 070-727 04 55. 

Livskvalitet för barn

Bengt Wester-
berg vill öka 
vården – men 
inte orättvisorna.
Foto: Magnus Bergström, 

Röda Korset.

Vården kan expandera
men svårt klara rättvisan
”Om folk inte får betala blir det ingen expansion”

”Vi ska lyfta upp 
goda exempel på hög 
produktivitet”
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www.camp.se

Vi svarar gärna på frågor
Tel    042-25 27 01
Fax 042-25 27 25
mail.sweden@camp.se

När endast det 
bästa är gott nog
Ortosskon Keeping Pace är utvecklad genom 
ett samarbete av ortopedingenjörer,  barn, för-
äldrar och skospecialister.  Målsättningen är att 
skapa en sportig, slitstark
och funktionell ortossko.

• Särskild passform för ortos
• Djup som kan justeras - urtagbara innersulor i tre olika tjocklekar
• Lång öppning - underlättar påtagning
• Låsöglor - snörningen kan spännas med en hand 
• Djup och rymlig tåbox
• Gummiförstärkt tåkappa
• Slitstarkt foder - motstår slitage från ortosen
• Tre färger och brett storleksurval

Besök gärna vår monter på Leva & Fungera i Göteborg 
24-26 april. 

Autism - Aspergers syndrom        
Enigma Omsorg AB har fritids, korttids, boende och daglig
verksamhet för barn, ungdomar och vuxna med
Aspergers syndrom eller autism.

För mer information besök vår hemsida
www.enigmaomsorg.se

Enhagsslingan 17, 18740 Täby     Tel: 08-7682000, Fax: 08-7682022

Allmänna arvsfonden får 
skyhögt belopp
Drygt 68 miljoner kronor 
kom nyligen in till Allmänna 
arvsfonden. Alla som önskar 
starta projekt för att förbätt-
ra situationen för främst 
barn och unga med funk-
tionshinder kan söka pengar 
från fonden. 

Tidiga språkproblem kan 
vara tecken på autism
Barn som visar tecken på 
försenad språkutveckling 
vid tvåårsåldern kan senare 
visa sig ha kontakt- eller 
uppmärksamhetsproblem. 
Mer än hälften av barnen 
lider risk att få diagnoser 
som autism, Aspergers 
syndrom, adhd eller utveck-
lingsstörning. Det visar en 
avhandling från Sahlgrenska 
Akademin. 

Bättre kontroll på medicin
Läkemedelsverket vill 
förbättra säkerheten när det 
gäller läkemedel. Särskilt vill 

man satsa på att förbättra 
kunskapen om biverkningar 
hos barn och äldre. Därför 
blir det snart möjligt för 
privatpersoner att själva 
anmäla biverkningar direkt 
till Läkemedelsverket.

Unga skänker mer pengar 
till barnorganisationer
Rädda barnen får 7,6 
miljoner kronor och 
Barn cancer fonden 4,6 
miljoner från 
Bancos ideella 
fonder. 
Sam manlagt 
delas 60 
miljoner 
kronor ut som 
över hundra 
ideella organisa-
tioner får dela på. 
Det är en ökning med 5,4 
miljoner från förra året.
 50 procent av alla ungdo-
mar har det senaste året 
skänkt pengar till en ideell 
organisation, enligt Bancos 
Camilla Robinson Seippel.

I korthet ...

Camilla 
Robinson 
Seippel
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INTERVJUN kraft

Foto: Kristina Sahlén

  Man vill 
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om fyraåring kom 
Henrik Ståhl första 
gången i kontakt med 
sjukdom inom familjen. 
Lillasyster Erika föddes 
med ett hjärtfel och hela 

familjens vardag vändes upp och ner. 
Plötsligt fanns en liten skör varelse i 
hemmet, mamma var ledsen och man 
fick själv inte bli sjuk, för det var farligt 
för lillasyster.

– Erika gick igenom många operatio-
ner och fick inte smittas av några sjuk-
domar. När jag eller min bror blev alltför 
sjuka blev vi skickade till mormor, be-
rättar Henrik.

Samtidigt som kraven blev högre på 
hemmaplan brottades Henrik mot 
mobbningen i skolan. Något som format 

honom och resulterat i den berörande 
enmanspjäsen ”Henrik – en tönt”.

Idag är han 31 år, har för länge sedan 
flyttat från föräldrahemmet i Dalarna 
och arbetar som skådespelare. De flesta 
känner igen honom från  barnprogram 
som Bolibompa och Salve, som han slog 
igenom med. Efter lillebror David och 
lillasyster Erika har Henrik fått ytterliga-
re tre småsyskon.

– Att växa upp i en stor familj var inte 
ett problem. Men det är klart att det blir 
en sorts kamp om uppmärksamheten 
och att det känns trångbott. Vi var tre 
bröder som delade rum och vi är alla 
väldigt olika.

Att vara syskon till barn med funk-
tionshinder kan vara minst lika påfres-
tande som att vara förälder. Henrik me-
nar inte att han växte upp snabbare och 
mognade mer på grund av sin syster, 
men hennes tillstånd satte ändå sina 

spår. Än idag är han rädd för att bli sjuk.
– För ett år sedan fick jag en ögonin-

flammation och det var oerhört otäckt. 
Jag är orolig för att det ska bli kroniskt 
och det är obehagligt när det gör ont i 
kroppen. Jag minns att jag skrev i min 
dagbok att ”Jag är så rädd”, säger Henrik 
med ett skratt. 

– Jag har många syskon och många i 
min familj har drabbats av olika sjukdo-
mar. När man upptäckte en hjärntumör 
hos min bror började jag fundera över 
om vår familj var förbannad, säger han.

Hjärntumören drabbade Henriks lille-
bror Johannes vid 13 års ålder. Han hade 
då precis börjat sjuan. Med en syster 
med hjärtfel, en hörselskadad bror och 
en pappa som precis tillfrisknat från en 
stroke utlöste budet om lillebroderns 
cancer en tomhetskänsla hos Henrik.

– Jag var ute och sjöng karaoke, beru-
sad och glad när min mamma ringde. 
Jag missade samtalet och hon lämnade 
ett meddelande som jag lyssnade av di-
rekt efter. Jag hörde direkt att något var 
fel, hon grät och berättade att Johannes 
hade en hjärntumör. Jag blev tvärnykter 
och kände mig helt tom i huvudet.

Några dagar senare tog han tåget till-
sammans med en av sina bröder för att 
besöka Johannes. Upp växten kantades av 
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Text: Sara Bengtsson
sara.bengtsson@faktapress.se

– Jag minns att jag skrev i min dagbok att ”Jag är så rädd”, berättar Hen-
rik Ståhl, känd från bland annat barnprogrammet Bolibompa. Som karak-
tären Ståhlhenrik (tillsammans med Supersnällasilversara) charmade han 
hela Sveriges barnaskara för några år sedan. Men privat har han inte alltid 
känt sig som en stålman – tvärtom har han varit livrädd för att bli sjuk.

S

Fortsättning nästa uppslag

Skådespelare med småsyskon spridda över landet 

NAMN: Henrik Ståhl
ÅLDER: 31
FAMILJ: Mamma och pappa i 
Dalarna och fem småsyskon 
utspridda i hela landet.
CIVILSTÅND: Singel
BOR: Stockholm
YRKE: Skådespelare
AKTUELL MED: Pjäserna 

”Väderflickans milda makt”,  
”Henrik – en tönt” och ”Herr 
Grönkvist”.
FRITID: Jag spelar ”World of 
Warcraft” på datorn. Haha! Nej, 
det är så jobbigt att svara på 
frågan om fritid. Det är teatern 
jag älskar och jag arbetar med 
det hela tiden.

SKÅDESPELERIET ÄR HANS LIV
■ Mellan 1995 och 1998 gick 
Henrik Ståhl Teater- och 
operaskolan. Samtidigt 
medverkade han i Sommar-
lovsmorgons programmet Salve 
i SVT 1997 och fick sedan vidare 
uppdrag av SVT.

döda draken 
   och rädda
 prinsessan
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så många sjukhusbesök 
att Uppsala idag inte be-

tyder något annat än sjukdom 
för Hen rik. Med hans gamla 
erfarenheter av sjukhus och en 
pappa som nyss tillfrisknat var 

besöket jobbigt känslomäs-
sigt.

– Det är ju så svårt det där 
med känslor. När jag besökte 
min pappa på sjukhuset efter 
hans stroke ville jag berätta 
hur mycket jag älskade ho-
nom. Men hur gör man det? 

Att bara stå där och säga att 
”jag älskar dig”, det var svårt.

Den första tanke som dök 
upp hos Henrik var rädslan 
för att lillebror Johannes skul-
le dö. Han blev förbannad på 
att hans familj skulle råka ut 
för sjukdomar hela tiden.

– Jag frågade mig varför just 
min familj skulle råka ut för 
allt. Vissa familjer klarar ju sig 
helt utan sjukdomar. Hade vi 
en förbannelse över oss? 
Tyckte Gud inte om oss? Eller 
var vi av genetiskt skräp? Och 
när blir det min tur? När åker 
jag på en livshotande sjuk-
dom? Allt detta sitter fortfa-
rande kvar, fast min brors 
sjukdom lärde mig också att 
man inte kan veta vad som 
händer i morgon och att man 
inte behöver vara så rädd för 
det. Johannes var så modig 
hela tiden, säger Henrik.

Efter intensivt statistikle-
tande insåg han att det inte 
var säkert att hans bror skul-
le dö. Han är inte arg på 
sjukhuspersonalen, men ha-
de önskat att de gett honom 
bättre information när han 
behövde den.

– Sjukhus är otroligt otäc-
ka. Läkarna diagnostiserar 
och förklarar, men säger 
egentligen ingenting. Jag 
ville veta hur statistiken såg 
ut, hur stor chans fanns det 
att min bror skulle överle-
va? Men det fick jag inte ve-
ta. Sedan är det sjukhusluk-
ten och känslan av att man 
inte kan gå undan. Man 
måste sitta där och titta på 
den sjuke, man måste vara 
stark. Går man undan till 
sjukhusfiket får man sitta 
och titta på andra sjuka is-
tället. Det går inte att för-
svinna en stund.

Henrik mötte sin bror och 
översvallades av ett stort 
känslospektrum; rädsla för 
döden och kärlek, men även 
ilska. I samhället som det är 
uppbyggt idag finns inte 
plats för annorlunda käns-
lor.

– Tittar man på film rea-
gerar alla karaktärer lika-
dant och förvandlas till he-
roiska varelser, men så ser 
inte verkligheten ut, säger 
Henrik. Många kan nog 
stundvis känna ilska inför 
den patetiska människan 

INTERVJUN kraft

Fortsättning från förra sidan

Jag var ofta med min sjuka 
bror, men jag hade samti-
digt väldigt lätt för att smita 
och fl y in i arbetet, berättar 
Henrik.

Foto: Kristina Sahlén

”Eller var vi av genetiskt skräp? Och när blir det min tur?”

FK_0702_s24-31_henrik_stahl_v04.26   26FK_0702_s24-31_henrik_stahl_v04.26   26 07-03-19   10.17.0707-03-19   10.17.07



# 2, 2007 FÖRÄLDRAKRAFT 27     

som ligger där i sjukhussäng-
en och bara ställer krav. Man 
menar ingenting illa med det, 
det är bara mänskliga käns-
lor. Ens eget liv ställs på ända 
och man måste omprioritera. 
Jag var på toppen av min kar-
riär och så hände det här.

Hans hektiska arbetsliv följ-
de med honom ända in till 
sjukhusrummet och skuld-
känslor för att ta jobbsamtal 
under besök dök upp. Men 
samtidigt var det skönt att ha 
mycket arbete att luta sig 
mot.

– Hela perioden då min bror 
var sjuk är väldigt grumlig i 
mitt minne. Jag hade jätte-
mycket arbete med bland an-
nat Bolibompa. Jag var hos 
min bror ofta, men jag hade 
samtidigt väldigt lätt för att 
smita och fly in i arbetet, be-
rättar Henrik.

Om det var bra eller dåligt 
att ha ett arbetsliv att gömma 
sig bakom kan han inte svara 
på. Det gav dock tankarna 
möjligheten att vila på annat, 
men kanske tryckte han även 
bort en del bearbetning av 
känslor. 

– Vi är en stor familj och jag 
träffar inte mina syskon så of-
ta idag. Vi är väldigt olika och 
delar inte många intressen. 
Jag har två bröder som är mu-
siker och min yngsta bror har 
precis bestämt sig för att han 
vill bli skådis, men annars är 
vi väldigt olika. Men när vi 
träffades där runt Johannes 
sjuksäng lyckades vi bilda en 
enhet. Man skrattar djupare, 
man gråter djupare, man gör 
det tillsammans och med en 
helt annan hjärtlighet. Det 
var en häftig känsla.

Johannes genomgick en 
operation där nästan hela tu-
mören lyckades tas bort. 
Tumören var i själva verket 
en tvilling som aldrig utveck-
lats, utan istället sakta växt till 
en tumör under broderns 
uppväxt. Att möta Johannes 
efter operationen var ännu 
jobbigare än tidigare.

– Han såg hemsk ut och 
kunde inte titta ordentligt. 
Hans ögon stirrade snett upp 
mot taket hela tiden, säger 
Henrik.

Efter detta blev han lång-
samt bättre och är idag en 
frisk kille som går på folkhög-
skola. En lättnad för Henrik.

– Men jag lärde mig mycket 
av Johan nes sjukdom. Nu är 
han frisk och ska förhopp-
ningsvis inte få tillbaka tu-
mören. 

– Jag lärde mig att det är 
okej att tänka oönskade tan-
kar. Man får vara arg på den 
sjuke och man får tänka på 
sig själv och sina egna pro-
blem. Mina känslor påverka-
de inte om Johannes skulle 
bli frisk eller inte, säger 
Henrik.

Henriks supermamma har 
varit ett stort stöd för honom 
och hela familjen. När lilla-
syster Erika föddes med hjärt-
fel blev hon stark och bestäm-
de sig för att ta hand om hela 
familjen. När sedan lillebror 
Johannes hamnade i sjukhus-
sängen tog hon hand om alla 
sina barn.

– Ja tänk dig, ditt barn har 
precis drabbats av en hjärn-
tumör och så kommer fem 
friska barn och är rädda för 
döden. Mina föräldrar var 
unga när Erika föddes, mam-
ma var bara 28 år. Det måste 
varit riktigt tufft. Jag minns 
inte så mycket från den tiden. 
Men jag minns en gång när vi 
åkte släde efter en häst och 

min mamma satt med Erika, 
inlindad, i sin famn. Hon var 
rädd för att Erika skulle bli 
sjuk. Det var svårt att se att 
mamma var ledsen. Idag för-
står man ju att hon ville be-
skydda sin dotter mot sjuk-
domar, men då kunde man 
ibland fråga sig: tycker mam-
ma inte om mig?

Att inte förstå riktigt vad 
som hände har format ho-
nom. Han önskar att någon 
hade fångat upp hans fyraåri-
ga jag och förklarat ordentligt 
för honom vad allt med lilla-
systers sjukdom innebar.

– Idag har man mycket 
bättre rutiner för det. Skulle 
jag varit fyra år idag hade 
man säkert skickat mig till 
någon snäll tant som frågat 
hur jag mådde och låtit mig 
måla teckningar och sådant 
där, säger Henrik med ett 
skratt. 

– Eller låtit mig gå med i 
någon anhöriggrupp där jag 
fått möjligheten att prata om 
mina känslor. Det hade nog 
varit bra för mig.

Händelse förloppen vad gäl-
ler syskonens sjukdomar är 
inte så klara i hans minne. 
Lillebrors Johannes tid med 
cancern beskriver han som 
suddig och systerns hjärtfel 
blev till en vardag för honom. 
Men däremot finns många 
känslor att prata om.

Döden har hotat flera av 
hans familjemedlemmar och 
han har fått vara med om 
mormors död. Hennes bort-

gång tog dock inte lika hårt, 
hon var gammal och det var 
nog skönt för henne att hon 
fick lämna jordelivet, resone-
rar Henrik.

Men skammen och skuld-
känslorna har alltid funnits 
där. De där mänskliga käns-
lorna som alla tänker i hem-
lighet, men ingen berättar 
om.

– Jag minns en gång när jag 
var liten och lekte med David, 
äldsta brodern efter mig, och 
Erika ute på gården. Vi lekte 
vid lekstugan och Erika var 
inne i den. Helt plötsligt 
smällde hon upp dörren och 
den råkade slå till David så att 
han ramlade ner på marken. 
Han låg helt still på marken 
och vi trodde att han var död. 
Vilket han självklart inte var, 
han bara lekte med oss, tyckte 
det var hur kul som helst att 
lura i oss att han hade dött. 
Jag kutade iväg till mamma, 
var övertygad om att han var 
död och var jätterädd. Men 
någonstans i bakhuvudet dök 
ett pirr fram, nästan som ett 
litet hopp, nu skulle jag ju 
kunna få alla hans saker, be-
rättar Henrik.

Samtidigt älskar han sina 
syskon och skulle aldrig öns-
ka att något skulle hända dem 
eller någon annan i hans fa-
milj. Idag har han lyckats ta 
sig förbi tankarna kring att 
familjen skulle vara drabbad 
av någon form av förbannel-
se. Men rädslan för att bli sjuk 
finns fortfarande där. Under 
tonåren kunde han drabbas 
av panikrädsla för döden, 
men idag har han snarare en 
stor respekt för sjukdomar. 
En liten förkylning ibland går 
an, men mer än så vill han in-
te ha. Kanske, menar han, 
gömmer han också på en 
skuldkänsla över att han lyck-
ats hålla sig så frisk när andra 
i hans familj varit så sjuka.

Visst har Henrik klarat sig 
från svåra sjukdomar och kan 

Fortsättning nästa uppslag

”Idag har man mycket bättre rutiner för det.  
             Skulle jag varit fyra år idag hade man säkert skickat           
                   mig till någon snäll tant som frågat hur jag mådde   
                                   och låtit mig måla teckningar och sådant där.”

Just nu...
... spelar Henrik i pjäsen 
”Väderflickans milda makt” 
som satts upp av teatergruppen 
Cirkus Tigerbrand. 
Pjäsen berör ungdomsfrågor 
och handlar om kom munikation 
och kärlek. Henrik spelar Erik, 
storebror till en kille med 
Asperger syndrom. 
Offentliga föreställningar har 
spelats under mars, men spelas 

även den 13, 14 och 25 april på 
CITY, 
Gubbängstorget 117 i 
Gubbängen, Stockholm.
Pjäsen är nyskriven och 
projektet har erhållit 
stöd från Sveriges författarrond 
och Stiftelsen 
Autism.
Mer info: 08-665 80 18, 
www.tigerbrand.se
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skatta sig lycklig i en 
olycksdrabbad familj, 

men som liten hade han an-
dra problem. Sedan sju år till-
baka spelar han den självbio-
grafiska pjäsen ”Henrik – en 
tönt” för högstadieskolor 
runt hela Sverige. En humo-
ristisk men samtidigt väldigt 
allvarlig enmanspjäs om 
mobbning och utanförskap.

– Ja, den har kommit att bli 
ett långtidsprojekt. Intresset 
från skolorna svalnar aldrig 
och jag har tillräckligt med 
jobb så att jag kan försörja 
mig på pjäsen, berättar 
Henrik.

Pjäsen skrevs för att berätta 
en historia om hur det går till 
på skolorna, hur lärare blun-
dar och inte vill se och hur 
eleverna råkar illa ut utan att 
någon vågar säga nej. I sitt 
första skede spelades pjäsen i 
Svärdsjö i Dalarna, orten där 
Henrik själv gick i högstadiet.

– Det är klart att det var 
jobbigt att komma tillbaka till 
den miljön. Det var där jag 
blev utsatt för mobbningen 
och så skulle jag spela teater 
för högstadieelever. Men idag 
spelas pjäsen i hela Sverige 
och har för mig bara blivit en 
pjäs, den känns inte på något 
sätt sammankopplad med 
mina gamla erfarenheter. Nu 
är det mitt jobb, säger han.

Har det blivit bättre med 
mobbningen i skolan idag? 
Henrik menar att man blivit 
mer medveten om den. Idag 
har alla skolor en mobbnings-
plan som de ska följa.

– Men för vissa skolor är 
det bara bokstäver på ett pap-
per. Om skolorna verkligen 
gör något beror på lärarna. 
Vissa skolor jag besökt har 
varit fruktansvärda, samtidigt 
som lärare på andra skolor ly-
ser av sitt engagemang. Men 
då handlar det oftast om ide-
ella krafter från lärare som 
brinner för eleverna, säger 
Henrik.

– Det går nämligen inte att 
utrota mobbningen. Det är li-
ka fel som att tro att det går 
att utrota ondskan. Den kom-
mer alltid finnas, men man 
måste hela tiden motverka 
den. Det går inte att beställa 
”Henrik – en tönt” till skolan 
och tro att allt ska lösa sig ef-
ter det. Vissa lärare kommer 
till mig efter pjäsen och frågar 
hur de ska lösa problemen 
med mobbningen på sin sko-
la. Varför frågar de mig? 
Professionella lärare ber en 
skådespelare om hjälp. Jag vet 
inte hur man löser proble-
men.

Men en sak tror han att man 
måste bli bättre på, att se elev-
erna. Det går inte att försöka 
gömma undan vad som hän-
der och blunda för trakasse-
rier elever emellan. Man mås-
te släppa bubblan som cirku-
lerar kring ens eget ”jag” och 

fråga sig ”hur mår egentligen 
den där killen?”. För en mob-
bad elev betyder det otroligt 
mycket att lärarna ser vad 
som händer och försöker för-
hindra det.

– Jag har fått kalla kårar på 
vissa skolor. Det är en röra i 
korridorer och i klass rum. 
Tonårstiden är en kaosartad 
period redan som den är, den 
ska inte behöva förvärras av 
skolan. Det finns vattentäta 
skott mellan lärare och elever. 
På de flesta skolor är lärar-
rummen låsta. Jag har hört 
tusentals förklaringar till var-
för man måste låsa lärarrum-
men; man har sekretessbelagt 
material där inne och lärarna 
måste få sin chans att vila. 
Och jag förstår dem, tonår-
ingar är asjobbiga och lärarna 
kan verkligen behöva få tid 
till att vila ibland. Men när 
jag besökt skolor har jag varit 
med om att elever knackat på 

lärarrumsdörren flera minu-
ter och lärarna har ignorerat 
knackningarna med motive-
ringen att de ”fikar just nu”, 
berättar Henrik.

– I korridorerna är det kaos 
och det är en otrygg värld för 
eleverna, samtidigt som det 
är så mysigt i lärarrummen. 
Det har jag reagerat starkt på. 
Det är självklart inte så på alla 
skolor, men det förekommer, 
säger han.

Henrik beundrar dock lärar-
na och menar att yrket är ett 
av de viktigaste som finns. 

För några år sedan skrev 
media frekvent om hans pjäs 
och hur viktig den var, hur 
mycket den betydde för att 
motverka mobbningen i 
Sverige. Media hypen gick till 
överdrift och skolor trodde 
att ”Henrik – en tönt” var lös-
ningen på deras problem.

– Det går upp och ner. Nu 
börjar skriverierna kring 
mobbning komma tillbaka. 
Man söker någon slags sago-
historia. Man vill döda dra-
ken och rädda prinsessan. 
Men jag säger så här, det går 
inte att lösa. Vi måste slåss 
tills vi dör. Det är det ingen 
som vill höra, men det är san-
ningen. Jag har inga svar på 
hur man ska få bort mobb-
ningen i skolan. Jag är bara en 
skådespelare som spelar en 
pjäs om mobbning. Teatern 
har inga svar på de stora frå-
gorna, teatern speglar bara 
verkligheten vi lever i. ● 

”Henrik – en tönt” spelas på 
Fria teatern i Stockholm och 
går att beställa till resten av 
landet. Till sommaren ger 
sig Henrik ut med en av sina 
musicerande bröder på en 
turné med det egna manuset 
om larven Herr Grönkvist. 
Mer information om vad 
Henrik Ståhl har för sig hittar 
du på hans hemsida www.
henrikstahl.com.

”Om skolorna verkligen gör något beror på lärarna.  
             Vissa skolor jag besökt har varit fruktansvärda, 
                      samtidigt som lärare på andra skolor lyser  
                                   av sitt engagemang.”

INTERVJUN kraft

Fortsättning från föreg. sida

I pjäsen “Väderfl ickans milda makt” spelar Henrik Erik, som 
är storebror till en kille med Asperger syndrom. Här repeterar 
han tillsammans med Danny Eriksson.

FK_0702_s24-31_henrik_stahl_v04.28   28FK_0702_s24-31_henrik_stahl_v04.28   28 07-03-19   10.16.1307-03-19   10.16.13



# 2, 2007 FÖRÄLDRAKRAFT 29     

FK_0702_s24-31_henrik_stahl_v04.29   29FK_0702_s24-31_henrik_stahl_v04.29   29 07-03-18   22.02.1007-03-18   22.02.10



TÄVLING kraft

– när tarmen inte fungerar som den skall

Peristeen vattenlavemang

Många människor lider av urininkontinens, avföringsinkontinens 
och förstoppning. Coloplast AB har marknadens bredaste 
sortiment av produkter inom dessa områden. 

Läs mer på www.coloplast.se/peristeen4 eller ring vår 
kundservice på tel. 0300-332 56. 
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Att hon skulle få en iPod som 
försenad julklapp hade hon 
inte räknat med, men blir 
överlycklig.

– Jag har aldrig haft en 
mp3-spelare. Men min son 
har en iPod och jag har alltid 
tyckt att de varit så fräcka. 
Själv har jag haft lite musik på 

mobilen, men det är ju fan-
tastiskt att jag vunnit en ny 
iPod, säger Kristina Rüdow.

Före jul damp en ny För äldra-
kraft ner på Kristina Rüdows 
bord och hon intresserade sig 
för den eftersom hon tyckte 
att den gav intryck av att vara 

en kreativ tidning med bra 
information om vad som 
händer.

– Att jag skickade in mitt 
tävlingsbidrag var snarare ett 
litet tidsfördriv, inte något 
som jag trodde skulle leda till 
något pris, säger hon glatt.

Kristina Rüdow är rektor för 
särskolan på grundskolan 
Öjersjö Brunn i Partille kom-
mun, strax öster om Göte-
borg. 

Tillsammans med syster-
skolan Öjersjö Store gård har 
man sedan starten 1992 arbe-

tat med olika modeller för in-
tegrering mellan eleverna i 
sär- och grundskolan.

– Vi arbetar med något vi 
kallar Öjersjö-modellen. Vi 
försöker skapa sociala sam-
manhang där alla elever med 
eller utan funktionshinder 
kan mötas, säger Kristina 
Rüdow.

Skolan fokuserar mycket på 
attityder och värderingar och 
har nyligen haft en temavecka 
kring funktionshinder, då 
elever utifrån föreläsningar 
och filmer diskuterade funk-

Kristina jublar över 
vinsten i Föräldrakrafts tävling

”iPoden är 
jättefräck”

TÄVLING kraft
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1 X 2

Fråga 1
Fråga 2
Fråga 3
Fråga 4
Fråga 5
Fråga 6
Fråga 7
Fråga 8
Fråga 9
Fråga 10
Fråga 11
Fråga 12

Det här tycker jag är BRA i detta nr av Föräldrakraft: 

.............................................................................................

.............................................................................................

Det här tycker jag är DÅLIGT i detta nr av Föräldrakraft: 

.............................................................................................

.............................................................................................

Det här vill jag läsa mer om: ............................................

.............................................................................................

.............................................................................................

Den här boken vill jag ha: ..................................................

Sänd in kupongen till Föräldrakraft, Faktapress AB, 
Backebogatan 3, 129 40  Hägersten.

Namn ..................................................................................

Adress..................................................................................

Postnr & ort ........................................................................

Telefon ................................................................................

E-post .................................................................................

Kay – Text: Johanna Starkenberg 
Fröjd. Bild: Anna Rehnberg.

Kay bor på ön Koh Lanta i södra 
Thailand. Han är tio år och drömmer 
om att bli fiskare. Den 26 december 
2004 svepte tsunamin in över ön. Allt 
förstördes. Idag har Kay och hans 
familj byggt upp sitt hem igen och 
Kay har åter börjat skolan. Nivå: 2

Tappa hakan – och andra talesätt 
om kroppen – Text: Ylva Killander. 
Bild: Erika Eklund Wilson.

Konstiga uttryck och talesätt om 
kroppen är svåra att hålla reda på. 
Att få en nagel i ögat låter ju 
obehagligt. I ”Tappa hakan” beskrivs 
kroppsutryck på ett enkelt sätt och 
förklarar vad de betyder. Nivå: 2

Heat. Micka kör folkrace – Boel 
Werner

Heat betyder hetta. Det är också 
ordet för ett lopp i en motortävling. 
Micka är 14 år. Hon är så kort att hon 
knappt når över ratten, men nu ska 
hon köra sitt första folkrace i sin rosa 
bil. Hettan i blodet ökar, men inte 

bara av spänningen av loppet. Det 
finns nämligen en av de andra 
förarna som gör henne varm. Nivå: 2

Vampyren i Blackeberg – John 
Ajvide Lindqvist

Oscar blir mobbad i skolan och allt 
blir bara värre. Då träffar han Eli, som 
luktar illa och aldrig går ut på dagen. 
Samtidigt blir många mördade i 
Blackeberg, där de bor. Vad är det 
som händer? En lättläst version av 
skräckförfattaren Lindqvists bok. 
Nivå: 3

Bilar, bilar – Måd Olsson-Wannefors
Den perfekta fotoboken för den 

bilintresserade. Blänkande karosser, 
veteranbilar, nya bilar och snygga 
sportbilar – allt finns med! Samtidigt 
kan du läsa om spännande 
bilhistorik, från 1800-talets första 
motorer till dagens snygga form. 
Nivå: 2

Kafé Löftet – Cecilia Davidsson
En kärlekshistoria för unga tjejer. 

Ninni är hemligt förälskad i Niklas, 

den nye killen på jobbet. Men hon vet 
inte hur de ska bli bekanta. Hon sitter 
ofta på Kafé Löftet – därifrån kan hon 
se huset där han bor. En dag blir 
drömmen verklighet, men är han 
verkligen den Niklas hon drömt om? 
Nivå: 2

Frankenstein – Mary Shelley
Lättläst version av klassikern 

Frankenstein. Berättelsen handlar 
om Frankenstein som kom på hur 
man kunde skapa en ny människa. 
Men på vägen gick något fel, 
Frankenstein upptäckte att han 
skapat ett monster. Nivå: 2

Den öppna gylfen – Per Gustavsson
I Den öppna gylfen berättar 

författaren om pinsamma saker som  
hänt honom och andra. Underliga 
saker, konstiga saker, allt du kan 
tänka dig. Nivå: 2

Slottet Standheart – ett farligt arv – 
Bodil Mårtensson

Annelie Bendelin får problem när 
hon ärver ett slott i Skottland. Hon 
hälsas välkommen av Mary, 
hushållerskan på det kusliga slottet 
Standheart. Annelie och förvaltaren 
Ian blir förtusta i varandra. Men vem 

är den obehaglige Sean Pendleton? 
Och är Mary verkligen så rar? 
Annelie råkar ut för många mystiska 
händelser, vem försöker egentligen 
ta livet av henne? Nivå: 3

Mumien som inte kunde sova – 
Jesper Tillberg

Helt fräsch och släpps inte förrän 
lagom till julmarknaden. Kleo är en 
tuff och viljestark tjej som dras in i 
ett riktigt ”pojkboksäventyr”. Under 
ett studiebesök blir hon inlåst i en 
mumiekammare på 
Medelhavsmuseet. Då händer det 
otänkbara: mumien vaknar. Men han 
är inte den faraon alla tror. Han är 
poet och blev mördad. Kleo måste 
hjälpa honom att reda ut mordet, 
tillsammans gör de en tidresa 
tillbaka till Egypten för att hitta 
mördaren. Men de hittar mycket mer 
än så…

Nivåer: 1 = Lättast, 2 = Lättare och 3 
= Lätt.

Böcker har skänkts av LL-förlaget. 
Mer information om förlaget och 
dess böcker finns på www.lattlast.se

1Ungdomar med funk-
tionshinder kan få åka 

iväg på korttidsvolontär-
tjänst. På vems initiativ 
startade det?
1. Ungdomsstyrelsen i Sverige
X. EU
2. Mönstringsmyndigheten

2I vilken lag hittar du 
bestämmelser kring 

hjälpmedel?
1. Hälso- och sjukvårdslagen
X. LSS, Lagen som särskilt stöd och 
service till vissa funktionshindrade
2. Hjälpmedelslagen

3Ett OCR-program är ett så 
kallat kompensatoriskt 

hjälpmedel. Vad står OCR för?
1. Obvious Civil Rights
X. Open Creative Revolution
2. Optical Character Recognition

4Tioårige Love Molin 
har släppt en egen 

skiva. Men vilket 
instrument spelar han?
1. Gitarr
X. Trummor
2. Piano

5Vid vilken ålder går 
gränsen för att få 

lekterapi när man 
ligger på sjukhus?
1. 16 år
X. 18 år
2. 20 år

6Vem av dessa var med och 
startade upp Djurgårdens 

IF handikappfotboll för unga?
1. Göran Hägglund
X. Ola Lindholm
2. Tobbe Trollkarl

7Varför fick Furuboda pris 
av Arvsfonden?

1. Projektet Spelhålan
X. Den goda maten
2. Musikverkstan

8Vad heter Sveriges 
socialminister?

1. Lars Leijonborg
X. Berit Andnor
2. Göran Hägglund

9Det finns människor som 
betalar 29000 kronor för 

en katt. Vilken speciell 
egenskap hos de dyra katterna 
lockar?
1. Det finns bara 200 
exemplar av arten
X. Den fungerar som en blindhund 
2. Den är allergifri

10Vad är Daisy?

1. Kalle Ankas syster
X. Inlästa böcker
2. Ett europeiskt land

11Hur vanligt är det att 
barn inte kan teckna 

en barnförsäkring utan 
inskränkningar?
1. 1 av 100
X. 1 av 10
2. 1 av 3

12I detta nummer skriver 
vi om barn med 

autism som satt upp en 
kabaré – på vilken ort?
1. Jönköping
X. Grönköping
2. Linköping

Tävla med Föräldrakraft 
och vinn en iPod!
Den passar både liten och stor. Mp3-spelare iPod 
är underbart smidig, kan fyllas med både musik 
och inspelade böcker och är till stor nytta och 
glädje. 

I Föräldrakrafts jultävling har du chansen – en 
sprillans ny iPod från Apple kan bli din. Det enda 
du behöver göra är att svara på tolv frågor och 
tycka till om tidningen.

Om du inte kan alla svaren på tipsfrågorna kan 
du gissa – eller hitta dem i olika artiklar i detta 
nummer av tidningen. Läs, inspireras och var med 
och tävla!

På prisbordet finns inte bara en ny iPod utan 
även 10 böcker från LL-förlaget. Vinnaren får själv 
välja vilken av de tio olika böckerna han eller hon 
vill ha.

Pristagarna utses av Föräldrakrafts redaktion 
genom lottdragning. De först dragna, rätta lös-
ningarna vinner.

Fyll i svaren 
och posta till 
Föräldrakraft,
FaktaPress, 
Backebogatan 3, 
129 40  Häger-
sten. Senast den 
10 januari 2007 
vill vi ha ditt svar!

Det är OK att ta en 
kopia av kupongen och 
skicka in, men vi utgår 
från att Du inte skickar 
”bulvansvar”!

Fyll i och posta!

Tio andrapristagare får fritt välja 
en av dessa tio böcker:

Den kan 
bli din 

Klarar du dessa frågor? Om inte hittar du svaret 
bland artiklarna i detta nummer av Föräldrakraft

- Nej, du skojar med mig!? utropar 
Kristina Rüdow när hon får reda på 
att hon kammat hem förstapriset i 
Föräldrakrafts stora jultävling.
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tionshindrades situation och 
roll i samhället.

På Öjersjö Brunn och Öjersjö 
Storegård finns cirka 900 
elever varav ungefär 100 läser 
enligt särskolans kursplan. 
Enligt Kristina Rüdow är det 
mest spännande som händer 
nu att fler skolor arbetar för 
att hitta mötesplatser för alla 
elever.

– Vi anordnar till exempel 
gemensamma aktiviteter för 
barn med och utan funk-
tionshinder.

Själv skulle hon vilja läsa 

mer om goda exempel på hur 
skolor arbetar med att inte-
grera alla elever, inte bara i 
Sverige, utan även utom-
lands.

Kristina Rüdows stora in-
tressen är konst, teater och 
musik och nu längtar hon 
efter att få sätta igång och 
använda sin iPod. Men någ-
ra favoritartister har hon in-
te.

– Jag lyssnar på allt från 
klassisk musik till ny popu-
lärmusik, säger hon.

 Sara Bengtsson

Kristina Rüdow

FaktaKristina Rüdow 
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Ytterligare tio 
vinnare får böckerFAMILJ: Maken och två 

söner, 21 och 22 år.
BOR: Göteborg.
YRKE: Rektor.
INTRESSEN: Konst, musik 
och teater.

Vinnarna i Föräldrakrafts stora jultävling har utsetts och 
förutom mp3-spelaren till Kristina Rüdow går tio böcker från 
LL-förlaget till tio glada vinnare. Vissa av frågorna var en 
aning kluriga men ni läsare verkar ha haft relativt lätt för att 
svara korekt på frågorna. På fråga 1 godkänner vi både 1 och 
X som svar.

Vi är glada att så många gav sig på att delta i vår stora 
jultävling och tackar för alla fina synpunkter om tidningen. 
Överlag är Föräldrakrafts läsare nöjda med innehållet, men vi 
strävar efter att bli bättre och vill alltid ha konstruktiv kritik.

Rätta svar:
Fråga 1:  Både 1 och X
Fråga 2: 1
Fråga 3: 2
Fråga 4: X
Fråga 5: 1
Fråga 6: X
Fråga 7: 1
Fråga 8: 2
Fråga 9: 2
Fråga 10: X
Fråga 11: X
Fråga 12: 1

De tio vinnarna som 
får var sin bok från LL-
förlaget: 

Evalena Habel, Bålsta
Stig Sandkvist, Bollnäs
Eric Sandström, Sölvesborg
Johanna Aronsson, Uppsala
Pirjo Paldán, Haparanda
Lena Jansson, Huddingeby
Bea Klawatsch, Örebro
Ann Haagen, Påarp
Lars Lindhoff, Ystad
Ann-Sofie Larsson, Lerum

Riksgymnasium
för unga med svåra rörelsehinder

För dig som har avslutat grundskolan och vill 
fortsätta på gymnasium

För dig som behöver lugnare studietakt, stöd i 
undervisningen i liten grupp eller vanlig klass

För dig som behöver habilitering och personlig 
praktisk hjälp

För dig som kanske också har behov av att bo i 
elevhem

Riksgymnasium finns i Stockholm, Göteborg, 
Kristianstad och Umeå. 
Skicka ansökan till:

Socialstyrelsen
Rh-nämnden
106 30  STOCKHOLM

Telefon: 08-787 73 09 eller 08-555 530 00  

www.sisus.se  

•

•

•

•

Vi gör det
bättre!
Vi gör det
bättre!
Ibland behöver vi människor extra hjälp
och assistans för att klara vardagens
olika situationer. Det är då den person-
liga assistansen och NÄRA kommer in.

Grunden för vårt arbete är ömsesidig
respekt, samarbete och delaktighet.

Ring och boka en tid så får vi träffas och
prata. Antingen hemma hos dig eller
hos oss på Smidesvägen 5 i Vallentuna.
Tel 08-511 744 40.

– personlig assistans närmare dig!

info@nara.nu • www.nara.nu

NÄRA har arbetat med personlig assistans i 12
år. Vi administrerar assistans över hela landet,
med arbetsgivaransvar eller åt egen arbetsgi-
vare. Inga konstigheter – vi gör det helt enkelt
bättre!
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venska Mäs san och tid-
ningen För äl drakraft sat-
sar på barn och unga med 
funktionshinder på mäss-
san Leva & Fungera 2007 
i Göteborg 24-26 april.

– Leva & Fungera är Nor dens största 
mässa om hjälpmedel och omsorg för 
människor med funktionshinder. Fokus 
är på lösningar som bidrar till en enklare 
och roligare vardag, säger Maria Nilsson, 
mässansvarig för Leva & Fungera.

– Både mässan och alla seminarier är 
kostnadsfria och vi hoppas att många 
föräldrar och anhöriga till barn med 
funktionshinder passar på att möta an-

dra föräldrar och specialister på hjälp-
medel och omsorg, säger Maria Nilsson.

Besökarna på Leva & Fun gera får möj-
ligheten träffa Föräl drakrafts chefredak-
tör Sara Bengtsson som kommer att när-
vara under mässdagarna för att möta 
gamla och nya läsare. På plats finns även 
För äldrakrafts annonssäljare Lotta Appel-
qvist, som dessutom medverkar som fö-
reläsare.

Ett matnyttigt konferensprogram vän-
tas locka stor publik. Några axplock:

Leda – ett stort hot mot hälsan. En mu-
sikalisk resa med Ole Moe.

Nya rön om hjärnans förmåga till läk-
ning presenteras av Michael Nilsson.

Dolda handikapp presenteras av 
Gunnel Carlsson.

Veronica Hedenmark berättar om sitt 
liv som företagsledare med funktions-
hinder.

Hur får man bäst hjälp med, och 
ibland mot, myndigheter är titeln på ett 

Leva & Fungera är 
Nordens största mäss-
sa för lösningar som 
bidrar till en en enklare 
och roligare vardag 
för alla – oavsett funk-
tionshinder.

Mäss-
extra!

S

www.a-assistans.com   Tel. 0650 – 54 15 52
info@a-assistans.com

Godkänd av IfA   www.intressegruppen.info

LEV ETT RIKARE LIV!

PERSONLIG ASSISTANS I PRIVAT REGI SEDAN 1994

Förra gången det begav sig var 2005 
– då Leva & Fungera samlade 16 000 
besökare till mässhallarna i centrala 
Göteborg. 

Foto:d Svenska Mässan

FK_0701_s01_68_annamattias_v02.i1 1
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föredrag av Confreres jurist Mathias 
Blomgren.

Våga leva heter Sosso Hietanens inslag 
som handlar om kärlek, värme och sex-
ualitet.

Mitt hem är min borg... eller? heter 
Lotta Appelqvists presentation om när 
hemmet blir både arbetsplats, behand-
lingsrum och rehabiliteringsinrättning.

Författaren Sören Olsson talar under 
rubriken ”NU är början till allt” och be-
rättar om hur det är att leva med sin son 
Ludvig, som har Downs syndrom och 
Eisenmenger syndrom.

Att vara en i gänget – på mina villkor 
är vinkeln på kyrkoherde Bengt Ing ham-

mars föredrag. Cirkus Cirkör finns på 
plats och låter alla intresserade prova på 
bland annat jonglering och att gå på li-
na.

Vidare medverkar Barncancerfondens   
Ann-Marie Hellman och den kände 
idrottaren och entreprenören David 
Lega. Det färdiga seminarieprogrammet 
finns på mässans hemsida www.leva-
fungera.se.

Mässan väntas få uppemot 20 000 be-
sökare och cirka 200 utställare. Mässan 
äger rum 24–26 april. Öppettiderna är 
9–17 tisdag och onsdag samt 9–15 tors-
dag.

I det matnyttiga 
konferensprogrammet 
medverkar bland annat 
författaren Sören 
Olsson som berättar 
om hur det är att leva 
med en son som har 
Downs syndrom.
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Entré 5

Leva & Fungera

Leva & Fungera / Vård i V

Stora
Scenen
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Namn Monternummer

A-Assistans LeiMir AB B06:63

Personlig assistans i privat regi sedan 
1994.

Ackumulator & Batteri Teknik 
i Gränna AB C01:47

Ackurat Industriplast AB B06:10
ahlberg rehab leberehab ab B02:02
Aktiv Assistans KTG AB C01:40
Almedo AB B03:32
Amanda Assistans AB D00:06

Anatomic Sitt B01:12, B01:01

Anpassarna Gunnérius AB B03:31
Arbetsförmedlingen rehabilitering B03:52
Arjo Scandinavia AB C02:22
Armbike B03:50

Assistansia AB C04:42

Personlig assistans när den är som bäst.

Athena Nordic AB C05:20
Autoadapt-BEV AB C02:02
Bamse Produkter D00:10
Batteriunion i Järfälla AB B05:42
BEST Teleprodukter AB C04:12
Bima Plastteknik AB B05:20

Bräcke Diakoni B02:49
Busck & Co AB B00:07

Camp Scandinavia AB B06:12

Camp Scandinavia är idag ett av Nordens 
ledande företag inom produkter för 
ortopedisk rehabilitering. 

Care Of Sweden AB B02:12
Caresia AB C05:22
Caretaker Scandinavia B02:42
Centrum för lättläst D05:02
Cirkus Cirkör
Clinica Vintersol B02:40
Comfort Audio AB C01:46
Comfort System Scandinavia C03:11
Comfortkudden i Malmö AB D02:19
Compassen B02:01
Condigi Televagt AB B06:01

Confrere Juristbyrå AB C01:45

Conf re re Ju r i s tby rå

Confrere erbjuder juridisk rådgivning och 
biträde inom socialrätt, familjerätt, 
arbetsrätt, skadeståndsrätt och allmän 
affärsjuridik.

Dalheimers Hus B02:39
Decon Wheel AB C01:42
Design A B04:10
DHR Västra Götalands Län D05:07

Utställarna på 
Leva & Fungera
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Vård i Väst
Vårdbranschens viktigaste inköpsmässa

arrangeras av Westma på Svenska Mässan
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tagning

Rekryterings-
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Kulturscenen
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Fortsättning nästa uppslag
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Din Assistans i Östersund  B06:05

Dolomite AB B04:12
Dooman Teknik AB B03:40
Doro AB B06:65
Durewall Institutet AB C05:41
Duschmaster New Line HB B05:70
easyVibe Sweden B04:31
Eldorado Göteborgs stad D01:39
Energimassage B04:01
Envila AB B00:23

EO-Funktion AB C05:40

NF-Walker – Det naturliga steget. Ger 
barn med funktionshinder en unik 
möjlighet att delta i lek och lärande 
tillsammans med sina jämnåriga.

Etac Sverige AB C02:32

Etac -skapar möjligheter. Etac erbjuder 
produkter för personer med nedsatt 
rörelseförmåga samt produkter och 
tjänster till sjukhus och sjukhem. Vi 
utvecklar helhetslösningar och produkter i 
världsklass.

Evexia AS C02:46
Falck Vital AB C03:20
Finess Hygiene AB B06:34
Folkmanis Puppets B04:51
Fryk-Center C05:42

Frösunda LSS AB C05:49

Frösunda arbetar för att ge funktionshin-
drade ett bättre liv. Vi är 3400 
medarbetare över hela Sverige som 
stödjer och utvecklar funktionshindrade i 
sitt hem, i arbete och skola samt på 
fritiden.www.frosunda.se

Föreningen Furuboda B05:10

Furuboda folkhögskola erbjuder 
intressebaserade läsårskurser som är 
öppna för alla samt tillgängliga och 
möjliga att anpassa till olika behov.  Se 
även våra sommarkurser och läger på 
www.furuboda.se.

Föräldrakraft B02:51

kraft

Här finns Föräldrakraft 
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G Niklassons Gummi 
& Mekaniska Verkstads AB C05:02
Gate Rehab Development AB B04:21
Gewa AB B01:21
GNLD D03:19
Goodwind international D00:11
Gula Rehab C05:30
Guldmann Sverige AB C05:26, C05:29
Göran Sjödén Rehab Shop AB B04:19
Göteborgs Dövas Förening D05:23
Göteborgs Lokalförening Av RTP D05:09
HandiCare Sverige AB B04:32
Hantverksdesign 
& Rehabiliteringsprodukter AB B05:02
Hea Medical AB B01:41
Hedemora Anpassning AB B04:62
Hela Sveriges Assistans AB B03:60
Hill-Rom AB B04:11
Hjälpmedelsteknik Syd AB C05:04
Hjärt- & Lungsjukas Länsförening D05:30
Hollister C00:09
HSO Handikappföreningarnas 
Samarbetsorgan i Gbg D04:74
Hso-Västra Götaland D05:17
Human Assistans Sverige AB D01:01
Huntleigh Healthcare AB B06:31
Hälsoinsikt D01:20
Idéutveckling B00:19
IHT Unicum B02:50
Ilco Västra Götaland D05:03, D05:05
Infab AB D00:01
Insyn - Anpassn & Lösningar  B00:19
Intressegruppen för 

Assistansberättigade B05:31
Invacare AB C03:30

Iris Hantverk AB B04:02

Iriskoncernen, driver och utvecklar 
företag som producerar tjänster och 
produkter till gagn för syn- och 
funktionshindrade, ofta till nytta för alla 
andra. Besök www.iris.se

Jeltec AB C01:02
Jo Po Försäljnings AB D01:22
Kalea Specialhissar AB B04:09
Kebo Care Fysio AB C04:45

Kom i Kapp - Rehatek AB B05:60

Med kunskap, respekt och ansvar 
utvecklar vi tjänster och produkter 
som höjer livskvalitet och 
delaktighet.

Kvistbergaprodukter AB B02:44
KY-Akademien B00:20
Ladac Products AS B02:14
Lasse Brukarstöd Center D05:11
LD Positioneringsspecialisten C04:50
Liko AB C00:05, C03:12, C03:02

Lofsens Trafi k AB C01:43
Lomitor Vårdprodukter AB C04:48
LSS-Konsult AB B02:31
LSS-Partner AB B02:31

Mayday Aid AB B01:22

Mayaday AID marknadsför hjälpmedel för 
både barn och vuxna.

Medcam AB B01:25
Mednet AB C05:41
Mercado Medic AB C04:32
MerryCare AB B06:22

Minicrosser AB C04:02

Minicrosser AB är leverantör av tekniska 
hjälpmedel, främst inom områdena el-
scooters, el-rullstolar och barnhjälpmedel. 
Våra produkter är ofta lätta att anpassa till 
olika behov. 

Minitech A/S D02:01
Mobilitetscenter B03:61
Modern Arbetsteknik 3J AB C01:21
Molift AB C01:12
Mun-H-Center C01:32

NHR Neurologiskt Handikappades 
Riksförbund B03:42
Nhr-Göteborg D05:13
Njursjukas Förening i Västsverige D05:39
Nordic Battery Power AB C01:33
Nordicare B06:30
Norlandia Omsorg AB D01:02
Nytello AB B05:39

NÄRA Personlig Assistans 
& Utbildning i Vallentuna AB B00:11

NÄRA har arbetat med personlig 
assistans i 12 år. Vi erbjuder personlig 
assistans och service utifrån våra 
uppdragsgivares möjligheter – ett 
engagerat samarbete byggt på 
ömsesidigt förtroende. 

Omsorgshuset i Stockholm AB C02:31
Otto Bock Scandinavia AB B04:29
Panthera Production AB C04:20
Parkingsonföreningen i 
Västra Sverige D05:25
Paro Privata Assistansanordnares 
Riksorganisation D05:01
Pater Assistans AB B03:39
Pensionärsföreningar i Göteborg D05:32
Permobil Autotech AB B04:22
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Pernova AB C05:41
Personal Care C03:21, B04:59
Polar Print Försäljning AB C03:48
Post- & telestyrelsen C02:30
PPA Bolagen AB B05:62

Primed Fysio & Rehab AB B00:01

Marknadsför bl. a. MOTOmed 
rörelseterapi samt Arbetsbord för barn.
Ta gärna kontakt med oss för 
information! Tfn. 035-17 82 85
www.primed.se

Proton Caretec AB C02:40
Qorpus Vita AB B05:12
RBU Göteborg D05:29, D05:31
Rebex Hygiene AB B05:09
Rekryteringersgruppen för aktiv 

rehabilitering B04:42
Renapur D04:11
Resurscenter Mo Gård AB C02:39

Riksföreningen Autism

Riksföreningen Autism arbetar för bättre 
villkor för barn, ungdomar och vuxna 
med Autism och Aspergers syndrom! Läs 
mer om vad vi gör och hur du blir 
medlem på www.autism.se!

RoMedic AB C01:22
RTP Västra Götaland D05:09
RvS Rehab AB B01:10
Salubrious AB B01:29
Saps Medical AB B06:49
Scandic Hotels AB B00:04
Sjuhäradsbygdens Assistans-

service AB B05:50
Skeppshultcykeln AB C03:42
Skogsteknik D04:19
SmågruppsCentrum C02:45
Sodexho Hjälpmedelsservice B02:32
Sommarsol rehab & rekreation C05:50
Spacemaker Scandinavia AB B00:17
Stockholmsmässan AB B00:09
Sunrise Medical AB B06:32
Svan Care AB C02:48
Svart på Vitt Reklam & Design B06:20
Sv Kommunalarbetareförbundet C05:21
Svenskt Utvecklingscentrum 
för Handikappidrott B05:64
Swereco Rehab AB C01:48

Svensk Säkerhetstjänst D02:20

Sydassistans AB B06:09

Med erfarenhet sedan 1994 organiserar 
vi personlig assistans och ansvarar för 
arbetsledning, rekrytering och 
samordning utifrån dina behov. Vi har 
kontor i Limhamn och Göteborg. www.
sydassistans.se

Särnmark  C05:11

Personlig assistans som du vill ha den. 
Särnmark gör att den fungerar. 
www.sarnmark.se

Tandvårdsskadeförbundet O-län B06:11
Telenor Sverige AB C02:30
Tinnitusföreningen Göteborg D05:34
TLC Medical D02:12

Top Industri AB B02:44

Top Hygien Nordic AB är ett företag
inom hygienhjälpmedel med egen 
utveckling och produktion. Top Futura, 
Top Armstöd och Top Lyft 
är hjälpmedel för dem som har 
svårt att klara toalettbesöket själva.

Trappklättrarn Energi & Teknik AB B00:13
Trebo Scandinavia AB C02:42
Trident Industri AB C04:22
Trionic Sverige AB B02:52
Ullewaeh GmbH B02:29
Unga Rörelsehindrade Göteborg D05:15
Unique Generation 
Uri-Form AB B06:19
Valjeviken NHR Rehabilitering/

Folkhögskola B03:42
Varsam AB B06:61

VH Assistans Service ek för C03:22

Ett av de ledande assistansföretagen i 
Sverige med tio års erfarenhet av att ge 
kunder och assistenter ett fullgott stöd.

Vibso AB B06:02
Vito Vital AB B05:66
Woodstar AB B03:62
VSA, Very Special Arts B07:71
Västia Plastindustri AB B01:02

Ågrenska AB C02:39

Ädelfors Folkhögskola C01:23
Älvsby-Elvan D03:24

Reservation för felaktigheter samt ändringar som gjorts efter tidningens pressläggning.

Permobil Försäljning 
& Service AB B05:22

Välkommen till monter B05:22. Vi har 
en massa nyheter att visa dig. 
Kombichassit C300 med nya PS-sitsen. 
X850 (tidigare Trax) med ny fräck 
design. Avancerat sittande/stående med 
nya verticalsitsens. 
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n förändring i huvud-
mannaskapet och ett 
starkare barnperspektiv. 

Det är vad vi kan vän-
ta oss av nya rättighets-
lagen LSS (Lagen om 

stöd och service till vissa funktionshin-
drade) enligt LSS-kommitténs ordfö-
rande Kenneth Johansson (c).

– Alla kan sluta oroa sig för att lagen 
ska tas bort och hamna inom Social-
tjänstlagen eller att den personliga assis-
tansen för barn ska försvinna, säger 
Kenneth Johansson.

Tre huvudmän. Så många olika instan-
ser tar hand om olika insatser inom LSS. 
Det är ett problem, menar han. Kom-
mittén har tidigare utrett hur assistan-
sen fungerar i Sverige, men nu har man 
fått ett tilläggsdirektiv om att utreda hela 
LSS.

– Det behövs en genomgång av hela 
LSS. Vårt viktigaste uppdrag är att se 
över huvudmannaskapet, säger Kenneth 
Johansson.

När LSS infördes 1994 innebar det en 
enorm förbättring av livskvaliteten för 
personer med funktionshinder, särskilt 

genom den personliga assistansen. Att 
insatserna skulle skötas av kommunen 
var viktigt, så att alla människor skulle 
kunna räkna sig som kommuninvånare.

Nu, tolv år senare, har det börjat kna-
ka i fogarna. Ett flertal rapporter visar 
att kommuner inte sköter sitt ansvar på 
rätt sätt. Vilket stöd man kan få skiljer 
sig från kommun till kommun och beror 
ofta på kommunens ekonomiska situa-
tion. I rättighetslagen LSS står att varje 
enskild person ska prövas individuellt, 
men många kommuner har ändå satt 
upp allmänna riktlinjer som begränsar 
vilka insatser som erbjuds.

Nyligen granskade Länsstyrelsen kom-
munernas riktlinjer på uppdrag av re-
geringen. 128 kommuner av 290, det vill 
säga 44 procent, hade riktlinjer för hur 
personer skulle bedömas för LSS. Nio av 
tio av kommuner med riktlinjer hade 
satt upp begränsningar. Ofta handlade 
dessa om tidsbegränsningar för vissa in-
satser.

– När Länsstyrelsen gjorde sin gransk-
ning tittade de bara på vilka tidsbegräns-
ningar som fanns i riktlinjerna, inte om 
de faktiskt hade begränsat brukarna i 
praktiken. Att kommunerna följer rikt-
linjer ser vi inget fel i. Tidsbegränsningar 
är inget konstigt, den personliga assis-
tansen är alltid tidsbegränsad, säger Sig-
nild Östgren, ekonom på Sveriges kom-
muner och landsting.

Göran Fredriksson är vd för det privata 
assistansföretaget Frösunda och ordfö-
rande i Vårdföretagarnas branschorga-
nisation för assistansföretag. Han för-
svarar delvis kommunerna och menar 

att riktlinjer kan förenkla för handlägga-
re och förhindra att bedömningen blir 
godtycklig.

– Riktlinjer är bra, så länge de inte be-
gränsar. Ofta beror begränsningarna 
snarare på att man försöker hålla ner 
kostnaderna. Att delegera hela ansvaret 
på en LSS-handläggare att spara pengar 
är fel. En handläggare måste göra sina 
bedömningar utifrån LSS-lagstiftning-
en, inte utifrån hur mycket pengar kom-
munen vill lägga ut på insatser, säger 
Göran Fredriksson.

Men Länsstyrelserna varnade även för 
att vissa kommuner har riktlinjer som 
begränsar insatser på grund av ålder. 
Länsstyrelsen ger exempel på begräns-
ningar som att ledsagarservice beviljas 
först efter 12 eller 15 års ålder, att den 
funktionshindrade ska ha fyllt 15 år för 
att få rätt till kontaktperson eller att 
korttidsvistelse i stödfamilj upphör efter 
att individen fyllt 18 år.

Slaget om 
assistansen

Föreningen JAG – ett brukarkollektiv inom                 
Visby förra sommaren.           

Det är nu det avgörs. Slaget om hur den per-
sonliga assistansen ska utformas i framtiden. 
Hur ska villkoren se ut? Vem kommer att fatta 
besluten? Och vem ska stå för räkningen?

E

Ordförande för kommittén som avgör framtidens assistans: ”Ett starkare                     

Det finns olika varianter på hur ett nytt system för 
huvudmannaskapet skulle se ut. Till exempel kan
■  staten ta över hela ansvaret för LSS, 
■  kommunen ta över hela ansvaret för LSS eller
■  staten ta över hela ansvaret för assistansen och 
kommunen behålla ansvaret för resten av LSS.

Tre scenarier 

Text: Sara Bengtsson
sara.bengtsson@faktapress.se

FK_0702_s38-43_assistans_v04.ind38   38FK_0702_s38-43_assistans_v04.ind38   38 07-03-19   10.30.0307-03-19   10.30.03



# 2, 2007 FÖRÄLDRAKRAFT 39     

                    personlig assistans – fi ck maximal uppmärksamhet under Almedalsveckan i
             Foto: Föreningen JAG

– Att man begränsar insatser på grund 
av ålder är beklagligt och så får det verk-
ligen inte gå till. Om LSS-kommittén lyf-
ter in ett starkare barnperspektiv i LSS 
kan vi bara vara tacksamma. Det borde 
vara av intresse för hela samhället att sat-
sa på barnen, säger Göran Fredriksson.

Signild Östgren håller med om att det 
inte borde finnas åldersbaserade be-
gränsningar i riktlinjerna.

– Sådana begränsningar ska självklart 
inte finnas med i riktlinjerna. Alla ska 
prövas individuellt för stöd via LSS, sä-
ger hon.

Signild Östgren kommer tillsammans 
med sina kollegor på Sveriges kommu-
ner och landsting under 2007 aktivt ar-
beta för att staten ska ta över huvud-
mannaskapet för hela LSS. Det är en av 
organisationens viktigaste prioriteringar 
just nu.

– Kostnaderna ökar mycket för kom-
munerna och det tränger ut andra verk-

samheter. Vår lösning på detta är att läg-
ga över det finansiella ansvaret på staten, 
säger Signild Östgren.

För brukarna kan hon bara se fördelar 
med ett statligt huvudmannaskap. Då 
skulle bedömningarna över landet bli 
likställda och det skulle vara lättare att få 
assistansersättning när man flyttar.

Kenneth Johansson och hans kollegor 
i kommittén undersöker nu hur dagens 
system med tre olika huvudmännen 
fungerar. 

Idag har staten, genom Försäkrings-
kassan, hand om assistansen från 20 tim-
mar och uppåt medan landstingen an-
svarar för muntliga råd och stöd till den 
enskilde och kommunen ansvarar för 
resten av insatserna inom LSS. 

Detta gör det krångligt för brukaren, 
särskilt när olika instanser knuffar över 
ansvaret på varandra.

– Vi har precis påbörjat arbetet och jag 

kan inte uttala mig om hur det kommer 
bli när vi är färdiga. Men min personliga 
uppfattning är att den personliga assis-
tansen borde få ett och samma huvud-
mannaskap, säger Kenneth Johansson.

Enligt Länsstyrelsens granskning har 
30 kommuner idag riktlinjer om att be-
slut om personlig assistans alltid ska 
tidsbegränsas. Vissa kommuner uppger 
att stödbehovet måste uppgå till minst 
tio timmar i veckan för att personen ska 
ha rätt till personlig assistans.

Enda lösningen som Sveriges kommu-
ner och landsting kan se på problemet 
(om det finansiella ansvaret stannar hos 
kommunerna) är att kommunerna får 
större anslag.

– Vi måste be om förstärkning, säger 
Signild Östgren. ●

Om ett år – i mars 2008 – ska LSS-kom-
mittén vara färdig med sin utredning 
och dess förslag skickas på remiss till 
olika instanser.              barnperspektiv kommer lyftas in i LSS”

Kenneth Johansson ska presentera sin utred-
ning om LSS och assistans om ett år.
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emma hos familjen 
Hagblom har man haft 
personliga assistenter i 
sex år. Erik Hag blom 
som nu är tretton år har 
assistans dygnet runt. 

För ett år sedan hade han bara rätt till 
deltidsassistans, men efter många om 
och om men lyckades familjen få igenom 
sin ansökan om heltidsassistans.

– Vi har fått kämpa hårt för att få rätt 
insatser. Vi som föräldrar vet exakt vad 
våra barn behöver och hur vår vardag 
ser ut. De som beslutar om LSS har inte 
samma koll, så man måste alltid tjata och 
förklara, säger Eva Hagblom, Eriks 
mamma.

Erik har en tvillingbror, Johan, som även 
han har assistans. Men hans behov är 
mindre och han har fortfarande deltids-
assistans. De båda är tretton år gamla 
och i princip lika gamla som reformen.

– För sex år sedan kände vi att det var 
dags att söka assistans. När barnen var 
små var vi ändå så mycket med dem och 

vi tänkte inte på att de behövde person-
lig assistans. Men sedan vi fick det har 
hela vår vardagssituation förändrats. 
Idag skulle vi inte klara oss utan våra as-
sistenter, säger Jonas Hagblom, pojkar-
nas pappa.

Det är en kall vinterdag när jag besöker 
familjen Hagblom. Snön singlar ner och 
vinterlandskapet är vackert. Snart är det 
dags för sportlov och hela familjen för-
bereder sig inför skidresan till Idre.

– Vad ska du göra i Idre, Erik? frågar 
assistenten Angelica Lillman.

– Sova, svarar Erik.
– Ja, men vad ska du göra mer? frågar 

Angelica.
– Bada och basta, svarar Erik henne.
Erik älskar att bada och simma. Men 

det är inte hotellets simbassäng och bas-
tun som Angelica är ute efter. Hon vill 
veta varför familjen åker till Idre och gör 
ett sista försök med frågan till Erik.

– Åka skidor! säger Erik och Angelica 
blir nöjd.

Så fort familjen får tid åker de skidor 
på vintern. Erik åker skicart. Med på 
skidresan följer två assistenter. De båda 
har tagit licens för att köra skicart, så 
mamma och pappa kan lugnt åka skidor 
under den veckolånga turen.

– Det är två snowboardkillar som tog 
skicartlicens efter att de börjat arbeta 
hos oss. Erik tycker inte det är lika kul att 

åka med mamma, för hon åker så lång-
samt, skrattar Eva.

Erik har precis kommit hem från skolan 
och har gått in i sitt rum tillsammans 
med assistenterna Angelica och Emelie. 
Emelie Rygfelt Willander är ny hos fa-
miljen och ska skolas in i Eriks och fa-
miljens rutiner under ett par veckor.

”Man måste lära sig 
vara osynlig, men 
samtidigt alltid fi nnas 
till hands.”

Simma lugnt...

Assistenten 
blir en del 
av familjen
H

Två gånger i veckan drar familjen 
iväg till badhuset för att barnen ska få 
simma och röra sig i vattnet. Erik älskar 
att bada, i vattnet har han kontroll över 
sin kropp. Foto: Sara Bengtsson

Fler och fler barn och 
unga får personlig 
assistans. Anledningen 
till detta är antagligen 
att fler blir medvetna om 
att stödet finns och att 
man blir bättre på att 
diagnosticera barn med 
neuropsykiatriska 
funktionshinder.

År 1994, när reformen 
grundades, fick knappt 
1 750 barn och unga i 
åldrarna 0-19 år 
assistansersättning 
enligt LASS (alltså 
assistans för mer än 20 
timmar per vecka). 2005 
låg den siffran uppe i 
3 000.

När man tittar på 
statistiken för LSS, 
alltså barn och unga 
som fått assistans 
mindre än 20 timmar 
per vecka, har däremot 
stödet inte höjts. På 
grund av förändring av 
definition av personlig 
assistans, går nya 

uppgifter inte att 
jämföra med gamla. 
Men för 2005 fick 825 
unga upp till 22 år 
personlig assistans 
enligt LSS.

DÅ LANDAR vi på att 
knappt 4 000 barn och 
unga i Sverige får 

personlig assistans, 
bland dem hittar man 
fler pojkar.

473 POJKAR fick 
assistans enligt LSS 
2005, endast 356 flickor 
fick personlig 
assistans. Ungefär 1 
550 pojkar fick 

assistansersättning 
och bara knappt 1 300 
flickor fick assistsans-
ersättning. Om detta 
beror på att föräldrar 
oftare söker insatser 
för pojkar eller om det 
är lättare för pojkarna 
att beviljas personlig 
assistans vet man inte. 

Fakta Så här många barn får assistans

Mamma Eva    o
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Trenden är tydlig – allt fler barn 
och ungdomar 0–19 år får 
assistansersättning. Nedgången 
1996 beror på att reglerna ändras 
detta år och möjligheterna 
begränsades. Men sedan har 
ökningen ändå fortsatt.

Brukare 
hamnar 
ofta i kläm
LSS-utredningen är 
det mest spännande 
som händer just nu 
för brukare och 
assistansföretagare.  
Det anser Göran 
Fredriksson som är 
ordförande för 
assistansföretagen 
inom branschorgani-
ationen Vårdföre-
tagarna.

Han menar att brukarna ofta 
hamnar i kläm mellan de olika 
huvudmännen för assistansen, som 
gärna kastar över ansvaret på 
varandra. Plånboken vägleder alltför 
mycket. 

– Att samla allt ansvar för den 
personliga assistansen hos en instans 
tror jag bara har fördelar för myn-
dighet och brukare, säger Göran 
Fredriksson.

Han är dock inte lika övertygad 
som Sveriges kommuner och 
landsting att den bästa lösningen är 
att lägga över allt ansvar på staten.

– Problemet är mer komplext än 
så, säger han.

Systemet med olika huvudmän gör 
att privata assistansföretag får 
dubbelt så många kontaktytor att 
förhandla med. Det blir fler männis-
kor att ta hänsyn till, olika rutiner att 
anpassa sig efter och många olika 
starka viljor. Det kan bli enklare att 
nå ut till brukarna om assistansen 
hamnar på ett och samma bord.

– Det skulle antagligen leda till en 
större mångfald och det kan bara 
gynna brukarna, säger Göran 
Fredriksson.

Assistanskommitténs (nu omdöpt 
till LSS-kommittén) delbetänkande 
”På den assistansberättigades 
uppdrag” 2005 föreslog:

• skärpt kontroll av vad assistans-
ersättningen används till,

• tillsyn över alla som anordnar 
personlig assistans och

• krav på tillstånd för företag och 
kooperativ som utför assistans.

Dessa punkter välkomnar Göran 
Fredriksson som gärna ser en 
bättre kontroll av hur assis-

Göran Fred-
riksson

Hallå där... Göran Fredriksson
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Angelica har arbetat heltid hos famil-
jen Hagblom sedan oktober 2006, men 
har precis kommit in på läkarlinjen. 
Därför behöver assistansstyrkan för-
stärkning.

– Det tog ett tag innan vi fann rätt per-
son till jobbet. Assistenterna finns med 
oss dygnet runt och det är viktigt att de 
fungerar ihop både med Erik och med 
resten av familjen, säger Eva.

Angelica och Emelie håller med om att 
det är viktigt att man passar in i famil-
jen. 

– Man måste lära sig vara osynlig, men 
samtidigt alltid finnas till hands, säger 
Angelica.

När Erik lämnar huset sitter han i rull-

stol, men hemma hos familjen med sina 
assistenter tar han sig runt på egna ben. 
Vi sitter i hans rum och han visar upp si-
na leksaker. Erik har en speciell passion, 
han älskar nycklar.

– Erik har ett fantastiskt minne. Han 
vet vems alla nyckelknippor är, säger 
Angelica.

För familjen Hagblom har den per-
sonliga assistansen varit avgörande för 
deras livskvalitet. Båda föräldrarna me-
nar att det visst var jobbigt i början, att 
alltid ha främmande personer runt om-
kring sig.

– Men man vande sig ganska snabbt 
vid det och idag kan jag vara mig själv 
när jag är hemma, trots att assistenterna 
är hos oss, säger Eva Hagblom. ●

Mottagare av 
assistansersättning

Erik fl yter tillsammans med Emelie.

Angelica och Erik.

a    och pappa Jonas.
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De fl esta assistenter har 
ingen specialutbildning 
för sitt jobb – men för 
Malin Nilsson var det en 
självklarhet att ta chan-
sen att utbilda sig.

Malin Nilsson är 24 år, bor i Munkfors 
och går en unik utbildning för personli-
ga assistenter. 

På KY-utbildningen (Kvalificerad Yr-
kes utbildning) kan assistenter som vill 
arbeta med barn och unga specialisera 
sig på området.

Initiativet till utbildningen kom från 
föräldrar. Idag har drygt tio år gått och 
utbildningen har precis blivit godkänd 
som en KY-utbildning.

– Man kan säga att det egentligen inte 

behövs någon utbildning för assistensyr-
ket, men det ger en trygghet och säker-
het för assistenterna i deras yrkesroll, sä-
ger Lena Stensson.

Hon är ansvarig för utbildningen och 
berättar att det är viktigt att assistenten 
får inblick i familjens speciella problem.

– Man måste lära sig förstå syskonens 
och föräldrarnas roll. Många gånger ge-
nomgår föräldrarna ett stort sorgarbete 
och då kan det vara viktigt att veta hur 
dessa känslor kan yttra sig, säger Lena 
Stensson.

För Malin Nilsson var det en självklar-
het att anmäla sig till utbildningen.

– Jag hade lite erfarenhet av yrket tidi-
gare. För tre till fyra år sedan hade jag ett 
vikariat som assistent och sedan arbeta-
de jag 1,5 år hos en brukare, säger hon.

Malin ser, till skillnad från många an-
dra personliga assistenter, yrkesvalet 
som något hon vill satsa på, inte som ett 
genomgångsyrke.

– Jag har alltid gillat att hjälpa andra 
människor och att arbeta som assistent 
får mig att må bra. Att arbeta hos en bru-
kare får mig att känna mig hel som per-
son, säger Malin Nilsson.

På den ettåriga utbildningen får stu-
denterna bland annat gå igenom handi-
kapphistorik, rättigheter och lagar enligt 
LSS, arbetsmiljö, hur familjen påverkas 
av ett funktionshinder, olika diagnoser, 
hjälpmedel, lek, fritid och hur man an-
vänder tecken som stöd.

Lena Stensson tror att man med hjälp 
av utbildningar för assistenter kan höja 
yrkets status. De som utbildar sig på 
Munkfors KY-utbildning är personer 
som valt att satsa på yrket.

– Det är en jättebra utbildning och 
jag hoppas att fler ska få upp ögonen 
för den, säger Malin Nilsson som kän-
ner att hon genom utbildningen tillför-
skaffar sig en större trygghet i sin yrkes-
roll. ●

24-åriga Malin berättar om drömyrket:

”Jag får hjälpa 
andra människor”

Att vara personlig assistent är inte ett 
högavlönat arbete, men Cecilia Blanck, 
verksamhetsledare på JAG, Jämlikhet, 
Assistans, Gemenskap, menar att status 
på yrket höjts ordentligt de senaste åren.

– Det finns en hel del ungdomar som 
arbetar som personliga assistenter och 
sedan går vidare i sin yrkesroll. Men vad 
vi kan se är att det samtidigt samlas en 
inre cirkel av fasta assistenter som väljer 
att stanna i yrket, säger hon.

För 2007 ligger assistansersättningen på 
228 kronor i timmen. Detta ska täcka as-
sistentens lön, administrativa kostnader 
och utbildning. Relativt låga löner för 
personliga assistenter och en hög perso-
nalomsättning leder till att assistensyr-

Allt bättre status för assistenter

Cecilia Blank.
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I utbildningen får assistenterna bland an-
nat prova på att köra med skicart.

Fakta LSS och LASS

Skillnaden
mellan 
LSS och LASS
Den person som har svåra hinder 
och behöver hjälp att klara 
vardagen kan till exempel ha rätt till 
personlig assistans via LSS, Lagen 
om stöd och service till vissa 
funktionshindrade.

■ Kommunen har ett finansiellt 
ansvar för 20 timmar assistans i 
veckan. Är ditt barn i behov av fler 
timmar ansöker du om assistanser-
sättning hos Försäkrings kassan via 
LASS, Lagen om assistansersätt-
ning. Kommunen har fortfarande 
finansiellt ansvar för de första 20 
timmarna, sedan tar staten över.

■ Försäkringskassan anordnar 
ingen personlig assistans. Du som 
privatperson får ersättning från 
Försäkringskassan och sedan kan 
du välja att använda pengarna till 
kommunens assistans eller vända 
dig till ett privat alternativ. Om du 
väljer ett privat assistansföretag tar 
du med dig både assistansersätt-
ningen och motsvarande belopp för 
20 timmar från kommunen. För 
2007 ligger assistansersättningen 
på 228 kronor i timmen.

■ Du och ditt barn är arbetsgiva-
ren och har rätt att själv bestämma 
vem som anställs, vad ditt barn 
behöver hjälp med, när assistansen 
behövs och hur den ska ges.

ket ofta ses som ett lågstatusjobb och 
genomgångsyrke.

Många unga arbetar något eller några 
år som personlig assistent och tillför-
skaffar sig en väldigt bra erfarenhet. För 
brukaren betyder det att assistenter 
kommer och går efterhand.

– Mycket har hänt under de tolv år 
som assistansen funnits. Status för 
personliga assistenter har höjts, men 
visst vore det självklart bra om fler vil-

le satsa på yrket. Då skulle vi kunna 
lägga mer pengar på ytterligare kom-
petensutveckling och aktivt stärka vårt 
team. Att behålla erfarna assistenter 
och skapa ett starkare team skulle ab-
solut vara positivt för brukarna, säger 
Göran Fredriksson, vd för Frösunda 
LSS.

En assistent behöver inte genomgå 
någon utbildning innan man kom-
mer till en familj. Den viktigaste ut-
bildningen får man hos familjen. ●

Malin Nilsson vill satsa helhjärtat på yrket 
personlig assistent.

tansföretagen använder pengarna.
– Det borde vara självklart att 

pengarna endast används till att 
förbättra assistansen, kompetensut-
veckling, administrativ kostnad och 
assistenternas lön. När LSS skrevs 
missade man att fokusera på assistans-
givarnas ansvar, säger Fredriksson.

För att förbättra kontrollen kan man 
till exempel införa sanktioner för 
företag som inte sköter sig.

– Kanske borde assistansföretagen 
tvingas redovisa tydligare vart pengar-
na går, säger Göran Fred riksson.

Däremot tror han att det vore farligt att 
införa detaljerade riktlinjer för hur 
assistansersättningen ska användas. 
Assistanskommitténs förslag om att 
minst 85 procent av assistansersätt-
ningen ska gå till den personliga 
assistentens lön tror han inte på.

– Varje brukare har olika behov och vi 
måste anpassa oss efter individen. Vissa 
brukares tillstånd kräver till exempel att 
assistenten får mycket mer kompetens-
utveckling. Det är viktigt för oss att 
kunna vara flexibla, säger Göran 
Fredriks son.

Finns inga fördelar med att sätta en 
miniminivå på hur mycket av ersätt-
ningen som ska gå till assistenterna?

– Vi lever i ett samhälle med avtalsrätt 
och det finns kollektivavtal för person-
liga assistenter. Att arbetsmarknadens 
parter avtalar fram lönerna är en del av 
det svenska samhället. Jag ser ingen 
fördel med att personliga assistenter 
skulle ha en speciell minimilön, säger 
Göran Fredriksson.

En aktuell fråga är om assistenternas 
bakgrund kontrolleras för dåligt.

– Vi kräver att assistansföretagen 
använder sig av polisregisterkontroll för 
att få bort personer som misshandlar, 
sa Agneta Mbuyamba, ordförande för 
RBU, Riksförbundet för rörelsehindra-
de barn och ungdomar, efter den 
tragiska händelsen i Södertälje då en 
funktionshindrad flicka vanvårdades i 
hemmet och till slut avled.

Hennes pappa arbetade som hennes 
personliga assistent, men även som 
assistent för andra, trots att han flera 
gånger dömts för misshandel.

Hos de stora och etablerade assistans-
företagen arbetar man i regel idag efter 
modellen att man ber om att personen 
som söker jobb visar upp sitt polisregis-
ter. Det är inget tvång för att söka jobb, 
men den som vägrar visa register 
misstänkliggörs.

– Eftersom en personlig assistent 
arbetar så nära brukaren är det oerhört 
viktigt att våra assistenter, i juridisk me-
ning, är ”hela och rena”, säger Göran 
Fredriksson som menar att en skärp-
ning i lagen inte vore fel.

”Men vad vi kan se är att det samlas en inre 
cirkel av fasta assistenter som väljer att stan-
na i yrket.”
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Tema Communities

Ungdomar surfar ständigt 
runt på internet. Man chattar, 
spelar och umgås på digitala 
mötesplatser, eller communi-
ties, som de kallas. 
Här kan man vara sig själv 
och döms inte efter utseende 
eller social förmåga.

– På communities möts 
man på samma villkor och 
kan uttrycka sin identitet. 
Om man är blyg i skolan, kan 
man ta plats på de digitala 
mötesplatserna, säger Ka-
rolina Blom, informationsan-
svarig för Lunarstorm.

Men hur bra 
stämmer detta 
med verkligheten? 
Vi har besökt några 
ungdomar för att se 
hur det egent ligen 
förhåller sig med 
tillgängligheten.

ad är egentligen en com-
munity?

En direktöversättning 
av det engelska ordet 
community blir ”sam-
hälle” och det är däri-

från beteckningen kommer. En commu-
nity är en mötesplats där flera männis-
kor möts och skapar en gemenskap – ett 
eget litet samhälle. Det kan vara syjun-
tan på hemorten eller en spelsajt som 
samlar intresserade. Men främst har det 
blivit ett vanligt namn man ger de digi-
tala mötesplatserna för barn och ungdo-
mar på internet.

På en community blir man medlem 
och sedan skapar man sig ett eget litet 
hem i ”samhället”. Vad som skiljer com-
munities från vanliga webbsidor är att 
man måste bli medlem för att kunna ta 
del av innehållet på hemsidan.

Efter registrering får man en egen pre-
sentationssida, gästbok, mailbox, dag-
bok eller blogg och en massa andra saker 
beroende på vilken community man är 
medlem i. Vissa communities säger sig 
vända sig till en viss sorts ungdomar (till 
exempel personer med samma musik-
smak). Men ofta är de digitala mötes-
platserna ”allmänna” och fokuserar på 
”det mänskliga mötet”, som Karolina 
Blom uttrycker det.

På den egna presentationen kan man 
presentera sig själv med hjälp av text och 
bild. Sedan kan andra personer som är 
medlemmar leta upp en och starta en 
konversation. Man kan själv söka upp 
nya bekantskaper, flirta med tjejer och 
killar från hela landet eller bara chatta på 
communityns allmänna chatt.

För ungdomarna blir den digitala mö-
tesplatsen en fristad där man kan vara 
sig själv (eller någon annan, om man in-
te vill berätta så mycket om sig själv).

Förutom det hjälper den digitala mö-
tesplatsen ungdomarna att hitta bra fo-
rum för de ämnen de är intresserade av. 
Alla communities har egna forum där 
allt mellan himmel och jord tas upp. 
Man kan diskutera politik, orättvisor, 
musik och relationer.

Karolina Blom menar att på commu-
nities kan vem som helst ta plats.

– Man kan själv välja hur mycket man 
vill berätta om sig själv, därför behöver 
man inte bli dömd efter ett funktions-
hinder, säger hon.

Tillgänglighetsexperten Stefan Johans-
son på Funka Nu, ett företag som hjälper 
företag och myndigheter att göra sina 
hemsidor tillgängliga, håller med. 

Han menar att intresset är lågt från 
svenska communities att förbättra till-
gängligheten, men att sidorna ändå 

fung-
erar 
för de 
flesta ung-
domar.

– Svårast är det för 
gravt synskadade, eftersom 
de flesta communities inte fungerar ihop 
med datorns hjälpmedelsprogram som 
tolkar textinformation till tal. Däremot 
tror jag att många ungdomar trivs väl-
digt bra på communities eftersom de där 
kan möta en helt annan tolerans, säger 
Stefan Johansson.

Tillgänglighetstänket börjar genomsyra 
det mesta i samhället, men av någon an-
ledning har de digitala mötesplatserna 
sluppit undan kraven. Vissa 
ungdomar kommer inte in 
på webbsidorna och 
hamnar utanför.

– Jag försökte bli 
medlem på Lunar-
storm en gång, men det 
var helt hopplöst. Jag 
kunde inte ens registrera 
mig, säger Daniela Velar de 
som arbetar som politisk se-
kreterare på Unga syn skadade.

Hon är blind och för henne är det näst 

Text: Sara Bengtsson
sara.bengtsson@faktapress.se

Mötesplatsen där man får vara sig själv

En värld för alla?
”Det är hopplöst – jag kunde inte ens registrera 
mig på Lunarstorm”. Daniela Velarde, politisk 
sekreterare på Unga synskadade, är en av mån-
ga unga som riskerar att hamna utanför.

V
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intill omöjligt att använda en communi-
ty. Hon har några kompisar som också 
är blinda som lyckats använda sig av 
Helgon, en community för ungdomar 
med alternativa kläd- och musikstilar 
(till exempel syntare, gothare och pun-
kare).

– När man loggar in på 
Lunarstorm klarar inte 

hjälpmedelsprogram-
met av att läsa rätt 
texter. Tydligen ska 
Helgon vara bättre 
på det, eftersom mi-
na kompisar klarar 

av att använda det, 
säger Daniela Velar de 

som tycker att det 
känns tråkigt att inte ha 

möjligheten att använda communities 
som alla andra. 

– Mina kompisar som inte är blinda 
pratar om vad som händer på Lunar-
storm och då hamnar jag utanför efter-
som jag inte kan vara med i diskussio-
nen. Det känns självklart tråkigt, säger 
Daniela Velarde.

Nu har Lunarstorm fått upp ögonen för 
problemet. Efter många års påtryckning-
ar har de äntligen kontakter med en fir-
ma som gör hemsidor tillgängliga, Im-
prove Your Life. Ilias Bennani, som grun-
dade Improve Your Life för fem år sedan, 
menar att Lunarstorm alltid varit oin-
tresserade av att göra sin hemsida mer 
tillgänglig eftersom det är så krångligt.

– Men sedan de bytte informationsan-
svarig har de fått upp ögonen för proble-
met. Än så länge har vi bara samtalat och 

börjat för-
klara för dem 

vilka problem som finns för 
främst synskadade. Förhoppningsvis le-
der detta till att de ger sig på enkla an-
passningar av hemsidan, säger han.

Karolina Blom berättar att man nu be-
stämt sig för att ändra vissa småsaker 
med Lunarstorm för att göra det mer 
tillgängligt. Man har redan förenklat re-
gistreringen för att bli medlem på com-
munityn.

– Vi var på Ung 08-
festivalen i Stock holm, 
som är en årlig ung-
domsfestival med akti-
viteter, konserter och 
fester för unga under 18 
år. Där upptäckte vi att 
många ungdomar med 
invandrarbakgrund ha-
de svårt att förstå infor-
mationen när de skulle 
registrera sig, säger 
Karolina Blom.

Grundtanken med Lunarstorm var att 
det skulle vara ett ställe för alla ungdo-
mar som både var kul och bra. Nu ska 
man även ge sig på att förbättra för syn-
skadade genom att sätta dit alternativ-
texter för bilder på hemsidan.

– Först och främst ska det finnas alt-
texter till menyknappar, så att alla ska 
kunna navigera sig till gästbok, presenta-
tion och mailbox, säger Karolina Blom.

En alt-text är en alternativ text till en 
bild på en hemsida, som går att få uppläst 
med hjälp av en skärmläsare (hjälpmedel 
som tolkar och läser upp all text på da-
torns skärm). Alt-texten ska beskriva vad 
som syns på bilden eller berätta vad iko-
nen står för (om det är en navigerings-

knapp). På det sättet ska en synskadad 
person kunna navigera sig bättre på 
Lunarstorm, något som i princip varit 
omöjligt för Daniela Velarde tidigare. Men 
när funktionen kommer igång på Lunar-
storm kan Karolina Blom inte svara på.

Det är en liten grupp som inte når in i 
community-gemenskapen idag. Van li-
gen kan man bli medlem och använda 
sidan, men man kan kanske inte utnyttja 
alla funktioner. För en del kan det vara 
svårt att hänga med i snabba chattar.

– Men kanske kan man heller inte göra 
communities tillgängliga för alla. Det är 
svårt för vissa ungdomar att förstå och 
hänga med på en digital mötesplats och 
man skulle kunna förenkla vissa funk-
tioner utifrån individen. Men vissa ung-
domar kanske mer är i behov av en ge-
menskap utanför internet, säger Ilias 
Bennani.

Stefan Johansson tror att man skulle 
kunna göra mycket mer med dagens tek-
nik. De digitala mötesplatserna utveck-
lar sina hemsidor och använder sig mer 
av video- och ljudfunktioner.

– Ungdomar är väldigt toleranta på in-
ternet vad gäller stavning. Alla slarvar 
med stavningen när de skriver till varan-
dra. Så den som har svårare att stava rätt 
blir inte utfryst. Men däremot finns det 
de som verkligen inte kan använda sig av 
det skriftliga språket. En idé skulle vara 
att göra det möjligt för ungdomarna att 
även använda sig av video och ljud. Då 
kan man använda det kommunikations-
sättet som passar en bäst, säger Stefan 
Johansson.

Sådana funktioner finns redan i chatt-
program som Msn Messenger eller Sky-
pe. Man kan använda sig av en webbka-
mera eller mikrofon för att kommunice-
ra istället för att skriva. ●

Karolina 
Blom, Lunar-
storm.

Foto: Helena 
Fridlund

Daniela Velarde 
önskar att stora 
communities 
började tänka 
på hur de kan bli 
mer tillgängliga 
för alla.

Mer om communities på nästa uppslag
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atrin Rocksten är 13 år 
och bor i Täby utanför 
Stockholm. Sedan ett 
halvår tillbaka är hon en 
flitig användare av in-
ternetcommunityn 

Playahead. För henne fungerar commu-
nityn som en chatt, där hon träffar alla 
sina vänner efter skolans slut.

– Men först gör jag läxorna, eller hur? 
säger hon med en lurig min till assisten-
ten Emilie.

Hennes två äldre syskon, Robin som är 
17 år och Rebecca som är 15 år, hade re-
dan användarnamn på communityn 
Playahead när de hjälpte henne att bli 
medlem. Sen dess är hon fast.

– Hon sitter typ fem timmar om da-
gen! säger Robin som sedan ångrar sig li-
te och tillsammans kommer syskonen 
fram till att hon bara sitter vid datorn tre 
timmar om dagen.

Vi sitter i familjens ombyggda garage, 
som blivit som en liten ungdomsgård. 
När barnen blev äldre insåg mamma 
Inger och pappa George att huset skulle 
invaderas av unga om de inte ordnade 
ett rum där kompisarna kunde hänga.

– Ungdomarna började hänga i var-
dagsrummet. Så vi byggde in en liten box 
i garaget. Det är deras privata sfär där de 
kan hänga. Och det är så mycket bättre 
det, än att de försvinner ut på stan, säger 
Inger Rocksten. I ”ungdomsboxen” står 
familjens dator.

– Vi brukar kunna sno åt oss datorn 
när Katrin har lagt sig, säger Rebecca 
med ett skratt.

Katrin är en aktiv tjej som gärna umgås 
med kompisar, shoppar, går på disco och 
särskilt gillar att rita. När hon inte häng-
er framför datorn går hon ibland på rull-
stolsträning. Men när de tre syskonen 
samtalar med varandra är det oklart om 
hon går dit för träningens skull eller för 
det sociala umgänget.

– Det är kul med rullstolsträningen. Vi 
åker lopp och spelar innebandy, säger 
Katrin.

– Ja, fast när jag varit där ser jag dig 
mest hänga med dina kompisar eller 
hugga fast i någon som har en elrullstol 
och åka snålskjuts, säger Robin.

Hon är full av social energi och när 
läxorna är gjorda på kvällen är det 
Playahead som gäller.

– Jag pratar med alla mina vänner. Jag 
brukar inte lära känna nya vänner på 
Playahead, utan chattar med dem jag re-
dan känner, säger Kat rin.

Hur skulle det kännas om mamma 
och pappa blev medlemmar på Playa-
head och spionerade på 
det du skrev?

– Jag skulle bli arg. 
Lite av det jag skriver är 
hemligt och jag tror in-
te att mamma och pap-
pa skulle förstå min hu-
mor. Jag skriver en mas-
sa konstiga saker och 
bara flummar, säger 
Katrin.

Syskonen håller med. 
Katrins humor är ökänd 
i familjen.

– Hon älskar när an-

dra ramlar och gör illa sig. När hon var 
mindre och blev ledsen kunde man bara 
göra henne glad genom att låtsasramla. 
Då glömde hon genast bort att hon var 
ledsen! säger Rebecca.

Katrin håller med. Det är roligt när 
andra ramlar.

Ingen av syskonen har använt sig av 
communities för att lära känna nya vän-
ner. De använder snarare de digitala mö-
tesplatserna för att hålla kontakten med 
gamla kompisar.

– Man får skapa en egen presentation 
om sig själv och kan välja vad man vill 
berätta och vad man vill hålla hemligt. 
Det är kul! Man kan visa upp en bättre 
version av sig själv. Jag tror att det är där-
för det blivit så populärt med communi-
ties, säger Robin.

De talar även om att det är viktigt för 
många att ha en snygg presentationsbild. 
De flesta förskönar bilderna på sig själ-
va.

– Man ser ju aldrig nå-
gon som lagt in ett van-
ligt foto som du hittar i 
ett fotoalbum hemma 
hos familjen, säger 
Robin.

Ingen av tonåringar-
na skulle trivas med att 
deras föräldrar skulle 
vara på samma com-
munities som dem. De 
håller inte på med nå-
got direkt hemligt, men 
vill ändå inte ha mam-
ma och pappa där.

Katrin,13, 
träffar alla 
kompisarna 
på Playahead

K

”Ungdomarna började hänga i vardagsrummet. 
              Så vi byggde in en liten box i garaget, 
          Det är deras privata sfär där de kan hänga. Och det är så mycket 
                                   bättre än att de försvinner ut på stan.”

Communi-
ties har blivit 
ungdomarnas 
privata sfär. 
Bra eller 
dåligt?

Fakta ”Kattiz”
NAMN: Katrin ”Kattiz” Rocksten
ÅLDER: 13 år
BOR: Täby
FAMILJ: Mamma Inger, pappa 
George, storebror Robin, 17 år och 
storasyster Rebecca, 15 år
INTRESSEN: Musik och snacka 
med kompisar på telefon
FAVORITSTÄLLE PÅ INTERNET: 
Playahead
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Tre av tio barn 
och ungdomar 
har utsatts för 
e-mobbning, 
enligt en 
nätundersök-
ning gjord av 
Stiftelsen 
Friends. Den 
vanliga mobb-
ningen har idag 
spridit sig till sms, mail och 
communities.

– Föräldrar och skolpersonal 
måste skaffa sig kunskap om 
barnens internetvärld. 
Föräldrar håller reda på vad 
deras barn gör på nätterna, men 
när det handlar om communi-
ties får man för sig att det är 
barnens lilla privata sfär, säger 
Johnny Lindqvist, föreläsare på 
Friends.

Han menar att föräldrar borde 
bli medlemmar på communi-
ties för att förstå den världen.

– 80 procent av alla högsta-
dieungdomar är medlemmar 

på Lunarstorm. 
Om 80 procent av 
ungdomarna 
hängde på ett och 
samma ställe i 
hemstaden, skulle 
där vara fullt av 
vuxna, säger 
Johnny Lindqvist.

Men det är inte 
fråga om att man ska spionera.

– En förälder skulle aldrig 
läsa barnets dagbok eller rota i 
dess byrålådor. På samma sätt 
ska man inte gå in på commu-
nityn och tjuvläsa ungdomens 
dagbok och gästbok., säger 
Johnny Lindqvist.

Det är viktigt att man som 
förälder samtalar med sitt barn 
om vilka communities som 
används och vad man gör där. 
Man måste förklara för barnet 
att de alltid måste säga ifrån när 
någon är dum eller gör något 
fel. Precis som barnen inte ska 
mobbas eller acceptera att bli 
retade i skolan.

Ågrenska är en unik, utvecklande mötesplats och ett 
nationellt kompetenscentrum. Vi bedriver verksam-
heter utifrån ett helhets- och livsperspektiv för barn, 
ungdomar och vuxna med funktionshinder, deras 
anhöriga samt professionella. Vi skapar förutsätt-
ningar för utveckling och ett optimalt liv.vv

Hos oss utformar du Din assistans efter Dina behov. För att
leva upp till Dina förväntningar vill vi lära känna Dig. Vi tror 
att en assistans på Dina villkor också är en trygg och bra 
assistans. 

Ågrenska Assistans - mer  än bara assistans

Din kompetens och vår erfarenhet om olika funktionshinder 
och deras konsekvenser ger goda förutsättningar för en bra 
utformning av just Din assistans.

Är Du intresserad av någon av våra andra verksamheter? Gå in på www.agrenska.se eller ring 031-750 91 00

Ring 031-750 91 56 och tala med Anders Sandegård,
email: assistans@agrenska.se 
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– Och då 
skulle de sä-

kert tas för 60-
åriga pedofiler, 

säger Robin.

Inger och George har 
aldrig känt någon oro över 

vad barnen gör på internet. 
I Katrins fall tycker Inger 
att det kan vara särskilt bra 
att hon kan umgås över in-
ternet.

– Hon är en social tjej. 
Men när hon kommer hem 
från skolan är det läxor som 
gäller och sedan är det rätt 
krångligt för henne att ta 
sig ut. Det blir lätt att man 
ger henne mer utrymme 
för it-användning, eftersom 
hon inte, som hennes två 
andra syskon, bara kan ge 
sig ut på stan hur som helst. 

Hennes kontaktnät blir be-
gränsat och på det här sät-
tet kan hon hålla bra kon-
takt med sina kompisar, sä-
ger Inger.

Enda problemet hon kan 
se med Katrins it-använ-
dande är kostnaderna.

– Jag pratar rätt mycket i 
telefonen, säger en fnittran-
de Katrin. 

– Hon sitter och pratar i 
telefon samtidigt som hon 
chattar på internet, säger 
mamma Ingrid.

Stämningen i huset är på 
topp när jag lämnar famil-
jen. Katrin har tagit över 
platsen vid datorn och fast-
nat där, storasyster Rebecca 
gör ett tappert försök med 
kvällens riskokning och 
mamma Inger är på väg till 
en gala på stan. Mörkret 
lägger sig över den första 
kvällen i februari och 
Katrin loggar in på hennes 
favoritställe Playahead för 
att chatta, tycka, flirta och 
umgås tillsammans med 
25 000 andra ungdomar i 
Sverige.

3 av 10 har blivit e-mobbade

Johnny Lindqvist, Friends.   
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Lunarstorm 
Lunarstorm är en av de 
mest välbesökta digi-
tala mötesplatserna 
som finns i Sverige 
för ungdomar. 
Lunar storm har 

ingen direkt in-
riktning, utan 

vill vara en mötes-
plats öppen för alla ungdomar. 
Idag är drygt 1,1 miljoner män-
niskor medlemmar på communi-
tyn och medelåldern är 18 år. Com-
munityn har medlemmar från cirka 
tolv år och uppåt.

Lunarstorm ligger långt fram och ut-
nyttjar den nya tekniken för att utveckla 
sina funktioner. Man har även många 
samarbetspartners och har tillsammans 
med Friends arbetat för att motverka 
den så kallade ”e-mobbningen”.

2006 blev Lunarstorm utsedd till 
Sveriges bästa ungdomscommunity av 
tidningen Internetworld med motive-
ringen att ”Lunarstorm är inte bara 
Sveriges bästa community, det är också 
den mest nyskapande”. Lunarstorms 
satsning på att ungdomarna ska kunna 
ladda ner musik och lägga upp videofil-
mer gillar tidningen starkt.

Men se upp! Alla fina finesser på Lu-
narstorm är inte öppna för alla. Den som 
vill ta del av allt på hemsidan får uppgra-
dera sig till ”pro” och betala 35 kronor 

per månad.
www.lunarstorm.se

Habbo
Habbo Hotel är ett 
virtuellt hotell, som 
fungerar som en 
community. Varje 

medlem som regist-
rerar sig får en egen fi-

gur, en habbo, som man 
sedan kan gå runt med i ho-

tellet. Ålders gränsen på Habbo är 13 år 
och man riktar sig till ungdomar i åldern 
13 till 16 år. 

Genom att ha skapat ett eget hotell för 
sina medlemmar har Habbo ett unikt 
koncept jämfört med andra communi-
ties. Vid registrering skapar man sin egen 
habbo-figur som man sedan vandrar 
runt med i hotellet och chattar och um-
gås med. Man kan även skaffa husdjur 
till sin habbo. Hotellfunktionen och 
möjligheten till att spela spel gör att det 

känns som att man spelar ett dataspel 
samtidigt som man använder communi-
tyn.

www.habbo.se

Playahead
Har du hört någon prata 

om ”PA”? Då pratade den 
kryptiska människan 
om communityn Playa-
head.

– Eller ”PEA”, som de 
riktiga fjortisarna skriver, 

berättar en tonåring.
Playahead är tillsammans 

med Lunarstorm en av de ledande 
digitala mötesplatserna i Sverige med 
cirka en miljon medlemmar. Precis som 
Lunarstorm är Playahead en allmän 
community öppen för alla. Den starta-
des 1998 av tre ungdomar i Helsingborg 
och har sedan dess växt till sig till en väl-
utvecklad community.

Playahead listas också på Internet-
worlds lista över ”bästa communities 
2006” – som nummer tre. Tidningen 
menar att Playahead är ”oslagbar i cool-
het – här syns, hörs, flörtar och spanar 
Sveriges läckraste tonåringar”.

En rolig och speciell funktions com-
munityn satsat på är att medlemmarnas 
bloggar (eller ”dagböcker”, för er som 
missat modeordet ”blogg”) även går att 
läsa om man inte är medlem på commu-
nityn.

www.playahead.se

Hamsterpaj.net
Communityn 

Hamsterpaj.net 
dök upp för 
drygt tre år se-
dan och tävlar 
idag med de sto-

ra digitala mö-
tesplatserna. Med 

270 000 medlem-
mar och den tredje 

mest besökta communityn har 
Hamsterpaj.net blivit populärt bland 
ungdomar.

Sajten vänder sig till ungdomar i ål-
dern 13 till 18 år och erbjuder flashfil-
mer, onlinespel, nedladdningsbara spel 
och filmklipp. Enligt informationen fo-
kuserar man på just dessa funktioner, 
men är samtidigt en community för alla 
ungdomar.

www.hamsterpaj.net

Helgon
”Fjortisplejs!”, ut-
ropade hela 
Sveriges alterna-
tiva ungdomskör 

om Lunarstorm 
och vände sig till 

Helgon. Communityn 
har som mål att samla Sveriges ungdo-
mar med alternativ kläd- och musikstil. 
Exempel på  dessa stilar är synthare, got-
hare, hårdrockare och punkare.

På grund av den nischade stilen på 
medlemmarna vänder man sig till per-
soner i åldrarna 16 till 40 år. Här finns 
diskussionsforum för alla möjliga sor-
ters alternativa stilar och musikgenrer. 
Men trots detta drar Helgon ungdomar 
utan alternativa stilar och fungerar pre-
cis likadant som communitysystrarna 
Lunarstorm och Playahead.

Helgon ska vara en aning mer använ-
darvänligt för gravt synskadade perso-
ner och de datorhjälpmedel som ska ty-
da texten på communityn. Har din ung-
dom problem med andra communityn, 
kan Helgon vara något att prova på.

www.helgon.net

Whoa
När Sveriges alter-
nativa kids drog 
till Helgon leta-
de sig hiphopar-
na till Sveriges 
största commu-

nity med inrikt-
ning på hiphop, en-

ligt de själva. Målet är 
att vara en community som skapar en 
enkel och skön atmosfär.

Whoa har drygt 60 000 medlemmar 
och fokuserar mest på bra diskussions-
forum. Hit kan man komma och disku-
tera om bland annat hiphop, reggea och 
soul och helt vanliga ämnen som dato-
rer, politik och sport.

www.whoa.nu

BC Manga
BC Manga är bokförlaget Bonnier 
Carlsen manga-community för barn och 

ungdomar. Manga-
intresse rade barn 

och ungdomar 
möts, diskute-
rar manga och 
skapar egna 
klubbar inom 
communityn. 

Men här talas det 
inte bara om man-

ga, BC Manga fungerar 
precis som andra communities och bar-
nen möts på samma sätt som på andra 
ställen.

www.bcmanga.se

 9 ställen där du kan 
hitta ungdomarna

COMMUNITIES kraft
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Djur.nu
2003 kom två ti-
oåriga tjejer på 
en idé. De ville 

starta en sida för 
djurälskare! Deras 

pappa hjälpte dem att 
starta igång en community, som han 
idag sköter i sin enskilda firma. Djur.nu 
är inte en community i bemärkelsen att 
man pratar och träffar nya vänner. 
Istället skaffar man sig djur, är med i täv-
lingar, samtalar om djur och säljer sina 
djur till andra. Hela konceptet snurrar 
alltså runt de unga medlemmarnas stora 
intresse – djur.

Varje medlem får ett eget hem och se-
dan kan man skaffa sig katter, hundar, 
marssvin och alla möjliga söta digitala 
filurer.

Kolla även in Neopets, som är en lite 
mer utvecklad djurälskar-community 
för ungdomar. Enda kruxet är att den är 
på engelska. Men det är ju en bra övning 
för språkkunskaperna.

www.djur.nu
www.neopets.com

Playdo
Playdo är precis som Habbo uppbyggt 
som en liten värld där man skapar sin 
egen figur. Hos Playdo bor man i en stad 

(jämfört med 
Habbo, där man 
bor på ett ho-
tell) och umgås 
med de andra 

invånarna. Playdo 
har specialiserat sig 

på att vara internationella 
och hela sajten går att få på engelska. I 
sin egen informationstext skryter de om 
att de är en mötesplats som vänder sig 
till ungdomar i över 150 länder.

Samtidigt som man spelar och går 
runt i den digitala världen kan man chat-
ta med alla andra figurer och det finns 
en mängd funktioner för att umgås.

www.playdo.com

Vill du starta 
en egen community?
Nu kan du enkelt bygga din egen com-
munity för dig och dina kompisar.  Lava 
Community är ett företag som satsat på 
enkla färdiga lösningar för din personliga 
community. Det är gratis, så länge du kan 
stå ut med att annonser dyker upp på din 
community. Du kan heller inte sälja in 
egna annonser till communityn eller dra 
igång några vinstgivande funktioner.

www.lavacommunity.com

Va’ snackar dom om!?

asg – asgarv
brb – be right back, 
strax tillbaka
btw – by the way, 
förresten
cya – see ya, vi ses
d – det
dd – du då (används 
ofta efter svar på en 
fråga ”Jag lyssnar på 
musik, dd?”)
dunno – don’t know, 
vet inte
e – är
iaf – i alla fall
iofs – i och för sig
irl – in real life 
(används när man 
känner någon i det 
”verkliga livet” och 
inte bara över 
internet)
isf – i så fall
ivf – i varje fall, i vilket 
fall
k – okej
lr – eller
lol – laugh out loud, 
skrattar högt
mog1 – moget
n00b – nybörjare, 
okunnig

np – no problems, 
inga problem
nt – inte
omg – oh my god
plz – please, snälla
plx – please (kommer 
från att X och Z är 
bredvid varandra på 
tangentbordet och 
många råkar trycka 
fel)
ql – kul
sj – själv
tbx – tillbaks
thx – thanks, tack
vf/vrf – varför
vsg – var så god
@r – äter

Vanliga smileys:
:) – glad
:D – jätteglad
:P – retsam med 
tungan ute
:| - likgiltig
:/ - missnöjd eller 
fundersam
:( - ledsen eller sur
;) - skämtsam, flirtig
:O - överraskad
:S – förvirrad
:* - kyss
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EXPERTERNA kraft

Genom ett samarbete mellan 
Föräldrakraft och Confrere 
Juristbyrå kan föräldrar till 
barn med funktionshinder få 
expertsvar på frågor om LSS, 
rätten till personlig assistans, 
vårdnadsbidrag etcetera. 

Kan vi gynna 
det funktions-
hindrade 
barnet i vårt 
testamente?
Fråga: Vi är föräldrar till två 
barn varav det ena barnet är 
funktionshindrat och 
kommer att behöva särskilt 
stöd och hjälp livet ut. Vi 
hade tänkt gynna detta barn 
i ett testamente för att hon 
skall ha möjlighet att få all 
den hjälp hon behöver när 
inte vi längre finns. Det icke 
funktionshindrade barnet 
får ju andra saker under sin 
uppväxt som cyklar, mope-
der, språkresor och annat 
som hans syster aldrig 
kommer att ha någon glädje 
av. Kan vi skriva ett testa-
mente på detta sätt eller 
måste båda barnen ärva lika 
mycket? 

Ett barn kan aldrig göras 
arvlös genom testamente. 

Barn har alltid rätt till sin 
laglott oavsett vad ett testa-
mente säger. Laglotten är 
hälften av arvslotten. Över 
den delen som inte är vikt 
som laglott till barn kan 
testator (den som skriver 
testamente) förfoga fritt och 
styra till vem som helst. Den 
delen kan styras till ett av 
barnen och gynna detta. 
Gåvor som i livstiden bortgi-
vits kan avräknas som 
förskott på arv. När det gäller 
gåvor till barn presumeras de 
vara förskott på arv om inte 
annat föreskrives, därmed 
inte sagt att alla gåvor 
till barn är förskott på 
arv. Ni kan således 
skriva ett testamente 
som gynnar er dotter, 
men inte så mycket att det 
kränker sonens rätt till laglott. 
För att upprätta ett korrekt 
testamente bör man anlita 
sakkunnig hjälp. 

Kan en 
förmyndare 
hjälpa dottern 
när hon 
blir myndig?
Fråga: Vår dotter är 16 år 
gammal och allvarligt 
utvecklingsstörd. Jag oroar 

mig lite för vad som händer 
när hon fyller 18 och blir 
myndig. Vi vill fortsätta ha 
hand om henne på samma 
sätt som nu. Vi känner 
henne bäst och vet vad som 
är bäst för henne. Hur kan vi 

se till att ha det som nu 
även efter hennes 18-

årsdag?

Idag är ni vård-
nadshavare och 

förmyndare för er dotter. 
När er dotter fyller 18 år 

blir hon myndig. Om en 
person behöver hjälp med att 
bevaka sin rätt, förvalta sin 
egendom eller sörja för sin 
person kan en god man 
förordnas av tingsrätten. Den 
gode mannen har i uppdrag 
att sörja för den enskildes 
person och/eller ekonomi. 
När man ansöker om god 
man kan man lämna förslag 
på en lämplig person och det 
kan mycket väl vara föräldrar-
na. Med ett förordnande som 
god man kan du/ni fortsätta 
att bistå er dotter. Förvaltare 
kan förordnas om god man 

inte är tillräckligt. Förvaltare 
är dock en mer ingripande 
åtgärd för den enskilde och 
får inte förordnas om god 
man är tillräckligt.

Vi vill testamen-
tera allt till två av 
våra barn – inget 
till den tredje

Fråga: Jag och min man har 
varit gifta i åtta år och har två 
barn tillsammans. Min man 
har ett barn från en tidigare 
relation, men han har aldrig 
haft någon kontakt med det 
barnet. Vi vill att den av oss 
som lever kvar längst skall 
sitta i ”orubbat bo” och att 
våra två barn skall ärva allt 
när vi båda är borta. Vi har 
ingen kontakt med hans 
äldsta barn. Har hans äldsta 
barn någon arvsrätt?

Ja, barnet har arvsrätt efter 
sin far. Det gör ingen skillnad 
om kontakt har funnits 
mellan far och barn eller inte. 
Utan testamente ärver barnet 
från ett tidigare förhållande 
(särkullbarnet) hela sitt 
farsarv. Eftersom din make 
har tre barn är särkullbarnets 
andel 1/3 av arvet. Begreppet 
”orubbat bo” finns i folkmun, 
men inte i lagen. I er situation 
kan det vara en god idé att 
upprätta ett testamente. Man 
kan aldrig göra ett barn arvlös 
genom ett testamente. Barn 
har alltid rätt till sin laglott, 
vilket är hälften av arvslotten 
(det som den avlidne lämnar 
efter sig i arv). Man kan dock 
genom ett testamente skydda 
en efterlevande make/maka så 
mycket som möjligt genom att 
testamentera över den delen 
som inte är barnens laglott. 
Anlita en jurist vid upprättan-
det av testamentet. ●

Varsågod, här får du tips och råd från experter om 
rättigheter, sjukvård, sociala frågor, hjälpmedel och 
mycket annat. I varje nummer ger specialister svar på 
frågor om barn och funktionshinder. 

Sänd dina frågor till de specialister som medverkar på dessa sidor eller till info@faktapress.se. 

”Jag oroar mig 
för vad som hän-
der när vår dot-
ter fyller 18 år. 
Vi vill fortsätta ta 
hand om henne 
på samma sätt 
som nu.”

Har du en fråga om skola, juridik, hjälpmedel eller sjukvård? Eller något annat som rör barn 
med särskilda behov? Sänd i så fall din fråga till oss på Föräldrakraft så vidarebefordrar 
vi den till någon av de experter som är knutna till tidningen. Svaren publiceras i tidningen 
men vi kan inte garantera att alla frågor kan besvaras. Enklast sänder du din fråga via 
e-post till info@faktapress.se eller via vanlig post till Föräldrakraft, FaktaPress, Backeboga-
tan 3, 129 40  Hägersten. 

FRÅGA VÅRA EXPERTER
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Fråga: Vår son som är 10 år 
har varit ledsen och arg vid 
flera tillfällen när han 
kommit hem från skolan. 
Han har epilepsi och har 
assistent i skolan. Han är arg 
på oss föräldrar, han ”är arg 
på sin epilepsi” och vill inte 
ta sin medicin. Vad kan vi 
göra för att hjälpa honom?

Er son är i den åldern när 
barn börjar bli mer medvetna 
om sina styrkor och sina 
svårigheter, när de jämför sig 
med andra och vill vara som 
alla andra. I den här åldern 
ändras barns tidsbegrepp och 
de förstår att ”så här var det 
igår, så här är det idag och så 
här kommer det att bli i 
morgon”. Små barn lever i 
nuet men successivt blir 
framtiden också ett begrepp 
och den får ett helt annat 
innehåll än tidigare. I försko-
leåldern upptäcker vi vår vilja 
och vårt kön, vi upptäcker att 
vi ser olika ut. Men, det är 
mer ett konstaterande av 
likheter och olikheter. Barnen 
frågar ”varför är det så?”. De 
är nyfikna och undrar, men 
”nu” och ”bums” känneteck-
nar tidsuppfattningen. Det är 
svårt att vänta.

När barnen är små bär 
föräldrarna på oron för 
framtiden, men när barnen 
kommer upp i er sons ålder 
blir oron och sorgen också 
barnets egen. Den förtvivlan 
som er son uttrycker gör 
också ont hos er och gör att 
man som förälder kan känna 
maktlöshet. Er son signalerar 
en ökad medvetenhet och 
undran över sin diagnos och 
över hur hans situation kan 

komma att bli på sikt. Det han 
behöver i nuläget är att ni 
orkar lyssna, står ut med hans 
tankar och hans förtvivlan. En 
enkel medicinsk information 
till er son från hans behand-
lande läkare kan underlätta 
och ge fakta som ni sedan kan 
diskutera tillsammans i 
familjen. Kontakt med 
psykolog vid habiliteringen 
eller på sjukhuset för er 
föräldrar och/eller er 
son kan också vara 
till ett gott stöd. 

Även i skolan behöver 
han få uppmuntran och 
bekräftan, få erfara att han 
duger. Prata med sonen om 
att ni vill diskutera med 
assistenten och läraren för att 
han skall få den hjälp och det 
stöd han behöver under 
skoldagen. Han behöver få 
förståelse och extra upp-
märksamhet från sin familj, 
men också från skolpersona-
len för att återfå tron på sig 
själv och sin förmåga.

Fråga: Vi har två barn, en son 
som är 8 år och en dotter 
som är 13 år. Sonen har en 
CP-skada. Han går i särskole-
klass på samma skola som 
vår dotter. Vi tror att vår 
dotter skäms över sin 
lillebror. Hon tar numera 
sällan hem sina kompisar 
och vi har via assistenter i 
vår sons klass förstått att hon 
undviker sin bror under 
skoldagen. Vi har försökt att 
prata med henne, men hon 
skriker åt oss, rusar in på sitt 
rum osv. När hon var liten 
var hon mycket hjälpsam och 
stolt över sin lillebror. Hur 
skall vi nå henne?

För de flesta av oss är 
syskonrelationen den längsta 
relationen vi har. Våra barn, 
män, hustrur, sambor, 
föräldrar osv har vi under en 
begränsad tid. 
Syskonrelationen är således 
något alldeles speciellt.

Er dotter fick en lillebror 
när hon var 5 år. Ett syskon 
var säkert efterlängtat och 
som för er föräldrar var 
lillebrors födelse förknippat 
med drömmar och förvänt-
ningar. Föräldraskapet blev 
annorlunda för er och 
syskonskapet annorlunda för 
henne. Nu befinner hon sig i 
en utvecklingsfas när hon 
söker vem hon är och vem 
hon vill bli. Tonåringar är i 
varierande grad upptagna 
med funderingar kring hur 
andra ser på dem, vad andra 
tänker om dem osv. Eftersom 
de kan ha uppfattningen att 

andra ständigt iakttar dem 
blir konsekvensen att det 

finns en oro över hur 
omgivningen 
uppfattar dem om 

deras föräldrar eller 
syskon syns, hörs eller 

på något sätt utmärker sig. 
Vad skall andra tro om mig 
om jag har en lillebror som 
har ett funktionshinder? 
Vanligt hos syskon till sjuka 
barn eller till barn med 
funktionshinder är även 
funderingar kring om 
syskonet själv kan få samma 
bekymmer eller varför han/
hon inte har samma svårighe-
ter.

Er dotters sätt att reagera 
mot er föräldrar och era 
önskemål om att prata med 

henne är typiskt tonårsbete-
ende som blir förstärkt av er 
familjesituation. Hennes reak-
tioner mot er och tankarna 
kring att ha ett syskon med 
funktionshinder kan även ge 
skuldkänslor och ett sätt att 
hantera dessa känslor är att bli 
arg och stöta bort er. Hon 
kanske skäms över att hon 
skäms?

Försök att göra något med 
er dotter på tu man hand. Låt 
henne förslagsvis föreslå 
något ni kan göra tillsam-
mans. Ta då tillfället att också 
prata med henne om hur 
syskon kan tänka och känna. 
Kunskap om broderns 
funktionshinder är en viktig 
faktor för att förstå och på ett 
bra sätt förhålla sig till hans 
svårigheter. Föreslå att hon 
följer med nästa gång ni 
besöker sjukhuset eller 
habiliteringen. Både barn och 
syskon behöver ominforme-
ras allt efter de blir äldre och 
förstår mer. De har precis som 
föräldrar behov av att få ställa 
sina frågor.  ●

Barn med sällsynta diagnoser – Ågrenska svarar
Ågrenskas experter ger föräldrar 
svar på olika frågor här i Föräldra-
kraft. Den här gången svarar 
psykologerna Helena Fagerberg-
Moss och Bengt Aldén på två 
vanliga frågeställningar.

www.foraldrakraft.se

Nyheter, reportage och tips hittar du på vår webbsida 
www.foraldrakraft.se
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”Vår dotter 
skäms över sin 
lillebror. När vi 
försöker prata 
med henne 
skriker hon åt 
oss och rusar in 
på sitt rum. 
Hur ska vi nå 
henne?”

!

Helena 
Fagerberg-Moss

Bengt Aldén
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EXPERTERNA kraft

Hur ska mitt 
barn klara att 
byta från 
dagcenter 
till en vanlig 
arbetsplats? 

Fråga: Mitt barn är på ett 
dagcenter. Jobbar och har 
det bra. Nu pratas det 
mycket om att de ska 
försöka få utvecklingsstörda 
till vanliga arbetsplatser, 
hur går det då? Det är ju på 
dagcentret han har sina 
vänner och han verkar ju 
nöjd med det han har?

Först vill jag nämna att jag 
de senaste åren i huvudsak 
arbetat med att skapa 
alternativ arbetsverksamhet 
till den verksamhet och de 
aktiviteter som erbjuds på 

dagcenter. Så mitt svar 
kommer självklart att präglas 
av min grundinställning och 
dessa erfarenheter.

Det viktigaste är att i varje 
planering och varje aktivitet 
ha fokus på den enskilda 
personen. Ingen som jobbar 
med eller för personer med 
funktionshinder skulle säga 
något annat och detta är 
grunden i allt omsorgsarbete 
och en självklarhet för oss 
alla som arbetar inom detta 
arbetsfält. Trots detta är 
frågan oerhört komplicerad, 
speciellt när det gäller 
personer med intellek-
tuella svårigheter. 

Detta eftersom 
dessa personer är helt 
beroende av oss i omgiv-
ningen för sitt välmående. 
De som dessa personer har 
det största beroendet till och 
möter mest i sin vardag är så 
kallad omsorgspersonal. 
Sådana som jag. 

Och om man tittar på i 
princip alla större föränd-
ringar som skett inom 
institutionsverksamhet och 
följt den forskning som 
gjorts, kan man tydligt se att 
vi som är personal är de som 
är mest kritiska till planerade 
förändringar. Det gäller till 
exempel avvecklingen av de 
stora institutionerna, 

förändringar av innehållet 
inom dagcentervärlden och 
när man ska genomföra ökad 
individualisering av service 
som daglig verksamhet och 
boende.

En faktor som gör det extra 
svårt är att de flesta kontakter 
som ni anhöriga har runt ert 
barn är med denna vårdper-
sonal och att det lätt skapas 
intressekonflikt på så sätt att 
anhöriga och personal varit 
så överens och måna om sina 

goda relationer att den 
enskilda personens 

situation ibland 
hamnat på undan-

tag.
Vad vill jag säga med 

allt detta? Jo, om ni frågar 
runt, där ert barn har sin 

verksamhet, är jag inte så 
säker på att ni får det svar som 
skulle gagna ert barns bästa. 

Jag är själv övertygad om 
att de flesta lindrigt och 
många måttligt funktions-
hindrade som finns inom 
grupper på och runt ett 
dagcenter skulle få det minst 
lika bra eller bättre om man i 
första hand skapade indivi-
dualiserade lösningar utanför 
institutioner. Att i princip 
alla som förstår arbetets 
värde vill ”ha ett jobb”. Och 
det enda sättet att veta är att 

personerna får egna erfaren-
heter och på så sätt får 
möjlighet att välja. 

Mitt förslag är att ni börjar 
ställa frågor till de ni har 
kontakt med och till kommu-
nens biståndshandläggare 
(LSS-handläggare). Be dem 
beskriva varför frågan om 
vanliga arbetsplatser uppkom-
mit. Fråga om det har med 
sparbeting att göra. Be dem 
också berätta på vilket sätt 
personalen ska utbildas och 
förberedas för denna nya och 
krävande arbetsuppgift. Besök 
gärna verksamheter som 
arbetar på annat sätt och 
lyssna in deras erfarenheter. 

Om man inte satsar 
ordentligt på kompetensut-
veckling av personalen, 
jobbar fram ny metodik och 
lägger mycket möda på att 
personal får vädra och jobba 
med sina värderingar. Ja då 
kommer troligen den enda 
effekten av förändringarna 
bli att man lägger ner de 
stora enheterna och skapar 
små minidagcenter i form av 
grupper, vilket är mycket 
billigare. Och de enskilda 
personerna som allt skulle 
handla om blir offer för 
omständigheterna! 

Lycka till och som sagt, ha 
en positiv utgångspunkt, var 
frågvisa och ifrågasättande!

Om du som läser skulle vilja 
kommentera mitt svar eller 
ge förslag på nya frågeställ-
ningar så får du gärna skriva 
ner några rader och skicka 
dem till min e-post fraga.
lennart@faktapress.se. På 
ett eller annat sätt lovar jag 
att du kommer att få svar. ●

Arbetsliv & sysselsättning – vår expert ger goda råd

 

”Ibland är 
anhöriga och 
personal så 
måna om sina 
goda relationer 
att barnets 
situation 
hamnar på 
undantag”Lennart Jönsson

Lennart Jönsson, grundare 
av Misa AB, svarar på frågor. 
Han nås via e-postadressen 
fraga.lennart@faktapress.se
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Att en liten krönika i 
en tidning skulle orsaka såna 
här reaktioner kunde jag 
aldrig drömma om.

Först tyckte jag att det var 
bra att problematiken 
diskuterades, men upptäckte 
snart att det inte alls var det 
som diskuterades. Fokus 
hade flyttats från ett känsligt 
och svårt ämne till att 
diskutera mig 
och min son.

Jag vill 
verkligen 
inte ställa upp 
på det.

Som så 
många gånger 
tidigare så 
handlar det om 
att människor inte 
tar reda på bak-
grunden och vad 
som är sagt eller 
skrivet. Människor 
tycks bara ta ut något ur sitt 
sammanhang och därefter tro 
att de vet precis vad som 
diskuteras. Det är enligt min 
mening ganska korkat. Det är 
som att läsa omslaget på en 
bok och sedan skriva en 
recension av boken. 

Jag har ingenting med det 
här att göra.

Inte heller min son.
Nej.
Frågan är mycket, mycket 

större än så.
Att jag tog upp detta i min 

krönika var endast bakgrun-
den till att jag själv började 
fundera över denna svåra 
problemställning:

◗ Hur ska man kunna 
stödja och hjälpa sitt barn in i 
nån sorts naturlig sexualitet?

◗ Hur långt är man villig 
att gå som förälder? Hur 
långt bör man gå som 
förälder?

◗ Om ens ungdom har en 
dödlig sjukdom och inget 
hellre önskar än att vara 

naken med en tjej. Förändras 
någonting då?

◗ Hur mycket smärta klarar 
man av som förälder – att se 
sitt barn lida?

◗ Varför behandlas utveck-
lingsstördas sexualitet som 
till och med ännu skamligare 
än för oss normalstördas?

Jag skulle kunna skriva 
punkt på punkt som dyker 
upp inom mig inom ramen 
av denna frågeställning.

Det jag gjorde var att lyfta 
fram frågeställningen i min 
krönika i tidningen 
Föräldrakraft. Jag skrev lite 
om mitt eget förhållande till 
frågan – utan att försöka 
tvinga fram ett snabbt svar. 
Det är svårt att inte genast ta 
ställning mot någonting och 
sedan cementera den åsikten. 
Jag ville låta frågan vara 
öppen och utan fördöman-
den från min egen sida. Men 

det innebär inte att jag 
förespråkar sexhandel! 

Krönikan ledde till att jag 
intervjuades i radions p1.

Därefter ringde Aftonbladet 
och ville göra en intervju. Jag 
ställde upp på det och krävde 
att journalisten skulle ringa 
upp och läsa upp artikeln 
innan den gick i tryck, för att 
inget skulle bli fel. Det gjorde 
han. Men efter det satte en 
helt annan person en rubrik 
på artikeln som kunde utläsas 
som om jag övervägde att 
köpa sex till min son. Detta är 
helt felaktigt och fruktansvärt 
kränkande för mig och min 
familj. Jag krävde genast att de 
skulle skriva en dementi i 
tidningen. Det gjorde de 
också dagen efter. En pytteli-
ten dementi på sidan 8. 
Knappt synbar.

Det är ju så journalistik 
bedrivs.

Expressen hakade på detta 
drev och skrev en artikel – 
utan att prata med mig och 
citerade Aftonbladet. Och nu 
skrivs det ytterligare artiklar 
om någonting som inte 
handlar om det väsentliga.

Jag vill inte framstå 
som nån sorts 
språkrör för denna 
fråga. Det finns så 
oerhört många 

andra som har 
bättre kunskap i 
ämnet. Och då 
menar jag inte alla så 

kallade proffstyckare 
som slänger in en åsikt 
utan att, som det 
verkar, ha tagit reda på 
bakgrunden.

Nä, jag talar om all 
personal som under alla år 
har brottats med denna 
problematik. Jag talar om 

alla föräldrar till funktions-
hindrade som under alla år 
har brottats med denna 
problematik. Men framförallt 
– jag talar om den stora 
gruppen av människor som 
personligen berörs av detta. 
Jag har efterfrågat det tidigare 
och gör det nu igen. Lyft fram 
de funktionshindrade och de 
utvecklingsstörda själva. Låt 
dem komma till tals om vad 
de känner inför ämnet. Det är 
ju trots allt de som jag 
försöker lyfta fram genom 
min krönika. Jag tycker att jag 
har gjort min del genom att 
våga lyfta fram frågeställning-
arna i ljuset. Nu är min del 
avslutad. Fortsätt gärna 
diskussionen. Men dra inte in 
mig eller min son i det. Det är 
bara kränkande och omdö-
meslöst. Låt diskussionen få 
handla om det som är viktigt. 
Inte om sånt som säljer 
lösnummer.   

Jag önskar alla människor 
ett så helt liv som det bara 
går. Jag har fortfarande inga 
svar på hur det ska gå till.

 Sören Olsson

Sexfrågan som väckte   
Sören Olssons krönika i Föräldrakraft gav eko. Hans inlägg har hyllats med 
kommentarer och till och med en dikt, men det har också funnits feltolkningar 
och negativa reaktioner. Här kan du ta del av Sörens egna funderingar.

Liten krönika gav stora rubriker. Sören Olsson krönika i förra 
numret av Föräldrakraft gav eko i såväl radio- och tv-pro-
gram som kvällspressen. Här kommenterar Sören Olsson 
själv de vitt skilda reaktionerna.
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Inte bara unga 
och handikappade ...
Jag arbetar som demensvårdutvecklare 
inom Omvårdnad, Gävle och har 
funderat en hel del på dessa frågor. Vi 
har många människor som har ett 
behov av kroppslig närhet och sex som 
inte kan få det. Inom Omvårdnads-
forskningen stoltserar man med att 
uppfylla alla grundläggande behov hos 
den behövande. Detta gäller allt från de 
basala behoven av att äta och dricka, till 
mer sofistikerade behov av autonomi 
och integritet. 

I all litteratur som behandlar omvård-
naden i grundforskningen inom 
högskolan/universitet står också 
behovet av sex. Till och med Virginia 
Henderson (bland de första doktorerna 
inom omvårdnadsvetenskapen) beskri-
ver ”tankar om fortplantning” som 
människor kan ha. 
O, visst, tankar om 
detta lär väl en del 
ha haft. Hur 
torftigt det än är på 
livets övriga behov 
så tillfredsställs 
sexualbehovet av 
den friske. Men de handikappade och/
eller sjuka har ingen möjlighet. Det 
tycks som om de goda sjuksköterskorna 
(är själv leg. sjuksköterska) trycker på 
knappen ignorera så fort ämnet kom-
mer på tal. Andra blandar in sina egna 
värderingar och låter detta stå för 
graden av omvårdnad. 

Detta jätteproblem har vi överlåtit 
tolkningsföreträdet åt olika religiösa 
grupper. Till och med politiken har gått 
i ledband i stället för att koncentrera sig 
på den hjälpbehövande.

Vi borde skämmas för att sopa detta 
basala mänskliga behov under mattan.

Min övertygelse är att ge de handikap-
pade eller sjuka möjlighet till sexuell till-
fredsställelse helt oberoende av vad vi 
tycker om detta. Vårt tyckande är inte 
intressant för den som har behov av och 
längtar efter kroppslig kontakt och sex.

Ola Polmé
Demensvårdutvecklare
Gävle kommun

Hoppas att Sörens 
inlägg är början till en 
bra diskussion
Satte på tv:n en stund innan jag gick till 
arbetet och just då intervjuades Sören 
Olsson om sin son och hans önskan om 
att få ligga naken som på film.

Min son är 23 år, har Down Syndrom 
och har samma önskan. Fast han kan 
inte säga det för han har dåligt språk. 
Men de gånger som  vi tagit upp frågan 
om kärlek och sex är han tydlig att han 
har ”knullat”. Han gjorde det med 
kalsonger på bredvid en tjej i trosor och 
bh.

Dom låg bredvid varann och krama-
des. Det är för honom  ”knulla”.

Innan vi förstod vad han la i detta ord 
funderade vi mycket på hur det skulle 
vara, hur det skulle gå till, osv.

Det vi var säkra på var att om han 
ville det och 
även den tjejen 
som var med 
ville det skulle 
dom få ligga 
med varann. 

För två år 
sedan anordnade 
jag i mitt arbete 
på Rädda Barnen tillsammans med 
funktionshindrade barn och ungdomar 
samt Umeå Kommun två föreläsnings-
dagar om tillgänglighet på fritiden. Då 
hade vi också bjudit in Lotta Löfgren 
Mårtensson, sexolog med inriktning 
funktionshindrade.

Den föreläsningen borde alla föräld-
rar och närstående till ungdomar med 
funktionshinder lyssna på.

Skulle jag skriva allt positivt som det 
betydde för bara mig blir detta mejl så 
långt. Jag trodde att jag varit vidsynt i 
Mikaels uppfostran.

Ni kan läsa mer om henne på hennes 
hemsida. Sök på Lotta Löfgren 
Mårtensson.

Jag hoppas att detta inlägg som Sören 
hade i TV i morse skall vara en början 
för att det skall pratas mer på TV om 
detta ämne utan att man gottar sig och 
gör en rolig grej av det.

En eloge till dokumentären ”I en 
annan del av Köping” som visade hur 
det är att vara funktionshindrad på ett 
så enkelt och bra sätt.

Carina Strandh Axelsson
Rädda Barnen
Regionutvecklare

Eloge till Sören Olsson 
och hans öppenhet

Kunde inte låta bli att skriva detta, 
då moralen år 2007 fortfarande är 

under all kritik. Alla är 
vi människor och 
behöver kärlek.

En eloge till Sören Olsson
författare och pappa

till en handikappad pojke
som bara vill nån klappa.

Att röra runt i grytan
kan inte vara lätt

då hångel, sex och kärlek
står på önskelistans rätt.

Att kunna se tillbaka
på tonårs tid så ljuv
inte glömma bort

då kärlek satte skruv.

Moralens ve och fasa
nu vrider sig i plågor.
Olämplig som pappa?
är några av dess frågor.

Jag önskar er all lycka
stå på er båda två
en rättighet i livet

svårt för många att förstå.

Elle Eriksson

 medie-Sverige
re:@

Är du en lycklig vinnare av boken?

Vill du också göra dig hörd? Något 
som gör dig upprörd eller synpunkter 
på tidningen? Skriv till oss på sara.
bengtsson@faktapress.se!

Denna gång lottar vi ut debutanten 
Jonas Helgessons bok ”Grabben i 
kuvösen bredvid”. Fem lyckliga läsare 
får boken hemskickad.

Jonas beskriver med en stor gnutta 
humor hur hans kamp mot cp-skadad 
gjort honom till den starka person 
han är idag.

Läs mer om Jonas Helgesson och 
boken på s. 66.

Läs eftersnacket
Så här tycker några

läsare

”Vi borde 
skämmas för 
att sopa detta 
basala behov 
under mattan”

”Dom låg bred-
vid varann och 
kramades. Det 
är för honom 
’knulla’”
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Rätt väg är att prata 
med sina barn om sex
Jag förstår Sörens tankegångar runt 
att köpa sex åt sin son, men tror inte att 
den vägen är framkomlig i verkligheten. 

Först måste man nog reda ut vad det 
innebär att vara naken med en annan 
människa. Är det enbart att få ha sex 
eller står nakenheten och sexet för något 
mer, ett samspel mellan två individer? 

Känns det ok att köpa sex åt sin son 
kan man göra ett tankeexperiment: Om 
jag hade en dotter, skulle jag tycka att 
det var ok att köpa sex till henne? Eller 
om min son vill vara naken med en 
annan man, vill jag fortfarande hjälpa 
till att förverkliga det? 

Svarar man nej på de frågorna sitter 
man förmodligen fast i ett gammaldags 
tänkande om att män behöver sex på ett 
annat sätt en kvinnor, att män skulle ha 
någon sorts okontrollerbar drift som 
måste få utlopp. 

Personligen tror jag att rätt väg är att 
prata med sina barn om sex och vad det 
innebär att ha en relation till en annan 
människa (för unga killar tror jag att 
boken ”Kukbruk” kan fungera utmärkt 
som diskussionsunderlag även om man 
har en utvecklingsstörning). 

Kajsa

Det fi nns många 
tjejer också ...
Varje gång frågan kommer upp är det 
bara handikappade killar som berättar 
om hur de skulle vilja ha sex. Jag är 
ganska säker på att det finns rätt många 
handikappade tjejer också. 

Jag tycker att det som verkar behövas 
är en dejtingsida av och för handikap-
pade. Och i svårt handikappades fall, 
hjälp att faktiskt genomföra själva sexet 
om det behövs. Jag vet att en del 
personliga assistenter har problem med 

det och jag har 
hört det jämstäl-
las med att ringa 
prostituerade 
eller till och med 
utföra tjänsterna 
själv. Det tycker 
jag är en mycket 
märklig inställ-
ning, vad kan 
vara finare än att 
hjälpa tvåa unga 
(eller gamla för 

den delen) älskande att uttrycka sina 
känslor för varandra? Om man inte 
uppskattar det vackra i det hela, se det 
då som en kroppsfunktion som vilken 
annan. Det går bra att torka någon i 
stjärten, då ska det väl gå bra att hjälpa 
henne tillsammans med sin pojkvän? 

Anders Holm

Tack för en spän-
nande tidning som jag 
just prenumererat på! 

Jag har jobbat ett antal 
år som ordförande och 
sekreterare i FUB Södra 
Roslagen och lite i 
LänsFUB Stockholm och 
tycker att tidningen 
lyckas sätta fyr i de 
centrala frågorna. Bravo! 
Alla i ”branschen” 
kämpar ständigt med att 
hitta fokuspunkter som 
ger ork att driva och 
entusiasmera. Tidningen 
borde vara obligatorisk 

för våra medlemmar!
Apropå webbartikeln 

om LSS-kommitténs 
arbete: Kenneth 
Johansson verkar vara 
glad och entusiastisk. 
Men... efter år av kontak-
ter med kommunerna i 
norrort, hänvisningar till 
kommunallagen, handge-
mäng om riktlinjer, 
anställda konsulter som 
ska hjälpa kommunerna 
”komma undan”, tunga 
suckar från tjänstemän på 
Länstyrelsen, är jag orolig 
för att kommittén 

underskattar kraften i 
kommunernas målkon-
flikter, där LSS aldrig 
prioriteras. 

Därför hoppas jag att 
tidningen blåser på med 
fokus på hur utredningen 
jobbar gärna med 
ytterligare grund för hur 
illa det funkar med det 
kommunala lotteriet. 
Min personliga åsikt är 
att man måste lyfta bort 
inlåsningen i kommuner-
na. 

Björn Anzen

Tidningen borde vara obligatorisk

”Jag tycker 
att det 
verkar 
behövas en 
dejtingsida 
av och för 
handikap-
pade”

En ny värld har 
öppnat sig för oss
Vill tacka för en fantastisk tidning! Blev 
så glad när jag hittade den på Pressbyrån 
bland de andra föräldratidningarna, som 
ofta känns för verklighetsfrånvända och 
glassiga. Nu fick vi en prenumeration i 
julklapp av föräldrar och svärföräldrar. 
Reportagen och artiklarna känns 
genuina och fortsätter ofta där en 
”vanlig” tidning skulle slutat, utan att 
framställa någon som offer! Jag tycker 
också det är kul att det är så mycket 
reklam, att så många företag satsar på 
reklam i den här typen av tidning! 

För oss har en ny värld öppnat sig 
med både möjligheter och svårigheter. 
Vår dotter blev utskriven från sjukhuset 
för två månader sedan hon vårdats där 

tio månader, ända 
sedan födelsen. 
Hon har en 
ovanlig missbild-
ning på diafrag-
mamuskeln vilket 
gör att hon är 
beroende av 

respirator dygnet runt. Troligen har hon 
också en muskelsjukdom, oklart vilken. 

Vi lever nu med personlig assistans 
dygnet runt, en omställning naturligt-
vis, men också en enorm möjlighet för 
henne och oss att leva ett så normalt liv 
som möjligt. Och det är ju fantastiskt att 
hon kan vara hemma! 

Vi förvånas över all administration 
och byråkrati som man kan stånga sig 
blodig mot, men förvånas också över 
hur lite folk tittar när vi är ute och går 
med en vagn överbelamrad med 
sugslangar, respirator, syrgas och 
akutväska. De flesta i vår omgivning är 
fantastiskt förstående och naturliga 
kring det här. 

Jag rekommenderar er tidning till alla 
jag känner som har barn med olika 

typer av funktionshinder. Den behövs 
som en motvikt till alla tidningar som 
bara försöker sälja massa onödiga prylar 
som de får en att tro att man måste ha 
för att inte barn och föräldrar ska bli 
olyckliga. Och den behövs för att hjälpa 
en förstå att man inte är ensam och att 
livet kan vara bra fast det inte blev som 
man tänkt och trott! 

Emma Jonsson

Kränkande läroböcker
Jag läste i senaste numret av Föräldra-
kraft en artikel med rubriken “Svenska 
läroböcker kränker elever”. I artikeln 
framgick att svenska läroböcker oftast 
visar en negativ bild av personer med 
funktionshinder, enligt en rapport från 
Skolverket.

Jag vill därför berätta att Föreningen 
JAG år 1994 gick igenom en av storsäl-
jarna inom läromedel i samhällskun-
skap för årskurs 7-9; Natur & Kulturs 
”Samhälle idag” och hittade många 
texter där personer med funktionshin-
der framställdes på negativt sätt eller 
helt utelämnades. Förlaget var dock 
väldigt samarbetsvilligt och vidarebe-
fordrade våra punkter till författarna 
som lovade att utifrån våra förslag 
ändra texterna till nästa upplaga av 
boken.

Lou Rehnlund
JAG, www.jag.se

Vi vill kunna byta 
tillgängliga bostäder på 
semestern
Tre somrar i rad har jag tillbringat en 
semestervecka på RBU-Mättinge. Det är 
ett fantastiskt ställe – det ligger vackert 
och har alla tillgängligheter man kan 
efterfråga. Har i dagarna fått höra att 
hela sommaren är helt fullbokad! 

Min fråga är nu om ni känner till 

”De fl esta är 
fantastiskt för-
stående och 
naturliga”
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Chockad mamma till ”solstråle”

Hur kan landstingen 
vara så här orättvisa!?

andra 
ställen i 

Sveri ge 
som är 
”fullt 
till-
gängli-
ga” 
med 
närhet 
till bad 
och natur? 

En annan 
idé jag fick är om er 
tidning skulle kunna förmedla kontak-
ter mellan olika ”handikappfamiljer”. 
Dvs att man under någon sommarvecka 
så att säga byter bostad med varandra. 
En storstadsfamilj vill ut på landet och 
vice versa – tillgängliga bostäder sker 
med automatik! Ja, jag slänger iväg 
frågan...

Helena Herlitz

SVAR: Ge oss gärna fler förslag på hur 
en bytestjänst av det här slaget ska vara 
utformad. Redaktionen

Uppskattade tips från 
familjen Bonnier
Har varit på barnhabiliteringen med 
min lille son och läste då er tidning 
”Föräldrakraft” som jag nu skulle vilja 
beställa en prenumeration på. 

Uppskattade särskilt en artikel om 
hur familjen Bonnier hade hanterat 

situationen med sin son. Ibland tror 
man att man är ensam om att ha barn 
med autismdiagnos... Även artikeln om 
Cirkus Cirkör var bra! Ska ta kontakt 
med dem och se om de kan göra något i 
Uppsala (alla bor ju inte i Stockholm...) 

Anna Gabrielsson

Dum idé om 
föräldrakooperativ
Angående webbartikeln där Maud 
Olofssons uttalar sig om föräldrakoope-
rativ. En dum idé, tycker jag. Det måste 
ju vara ett otroligt osunt sätt att binda 
föräldrarna ännu starkare kring sina 
handikappade barn. 

Sverige har 
valt att göra rät-
tighetslagar för 
de handikappa-
de i samhället 
där det väldigt 
klart framgår 
vad man kan få 
hjälp med och vem som ska betala det 
hela. Det är alla i svenska samhället som 
ska betala genom skatten. 

Jag har kämpat i nio år genom 
nämnder och rättegångar för att min 
dotter ska få den omsorg som hon 
behöver för att må bra. Jag har varit 
sjukskriven men jobbat med henne hela 
tiden ändå, kämpat mej tillbaka till mitt 
jobb men fått kapitulera då jobbet 
hemma krävt för mycket. Ska jag 
ovanpå detta starta ytterligare koopera-
tiv för att få bättre vård? Är det inte dags 
att man ser över varför samhället inte 
kan ha god kvalité på den omsorg som 
det enligt lagen är skyldigt att tillhanda-
hålla. 

Jag blir knäpp av att höra att vi 
”föräldrar” ska ta vårt föräldraansvar.   

Trött mamma

Vi har precis avslutat 
en intensiv träningsperiod på 
Move & Walk i Göteborg. 
Detta är en ungersk tränings-
metod med konduktiv 
pedagogik. 

Träningen är fyra timmar i 
fyra veckors tid. Vi har en son 
som är fem år och han har en 
cp-skada och utvecklings-
störning. Vi har valt att åka 
iväg på denna träning i fyra 
år och tycker den ger vår son 
så mycket mer träning än vad 
landstinget på hemmaplan 
kan ge honom. 

På plats i Göteborg träffar 
vi många barn med familjer i 
liknande situation som vi. 
Samtalsämnen saknas inte 
när vi sitter i tv-soffan på 
kvällen då barnen sover. 

Min första förundran är 

varför vissa landsting väljer 
att inte betala denna träning 
medan andra landsting 
betalar. En träningsperiod 
kostade oss nyss 36 000 
kronor. 

Att livet är orättvist har jag 
erfarit många gånger men att 
det skulle vara så här orätt-
vist trodde jag aldrig. Det har 
helt enkelt betydelse var man 
bor i Sverige. Varför får vår 

sons kompis i Göteborg sin 
träning betald men inte han 
själv? Sista tiden har jag läst 
en del om den nya lagen om 
diskriminering. Detta är väl 
höjden av diskriminering 
och kränkande behandling? 

Jag skulle vilja veta om 
detta är juridiskt rätt att 
särbehandla funktionshin-
drade barn beroende på var 
man bor i Sverige. Jag vill 
gärna att detta kommer med 
i er tidning, så det kan bli lite 
mer debatt om detta.

Anonym mamma 
till solstråle

Redaktionen: Vad har ni 
andra i läsekretsen för 
erfarenheter av orättvisor 
mellan landsting och kom-
muner? Skriv till Föräldra-
kraft och berätta!

Läs om Move & Walk på webbsidan www.movewalk.se
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ör bara 15 år sedan fanns 
ingen lagstadgad rätt till 
personlig assistans och 
ingen lag om stöd och 
service till vissa funk-
tionshindrade. De som 

hade omfattande funktionshinder fick 
förlita sig på lokala politiska ambitioner 
och den kommunala ekonomin. Levnads-
standarden blev ofta beroende av kom-
munens ekonomi, istället för att utgå från 
behoven.

1994 genomfördes Handikapp refor-
men med bland annat de två nya lagarna 
LSS, Lagen om stöd och service till vissa 
funktionshindrade, och LASS, Lagen om 
assistansersättning. Dessa ersatte den 
gamla omsorgslagen och innebar en stor 
förändring för personer med funktions-
hinder och deras anhöriga. Nu skulle 
man fokusera på individens behov och 
inte på vilka resurser kommunen hade.

Enligt LSS har alla personer med funk-
tionshinder rätt att själva bestämma över 
sina liv. Lagen ska ”främja människors 
jämlikhet i levnadsvillkoren och fulla del-
aktighet i samhällslivet. Verksamheten 
skall vara grundad på respekt för den en-
skildes självbestämmande och integritet”.

För att man ska kunna kräva hjälp en-
ligt LSS måste man ha omfattande funk-
tionshinder som ger betydande svårig-
heter i den dagliga livsföringen och be-
hov av dagligt stöd. Alla berörda barn, 
ungdomar och vuxna delas in i tre olika 
kategorier: 

■ Personkrets 1. Personer med utveck-
lingsstörning, autism eller autismlik-
nande tillstånd.

■ Personkrets 2. Personer med bety-
dande begåvningsmässiga funktionshin-
der eller hjärnskada i vuxen ålder.

■ Personkrets 3. Personer med andra 
varaktiga fysiska eller psykiska funk-
tionshinder som uppenbart inte beror 
på normalt åldrande och som är stora 
och förorsakar betydande svårigheter i 
den dagliga livsföringen.

Om man tillhör någon av LSS personkret-
sar har man rätt till dessa tio insatser:

1. Rådgivning
Rätt till expertstöd från kuratorer, psy-
kologer, sjukgymnaster, förskolekonsu-
lenter, logopeder, arbetsterapeuter och 
dietister, beroende på vilket stöd man är 

i behov av. Stödpersonen ska förutom 
sin yrkeskunskap ha extra god kunskap 
om hur det är att leva med grava funk-
tionshinder. Rådgivningen ska inte vara 
en ersättning för andra insatser som ha-
bilitering, rehabilitering och socialtjänst.

2. Personlig assistans
Personlig assistans erbjuds den som på 
grund av sitt funktionshinder inte klarar 
av vardagslivet utan stöd och hjälp. Hur 
mycket assistans man får beror på hur 
mycket hjälp man behöver i vardagen.

För den som behöver mindre än 20 
timmar assistans i veckan har kommu-
nen hela det ekonomiska ansvaret. För 
den som har behov av assistans mer än 
20 timmar per vecka, har kommunen 
ekonomiskt ansvar för de första 20 tim-
marna och sedan får man söka assistans-
ersättning från Försäkringskassan.

Beroende på åldern på ditt barn änd-
ras ditt föräldraansvar. En tonåring kan 
få fler assistanstimmar än ett sexårigt 
barn, trots att de har samma hjälpbehov. 
Assistansen kan ges av kommunen eller 
av en privat assistansfirma.

3. Ledsagarservice
Den som inte har rätt till personlig assis-
tans (för att hjälpbehovet är för litet) kan 
ha rätt till ledsagarservice. Ledsaga ren 
möter upp den funktionshindrade vid 
en viss tidpunkt och följer med perso-

UNGA FÅR STÖD ENLIGT LSS
Få koll på lagen som ger alla rätt att bestämma över sina liv

Text: Sara Bengtsson
sara.bengtsson@faktapress.se

F

58 FÖRÄLDRAKRAFT # 2, 2007

Länkar till mer information på internet:

Socialstyrelsen: www.sos.se

Försäkringskassan: www.forsakringskassan.se 

LSS-kommittén: www.sou.gov.se/assistans

Hela LSS, Lagen om stöd och service till vissa 

funktionshindrade hittar du hos SFS, Sveriges 

Författningssamling. Gå in på adressen: 

http://62.95.69.15/sfs/sfsr_form2.html och sök på 

”funktionshinder” i fritextfältet
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nen till bestämd aktivitet. När aktivite-
ten är slut följer ledsagaren med hem.

4. Kontaktperson
Kontaktpersonen ska hjälpa den enskil-
de att leva ett självständigt liv genom att 
minska den sociala isoleringen. En kon-
taktperson kan hjälpa personen att delta 
i fritidsaktiviteter och ge råd i vardagssi-
tuationer. Stödet kan även ges av en fa-
milj, en så kallad kontaktfamilj.

5. Korttidsvistelse 
utanför hemmet
Korttidsvistelse, eller ”kortis” som det 
ofta kallas, är till för att den enskilde ska 
få miljöombyte och tillfälle till rekrea-
tion. Stödet ges även för att anhöriga ska 
få möjlighet till avlösning. Vistelsen kan 
anordnas i speciella korttidshem, i en 
annan familj eller på en läger- eller ko-
lonivistelse.

6. Korttidstillsyn för 
skolungdom över 12 år
Skolungdom över 12 år har särskild rätt 
till extra tillsyn före och efter skoldagen 
samt under skolloven. Detta har ungdo-
mar rätt till när fritids inte längre tar an-
svar för fritiden efter skolan.

7. Boende i familjehem 
eller i bostad med 
särskild service för barn 
och ungdom
De barn och ungdomar som inte kan bo 

hos sina föräldrar kan få bo hos en an-
nan familj eller i en bostad med särskild 
service. Det ska först och främst vara ett 
komplement till föräldrahemmet både 
för barn som kan bo hos föräldrarna en 
del av tiden och de som inte alls kan bo 
hos föräldrarna.

8. Boende med särskild 
service för vuxna eller 
annan särskild anpas-
sad bostad
Den som behöver extra stöd i sin bostad 
kan ha rätt till att bo i en gruppbostad 
eller servicebostad. Man kan även ha rätt 
till en särskild anpassad bostad.

9. Daglig verksamhet
Personer i yrkesverksam ålder som ingår 

i personkrets 1 och 2 enligt LSS har rätt 
till daglig verksamhet, som ett alternativ 
till den ordinarie arbetsmarknaden. 
Detta endast om personen inte har ett 
förvärvsarbete eller studerar. 

10. Omvårdnad 
– fritid – kultur
När man får avlösarservice, korttidstill-
syn, korttidsvistelse, bostad i familjehem 
eller bostad med särskild service ska man 
också få omvårdnad. Man har alltså rätt 
att få det stöd och den hjälp man behö-
ver för att klara vardagen. Självklart ska 
man också få känna sig trygg och säker.

Om man bor i bostad med särskild 
service för barn, ungdom eller vuxna har 
man även rätt till fritidsverksamhet och 
kulturella aktiviteter.

Fakta 33 procent barn & ungdom 
■ Under 2005 hade 54 300 

personer insatser enligt LSS, 
om man inte räknar med råd 
och stöd. Av dessa var 33 
procent barn och ungdomar 
under 22 år, alltså 17 900 perso-
ner. Av Socialstyrelsens 
statistik framgår även att fler 
pojkar än flickor LSS-stöd.

– Anledningen är antagligen 
att föräldrar i större utsträck-
ning söker LSS-stöd för 
pojkarna. Det tror jag beror på 
att man i regel upplever att 

pojkarna blir mer ansträngande 
än flickorna att ta hand om, 
säger Ulla Clevnert, utredare på 
Socialstyrelsen.

■ LSS ger rätt till de tio 
insatserna som beskrivs här 
intill. Dessa står kommunen för. 
I alla kommuner ska en LSS-
handläggare finnas som kan 
hjälpa till med ansökan och 
andra frågor man har. Ulla 
Clevnert har tittat mycket på 
frågor kring LSS.

– Kom ihåg att man alltid har 

rätt att vända sig till en LSS-
handläggare, även om man inte 
fått LSS-insatser. De kan svara 
på frågor om insatser, men 
även andra frågor man har som 
förälder, säger hon.

■ LSS-handläggare 
fungerar som rådgivare och 
kan inte neka att hjälpa till, 
även om man inte ansökt om 
LSS-insatser. 

Frågor och svar på nästa uppslag
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Hur ansöker jag?
När man ska ansöka om insatser enligt 
LSS finns mycket att välja på. Som för-
älder har du säkert träffat andra föräld-
rar som berättat om insatser de fått. Men 
alla insatser passar inte alla barn. När du 
söker ska du inte precisera vilka insatser 
du vill ha. Detta kan leda till att du mis-
sar andra insatser som kunde ha passat 
bättre. Beskriv istället noggrant er var-
dagssituation. 

När en LSS-ansökan ska skrivas är det 
svårt att veta exakt vad som är normalt 
föräldraansvar och vad som går utöver 
det. Därför bör man tänka igenom var-
dagssysslorna och fundera på vad man 
gör mer än andra föräldrar med barn ut-
an funktionshinder i samma ålder.

Se till att ansökan är fullständig. Det går 
att komplettera ansökan i efterhand, men 
det är bra att redan från första början ha 
bra koll på vilket hjälpbehov man har. 
Läkarintyg och undersökning från ar-
betsterapeut som styrker hjälpbehovet 
ska alltid skickas med.

För att ta reda på exakt vilket hjälpbe-
hov man har kan det vara bra att ta hjälp 
av en släkting eller nära vän som man 
kan lita på. Tillsammans kan ni göra 
jämförelser och skriva ner vad ditt barn 
klarar av och inte klarar av. En utomstå-
endes synvinkel kan vara smärtsam, men 
är viktig för att ni ska få rätt stöd.

Det kan också vara värdefullt att vända 
sig till en handikapporganisation för tips 
och råd. De har lång erfarenhet och kan 
ofta svara på vilket extraarbete det är van-
ligt att man utför när man har ett barn 
med en viss diagnos.

Hur lång tid tar det?
Utöver en beskrivning över hjälpbeho-
vet ska man ge en tidsmässig redogörel-
se. Gör en överslagsberäkning över hur 
lång tid sysslorna som ni behöver hjälp 
med tar.

När ansökan kommit in till kommu-
nen gör kommunens socialförvaltning 
ett hembesök hos dig för att göra en ut-
redning om vilka insatser du och ditt 
barn skulle behöva. Besöket syftar till att 
förvaltningen ska få en klar bild av vad 
den enskilde klarar av och inte klarar. 

Om du bara ansökt om en viss insats, 
till exempel personlig assistans, kommer 
utredaren bara att undersöka om ditt 
barn har rätt till just den insatsen. Det 
blir ingen allmän utredning.

Utredarens förslag är inte ett slutgil-
tigt beslut, så om du tycker att förslaget 
inte stämmer med din uppfattning av 
hjälpbehovet kan du påpeka detta och 
komplettera vilka insatser ni har behov 
av. Då kan det vara till hjälp att du redan 
från början satt dig ner och gått igenom 
hur mycket tid per vecka du lägger på 
ditt barn.

Hur länge kan jag 
komplettera ansökan?
Ingenting är skrivet i sten förrän det slut-
giltiga beslutet har tagits. Du kan alltid 
skicka in kompletteringar om du kom-
mer på att du missat vissa delar av ditt 
hjälpbehov. Ofta kan det vara svårt att 
från början veta exakt vilket behov man 
har, då kan du om du vill specificera ditt 
hjälpbehov med tiden.

Efter hembesöket från Socialför valt-
ningen görs ett förslag till beslut som 
skickas till dig. Enligt förvaltningslagen 
är kommunen skyldig att skicka ett för-
slag på beslut för genomgång av dig in-
nan frågan avgörs.

Du får då en tidsfrist, ofta en till två 
veckor. Inom denna tid ska du påpekat 
fel och brister som kan finnas i förslaget 
till beslut. Om du inte hinner under den 
tiden har du rätt att förlänga tidsfristen. 
Hör av dig till din handläggare och för-
klara att du inte hinner under den tiden. 
Glöm inte att be om ett skriftligt bevil-
jande för den förlängda tidsfristen.

Vad är normalt 
föräldraansvar?
Från och med 12-årsåldern anses vård 
och tillsyn inte tillhöra normalt föräld-
raansvar, enligt en dom i Regeringsrätten 
1997. Det enda sättet att ta reda på för-
äldraansvaret är att jämföra ditt barn 
med barn i samma ålder utan funktions-
hinder. Vad klarar den jämnårige kom-
pisen av som ditt barn behöver hjälp 
med?

Hos ett litet barn förändras hjälpbe-
hovet hela tiden i förhållande till att barn 
i samma ålder växer upp och blir mer 
självständiga. För en tonåring och ett li-
tet barn med samma hinder kan insat-
serna skilja sig stort. Detta eftersom ett 

litet barn i allmänhet kräver mycket om-
vårdnad och en tonåring i princip sköter 
sig själv.

Men små insatser går att få även för små 
barn, så det är aldrig onödigt att ansöka 
om stöd och hjälp via LSS. Enligt en dom 
i Regeringsrätten 2001 (RÅ 2001 ref 33) 
ansågs en döv fyraårig flicka tillhöra LSS 
personkrets och fick därmed insatsen 
avlösarservice i hemmet.

Oavsett hur gammalt barn du har om-
prövas LSS-insatserna vartannat år. Om 
ditt barns hjälpbehov drastiskt ändras 
under denna period har du rätt att läm-
na in en ny ansökan tidigare.

Vad är en 
individuell plan?
Den som tillhör LSS personkrets kan be-
gära att kommunen upprättar en indivi-
duell plan. Syftet med planen är att un-
derlätta för individen (eller föräldrarna 
till barnet) med funktionshinder genom 
att samordna insatser som ges av olika 
instanser.

Den individuella planen ger även för-
äldrar ökade möjligheter till bestämman-
de av vad man anser viktigt för sitt barn. 
Planen ska alltid utgå ifrån föräldrarnas 
eller den enskildes vilja och behov.

För att få en individuell plan vänder 
du dig till den som ansvarar för LSS-in-
satser i din kommun, till exempel din 
LSS-handläggare. Begär skriftligt att du 
vill ha en individuell plan. Detta kan du 
få inflytande över:

■ Vem som ska ansvara för att upprätta 
planen.

■  Vem eller vilka som ska medverka på 
planeringsmötena.

■  Vilka behov och insatser som är vik-
tigast och borde prioriteras.

■  Nya önskemål om insatser.
Kom ihåg att planeringsmötena inte 

kan fatta beslut om insatser, men med 
hjälp av en individuell plan kan du på-
verka hur insatserna ska se ut.

Den individuella planen ersätter inte 
andra planer, som habiliteringsplan och 
åtgärdsprogram. Vill du läsa mer om in-
dividuella planer kan du ladda ner Social-
styrelsens informationsmaterial ”Indivi-
duell plan – Ett sätt för dig att påverka 
din situation”.

Kan jag få betala?
I regel är insatserna via LSS gratis, men 
det finns några få undantag:

”Det viktigaste är att noga gå igenom sitt hjälpbehov. 
             När en LSS-ansökan ska skrivas är det svårt att veta exakt vad 
som är normalt föräldraansvar och vad som går utöver det.”
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■  Om kommunen står för den person-
liga assistansen som överstiger 20 tim-
mar har kommunen rätt att begära ett 
belopp som motsvarar det du får i assis-
tansersättning från Försäkringskassan.

■  Person som har inkomst kan få beta-
la skäliga avgifter för bostad, fritidsverk-
samhet och kulturella aktiviteter till 
kommunen. Detta regleras efter indivi-
dens inkomst och får inte överstiga kom-
munens självkostnader för verksamhe-
ten.

■  Föräldrar är skyldiga att bidra till 
kommunens kostnader för barnets klä-
der, måltider och fritidsverksamhet om 
barnet inte bor hemma utan i familje-
hem eller i bostad med särskild service. 
Detta gäller för barn under 18 år.

Kan jag överklaga?
LSS är en rättighetslag, vilket innebär att 
om du är missnöjd med beslutet som 
kommunen tar kan du överklaga det. 
Det första steget är att begära att kom-
munen eller Försäkringskassan omprö-

var sitt beslut. Om du fortfarande inte är 
nöjd med beslutet efter det, kan du över-
klaga det till Länsrätten.

Länsrätten prövar alla ärenden, men 
det kan ta upp till ett år. Du måste vara 
redo på en lång väntan. Men om du får 
ett beslut till din fördel är det värt mö-
dan. När du överklagar ett beslut är 
kommunen och Försäkringskassan skyl-
diga att ge dig information om hur du 
överklagar. Tydliga anvisningar om hur 
ett ärende går till får du hos Länsrät ten.

Om Länsrätten anser att du har rätt 
till en insats skickas ärendet tillbaka till 
kommunen. Länsrätten avgör bara om 
du har rätt eller inte rätt. Sedan går an-
svaret tillbaka till kommunen att utfor-
ma stödet. Ibland kan Läns rätten be-
stämma hur många timmar stöd barnet 
har rätt till, men det är ganska ovanligt. I 
vissa fall går det att överklaga till 
Länsrätten om man anser att kommu-
nen inte utformat stödet tillräckligt bra.

Om du får ett negativt beslut från 
Länsrätten kan du överklaga till Kam-
marrätten, vars beslut i sin tur går att 

överklaga till Regeringsrätten. För att 
ditt ärende ska tas upp i Kammarrätten 
eller Regeringsrätten krävs ett pröv-
ningstillstånd. Dessa domstolar tar bara 
upp ärenden som är principiellt intres-
santa och där lagen behöver förtydligas.

Det är bra att ha god kunskap om hur 
ärenden går till hos domstolarna. Läs på 
och fråga kunniga personer. Det kan va-
ra nyttigt att rådfråga någon som är in-
satt i lagen innan du går till domstol.

Vad händer om 
kommunen inte följer 
domstolens beslut?
Den kommun som inte följer domsto-
lens beslut och inte ordnar rätt insatser 
till dig och ditt barn kan få böta. Straff-
avgiften ligger på mellan 10 000 och en 
miljon kronor. Hur stor straffavgiften 
blir beror på hur lång tid kommunen tog 
på sig att ordna stödinsatsen och hur all-
varligt det var för individen.

Hur ska lagen tolkas?
Ett problem med LSS är att den tolkas på 
olika sätt i olika kommuner. Det finns 
ingen enhetlig tolkning som den enskil-
de kan luta sig mot. Du kan alltid påver-
ka handläggares tolkning genom att själv 
vara påläst både på lagen, dina behov 
och dina rättigheter.

När du förklarar dina behov, fokusera 
på en sak åt gången och var saklig. Försök 
organisera dina synpunkter efter ett 
punktschema så att du inte dribblar bort 
dig själv i argumenten. Du kan alltid 
hjälpa handläggaren att förstå dina be-
hov. Ofta har kommunens ekonomi en 
stor del i hur mycket stöd du kan få.

Påverkas andra bidrag 
och stödinsatser?
Ja, eftersom insatser via LSS kan göra din 
arbetsbörda som förälder mindre. Om 
du till exempel har ett fullt vårdbidrag 
för ditt barn och söker insatser via LSS 
som beviljas, ändras ditt behov av vård-
bidrag.

Om ditt barn får en personlig assistent 
minskar den tid du lägger ner på att vår-
da ditt barn och vårdbidraget kan därför 
sänkas i förhållande till hur mycket min-
dre tid din omvårdnad tar.

Att få insatser via LSS har förbättrat 
situationen för många funktionshindra-
de. För de flesta är det bra att söka insat-
ser via LSS, även om det betyder att an-
nat stöd riskerar att minskas. Vilket stöd 
som passar ditt barn är en individuell 
fråga. Om du anser att annat stöd mins-
kas för mycket jämfört med de insatser 
du får via LSS kan du överklaga det.

LSS fakta Män får mer stöd än kvinnor 

Antal personer 2000 4000 6000 8000
Daglig verksamhet

Boende, vuxna

Boende, barn

Korttidstilllsyn

Korttidsvistelse

Avlösarservice

Kontaktperson

Ledsagarservice

Personlig assistans

Råd och rön

Så många unga upp till 22 år får olika LSS-insatser. Korttidsvistelse är den vanligaste insatsen 
för barn och unga. För vuxna är daglig verksamhet vanligaste. Källa Socialstyrelsen.

I nästan alla åldrar får pojkar och män mer LSS-insatser än flickor och kvinnor. Störst är 
skillnaden i tonåren. Källa Socialstyrelsen.

LSS fakta Daglig verksamhet vanligaste stödformen
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Antal per 10 000 av befolkningen

Män

Kvinnor
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kraft

Hösten 2007
har vi plats för 
nya elever

NÄSTA NR

Nr 3/2007 kommer 
redan den 27 april!
ALFONSFÖRFATTAREN GUNILLA 
BERGSTRÖM, berättar om dottern 
Boel, som föddes med en utvecklings-
störning. Vi lottar ut Gunillas nya 
samling av berättelserna om Bill & 
Bolla – hennes särskilda böcker om 
barn med funktionshinder.

TEMA KÄRLEK. Våren är här och det 
spritter av känslor i kroppen. Men hur 
kan ungdomar med funktionshinder 
hitta kärleken? Vi möter experter, 
föräldrar och kärlekspar som själva 
berättar. Hur gör man när ungdomen 
behöver stöd? Hur långt kan man gå 
som förälder?

GUIDE NÄTVERK. Hitta nätverket som 
passar för just dig och din familj. Vilka 
nätverk finns och hur fungerar de? 
Hur får man kontakt med dem och 
vilken nytta kan man ha av dem?

HABILITERING. Hur fungerar habiliteringen och hur kan 
föräldrar se till att deras barn får rätt habilitering? Vi 
sammanställer en översikt av möjligheterna.

PLUS MASSOR av reportage, nyheter, 
tips och råd!

MISSA INTE NÄSTA NUMMER – beställ 
en prenumeration på 10 nummer för 
398 kronor inkl moms. Maila beställ-
ningen till annette.wallenius@fakta-
press.se

VAR MED OCH UTFORMA 
FÖRÄLDRAKRAFT TILL DEN TIDNING 
SOM DU SJÄLV VILL LÄSA!
Tyck till om aktuella frågor, saker du 
vill ändra på och tips om artiklar som 
du helst vill läsa. I det här numret 
presenterar vi Carina Ågren (se sidan 
13).
Hör av dig du också med ett mail till 
sara.bengtsson@faktapress.se om du 
också vill tycka till och hjälpa oss att 
göra tidningen riktigt läsvärd.

Annonstorget

Gunilla Bergström är en av Sveriges 
mest älskade barnboksförfattare.

Foto: Rolf Adlercreutz
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Många handikappförbund
– ett samarbetsorgan

Afasiförbundet i Sverige, Astma- och Allergiförbundet, Blodcancerförbundet, Bröstcancerföreningarnas Riksorganisation (BRO), De Handikappades Riksförbund (DHR)

Elöverkänsligas Riksförbund, Förbundet Blödarsjuka i Sverige (FBIS), Förbundet Funktionshindrade, Med Läs- och Skrivsvårigheter (FMLS), Föreningen Sveriges

Dövblinda (FSDB) , Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft, Hjärtebarnsföreningen , Hjärt- och Lungsjukas Riksförbund, Hörselskadades Riksförbund (HRF), ILCO, Riksförbundet

för stomi- och reservoaropererade, Neurologiskt Handikappades, Riksförbund (NHR), ParkinsonFörbundet, Primär Immunbrist Organisationen (PIO),

Prostatacancerförbundet, Psoriasisförbundet (PSO), Reumatikerförbundet, Riksförbundet Attention, Riksförbundet Cystisk Fibros (RfCF), Riksförbundet för döva,

hörselskadade och språkstörda barn (DHB), Riksförbundet för hivpositiva (RFHP), Riksförbundet för Mag- och Tarmsjuka (RMT), Riksförbundet för Njursjuka (RNj),

Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar (RBU), Riksförbundet för Social och Mental Hälsa (RSMH), Riksförbundet för Trafik- och Polioskadade (RTP),

Riksförbundet för Utvecklingsstörda Barn, Ungdomar och Vuxna (FUB), Riksföreningen Autism (RFA), Riksförbundet Sällsynta diagnoser, Schizofreniförbundet, STROKE-

Riksförbundet, Svenska Celiakiförbundet (SCF), Svenska Diabetesförbundet (SD), Svenska Epilepsiförbundet (SEF), Svenska Laryngförbundet (SLF), Svenska OCD-

förbundet Ananke, Sveriges Dövas Riksförbund (SDR), Sveriges Fibromyalgiförbund (SFF), Sveriges Stamningsföreningars Riksförbund (SSR), Tandvårdsskadeförbundet

(TF).

Handikappförbunden består av 43 handikappförbund med ca en halv miljon medlemmar.
Handikappförbunden är handikapprörelsens samlade röst mot regering, riksdag, centrala
myndigheter och organisationer.  Medlemsförbunden bedriver en omfattande verksamhet för att
förbättra situationen för sina medlemmar och för att skapa gemenskap. Många av
medlemsförbunden arbetar med familje- och barnfrågor.

Medlemmarna inom förbunden har olika behov men också många gemensamma. Det kan gälla
rätten till en likvärdig hälso- och sjukvård, till skola och arbete eller till att slippa utsättas för
diskriminering på grund av funktionsnedsättningar.
Läs mer på www.hso.se under Handikappförbunden, där det finns kortfattade presentationer av
våra förbund.

www.bellstasund.se

Vi tillhandahåller särskilt anpassat boende och 
daglig verksamhet enl. LSS för personer 

med utvecklingsstörning eller förvärvad hjärnskada.
• • • • •

Vill du veta mer om oss och våra olika verksamheter
så titta in på vår hemsida.

Bellstasund Omsorger AB

När livet stannar 
– 11 år och 338 
dagar med Jennie 
”En gripande historia som drar med mig rakt 

in i familjen Stoltz värld och lämnar kvar väl 

ingraverade spår.” Föräldrakraft

”Från början till slut en bok om människo-

värde och om den kärlek som Jennie väcker och fördjupar genom 

att fi nnas till.” UNIK, FUB:s tidning

Beställ boken direkt från författaren, Anette Stoltz, www. 
stoltz-progress.nu, 0731-804578 eller via www.adlibris.com 

Storgatan 35
910 60 Åsele
Telefon 0941-10464
E-post sitting@algonet.se

Besök vår hemsida på
www.sittingfeather.com

Praktiska och 
snygga kläder 
från Sitting 
Feather AB
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I HETLUFTENkraft

Jonas trotsade cp-
skadan och gjorde 
allt som kompisarna. 
Ibland gick det till 
överdrift. Men idag 
är han tacksam. Stö-
det från omgivningen 
har gjort honom till 
en självständig man 
– som går på sina två 
ben, trots att läkarna 
dömde honom till ett liv 
i rullstol. 

u debuterar han som förfat-
tare med den självutlämnan-
de och humoristiska boken 

om sig själv – ”Grabben i kuvösen 
bredvid”.

Boken är en självbiografi om hans 
kamp mot cp-skadan. Som nyfödd 
råkade han ut för syrebrist och tillbring-
ade sin första tid i livet i kuvösen på 
sjukhuset, därav det fyndiga namnet på 
boken. Med värme, humor och inspira-
tionsprittande energi guidar Jonas 
Helgesson oss genom hans liv. Han 
bestämde sig för att han skulle göra som 
alla andra, vägrade de tråkiga hjälpmed-
len och lärde sig leva utan hjälp från 
andra.

”Det verkade ohyggligt ouppnåeligt 
för mig vid den här tiden – en ren utopi. 
Jag tänkte nämligen att jag en dag skulle 
vara så frisk att folk skulle undra om jag 
överhuvudtaget någonsin hade varit cp-
skadad: ’Nä, du måste tala om ditt förra 
liv…’”

För Jonas har det alltid varit viktigt att 

tänja på gränserna. Hans föräldrar hade 
stor del i detta, då de alltid såg honom 
som Jonas och inte Jonas med cp-
skadan. Jonas skulle minsann göra allt 
som hans syskon gjorde.

Bland annat berättar han i boken om 
den gången hela familjen åkte till fjällen 
för att åka skidor. Jonas satt i rullstol, 
men skulle absolut ut i backen på ett par 
vanliga slalomskidor – livsfarligt.

”Fokuserad till max försökte jag hålla 
min kropp i schack, men jag höll på att 
svimma av rädsla. Att bromsa var 
dösvårt för mig, och att svänga likaså. 
Jag gjorde många besök i skogen och 
blev vän med snön på nära håll. Men till 
slut, efter många trillningar och volter, 
kom jag ner – helt levande, faktiskt.”

Varför skrev du boken?
– Det finns egentligen två anledningar. 

Den första är att jag behövde bearbeta 
mitt eget liv med hjälp av skrivandet. 
Den andra anledningen är att jag ville 
visa att man kan leva ett riktigt bra liv, 
även om man har ett funktionshinder, 
säger Jonas Helgesson.

Vilka reaktioner har du fått på boken?
– Bara positiva reaktioner. Alla läser 

boken, unga som gamla, lågutbildade 
som akademiker, säger han.

I boken beskriver du ditt liv och din si-
tuation med en stor gnutta humor, har 
du alltid haft en sådan självdistans?

– Jag ser mig själv som en väldigt glad 
person. Det finns ju så mycket mer än 
handikappet! Livet är inte tragiskt och 
man ska akta sig för att bli bitter och 
avundsjuk på andra. Jag har även testat 
på stand-up, vilket var riktigt kul! 
Utmaningar har alltid varit min grej och 
när man står där på scenen vet man inte 
hur det ska sluta. Antingen skrattar hela 
publiken med en eller så misslyckas 
man. En stand-up kväll kan alltid sluta i 
kalabalik och jag gillar den ovissheten. 
Jag blottar mig själv och hjälper män-
niskor att bättre förstå hur det är att leva 
med ett funktionshinder med hjälp av 
humorn.

Men kan man verkligen skämta om 
funktionshinder?

– Eftersom det är jag som skämtar om 
mitt eget funktionshinder tycker jag att 
jag kan gå hur långt som helst. Jag står 
inte på scenen och gör narr av personer 
med andra funktionshinder. Jag använ-
der bara humorn för att få människor 
att förstå att även om man har ett 
funktionshinder tar man inte allt så 
seriöst, vi har lika mycket humor som 
alla andra, säger Jonas Helgesson.

Du föreläser, stand-upar, driver ett eget 
företag och har debuterat med en egen 
bok, hur ser dina framtida utmaningar 
ut?

– Nu har jag skrivit en bok om mitt 
eget liv, i framtiden vore det kul att 
skriva en bok som ger inspiration och 
motivation till alla andra människor, 
säger Jonas Helgesson.

Vad är ditt tips till föräldrar, hur ska 
man stödja sitt barn?

– Jag gjorde som alla andra barn, blev 
en i gänget och accepterad. Föräldrar 
måste försöka se ett steg längre och inte 
titta på vad barnet inte kan. Fokusera på 
det som ditt barn kan och skulle kunna 
med rätt övning! Alla barn måste få göra 
det de tycker är kul, även om det blir lite 
krångligare. Det är mitt råd till alla 
föräldrar där ute.

Jonas Helgesson
Lärde sig leva utan hjälpmedel

Text: Sara Bengtsson
sara.bengtsson@faktapress.se

N

Ålder: 29 år.
Familj: Mamma, pappa, 
storebror, storasyster och en 
underbar flickvän.

Bor: Malmö.
Aktuell: Med boken 
”Grabben i kuvösen bredvid”
Fritid: Spelar golf, skriver 

musik och dricker latte.
Motto: Det omöjliga tar bara 
lite tid.

Fakta Jonas Helgesson
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Frösunda LSS AB är ett helägt dotterbolag till 
Praktikertjänst AB som arbetar med personlig 
assistans enligt LSS och LASS samt stöd och 
service enligt LSS. www.frosunda.se

Handikappförbundens 
samarbetsorgan represen-
terar 43 medlemsförbund 
med totalt 480 000 

medlemmar. Handi kappförbundens mål är ett 
samhälle för alla som präglas av solidaritet, jämlik-
het och full delaktighet. www.hso.se

Svenska kyrkans centrum för handikappfrågor.
www.svenskakyrkan.se

Annonsörer i detta nr Samarbeten

Ågrenska bedriver verksam-
het för barn, ungdomar och 
vuxna med funktionshinder 
samt deras familjer och 

professionella som möter barn och familjer. www.
agrenska.se

  

Ny tidning
Föräldrakraft är en ny 
tidskrift för föräldrar 
till barn med funktions-
hinder och särskilda 
behov. Nästa nummer 
kommer i april 2007, 
fullproppad med tips 
och praktisk vägled-
ning, intervjuer, teman 
och reportage. Beställ 
en provprenumeration 
på 3 nr genom att fylla 
i kupongen här intill. 
Eller ta en 10-nummers-
prenumeration för 
endast 398 kronor så 
missar du ingenting!

om barn med 
funktionshinder

Ja tack, jag beställer:
Prova 3 nummer för 149 kronor inkl moms

10 nummer för 398 kronor inkl moms

Info om teman, utgivningsplan och annonspriser

Namn: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Adress: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Postnr & ort: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Telefon: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

E-post:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Övrigt meddelande: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . FK0702

Välj ett alternativ!

Klipp ut & posta kupongen 
i ett kuvert till FaktaPress,

Backebogatan 3, 129 40  Hägersten.
Eller maila till:

 info@faktapress.se
}

Prenumerera nu & få koll på dina rättigheter!

Sänd beställningen till FaktaPress, Backebogatan 3, 129 40  Hägersten. Eller maila till: info@faktapress.se

A-Assistans Leimir AB................ 32
Anatomic SITT AB ..................... 21
Anemon Personlig Assistans ...... 36
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Astra Tech AB  ............................ 16
Bellstasund Omsorger AB .......... 65
Camp Scandinavia AB  ............... 23
Cogmed Sverige AB .................... 15
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Confrere Juristbyrå AB ................. 3
DIN Assistans AB ....................... 29
Enigma Education ...................... 21
Enigma Omsorg ......................... 23
EO-Funktion AB ........................ 34
Etac Sverige AB ........................... 20
Föreningen Furuboda  ............... 15
Frösunda LSS AB ........................ 68
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HSO Handikappförbunden ....... 63
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Läkemedelsindustriföreningen .. 67
Max Assistans AB ....................... 20
Mayday Aid AB ........................... 32

McDonald’s ................................ 66
Minicrosser AB ........................... 37
Misa ............................................ 23
NÄRA Personlig assistans .......... 31
Ofus Rättsinfo AB ...................... 63
Olivia Personlig Assistans AB .... 22
Permobil Försäljning & Service . 19
Primed Fysio & Rehab AB .......... 37
RH-Nämnden ............................ 31
Riksföreningen Autism .............. 34
Särnmark Assistans AB .............. 30
Sitting Feather AB ...................... 63
SRF Iris AB.................................. 33
Stoltz Progress AB ...................... 63
Sydassistans AB .......................... 20
Syrsagården AB ........................... 13
Teckenförlaget i Bromma ........... 62
TomTom - Creating beauty ........ 62
TOP Industri AB ........................ 33
UPAB Utvecklingspedagogik ....... 9
Upp och ner Information .......... 52
Vår Omtanke .............................. 18
VH Assistans ................................. 2
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Ågrenska ..................................... 47
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framgå hur man kommer i kontakt med företaget och det 
ska framgå när texten redigerats senast. Att kraven efterlevs 
kontrolleras kontinuerligt av läkemedelsbranschens obero-
ende granskningsinstanser.

– Att det tydligt framgår vilka regler en hemsida måste följa 
är egentligen självklarheter som borde gälla alla sajter, menar 
Cecilia Kennerfalk. Med kvalitetsmärkningen ser besök-
aren lätt vilka regler som gäller för den sida man besöker. 
Märkningen blir alltså en trygghet för den som söker fakta 
om läkemedel och hälsa på nätet. 

Över 100 kvalitetsmärkta sajter

Kvalitetsmärkningen introducerades 2004 och antalet god-
kända sidor har stadigt ökat sen dess. Idag har drygt 100 
webbsidor erhållit märkningen.

– Märkningen får dock inte bli något statiskt, säger Cecilia
Kennerfalk. Märkta hemsidor granskas kontinuerligt för 
att de ska bibehålla hög kvalitet. Nästa gång du söker
information om hälsa och läkemedel på nätet så titta gärna 
efter LIFs kvalitetsmärke. 

Läs mer om kvalitetsmärkningen och ”Regler för Läke-
medelsinformation” på www.lif.se

Läkemedelsindustriföreningen, LIF är branschorganisatio-
nen för Sveriges forskande läkemedelsföretag. En viktig del 
av LIFs verksamhet är information kring läkemedel och 
hälsa. Många känner väl till Patient-Fass, boken som nu 
håller på att ersättas av Fass.se på Internet. 

– Nätet har blivit en självklar källa till information för män-
niskor över hela världen, säger Cecilia Kennerfalk, chef för 
LIFs informationsavdelning. Problemet är att veta vilken 
information man kan lita på och när det gäller hälsan vill 
man inte prova sig fram. 
 
De vanligaste sökmotorerna söker brett och erbjuder oftast 
långa listor med ospecifi cerade dokument från en mängd 
källor. Du hamnar då i en situation där det är upp till dig 
att kritiskt granska informationen, att ta reda på hur aktuell 
texten är och om källan är trovärdig. 

LIFs kvalitetsmärke

LIF har infört en kvalitetsmärkning som föreningens med-
lemmar kan ansöka om för sina hemsidor.

Sedan tidigare har läkemedelsbran-
schen ett gediget regelverk kring re-
klam och information om läkeme-
del. Dessa regler ligger till grund för 
de kriterier som måste uppfyllas för 
att erhålla LIFs kvalitetsmärke. Utö-
ver reglerna måste ytterligare kriterier 
uppfyllas. Det ska till exempel tydligt 

Text: Läkemedelsindustriföreningen, LIF

Om du söker på ordet ”hälsa” på Google överstiger antalet träffar 16 miljoner. För din trygghet 
är det är viktigt att du kritiskt granskar informationen och bland annat tar reda på vem eller vilka 
som står bakom webbsidan samt om texten är aktuell. Det är först då du kan göra din bedöm-
ning av materialets trovärdighet.

Kvalitetsmärkt
information om
läkemedel

ANNONS FRÅN LÄKEMEDELSINDUSTRIFÖRENINGEN, LIF

Cecilia Kennerfalk
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