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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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Hon har blivit som min lillasyster

atilda har funnits i 
Jennys liv i två år och 
idag känner hon sig 
som Jennys storasys-
ter.

– Själv är jag sladdbarn med syskon 
som är nio och elva år äldre än mig. 
Jenny har blivit en del av mitt liv och 
vi kommer inte tappa kontakten med 
varandra, även när jag byter arbete.

Jenny är 16 år och har Downs syn-
drom. Matilda har under deras även-
tyr tillsammans plockat med sig ka-
meran och dokumenterat hennes 
vardag.

– Jag ville visa vilken fantastisk per-
son hon är och vilket roligt liv hon 
har. Jag var trött på alla ”tycka synd 
om”-reportage som hela tiden cirku-
lerar i media när det handlar om per-
soner med funktionshinder. Jag ville 
att världen skulle få se henne som 
person, inte som funktionshindrad. 
Hon är speciell, men väldigt svår att 
inte tycka om, berättar Matilda.

När Matilda började arbeta med Jenny 
visste hon ingenting om Jennys funk-
tionshinder. Hon drogs in i arbetet ut-
an några förutfattade meningar och 
fick snabbt lära sig att kommunicera 
med Jenny.

– I början var det svårt att kommu-
nicera och det kunde ibland leda till 
frustration hos Jenny. Men idag har 
jag lärt mig hennes särskilda tecken 
och vi har kommit varandra mycket 
nära, säger Matilda.

När Jenny och Matilda träffas gör de 
roliga saker som att rida, bada och le-
ka i bollrum.

– Man lär sig att möta olika män-
niskor och inte minst att bejaka sin 
barnsliga sida, säger hon.

Fotoprojektet presenterades på 
Foto grafins hus i Stockholm och het-
te just ”Jenny”. Nu arbetar Matilda vi-
dare som personlig assistent, samti-
digt som hon letar uppdrag som fo-
tograf.

– Det kommer kännas tråkigt den 
dagen jag slutar arbeta med Jenny. 
Men då kommer vi umgås på fritiden 
ibland ändå, jag vill verkligen inte slu-
ta träffa henne, berättar Matilda.
 Sara Bengtsson

NAMN: Matilda Ronja Karlsson
ÅLDER: 21
BOR: Stockholm
ARBETE: Personlig assistent
AKTUELL MED: Fotoprojekt om Jenny Isaksson 
Feustel

4 FÖRÄLDRAKRAFT # 3, 2007

Matildas 
modell
Jenny Isaksson Feustel har blivit fotomodell. 
När hennes assistent Matilda Karlsson gick 
på Fotoskolan i Stockholm valde hon att 
följa Jenny för sitt examensarbete. 

M

REPORTAGE kraft
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”Jag ville visa 
vilken fantastisk 
person hon är 
och vilket roligt 
liv hon har.”
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24 Gunilla Bergström har gjort sig känd som Alfons 
Åbergs mamma. Men hennes viktigaste föräldra-

skap har varit åt de två idag vuxna barnen. Den ”överbe-
gåvade” Pål och den ”underbegåvade” Boel som aldrig 
börjat tala.
Nu släpper hon den efterlängtade samlingsboken ”Stora 
boken om Bill & Bolla” som handlar om livet med 
hennes egna barn.
Boken vänder sig först och främst till syskon i ett försök 
att visa barnen att de inte är ensamma.

Kärleksnummer: När det våras
för kärlek och känslor

36Föräldrakraft bjuder på ett 
tema om kärlek. Vi talar 

med experter med lång erfarenhet 
och vi träffar även tre ungdomar: 
Marie, Johan och Sahar.
Får ungdomarna rätt stöd och hur 
ska man tänka som förälder?

46 Hellre en nervös ungdom än att morsan 
ringer och söker jobb. Det menar Anne 

Buckard på bemanningsföretaget Iris. Ungdomar 
med funktionshinder är underrepresenterade på 
universitet och högskolor. Stöd finns att få, så 
börja planera redan nu för din ungdoms framtid.
Fler ungdomar med funktionshinder går vidare 
till högre studier, men fortfarande är de få. Läs 
vårt taktiksnack och bli intresserad – så får ditt 
barn en bra utbildning och ett roligt arbete.

kraft
Varför är något så

naturligt som sex och 
kärlek så svårt

att prata om? Skriv till 
mig och berätta vad 

du tycker!8 Chefredaktör Sara Bengtsson 
resonerar kring kärlek och 

relationer.

6 FÖRÄLDRAKRAFT # 3, 2007

Arga föräldrar ger 
skolministern bakläxa

50 Upprörda föräldrar och 
pedagoger debatterar 

kring skolminister Björklunds 
framträdande på Särskolans 
rikskonferens den 28 mars. 
Ministern menar att en inklude-
ring av alla barn i vanliga skolan 
är en fin idé som inte fungerar i 
praktiken. Efter detta har han 
fått stora och många reaktioner.

DEBATT kraft

Skolminister
Björklund tycker att inklude-
ring av barn med en utveck-
lingsstörning i den vanliga 
skolan är en vacker tanke 
som inte fungerar i prakti-
ken. (SvD, 28 mars 2007). Tur 
för Jan Björklund att han 
avslöjar sina högst oveten-
skapliga åsikter på hemma-
arenan – i ett internationellt 
sammanhang hade han blivit 
antingen utbuad eller 
utskrattad.

Flera decenniers forsk-
ning och praktisk tillämp-
ning av målinriktad inklude-
ring ˆ främst i Kanada, USA, 
England och Australien - 
visar på klara pedagogiska, 
sociala och ekonomiska 
fördelar och många av dessa 

fördelar har redovisats i 
Carlbeckkommitténs 
utredning om särskolan. Men 
den har skolministern 
bestämt sig för att kasta i 

papperskorgen. Detta är 
minst sagt ett pikant sätt för 
en skolminister att hantera 
väldokumenterad kunskap.

Men trots det arroganta 

tilltal Björklund väljer att 
använda, så kvarstår frågan 
om valfrihet. Vi förutsätter 
att om särskolan ska finnas 
kvar så ska även föräldrarnas 
rätt att fritt välja skolform för 
sitt barn permanentas och att 
alla resurser följer med 
barnet till den skola föräld-
rarna väljer. Det är elevens 
utveckling och behov som 
ska vara i fokus, inte särsko-
lans.

Många exempel på lyckad 
inkludering finns även här 
hemma i Sverige. Gör läxan 
Jan Björklund och besök 
dessa skolor, så kan du 
upptäcka hur en vacker tanke 
kan se ut i verkligheten!

Olle Ringström, Judith 
Timoney och Anneli Tisell
Föräldrar till inkluderade barn

Underkänt

Hallå skolministern 
– du glömde göra läxan!
Skolminister Jan Björklund uttrycker åsikter utan vetenskaplig grund. Om 
särskolan blir kvar ska även föräldrarnas rätt att fritt välja skolform permanen-
tas, skriver föräldrarna Olle Ringström, Judith Timoney och Anneli Tisell.

Vet skolminister Jan Björklund vad han pratar om när han 
stoppar integrationen av särskolan? 

Skaffa jobb och utbildning
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S
ara: Titta, Martin har 
en liten rumpa!

Martin: Du har 
också en liten rumpa, 
Sara!

Sara: Jag har en liten lagom 
rumpa!

Martin: Jag med!

Ja, så börjar det. Man är tre år 
och upptäcker att kompisen på 
dagis har en liten rumpa eller 
något annat fascinerande. Det är 
oskyldigt, gulligt, komiskt 
(skulle vi vuxna vilja kalla det) 
och livsviktigt. Det är på dagis, i 
kuddrummet och vid matbordet 
man lär sig att föra sig med 
andra människor.

Av en händelse hittade jag för 
ett tag sedan en gammal pärm 
från mitt första dagis. Dagis-
fröknarna hade snällt nog sparat 
teckningar och andra fantastiska 
verk från den lilla treåring jag då 
var. Och konversationen jag 
hade i badrummet med en av 
mina bästa kompisar en novem-
bermorgon. Tänk vad kul och 
naturligt det var med rumpor 
när man var tre år!

Det är svårt att prata om sex 
och relationer. Det berör oss alla 
och de flesta av oss tycker att det 
är lite pinsamt och svårt. 
Sexualiteten ligger så nära oss 
själva och vi vill helst inte skylta 
med våra allra innersta tankar. 
Därför blir det naturligtvis svårt 
att hantera när barnen undrar 
och vill börja experimentera.

Men det måste pratas om det. 
Barn i allmänhet upptäcker 
själva och de flesta lär sig 
hantera sina känslor och sin 
sexualitet väldigt bra. Tack vare 

att de får en egen sfär dit 
föräldrarna inte når. De får vara 
själva med varandra och lär sig 
det sociala uttrycket människor 
emellan.

Men vad händer när ett barn 
har ständig översyn från föräld-
rar och personal? När ska man 
då få tillfälle att tjuvkolla på 
andras kroppar? Och när man 
blir äldre, testa att flirta med 
någon. Tänk vad pinsamt om de 
vuxna skulle titta på!

Och vad händer när ett 
funktionshinder försvårar de 
sociala kontakterna eller bidrar 
till fysiska begränsningar? 
Många föräldrar står handlösa 
inför dessa stora problem.

Föräldrar står och stampar 
och vet inte vad de ska göra. 
För var finns informationen? 
Varför vågar inte personal på 
vissa ungdomsmottagningar  
ta emot unga med funktions-
hinder? Och varför får många 
barn i särskolan sämre infor-
mation om sex- och samlev-
nad? Ska man inte ha en 
sexualitet och bli kär om man 
har ett funktionshinder?

Sexualiteten är inte synlig, 
men den finns alltid där och 
genomsyrar samhället och våra 
tankar. Det är normalt och så 
ska det vara. Sexualitet handlar 
inte bara om att ta på sig 
snygga kläder och vara attrak-
tiv för andra. Det handlar om 
det mänskliga mötet. Attrak-
tioner mellan människor.

Vi är rädda för att barnen ska 
råka illa ut och det är lättare att 
skydda dem än att släppa ut 
dem i det stora okända. Vi är 
rädda för att hemska saker ska 
hända. Saker som vi inte kan 
styra över.

Den här gången har vi samlat 
Sveriges experter, som ger svar 
på dina frågor. Vi har inga 
klara besked om hur du ska 
göra. Men vi hoppas att vårt 
kärleksnummer öppnar för nya 
debatter och en öppnare syn på 
ungdomarnas sexualitet.

Sara Bengtsson

Varför 
vågar inte 
personal 
på vissa 
ung-
doms-
mottag-
ningar 
ta emot 
unga 
med 
funktions-
hinder?

”
En lagom rumpa

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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Vi gör Föräldrakraft

1.Jag tänker på hur 
roligt det är att få så 
många trevliga åsikter 
och kommentarer från 
våra läsare.
2. Tom Wolfe skriver 
kul om nästan vad som 
helst, till exempel i 
boken ”I am Charlotte 
Simons”.
3. Jag passar – Öster 
är ju inte med.

1. Vem är det som vak-
nar? (Är han en glad 
en eller är han en trött 
en eller är han en man 
med lust på livet?) 
2. Fyra grundstenar 
till ett bättre liv av Don 
Miguel Ruiz. 
3. Om jag visste skulle 
jag kunna vinna en 
massa pengar på tips. 
Men det är KUL att ÖSK 
är tillbaka! 

1. Vad är klockan? 
Skiner solen?
2. Doktorn kunde 
inte riktigt laga 
mig av Christina 
Renlund.
3. Som vanligt. Jag 
gör bort mig i alla 
sociala samman-
hang eftersom jag 
inte hänger med.

1. På mina barn.
2. Nisse går till posten 
(barnbok).
3. AIK vinner.

1. Ut och gå mor-
gonpromenad med 
mina ”kompisar” 
(stavarna).
2. Nobels testamen-
te av Liza Marklund.
3. Djurgården (de 
är väl med i år?) = 
noll koll.

1. ”Åh vad jag är trött” 
(beror nog på att det 
fram till nu har varit 
vinterhalvår, det blir 
bättre snart).
2. Stieg Larsson, Mille-
nium-serien, bästa två 
böckerna jag har läst 
(kommer ytterligare en 
inom kort).
3. :-) AIK vinner.

Första tanken när jag vaknar på morgonen: Boktips: Så går det i allsvenskan: 

Sara Bengtsson
Chefredaktör

1 2 3

Lotta Appelquist
Annonsförsäljning

1. Vilken tur, jag 
fi ck sova! Om 
inte: Kanske kan 
jag nicka till lite i 
eftermiddag, det 
hjälper.
2. Illusionernas bok 
av Paul Auster.
3. Passar. Men 
jag garanterar att 
Södertälje eller 
Halden tar hem Tio-
milaorienteringen. 

Annette Wallenius
Kundtjänst

Sören Olsson
Krönikör

Anders Boye 
Annonsförsäljning

Mikael Nyberg
Grafisk formgivning

Valter Bengtsson
Ansvarig utgivare

Medarbetare 
i detta nummer:

Ninnie Wallenborg
Gästkrönikör

1. Bara fem minuter till.
2. Doktorn kunde inte 
riktigt laga mig av 
Christina Renlund.
3. Oj, fotboll är inte 
något för mig.

Jan Rocksén
Generadirektör
Specialpedagogiska 
institutet 
1. Var är katten?
2. Allt av Joyce Carol 
Oates, till exempel :
Älskad,saknad.
3. IFK Göteborg vinner.

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

redaktionen på Drottninggatan 83 i City, eller kom förbi 
vår monter på Leva & fungera i Göteborg 24–26 april!

1. Frukost som består 
av kaffe, gröt och 
morgon-tv.
2. El Choko av Markus 
Lutteman.
3. Elfsborg vinner.

Missa inte Sofi as 
expertsvar på juri-
diska frågor i nästa 
nummer!

Sofia Tedsjö
Jurist

Månadens citat:
”Funktions-
hindrade måste  
kräva att det 
finns sexlek saker 
som de kan 
använda.”

– Stefan Balogh, arbets-
terapeut med inriktning 
på klinisk sexologi 
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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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A
tt vara ledsagare, 
kontaktperson eller 
personlig assistent är 
en uppgift som ett 
antal, i huvudsak unga 

personer arbetar med under en 
period i livet.

Genom åren har jag mött många av 
dessa människor i olika sammanhang 
som har berättat om sina erfarenhe-
ter när det gäller att vara ledsagare 
eller kontaktperson.

Min son har under åren haft cirka 
sex-sju olika ledsagare och kontakt-
personer. De har stannat en tid och 
därefter dragit vidare i livet av olika 
anledningar.

Jag slås ofta av hur alla dessa 
människor tycks ha blivit påverkade 
på ett djupt själsligt plan efter 
kontakten med den funktionshindra-
de människan. De tycks ha blivit mer 
mogna som individer och de har en 
större närhet till sina egna känslor 
och sin sårbarhet efter att de har 
arbetat som ledsagare eller kontakt-
person. 

Det har fått mig att fundera över om 
det kan vara så att det egentligen är 
den utvecklingsstörda som ledsagar 
ledsagaren istället för tvärtom. 
Ledsagaren har varsamt blivit 
inbjuden till sitt eget inre universum 
fyllt av känslor och spontanitet av sin 
funktionshindrade medmänniska. 

Kanske är det så att det egentligen 
är ett ömsesidigt givande och tagande 
mellan kontaktperson och den 
utvecklingsstörda? Den som vid 
första anblicken hade ett behov av en 
kontaktperson kanske istället har 
hjälpt den normalstörda att få 
kontakt med sina egna känslor och 
sitt inre liv? 

Vem ska då kallas kontaktperson? 
Den ena får kontakt med olika delar 
av livet ute i samhället. Den andra får 
kontakt med sitt inre.

För mig är det en kittlande och 
spännande tanke. Och den känns inte 
alls särskilt konstigt heller.

Jag kan se i mitt eget normalstörda 
liv att jag får tillgång till en oändlig 
ström av spontanitet, kärlek och 
värme från mina vänner med olika 
sorters handikapp. 

Min egen son får mig ofta att 
ifrågasätta mina argument för och 

emot vissa saker på ett sätt som få 
andra människor klarar av. 
Värderingar och åsikter som jag 
trodde var helt självklara ändras till 
att inte alls längre vara så klara. 
Problem som jag tyckt vara fullstän-
digt olösliga löser plötsligt upp sig 
framför mina ögon. 

Han blir i de fallen min guide till 
det jag inte visste.

Det är en underbar gåva att få vara 
nära en person med en utvecklings-
störning. Det är få förunnat att få 
tillgång till sitt eget känsloliv, sin 
spontanitet och därigenom även sin 
kreativitet. 

För mig är spontanitet den verkliga 
källan till universums totala kreativi-
tetsbank. 

Det känns väl inte helt fel att få 
tillgång till det, va?

Mitt förslag är:
Ta din guide i handen och våga lita 

på det som händer.
Vad är det värsta som kan hända?
Tänk om du råkar känna en känsla 

inom dig som du inte trodde fanns.
Tänk om du blir engagerad i frågor 

som du tidigare inte ens flyktigt har 
funderat över.

Tänk om du skulle få ett berikat liv 
och upptäcka vilket underbart 
mirakel livet är.

Tänk om du upptäcker dig själv 
med ett lyckligt leende på läpparna på 
väg till jobbet.

Säg mig – kan det vara värt det?
Sören Olsson

BRUKARE OCH ASSISTENTER 
– VEM LEDSAGAR VEM?
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VARSÅGOD – ett smakprov på vad 
Föräldrakraft planerar att ta upp 
under 2007. Mer information finns 
på vår webbsida.

NR 2007-04 (31 maj)

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.

HJULTORGET-EXTRA. Vilka nyheter 
finns för barn och unga på Hjultorget 
som arrangeras av Riksförbundet för 
Trafik- och Polioskadade?

NR 2007-05 (7 september)

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 (oktober)

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.

NR 2007-07 (november)

GUIDE: FASS.   

TEMA ALTERNATIV VÅRD.   

TEMA SKOLA.   

Sören Olsson
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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: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . FK0703

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

Namn: Anders Lärka.
Ålder: 49 år.
Bor: Dala-Järna i Dalarna.
Familj: Gift, en dotter.
Yrke: Vad ska jag välja – 
bagare, lastbilschaufför, 
grävmaskinist, kretsloppstek-
niker (sopsorterare), överva-
kare...? I dagsläget har jag 
fokus på journalistik.
Fritid: Jag trivs att vara vid 
min fäbodstuga och att 
fotografera, fiska, träffa nya 
människor.
Så tycker jag om funktions-
hinder: Vad är ett hinder? Jag 
har ADHD men det ”hin-
drar” mig inte att tänka i 
andra banor. Det största 
”hindret” för många är alla 
de okunniga experter, som 
tror sig veta vad som är bäst 
för oss och inte har intresse 
av att fråga och ta reda på 
fakta. 
... om medicinering: Medici-
ne ringen för ADHD med 
centralstimulerande får 
okunnigt folk att gå i taket ef-
tersom namnen förknippas 

med illegal narkotika. Många 
föräldrar är rädda att barnen 
ska bli knarkare av medici-
nen, men många undersök-
ningar visar att det är större 
risk att man hamnar ”fel” 
utan medicinen. Tyvärr finns 
det för lite kunskap i Sverige 
och att fråga efter kunskap i 
broderlandet Norge, som har 
20-30 års kunskap, är vad jag 
förstått inte aktuellt eftersom 
det skulle vara förnedrande 
för svensk sjukvård.
... om myndigheter: Varför 
jagar Försäkrings kas san 
vårdtagaren och inte vårdgi-
varen? Jag fick vänta över ett 
år på hjälp för min diagnos. 
Borde inte Försäkringskassan 
ställa högre krav på vårdgiva-
ren – det är trots allt de som 
skall ”hjälpa” oss. ●

Anders vill öka trycket på 
långsamma vårdgivare

Trivs vid sin fäbod.

CP?
Läs mer på 

 www.movewalk.se 
Göteborg  Tel: 031 - 55 84 20 
Stockholm Tel: 08 - 624 99 91 
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Jan Björklund stoppar 
integrationen av särskolan

egeringen stoppar 
förslaget att slå 
samman särsko-

lan med den vanliga 
skolan. Det meddelade 
skolminister Jan Björk-
lund när han mötte 850 
skolledare, pedagoger och 
politiker på Särskolans 
rikskonferens i Norr-
köping i slutet av mars.

– Barnen i särskolan har så 
speciella behov att de inte 
kan få den hjälp de behöver 
om de integreras i den van-
liga skolan, anser Jan Björk-
lund som därmed mot sätter 
sig den statliga utredning 
som föreslagit att alla barn 
ska undervisas tillsammans.

– Elever med utvecklings-
störning kan ytligt sett inte-
greras i en vanlig skolklass 
men risken är stor att de i 
verkligheten blir väldigt en-
samma och får mycket säm-
re stöd. De måste i så fall 
också underställas samma 
krav som andra elever och 
riskerar att bli underkända. 
Det är inte en rimlig situa-
tion, säger Jan Björklund.

Som ett ytterligare argu-
ment för att behålla särsko-
lan sa Jan Björklund att för-
äldrarna är mycket nöjda 
med särskolan idag:

– Det är de skolföräldrar 
som är mest nöjda. Många 
av dem har tidigare haft sina 
barn i vanliga skolan och 
upplevt att de inte får det 
stöd som behövs. Jag tror att 
det är andra skolformer än 
särskolan som behöver för-
ändras mer.

Rikskonferensen i Norr kö-
ping var Jan Björk lunds för-
sta framträdande där han 
som skolminister tog upp 
särskolans framtid.

Det var många som med 

spänning väntade på att få 
höra skolministerna syn på 
särskolan, inte minst med 
tanke på att den borgerliga 
regeringens tidigare presen-
terade planer på skärpta krav 
på betyg fått stark kritik.
Många befarar att detta ökar 
utslagningen av elever med 
särskilda behov.

Reaktionerna på beskedet 
om att särskolan behålls i 
sin nuvarande form resulte-
rade i många negativa kom-
mentarer bland deltagarna 
på särskolekonferensen, där 
många istället efterlyste en 
integrering av särskolan i 
den vanliga skolan.

Flera deltagare reagerade 
starkt negativt på Jan Björk-
lunds uttalande om hur 
”grym och orättvis” han 
upplever ”att naturen är” när 
han besöker skolor med elev-
er som har funktionshinder.

– Det är stötande och 
vämjeligt att skolministern 

uttalar sig på ett sätt som 
kan uppfattas som att ingen 
förälder skulle vilja ha ett 
barn som går i särskolan, 
kommenterade en konfe-
rens deltagare.

– Tänk på de ungdomar 
som också fanns i publiken 
och fick känna att ”jag finns 
men ingen önskar mig”, sade 
en annan besviken åhörare.

Jan Björklund betonade hur 
viktigt det är att det är för-
äldrarna som avgör om bar-
net ska gå i särskola eller van-
lig skola.

Föräldrarnas rätt att be-
stämma ska, enligt minis-
tern, skrivas in i skollagen 
som väntas bli klar 2008-9.

– Förr var det skolläkaren 
som hade ett avgörande in-
flytande. Nu är det föräld-
rarna som bestämmer i stör-
re grad men enligt lagen kan 
skolan fortfarande bestäm-
ma. I verkligheten accepte-
rar föräldrarna inte att sko-

lan bestämmer och vi kom-
mer att förändra lagen så att 
föräldrarna får sista ordet.

Föräldrar kommer dock in-
te att få bestämma i alla si-
tuationer.

– Föräldrarnas rätt kom-
mer inte att vara absolut. 
Om det är uppenbart att 
föräldrarna gör fel måste 
samhället till sist kunna fat-
ta beslut om vad som är bäst 
för barnet.

Skolministern hävdade 
att kommunerna ibland pla-
cerar barn i särskolor utan 
att först ha gjort en grundlig 
utredning.

– Det ska inte vara möjligt 
att skriva in ett barn i sär-
skolan utan att man först 
gör en ordentlig utredning. 
Det förekommer på en del 
håll och det är inte rimligt.

Skolministern utlovade 
en statlig satsning på fort-
bildning för särskolans per-
sonal.

– Det behövs en fortlöpan-
de kompetensutveckling in-
om särskolan, men sedan 
kommunerna tog över verk-
samheten har fortbildningen 
sjunkit under en nivå som är 
acceptabel. Staten ska återta 
ansvaret för fortbildningen. 
De som arbetar inom sär-
skolan måste ges återkom-
mande tillfällen att tanka ny 
kunskap och att fördjupa sig, 
sa Jan Björk lund.

Särskolans träningsskolor 
ska behållas trots förslag om 
motsatsen, enligt ministern.

– Träningsskolan är för de 
barn som har de absolut 
största behoven och därför 
är jag rädd för att ta bort 
den. Än så länge har jag inte 
hört tillräckligt starka argu-
ment för att jag ska vilja av-
skaffa träningsskolan.

Jan Björklund gjorde bara 
en kort visit på särskolans 
konferens men framhöll 
trots det att han var angelä-

Skolministern underkänner utredningen som ville 
slå ihop särskolan med den vanliga skolan

Konferensdeltagare om Björklunds uttalande:

”Stötande och vämjeligt”

R Ministerns besked:
• Särskolan blir kvar.
• Föräldrar får lagstadgad rätt 
att avgöra om barnet ska gå i 
särskola eller inte.
• Kommunerna måste göra 

ordentlig utredning av 
varje barn.
• Staten betalar ny 
satsning på fortbild-
ning av särskolans 
personal.
• Träningsskolorna 
blir kvar.
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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

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:

gen om att lyssna på syn-
punkterna från pedagogerna, 
skolledarna och andra exper-
ter på konferensen.

Samtidigt påpekade han att 
särskolan är en dyr verksam-
het.

– Vi ska utveckla särskolan 
och i det arbetet är det ni som 
är experterna, inte jag. Vi ska 
lyssna på er för att kunna byg-
ga vidare och göra skolan bätt-
re. De barn som ni har ansvar 
för är i kommunal och ekono-
misk mening de mest kost-
samma och drar absolut mest 
resurser, sa Jan Björk lund.

Efter att ha lyft fram de hö-
ga kostnaderna pratade Jan 
Björklund åter om hur vik-
tigt det är att slå vakt om sär-
skolan:

– Jag är oerhört stolt över 
de insatser som vi gör för de 
som har det svårast. Utveck-
lingen får inte innebär att vi 
river ner, sa Jan Björklund.

Valter Bengtsson

Heta känslor efter 
ministerns utttalande, 

se Debatt sid 50-51.
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044-781 46 50 www.furuboda.se

Vill Du ha ett r(v)iktigt jobb? 

 I folkhögskolan får man möjlighet att utveckla sina kunskaper, färdigheter och intressen.  
Man kan även komplettera sina betyg eller läsa in behörigheter. Studierna sker i en tillgänglig 
utvecklande social miljö och Furuboda erbjuder ett trivsamt och modernt internat.

Sök då till vår ettåriga assistentutbildning. Ett yrke för dig som vill arbeta med människor 
som behöver assistans i hem, skola eller arbetsliv. Ämnesbeskrivningar; Psykologi, Etik, 
Handikappkunskap, handikappolitik, pedagogik tecken som stöd, AKK alternativ kom-
munkation, fritidskunskap/föreningskunskap, ergonomi/hälsa och mycket mer.  Under 
utbildningen gör du tre veckors praktik per termin.

Ansökan gör du senast den 15 maj på vår ansökningsblankett som fi nns på nätet eller 
som du kan beställa via skolkansliet. 

Vi gör 
det möjligt!

Sveriges musik- och kulturskolor ska 
bli mycket bättre på att ta emot barn 
och unga med funktionshinder.

– Målet är att vi ska fördubbla antalet 
elever med funktionshinder, säger Per 
Sjöberg som är ordförande i SMOK, 
Sveriges Musik- och kulturskoleråd.

Nyligen startades ett treårigt utbild-
ningsprojekt som kallas Pascal. Vid det 
första utbildningstillfället deltog mer än 
130 musik- och kulturskolelärare.

– Jag tror att man inte är bekant med 
alla de funktionshinder som finns. Vad 
är möjligt att göra? Vilken pedagogisk 
metod ska jag använda för att nå den 
här unga personen? Det kanske 
också är en rädsla inombords, 
som man måste komma över, 
säger Dag Krafft, kanslichef på 
SMOK till Sveriges Radios pro-
gram Mitt i musiken.

Bakgrunden till att Pascal-
projektet har dragits igång är 
att en kartläggning häromår-
et visade att musik- och 
kulturlärarna var skräm-
mande dåliga på att möta 
barn med funktionshinder.

– I den nya Pascal utbild-
ningen tar vi in dessa frågor 
på ett bra sätt, säger Per 
Sjöberg till Mitt i musiken. 

– De kommuner som är 
med i projektet blir pilot-
kommuner och inspiratörer 
för alla andra. Vi hoppas få en 
riktig effekt som når hela Sverige, säger 
Per Sjöberg.

 Valter Bengtsson

Musik- och kulturskolerådet finns på 
www.smok.se

Musikskolor ska fördubbla antalet 
elever med funktionshinder

Per Sjöberg, SMOK, utbildar musiklärare 
som ska inspirera hela Sverige.

”Utbilda alla i kommunen”
Utbilda alla kommunens anställda 
i hur man bemöter personer med 
funktionshinder. Det kräver 
folkpartiet, moderaterna och 
kristdemokraterna i en motion till 
Göteborgs kommunfullmäktige.

– Många funktionshindrade 
upplever att man pratar till dem 
eller ännu värre över och förbi 
dem, inte med dem, säger Mikael 
Janson (fp). VB

Vården måste bli bättre på att 
klara sällsynta diagnoser
Sjukvården måste bli bättre för 
dem som har sällsynta diagnoser, 
anser Riksförbundet Sällsynta 
diagnoser. 

– Vi vill få igång en diskussion 
om hur kunskapen om sällsynta 
diagnoser kan samlas  till natio-
nella medicinska center, säger 
Elisabeth Wallenius, ordförande i 
Riksförbundet.

– De som har sällsynta diagno-
ser, som är komplexa, har ett 
annorlunda vårdbehov. Sjuk-
vården fungerar ofta dåligt. VB

www.sallsyntadiagnoser.nu

Marsch för tillgänglighet
Den 2 juni genomförs demonstra-
tionen Marschen för tillgänglighet i 
Stockholm. Den stöds av över 120 
organisationer och företag som vill 
att otillgänglighet klassas som 
diskriminering. I slutbetänkande 
om en samlad diskrimineringslag-
stiftning som lämnades till den 
förra regeringen föreslås att 
bristande tillgänglighet ska utgöra 
en grund för diskriminering. Det 
förslaget måste den nya riksdagen 
nu förverkliga, anser marschens 
arrangörer. www.marschen.se

Alla barn mår bra av kulturaktiviteter. 
Love Molin tog saken i egna händer 
och startade ett band med assistenter-
na, syskonen och kompisarna.
I Föräldrakraft nr 2, 2006 kunde man 
läsa om Love och hans skivsläpp.
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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

Aluminiumbrickan är smidig och nätt 
och har ett inristat telefonnummer på 
sig. Sedan ett tag tillbaka uppmanar 
räddningspersonal världen runt privat-
personer att alltid ha ett ICE-nummer 
(In case of emergency) i mobi-
len. Nu har sju ungdomar i 
Gällivare producerat en liten 
ICE-bricka som går att fästa på 
mobilen eller i nyckelknippan. 

– Vi har märkt att många 
föräldrar intresserar sig för 
brickan. Deras barn har inte 
alltid mobiler på sig och det är 
viktigt att räddningspersonal 
har möjligheten att lätt nå för-
äldrarna om någonting hänt 
deras barn, säger Lisette Singström, vd 
för ICE Tag UF.

ICE-numret är till för att räddnings-
personal snabbt ska kunna nå närmast 
anhörig, till exempel föräldrarna. Den 
nya brickan har sålt riktigt bra i 
Gällivare, där ungdomsföretaget sam-
arbetar med Räddnings tjänsten. Före-

taget har sålt brickan i ett par måna-
der och har än så länge sålt drygt 150 
brickor.

– För den som vill ha en lite piffigare 
bricka finns möjligheten att få en liten 

strassten på brickan, utan extra 
kostnad, säger Lisette Sing ström.

Nu spånar företaget på att 
fortsätta sälja brickorna även när 
företagsåret tagit slut. Ett UF-fö-
retag (Ung företagsamhet) får 
endast hålla på i ett år. När detta 
året är slut måste ungdomarna 
bestämma om de ska satsa och 
starta ett riktigt företag.

– Vi får se hur det blir. Först 
fokuserar vi på det här året och 

sedan får vi fundera över om vi ska fort-
sätta, säger Lisette Sing ström.

 Sara Bengtsson

LÄNKTIPS: ICE Tag UF: www.icetag.se
Ung Företagsamhet: www.ungforetagsamhet.se

En ung kund 
med sin ICE 
Tag-bricka.

Historisk FN-konvention 
för funktionshindrade

Unga entreprenörer i Norrbotten
hjälper till att hålla koll på barnen

LÄS MER PÅ WWW.FORALDRAKRAFT.SE
MOBILNUMRET SOM RÄDDAR LIV

FN-konventionen om rättigheter 
för personer med funktionshinder 
har nu undertecknats av Sverige. 
Fredagen den 30 mars var äldre- 
och folkhälsoministern Maria 
Larsson i New York och skrev 
under konventionen som ska ge 
funktionshindrade uttalade 
rättigheter i samhället.

Maria Larsson liknar den nya 
FN-konventionen vid underteck-
nandet av barnkonventionen.

– Det är ett historiskt steg att 
funktionshindrades rättigheter slås 
fast i en FN-konvention och kan 
jämföras med när barnkonventio-
nen undertecknades 1990, säger 
Maria Larsson.

Sverige har aktivt drivit på för att 
sammanställa konventionen och 
nu har 70 länder skrivit under den. 
Konventionen slår fast grundläg-
gande rättigheter som rätten till 
icke-diskriminering, jämlikhet, 
oberoende, delaktighet och lika 
möjligheter. Rättigheter som redan 
finns i Sverige. Men man ska inte 
underskatta betydelsen även för 
Sverige, menar Maria Larsson. SB
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The Art of Mobility™ 

Styrka och smidighet

X850

Utomhusstolen Trax blir X850

• Ny fräck design

• Suverän stabilitet och framkomlighet

• Nya drivpaket ger längre körsträcka

• Robust stötdämparfunktion

Läs mer på www.permobil.se

Hjultorget satsar på att 
locka till sig ännu fler barn 
och unga till årets utställ-
ning av rullstolar, cyklar 
och andra hjälpmedel. 

Förra gången kom 4000 besö-
kare till mässan i Älvsjö och 
den här gången tror mässge-
neralen Anders Lissegårdh att 
det blir ännu fler. 

2007 års Hjultorget äger 
rum 6-8 september och 
arrangörerna RTP-S (Stock-
holms läns distrikt av 
Riks f örbundet för 
trafik-, olycksfall- 
och polioskadade) 
och Rekryterings-
grup pen Aktiv 
Rehabilitering är i full 
gång med att planera 
roliga aktiviteter för 
alla som vill hitta nya 
hjälpmedel och kanske även 
prova på elhockey.

– Det kommer att anord-
nas elhockeymatcher mellan 
olika lag men det blir också 
möjligt att själv prova på 
hockey, säger Anders 
Lissegårdh.

Dessutom väntas en del 
kända hockeyspelare från 
Djurgården gästa mässan 
och Anders Lissegård hoppas 
på publicitet både i 
Sportradion och TV:s Lilla 
Sportspegeln.

För att få upp intresset för 

barn och unga på Hjultorget 
har arrangörerna även 
kontaktat organisationer som 
RBU och FUB liksom en rad 
tänkbara utställare som har 
produkter som särskilt 
populära bland yngre.

Anders Lissegårdh tror att 
hockey kan locka många 
föräldrar med barn till 
Hjultorget. 

– Det som kommer att dra 
många unga och föräldrar är 
att man kan prova på att spe-

la elhockey och att man 
kan få träffa delar av 
Djurgårdens hockey-
lag, säger Anders 
Lissegårdh.

Hjultorget har 
arrangerats av RTP-S 
vartannat år sedan 
1983, då det började i 

liten skala med ett tiotal 
utställare i Vasahallen på 
Djurgården.

– Vi fick en massa förfråg-
ningar från fler utställare 
som ville vara med och 
därför flyttade vi arrange-
manget till Älvsjömässan, 
säger Anders Lissegårdh.

– Det som är allra bäst är 
att det är så många brukare 
som kommer, senast var det 
över 900 brukare och det är 
överlägset bland den här 
typen av utställningar. 
Hjultorget är en riktig 
brukarmässa.

Räkna med full fart i september

Hjultorget ska locka 
unga till elhockey

Anders 
Lissegårdh.

Elhockey från Malmö Open Elhocky i februari i år. 
Foto: Hjälpmedelsteknik Syd.
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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!

AnnCatrin 
Röjvik

Curt 
Jonsson

Juridik, skola, idrott, hjälp-
medel, sjukvård, sociala 
frågor, arbetsteknik... ja det 
mesta som rör barn med 
särskilda behov kan du fråga 
Föräldra krafts experter om. 
Här är några av dem som du 
kan ställa frågor till.

Lennart Jönsson, grundare av 
Misa AB, svarar på frågor om 
bland annat utbildning, 
arbetsliv och sysselsättning. 
Han nås via e-postadressen 
fraga.lennart@faktapress.se

Sofia Tedsjö och Mathias 
Blomberg är jurister på 
Confrere och ger svar på 
frågor om LSS, rätten till 
assistans, vårdnadsbidrag 
etcetera.

En rad olika experter knutna 
till Ågrenska Stiftelsen med-
verkar med svar om bland 
annat sällsynta diagnoser och 
pedagogik. Bland experterna 
finns:

Ingrid Olsson, överläkare, 
Drottning Silvias barn- och 
ungdomssjukhus.

Psykologerna Helena 
Fagerberg-Moss och Bengt 
Aldén.

Specialpedagogen AnnCatrin 
Röjvik.

Handikappförbunden med-
verkar med expertsvar om 
samhälle, skola etcetera bland 
annat genom Annika Nyström 
Karlsson, utredare på HSO.

Jenny Ström, konsult, peda-
gog och föreläsare inom 
neuropsykiatriska funktions-
hinder. Maila henne på 
admin@jennystrom.com

Frågor om idrott kan ställas till 
Anna Ronquist, rektor på 
Äventyrsskolan.

Curt Jonsson, utbildare på 
Modern Arbetsteknik 3J AB, 
kan ge tips om arbetsteknik.

Maila gärna frågor till info@
faktapress.se eller direkt till 
experterna. Du kan också 
sända frågan i ett vanligt brev 
till Föräldrakraft, FaktaPress 
AB, Backebogatan 3, 129 40  
Hägersten.

Expertsidorna gör ett 
upphåll i detta nummer men 
är tillbaka i nästa nummer!

Lennart 
Jönsson

Jenny 
Ström

Helena 
Fagerberg-
Moss

Bengt 
Aldén

Ingrid 
Olsson

Anna 
Ronquist

Sofi a 
Tedsjö

Mathias 
Blomberg

Fråga experterna!
EXPERTPANELEN NÅR DU VIA INFO@

FAKTAPRESS.SE
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Varannan kommun har inga åtgärdspla-
ner för att involvera barn och ungdomar 
med funktionshinder i fritidsverksam-
heten. Det visade en rapport från HSO, 
Handi kapp förbunden som publicerades 
2006. Nu kommer en ny handbok till al-
la som arbetar med fritidsverksamheten 
från HSO och Barnombudsmannen.

Skriften ”Mer än bara lite kul” ska 
handleda fritidsanordnare.

– Det är dags att synliggöra barnen. 
Satsningarna kostar ingenting. Nu finns 
ett unikt redskap för att göra någonting. 
Jag uppmanar alla som ansvarar för fri-
tidsfrågor att ta till sig de goda exemplen 
i skriften, säger Örjan Brinkman, gene-
ralsekreterare på HSO.

De stora bristerna som finns hos kom-
munerna är den dåliga samordningen, 
negativa attityder hos ledare, bristen på 
tillgänglighet och att det finns ont om 
ledsagare. Många kommuner anser att 

det är krångligt och svårt att involvera 
barn med funktionshinder i den vanliga 
fritidsverksamheten och skjuter istället 
gärna över den på handikappföreningar, 
handikappidrotten och barn- och ung-
domshabiliteringen.

– Det är viktigt att lyssna till vad barnen 
själva vill göra och inte vad vuxna anser 
att de kan göra. Barn med funktionshin-
der är i första hand barn, säger barnom-
budsmannen Lena Nyberg som under-
stryker att FN:s konvention om barnens 
rättigheter tydligt säger att inget barn får 
utestängas från en fritidsaktivitet på 
grund av ett funktionshinder.

Barnombudsmannen Lena Nyberg 
menar att kommunerna måste följa FN-
konventionen om barns rättigheter. 

– Barnens funktionshinder ska inte be-
gränsa deras liv och utveckling.

Med handboken ”Mer än bara lite kul 
– En skrift om hur vi kan utveckla friti-

den för barn och unga med funktions-
nedsättningar” hoppas HSO och Barn-
ombudsmannen inspirera kommuner 
att släppa in alla barn i fritidsverksam-
heten och se att alla tjänar på det. För 
barn med funktionshinder är det extra 
viktigt att ha en rolig fritid, eftersom le-
ken och fritiden bidrar till en rolig och 
aktiv habilitering.  Sara Bengtsson
LÄS OCH LADDA ner hela rapporten:
Handikappförbunden: www.hso.se
Barnombudsmannen: www.bo.se

Ny inspirerande handbok ska hindra att 
barn utestängs från fritidsaktiviteter
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Bättre fritid för alla 
■ Samverkan mellan alla aktörer som arbetar 
med barnen.
■ Barnet ska själv få välja aktivitet.
■ Personligt stöd till det barn som behöver 
det i samband med en aktivitet.
■ Stöd och handledning till ledare.
■ Barnet måste låtas prova nya aktiviteter i 
små steg.
■ Kartläggning och uppföljning.

”Det är dags att synliggöra barnen”
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F-PUNKT

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

ttrycket ”en skola för 
alla” har använts så of-
ta och så länge att det 
kan upplevas som ett 
mantra utan utveck-
lande kraft. Begreppet 

kan i stort sett alla skriva under på sär-
skilt om man inte preciserar så noga 
vad man egentligen menar och kanske 
dessutom tycker att det finns ett antal 
undantag.

Ett annat sådant begrepp är integre-
ring. Det används i flera olika samman-
hang och avser oftast en process som 
ska leda till ett tillstånd av integration. 
På samma sätt som ”en skola för alla” är 
det svårt att finna de som är emot den-
na process.

Begreppet integrering behöver ut-
vecklas och problematiseras kring. 
Ibland beskrivs integrering i skolan lite 
förenklat som ”att gå i samma klass”. 
Att placera ett antal barn i samma klass-
rum kan väl på sin höjd ses som ett 
medel att uppnå något och inte ett mål 
i sig. Dessutom är detta sätt att ordna 
lärandesituationer styrt av bland annat 
resurstilldelning och traditioner.  På 
samma sätt kan det inte vara ett mål för 
integrationssträvanden att alla ska sitta 
i samma klassrum. I själva verket kan 
det vara så att denna gamla föreställ-
ning om att skola är liktydigt med klass-
rum låser tanken. Är det verkligen så 
att detta med att placera 25-30 barn i 
samma rum är den för alltid ultimata 
formen för skola och därmed lärande?

Målet med integrering kan beskrivas i 
termer som delaktighet, gemenskap 
och lärande. Man talar ibland om indi-
vidintegrerade elever. Då åstadkommer 
man i praktiken segregation i och med 
att man pekar ut en eller flera individer 
som egentligen inte tillhörande grup-

pen. Är det, med andra ord, säkert att 
integrering är positivt som de flesta 
hävdar? Det tycks bero på vad man läg-
ger in i begreppet.

Numer har allt fler börjat använda be-
greppet inkludering eller inklusion som 
ett slags översättning av engelska inclu-
sion. Jag har märkt att det ibland an-
vänds liktydigt med integrering. Om de 
som deltar i ett samtal bara byter ord 
till inkludering utan att ha gjort klart 
för varandra vad man lägger in i be-
greppet, är det risk för att förvirringen 
blir total.

Om man med inkludering däremot 
menar att alla redan tillhör gruppen från 

början blir förhållningssättet annorlun-
da. Då handlar det om att förändra sko-
lan så att man tar hänsyn till det norma-
la, det vill säga att människor är olika i 
alla möjliga avseenden. Inkludering 
handlar i detta synsätt till stor del om at-
tityder och värderingar. En inkluderan-
de undervisning är då en undervisning 
som omfattar alla och som har fokus på 
lärandemiljön. Detta betyder för mig 
något helt annat än att säga att ”alla ska 
gå i samma klass”. I själva verket handlar 
det om många olika lärandesituationer 
anpassade för olika åldrar, utvecklings-
nivåer och förmågor. 

Om man vill vara formell så kan man 
säga att vi redan på ett plan har bestämt 
oss för den inkluderande skolan. Vi kan 
hänvisa till FN:s standardregler, Sala-
mancadeklarationen och barnkonven-
tionen. Vidare kan vi hänvisa till ”Från 
patient till medborgare”, regeringens 
handlingsplan för handikappolitiken, 
där man kan läsa:

”Elever med funktionshinder bör, på 
samma sätt som övriga barn och ung-
domar, ha möjlighet att bo med sina 
föräldrar eller i deras närhet och gå i en 
skola i närheten av hemmet. Frågor om 
attityder och bemötande är centrala, 
liksom en ökad specialpedagogisk bas-
kompetens i skolan.”

Varför blir det inte så som vi tycks va-
ra överens om?

Det finns säkert många svar beroen-
de på vem man frågar.

Jag tror att man inte kommer runt frå-
gan om resurser. Det finns formulering-
ar i skollagen och i läroplanerna som 
ställer krav på den som har driftsansvar 
för skolan, vilket i de flesta fall är kom-
munerna. Det heter i skollagens §2: …”I 
utbildningen skall hänsyn tas till elever i 
behov av särskilt stöd”. Även i grundsko-

Om man vill vara for-
mell så kan man säga 
att vi redan på ett plan 
har bestämt oss för den 
inkluderande skolan, 
skriver Jan Rocksén, 
generaldirektör för Spe-
cialpedagogiska institu-
tet i denna artikel. 

Inkludering – ett nytt modeord    

U

VILL DU PUBLICERA PÅ F-PUNKT, HÖR AV DIG TILL REDAKTIONEN

Jan Rocksén  Foto: Håkan Nordlöf
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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. 

En inkluderande 
skola kan inte 
åstadkommas 
med ett ”yttre” 
beslut, menar Jan 
Rocksén. Frågan 
berör alla som 
arbetar i skolan, 
inte enbart spe-
ciella lärare och 
assistenter.

le- och gymnasieskoleförordningarna 
finns skrivningar om särskilt stöd och 
stödundervisning. Problemet är bara 
att dessa krav är så allmänt hållna att de 
inte kan utvärderas och därigenom kan 
inget ansvar utkrävas. 

Det kan till exempel hända att en elev 
med funktionshinder, som kanske skul-
le behöva skolans skickligaste pedagog, 
får en assistent utan lärarutbildning 
som stöd. Det är hög tid att skärpa for-
muleringarna inom detta område!

Resurser har också att göra med kun-
skaper och utbildning. Under de eko-
nomiskt svåra åren för kommunerna på 
1990-talet minskade antalet specialister 
inom specialpedagogik och elevhälsa. 

Det har också att göra med attityder 
till begreppen olikhet och normalitet. 
Om man ser det som normalt att alla 
barn är olika och om man dessutom 
tycker att det är en tillgång och inte ett 
problem.

Som jag ser det så kan man inte 
åstadkomma en inkluderande skola 
med ett ”yttre” beslut. Uppgiften är 
mer komplicerad än så. Det handlar 
om att förändra både skolans struktur 
och kultur. Tar man konsekvenser av 
synsättet att alla barn är olika så måste 
man diskutera själva lärandeprocessen. 
Hur går lärande till egentligen? Hur 
skapar vi goda lärandemiljöer? Hur 
formar vi miljöer för gemenskap och 
delaktighet? Då handlar det om hela 
skolan och inte om enskilda individer. 
Det berör då alla vuxna som arbetar i 
skolan och är inte enbart en fråga för 
speciella lärare eller assistenter. Det 
handlar då inte om elever med funk-
tionshinder för sig utan om alla elever.

Jan Rocksén
Generaldirektör för Special-
pedagogiska institutet

Habiliteringsenheter för
förskolebarn med rörelsehinder
Barnen lär av varandra i roliga aktiviteter, två dagar i veckan, 
och du som följer med får handledning. Vi är erfarna arbets-

terapeuter, logopeder, pedagoger och sjukgymnaster. 
Välkommen till Ballongen, Kastanjen eller Stadshagen.

Kontakt: Karin Porserud, mobil 076 82 54 027

www.ballongen.se  www.huddinge.se/kastanjen  
www.habilitering.stockholm.se

   i skolan?
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arnboksförfattaren 
Gunilla Bergström gjor-
de succé när hon lanse-
rade sin lilla krabat 
Alfons Åberg. Idag läser 
barn i mer än 30 länder 

hennes böcker. Hon har mycket för sig 
och nu släpper hon en efterlängtad sam-
lingsbok om figurerna ”Bill & Bolla” som 
bygger på hennes eget speciella föräldra-
skap – med en dotter som aldrig har bör-
jat tala.

– Jag var väldigt stöddig när succén 
med Alfonsböckerna hade uppenbarat 
sig för mig och jag hade bestämt mig för 
att jag aldrig skulle bli som Elsa Beskow, 
som snodde idéer från sitt privata famil-
jeliv, säger Gunilla med ett skratt. Men 
sedan insåg jag att det inte fanns några 
barnböcker för syskon till barn med 
funktionshinder. Så jag skrev böckerna 
om Bill och Bolla delvis för min sons och 
hans kompisars skull, delvis för min 
egen terapis skull.

Vi möts vid hennes ateljé i centrala 
Stockholm och strosar ner till ett fik i 
närheten. Klockan har nyligen ställts 
fram till sommartid, solen har äntligen 

tittat ut bakom molnen och kaféerna 
flyttar ut bord och stolar för solhungriga 
gäster. Det är fullt vid borden men vi 
lyckas knycka till oss ett hörn på ett 
bord.

För 34 år sedan födde Gunilla en liten 
flicka. Storebror Pål var tre år och hela 
familjen blev överlycklig. Och flickan var 
vacker, hon var söt som socker och ingen 
kunde ana vad som skulle komma.

– Båda mina barn är födda med kej-
sarsnitt. Han är överbegåvad och hon är 
underbegåvad, säger Gunilla lite iro-
niskt. Boels bror är oerhört brainy. Det 
är underligt hur människor kan bli så 
olika, säger Gunilla.

Det första tecknet på att något var fel 
visade sig när Boel var ett halvår och 
fortfarande inte hade fått en stabil nacke. 
Huvudet ville helt enkelt inte hålla sig 
uppe. Hon var oftast nöjd och sov myck-
et. När Boel var nio månader besökte fa-
miljen barna vårdscentralen och fick veta 
att man inte skulle bry sig om att hon 
verkade lite annorlunda.

– Idag kan jag tycka att det var konstigt 
att personalen inte sa något. De borde 
redan då uppmärksammat det som inte 
stämde med Boel, säger Gunilla.

Boel blev större och större, men tyck-
tes inte vilja höra vad föräldrarna och 
storebror sa till henne. Hon var glad och 
lallade för det mesta, men något tal kom 
aldrig. Då började man undra, kunde 
hon inte höra?

– Men visst kunde hon det. När en ka-
ka eller smula ramlade ner på golvet hör-
de hon det direkt. Men när  någon smäll-
de igen en dörr med ett brak hörde hon 
ingenting. Det verkade som att hon bara 
hörde det hon ville höra, säger Gunilla.

Gunilla berättar om kaoset kring den 
lilla flickan och den förtvivlan som växte 
fram hos föräldrarna. Ganska snart upp-
täckte man att Bolla (jo, för ibland kallar 
Gunilla sin dotter för Bolla, när vi sitter i 
solen och samtalar) hade spetsfot. Foten 
låser sig i ett förstelnat läge så att tårna 
alltid pekar neråt.

Läkarna och ortopederna la upp ett 
dagligt gymnastikschema för den lilla 
flickan som föräldrarna följde slaviskt. 
Till dess att de insåg att det inte gick. Inte 
alls.

– Det var ju ingen som kunde tro att det 
var något fel på henne. Boel var så väl-
skapt och söt med sitt blonda flygiga hår. 
När hon var ett år förstod man att allt in-
te stod rätt till med henne. Hon fäste ald-
rig blicken på någon. Helt plötsligt mötte 
vi en rad läkare som alla hade ”fantastis-
ka” övningsprogram. Vi var desperata för-
äldrar som var beredda att prova allt. Sa 
en doktor till oss att ”såpa är bra”, då hade 
vi använt det. Visst ville alla väl, men till 
slut insåg vi att vi inte gjorde annat än 
övade med Boel, säger Gunilla.

Det var ingen som kunde tro att det 
var något fel på henne. Boel var så 
välskapt med sitt blonda fl ygiga hår, 
säger Gunillla Bergström.

Foto: Rolf Adlercreutz

Det tog lång tid för Alfons skapare Gunilla Bergström att 
inse att hennes dotter egentligen var nöjd och glad.

Text: Sara Bengtsson
sara.bengtsson@faktapress.se

B

Hennes dotter 
har aldrig pratat
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För att öva bort stelheten i Boels 
fot gav ortopederna föräldrarna en 

övning som skulle göras vid varje blöj-
byte. Till sammans hjälpte föräldrarna 
till att låsa hela Boels kropp förutom 
hennes stela ben, så att hon kunde spar-
ka fritt med det.

– Hon led. Till slut blev hon livrädd 
för blöjbyten och började skrika så fort 
hon såg en blöja eller skötbordet. Så då 
började vi byta blöja på henne i soffan, 
vilket resulterade i att hon började und-
vika soffan, säger Gunilla och böjer sig 
fram. Och då kom den hemska frågan; 
vilka är det som gör detta plågsamma 
mot henne? Vi – hennes föräldrar. Kom-
mer hon snart börja undvika sina för-
äldrar?

Gunilla gick till läkaren och sa att de 
vägrade fortsätta med övningen. Och så 
blev det. Men fortfarande hade de en 
mängd andra övningar som skulle göras. 
Bland annat skulle de öva ögonkontakt.

– Hur gör man det med en flicka som 
inte går att få kontakt med? Hon ville in-

te titta en i ögonen och det gick inte att 
göra någonting åt det, berättar Gunilla.

Men problemet med spetsfoten löste sig 
när Boel fick en ”sprallig gåstol”, som 
Gunilla uttrycker det.

– Hon älskade den där gåstolen. Hon 
sprang runt dagarna långa och körde 
rakt in i väggarna och julgranen. Tidigare 
hade hennes fötter varit orörliga, men 
nu försvann stelheten sakta men säkert, 
säger Gunilla.

I tretton år väntade familjen på Boels 
diagnos. Gunilla berättar om hur föräld-
rarna varje gång de besökte läkarna pra-
tade med varandra om att ”den här 
gången har de nog ett besked att ge oss”.

– Men idag har jag insett att själva di-
agnosen inte var betydelsefull. Ett van-
ligt fel man gör som förälder är att man 
jagar efter en diagnos, man vill ha ett 
ord. Varje barn med funktionshinder är 
unikt på sitt sätt. Det är inte ordet som 
spelar roll, utan barnet. Det var egentli-
gen larvigt. Det är lätt att ljuga för sig 
själv. För varje vecka som gick fick vi för 
oss att det nog ändå var lite bättre nu. 
Var hon inte lite större och lite stadigare? 
Lite smartare? Visst gjorde hon framsteg, 
på sitt sätt. Hon blev ju ändå äldre och 
det formade henne, säger Gunilla.

När Boel var tretton år kom diagno-
sen. Efter ett epilepsianfall bestämde sig 
läkarna för att göra en större utredning 
kring flickan och man fann att hon har 
en lindrig hjärnskada och vissa autistis-
ka tendenser.

– Hjärnskadan bekräftade att det inte 
var vårt fel att flickan var som hon var. 
Det var tungt att vara mamma till en li-
ten flicka som inte visade några direkta 
känslor för en. Visst kunde hon kramas 
och skratta. Men när vi stod i köket och 

hade besök, såg hon ingen känslomässig 
skillnad på mina eller min kompis jeans-
ben. Det spelade ingen roll vem som lyf-
te upp henne, hon skrattade alltid lika 
hjärtligt. Alla verkade vara densamma 
för henne, berättar Gunilla.

Hon beskriver känslan som när hon 
själv var tonåring och nykär och väntade 
på att den där killen skulle ringa. I Boels 
fall ringde aldrig killen och Gunilla kän-
de sig misslyckad som mamma.

– Länge tyckte jag att det var mitt fel. 
Det var ju ändå jag som hade skapat hen-
ne, hon hade kommit från min kropp. 
Det var lätt att ta på sig skulden 
för att hon hade blivit en liten 
toka. Jag gick in i en depres-
sion som var svår att ta 
sig ur, säger Gunilla.

Hela familjen 
kände sorg inför 
det lilla barnet 
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Fakta Gunilla Bergström 
ÅLDER: 64 år
BOR: Stockholm & Västafrika 
(varje vinter sedan 1989)
FAMILJ: Två vuxna barn
YRKE: Barnboksförfattare
AKTUELL: Samlingsboken 
”Stora boken om Bill & Bolla”
INTRESSEN: Musik, filosofi & 
antropologi
MOTTO: Lyssna till proffsen – och tänk sen 
själv!

Fortsättning från sidan 25

Hennes två stora passioner i livet var
              musik och kex, det gjorde henne lycklig. 
                      Visst, hon pratade inte, men 
                                   lallade desto mer! 
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och såg en mörk framtid framför sig. 
Hela deras livssituation hade förändrats. 
Redan när hon var några år insåg man 
att det inte bara var den lilla foten som 
det var fel på.

– Kunde jag ha stimulerat henne bätt-
re, frågade man sig många gånger, berät-
tar Gunilla.

Depressionen höll i sig under dotterns 
första levnadsår och avbröts plötsligt 
tack vare sonen Pål. En dag förändrades 
något i hans tänkesätt, han såg på sin 
syster och insåg att hon faktiskt var glad. 
Snart förstod även föräldrarna det. Visst, 
Boel skulle aldrig gifta sig med en miljo-
när eller bli Miss Sverige, men hon själv 
verkade vara tillfreds med livet.

– Då lärde jag mig att se livet från hen-
nes perspektiv. Vi gick runt och var leds-
na för att hennes liv inte skulle bli som vi 
hade tänkt det. Men hon var lycklig för 
de små sakerna som cirkulerade kring 
henne. Hennes två stora passioner i livet 
var musik och kex – det gjorde 

henne lycklig. Visst, hon pratade inte, 
men lallade desto mer! skrattar Gunilla.

Det var ett faktum att flickan var glad 
och från den dagen ändrade Gunilla sitt 
sätt att se på andra människor. Hon be-
rättar att hon lärde sig att sluta älta sitt 
eget ego och se från den andra männis-
kans synvinkel.

– Idag har vi en livsstil som gör att vi 
bara tänker utifrån ”jag, jag, jag”. Men 
det fungerar inte att leva så. Boel lärde 
mig att se sanningen. Det var ledsamt att 

hon aldrig såg mig i ögonen. Men så en 
dag hörde jag ett radioprogram som 
handlade om en mamma med en blind 
dotter, berättar Gunilla.

Mamman berättade att ”visst, flickan 
såg inte”, men istället älskade hon att bli 
gungad, vaggad och lyssna på mammans 
sång. Då insåg Gunilla att Boel var 
”blind”, hon fann inget direkt nöje i att 
titta på omvärlden, men likväl älskade 
hon att bli gungad, vaggad och lyssna på 
sång. Boel begrep helt enkelt inte att 
man skulle titta rakt in i människors 
ögon.

Alla människor mår bra av rutiner och 
ett konsekvent mottagande, menar Gu-
nilla. Livet med Boel lärde henne att 
strukturera upp familjens vardag. Med 
Boel går det inte att ändra lite på regler-
na. Allt måste alltid vara detsamma.

– Man var tvungen att ha knivskar-
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Gunilla Bergström var deprimerad 

under sin dotters första levnadsår. 

Depressionen upphörde när hennes son 

fi ck henne att se att dottern var glad.
Foto: Laura Leyshon
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pa regler. I andra famil-
jer kan föräldrarna ib-

land säga till sina barn att ”vi 
gör ett undantag ikväll, det är 
fredag och vi kan öppna go-
dispåsen redan ikväll”. Barnen 
förstår det. Men om du gör så 
med en utvecklingsstörd 
flicka, kommer hon inte för-
stå varför hon inte får öppna 
påsen varje dag. Det går inte 
att tänja på gränserna, säger 
Gunilla.

Gunilla lutar sig tillbaka i so-
len och drömmer sig tillbaka 
till småbarnstiden med Boel 
med ett leende. Så tittar hon 
på mig och skrattar till.

– Som den gången då jag 
hade varit borta i en vecka 
och kom hem igen. Allt var 
helt upp och ner då. När vi la 
henne på kvällen vägrade hon 
sova. Hon sprang hela tiden 
upp och ville inte ligga i säng-
en. Jag och min man bestäm-
de oss för att vara konsekven-
ta och la henne lugnt tillbaka 
i sängen varje gång hon 
sprang upp och jollrade. När 
hon för tjugonde gången 
sprang upp sa min man att 
”nu skiter vi i det här”. Men 
om vi hade gett upp hade vi 
ju lagt henne i sängen 19 
gånger helt i onödan. Så vi 
fortsatte. Det slutade med att 
både min man och jag som-
nade i var sin fåtölj. När vi 
vaknade upptäckte vi att även 
Boel hade somnat, stående, 
med huvudet nerborrat i sof-
fan och rumpan rakt i vädret! 
skrattar Gunilla.

Alla vann kampen. Föräld-
rarna hade visat att ett nej är 
ett nej och Boel, jo, hon hade 
visat att hon inte tänkte ge sig.

När Boel var liten bestäm-
de sig Gunilla för att stanna 
hemma med barnen. Flickan 
var liten och späd och relativt 
lätthanterlig så länge hon var 
liten. Vid sju års ålder var hon 
fortfarande späd som en fyra-
åring. Men i takt med att hon 

blev större blev hon svårare 
att ta hand om.

Boel gick på dagis tre timmar 
varje förmiddag med assis-
tans. Det lilla busfröet verkade 
lycklig och glad, men familjen 
tog stor skada. Hem met för-
vandlades till en handikapp-
institution med grindar och 
pansarglas i Boels sovrum. 
När Boel var hemma var 
Gunilla tvungen att passa hen-
ne hela tiden, så att hon inte 
skulle råka få tag på knivar, 
saxar, hammare eller rakblad.

– När jag skulle gå på toa 
fick jag ta med henne in i bad-
rummet. Det fungerade inte 
annars. De vanliga glasrutor-
na i hennes rum byttes ut mot 
pansarglas. Om hon skulle få 
för sig att rymma skulle vi 
aldrig hittat henne, Boel skul-
le aldrig svarat på tilltal efter-
som hon inte har ett tal. Det 
slutade med att det enda jag 
gjorde var att springa efter 
henne från morgon till kväll, 
säger Gunilla.

När Boel var fyra år insåg fa-
miljen att det inte spelade nå-
gon roll hur mycket de träna-
de – inga framsteg gjordes. Ef-
ter mycket om och men fick 
Boel plats på en skola med Wal-
dorfpedagogik. På vecko da-
garna skulle Boel bo på skolan 
och på helgerna skulle hon 
komma hem till familjen.

– De använde sig av en fan-
tastisk pedagogik. Alla dokto-
rer och pedagoger vi träffat 
hade alltid listat vad hon inte 
kunde, vad som var fel med 
henne. Det blev en lista av 
elände. När vi mötte Waldorf-
pedagogerna bad de oss be-
rätta vad Boel kunde. Så vi 
satte oss ner och listade vad 
hon var bra på. Hon kunde 
sjunga, dansa, bada, klä på sig 
själv och så vidare. Och så sa 
de: Då börjar vi med att låta 
flickan få sjunga, berättar 
Gunilla.

På skolan utgick pedagoger-
na för första gången från Boel 

I april släpptes den nya 
samlingsboken om Bill 
& Bolla. Den handlar 
om storebror Bill som 
får en lillasyster, som 
får namnet Bolla. Med 
tiden upptäcker 
mamma, pappa och Bill 
att Boel inte är som 
andra flickor. Hon bryr 
sig inte om att de ropar 
och gullar med henne. 
Hör hon inte? Eller är 
hon bara inte som alla 

andra? Är hon en liten 
toka?

Med rim och fina 
illustrationer av Gunilla 
Bergström följer vi 
Bollas utveckling och 
hur det påverkar Bill. 
Rekommenderas för 
alla familjer med 
funktionshindrade 
barn. Särskilt för 
syskonen, som behöver 
få veta att de inte är 
ensamma med samma 

problem och tankar.
Böckerna om Bill & 

Bolla gjorde succé när 
de kom ut för 23 år 
sedan. I minst 20 år har 
den nya samlingsutgå-
van varit efterlängtad, 
eftersom böckerna 
varit nästan omöjliga 
att få tag på. Nu är 
Gunilla Bergström glad 
att en nyutgåva 
äntligen blivit 
verklighet.

Alla doktorer och pedagoger vi träffat 
              hade alltid listat vad hon inte kunde, 
         Det blev en lista av elände. När vi mötte Waldorfpedagogerna
                                  bad de oss berätta vad Boel kunde. 

Vi lottar ut fem exemplar av boken ”Stora boken om Bill & 
Bolla” i detta nummer. Fem insändarskribenter får var sitt 
exemplar av den efterlängtade boken.

Inte som andra böcker

Boken kan bli din 

Fem exemplar av boken lottas ut. Se nedan!

Fortsättning från föreg sida
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”Man vet att skilsmässor och alko-
holism är överrepresenterat i famil-
jer med funktionshindrade barn.”

själv. Gunilla kan inte ångra 
att de lämnade bort dottern. 
Hon har, sedan hon var fyra 
år, bott hemifrån men verkar 
lika lycklig när hon kommer 
och hälsar på som när hon 
åker därifrån. 

Gunilla Bergström tillhör 
den generation föräldrar som 
fick lämna sina barn till olika 
institutioner, men hon vet 
själv inte om det hade varit 
bättre att ha Boel hemma 
med mycket assistans, som 
idag hade erbjudits.

– Det är bara att inse. Det 
är billigast för samhället att 
ha mammorna hemma och 
låta dem ta hand om sina 
barn. Alla barn är olika och 
kräver olika sorters stimu-
lans. I vårt fall var det omöj-
ligt att leva med henne hem-
ma. Vi resonerade som så att 
”inte ska en person få domi-
nera tre andra personers liv”.

Hon berättar att bägaren nog 
rann över en dag då hon var 
på utflykt med Boel och Pål. 
Boel bestämde sig för att rull-
la runt i en lerhög och famil-
jen var tvungen att bege sig 
hem igen. Då sa storebror att 
han önskade att hon var död.

– Då insåg jag att vi inte 
kunde ha det på det viset. 
Boel kunde inte få styra Påls 
liv på det sättet. Han älskade 
ju sin syster över allt annat 
och älskade att gulla med 
henne. Jag kunde inte tillåta 
att han skulle må så dåligt och 
känna sig undanskuffad. Han 
fick inte börja hata sin lilla-
syster, berättar Gunilla.

– Och jag fick faktiskt stöd 
några gånger. De gav mig två 
timmars avlösning ett antal 
gånger. Det kom hem en 
snygg spanjor till oss som 
skulle ta hand om Boel. Jag 
blev bara stressad och drog 
iväg till Mörby centrum. Nu 
hade jag två timmar på mig 
att ta hand om mig själv, vad 
skulle jag göra? Jag hade be-
hövt två månader eller två års 
avlösning! skrattar Gunilla.

Hon önskar att stödet till 
familjer med funktionshin-

drade barn ökade. Familjerna 
tar stryk av den tunga press-
sen.

– Man vet att skilsmässor 
och alkoholism är överrepre-
senterat i familjer med funk-
tionshindrade barn. Varför är 
det så? Jo, för att det är väldigt 
jobbigt att få ett speciellt 
barn, säger Gunilla.

Idag har hon två stora barn 
som hon är stolt över. Gunilla 
och hennes man skildes sena-
re. Men hon menar att det in-
te var på grund av Boel. De 
gick bara åt två olika håll i li-
vet. Fast hon berättar om hur 
de två föräldrarna var tvung-
na att ta Boel i olika pass. Gu-
nilla tog hand om henne på 
förmiddagen och hennes 
man på eftermiddagen.

– Vi gick i parallella pass. Vi 
var tvungna att göra så för att 
överleva varje dag som gick. 
Det finns barn som förenat 
föräldrarna, de har sett barnet 
som deras gemensamma stora 
uppdrag. Men så blev det inte 
i vår familj, berättar hon.

Vännerna som fanns reage-
rade på olika sätt. Vissa blev 
hon förvånad över, när de tog 
avstånd. Andra som hon inte 
trott skulle engagerat sig så 
mycket, överraskade och tog 
plats som några av hennes 
närmsta vänner.

– Det var många som förvå-
nade. Många av mina vänner 
visste nog inte hur de skulle 
förhålla sig till Boel och såg 
vårt barn som en olycka. Vissa 
slutade bjuda hem oss på 
bjudningar, antagligen efter-
som Boel var så pass jobbig 
och de undrade om de ”verkli-
gen behövde bjuda den jobbi-
ga ungen”, säger Gunilla.

Boel är idag 34 år och bor på 
ett grupphem. Var tredje helg 
kommer hon hem till mam-
ma Gunilla och hälsar på. 
Hon talar fortfarande inte, 
man har lärt sig att kramas 
på riktigt. Äntligen får mam-
ma känna av den riktiga vär-
men av en mor-och-dotter-
kram. ●
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tt sammelsurium av 
tidsödande möten och 
alltför lite praktisk hjälp.
Eller en väl fungerande 
träning som anpassas 
till varje barns behov?

Habiliteringen av barn och ungdomar 
med funktionshinder får både ros och ris. 
Ambitioner och resurser kan variera mel-
lan olika landsting men mycket hänger på 
föräldrarna om habiliteringen fungerar 
bra eller dåligt.

Medicinska framsteg har lett till att 
många fler barn än tidigare kan räddas till 
livet. Fler barn får också en tydlig diag-
nos. Den grupp barn och ungdomar som 
tillhör habiliteringens målgrupp växer 
alltså, och resurserna för habilitering har 
svårt att hålla jämna steg med behovet.

– Allt fler barn med skador överlever 
och kommer till oss för att få habilitering, 
säger Inga-Lill Kristiansson, chef för den 
länsövergripande verksamheten inom 
Stockholms habilitering. 

Habiliteringen riktar sig till barn som 
har funktionsnedsättningar som ofta är 
medfödda och livslånga. Habilitering – 
som betyder ”utveckla ny förmåga” – ska 
minska problemen i vardagen.

Även om funktionshindren är livslånga 
finns mycket att göra med hjälp av habili-
teringsinsatser. Man vet idag att hjärnan 
har stora möjligheter att återhämta sig ef-
ter förvärvade hjärnskador men det krä-
ver mycket och intensiv träning och re-
surser. 

– För oss känns habiliteringen som ett 

gummiband som tänjs ut så mycket det 
går. Vi vet att habiliteringsinsatserna har 
effekt så vi försöker göra vårt bästa även 
om vi måste tänja allför mycket på resur-
serna, säger Inga-Lill Kristiansson.

Tillgången till smarta hjälpmedel har 
också gått snabbt framåt, men det bety-
der tyvärr inte att hjälpmedlen automa-
tiskt hamnar där de gör mest nytta. Det 
råder brist på arbetsterapeuter, åtmins-
tone i Stockholms området, och därmed 
saknas personal som kan bedöma, för-
skriva och följa upp lämpliga hjälpme-
del.

Brist är det också på psykologer, en 
annan arbetsgrupp som fått ökade upp-
gifter inom habiliteringen, bland annat i 
takt med att kunskapen om hjärnan 
ökat. Psykolo gerna har fått ett brett upp-
drag inom habiliteringen och arbetar 
även med att ge psykologiskt och socialt 
stöd.

För många föräldrar är habiliteringen 
en stor apparat med massor av kompe-
tenta medarbetare. Men samtidigt svår 
att få grepp om och svår att styra mot 
målet att ge barnet rätt träning.

– Flera på habiliteringen har frågat oss 
vad vi vill ha hjälp med men det är omöj-
ligt att svara på när man inte varit i situa-
tionen förut, säger en förälder i en enkät 
utförd av habiliteringen i Stockholm.

Från habiliteringens ledning är det nu-
mera klart uttalat att både föräldrar och 
barn aktivt ska delta i planeringen.

– Vi vill prata ännu mer med barnen 

om habiliteringsprocessen. Ofta är det så 
att de inte tydligt vet varför de går till ha-
biliteringen, även om de har gjort det i 
flera år, säger Inga-Lill Kristiansson.

– Man kan ha stora, tydliga funktions-
nedsättningar utan att ha klart för sig 
vilken diagnos man har vid 16 års ålder. 
Vi måste börja prata mer om detta i unga 
år. Vi har varit mycket bra på att stödja 
föräldrar, men nu behöver alla habilite-
ringar stärka barnens delaktighet, säger 
Barbro Lagander, verksamhetschef vid 
Handikapp & Habilitering i Stock holm.

För andra är det stora problemet att ta 
sig genom ”grindhålet” till habilitering-
en. 

Habiliteringen är inte öppen för alla 
barn med funktionshinder. För det för-
sta krävs en remiss eller utredning och 
ett av kriterierna för att komma till habi-
literingen är att det finns ett varaktigt 
behov av habilitering under minst sex 
månader.

Reglerna varierar från landsting till 
landsting men i de flesta har exempelvis 
barn med ADHD inte tillgång till habili-
teringsinsatser, även om bland annat 
Stock holms landsting nyligen började ge 
ett begränsat stöd för denna stora grupp, 
sedan föreningen Attention kämpat hårt 

Barn och föräldrar får mer att säga till om 

Ett livslångt 
maraton
Allt fler barn och unga kommer till 
habiliteringen men resurserna har 
svårt att hålla jämna steg.

Text: Valter Bengtsson
valter.bengtsson@faktapress.se

E
Mycket hänger på föräldrarna och bar-
nen själva om habiliteringen ska ge 
lyckat resultat. Men förändringar är på 
gång. Samordningen ska bli bättre och 
barnen ska få mer att säga till om.

Foto: iStock
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för att barn med ADHD ska få tillträde 
till habiliteringen. Det nya stödet i 
Stockholm handlar dock i huvudsak om 
att hjälpa familjer i grupp.

Andra grupper som står utanför – el-
ler bara får begränsat stöd – är barn 
med grav språkstörning och epilepsi. 
Långvarigt sjuka barn står också utanför 
habiliteringen. 

Ansvariga för habiliteringen av barn och 
ungdomar är noga med att framhålla att 
både barn och föräldrar ska vara delakti-
ga, men självklart hamnar en utarbetad 
förälder lätt i underläge i kontakterna 
med habiliteringens olika yrkesgrupper.

Att påverka och ställa krav blir enklare 
i framtiden när habiliteringarna börjar 
publicera nyckeltal som visar hur effek-
tiv verksamheten är. 

Nyckeltalen kommer också att vara 
jämförbara mellan olika landsting. 15 
landsting deltar just nu i arbetet med att 
ta fram nyckeltal för år 2006. Siffrorna 
kommer att publiceras framåt somma-
ren.

– Nu börjar vi jämföra habiliteringar-
na på riktigt, säger Barbro Lagander. Det 
är bra kunskap för de som leder verk-
samheten i de olika landstingen.  

Att jobba mot ett tydligt mål för varje 
enskilt barn blir allt viktigare. Åtmin sto-
ne pratas det mycket om hur viktig mål-
styrningen är. Därför satsas mycket på 
att sprida kunskap till föräldrar, skolper-
sonal och andra personer i barnets när-
het. 

Föräldrarna är ofta nöjda med habili-
teringens arbete. Den en-
kät som Stock holms ha-
bilitering utför vart tredje 
år visade senast att endast 
8 procent var missnöjda.

– Trots att vi genomfört 
en stor omorganisation 
fick vi ett förbättrat resul-
tat, säger Barbro Lagan-
der. Det som alltid dippar 
i föräldraenkäten är in-
formationsfrågorna. Man 
blir aldrig nöjd med in-
formationen trots handi-

kappupplysning, webbsidor och för-
äldrautbildningar, säger Barbro Lagan-
der.

– Vi tror att informationen kan bli 
bättre om vi kopplar den mer till det ak-
tuella barnets diagnos.

Därför siktar man nu på att ännu star-
kare knyta föräldrautbildningen till de 

insatser som barnet får, samtidigt som 
dessa blir ännu mer målstyrda. 

– Det ska göra det lättare för föräldrar 
att vara med ”på spåret” och förstå vad 
som pågår. Då får man också lära sig me-
toder som kan överföras till andra situa-
tioner, man får helt enkelt ett nytt verk-
tyg som kan användas på flera olika sätt, 
säger Inga-Lill Kristiansson.

Erfarenheterna har visat att det krävs vi-
la mellan intensiva perioder av träning. 

– Barnen behöver återhämta sig för att 
orka med träningen. Många tonåringar 
är trötta på sina behandlingar. Föräldrar 
vill ge sina barn bästa möjliga träning 
men man måste också se till vad som är 
rimligt för barnet. Vi måste fråga oss vad 
vi vill uppnå och hur vi kan nå målet till-
sammans, habiliteringen och kommu-
nens personal från skola, fritids, kort-
tidshem och assistenter, säger Barbro 
Lagander.

I Stockholms föräldraenkät trycker 
föräldrarna mycket på behovet av att 
samordna habiliteringen med kommu-
nens personal . ●

”För andra är det stora problemet att  
              ta sig genom grindhålet till habiliteringen. 
                      Till mångas förvåning är habiliteringen  
                                   inte öppen för alla med funktionshinder.”

ETT BARN AV 100 beräknas få stöd av 
habiliteringen. Cirka en procent av varje 
årskull upp till 18 år.
Någon övergripande statistik har vi ej lyckats 
få fram, men Stockholms habilitering 
redovisar följande siffror för år 2006:
5080 barn har fått stöd av habiliteringen
3867 vuxna fick också stöd
ATT DET GÖRS GANSKA hårda prioriteringar 
framgår också av siffrorna – tio procent av 
barnen fick bara en enda insats under 2006, 
medan 50 procent av barnen fick minst 20 
insatser under året. (Bland de som bara fick 
en insats ingår även nytillkomna barn som 
kanske ännu inte kommit igång med 
habiliteringen ännu.)

Kalla siffror en av 100 får stöd 

Ett barn
av 100.

Barbro 
Lagander: 
Krav på 
bättre infor-
mation

Habiliteringens grundstenar, 
nästa sida
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Föräldrarnas
röster om 
habiliteringen
Citat från enkäten i Stockholm: 

”Vi vill att personalen berättar 
mer om vilka möjligheter som 
fi nns. Det är svårt för en föräld-
er att veta vad som kan stimu-
lera barnet.”

”När jag har frågat om 
en kurs eller en svårig-
het har habiliteringen er-
bjudit plats eller tagit 
reda på svaren myck-
et snabbt. De har lyckats 
över förväntan!”

”Vi har fått mer än vi nästan or-
kar med. Man är så fulltankad 
av allt runt barnet att man kän-
ner sig som en robot, inte mam-
ma, för sedan kommer ju allt det 
vanliga. Och man får dåligt sam-
vete av att tacka nej.”

”Enligt vår sons skola vill 
de inte ha någon inbland-
ning från habilitering-
en. Efter många års sam-
verkan vet habiliteringen 
mycket om vår son. Det 
vore bra om det fanns en 
lag som tvingade skolan 
att samarbeta med habi-
literingen.”

”Vi saknar samordning och 
gemensamma mål med upp-
följning av planeringen. Det 
känns som lösryckta åtgärder, 
även om vi är nöjda med de 
enskilda insatserna.”

”Tidsbokningen är för-
legad. Inför en gemen-
sam planeringskalender 
på datorn så att det går 
snabbare att samordna 
tider, när barnet ska träf-
fa fl era samtidigt.”

Sex grundstenar för habilitering 

BARNEN
Vilka barn och unga som får tillgång till 
habilitering varierar från landsting till 
landsting, även om huvudgrupperna är 
desamma. De här grupperna får stöd av 
habiliteringen i Stockholm:

• utvecklingsstörning,
• rörelsehinder,
• autism, Aspergers syndrom och andra 

autismliknande tillstånd,
• syn- och hörselskada, dövblindhet
• andra ”varaktiga funktionshinder”.
Anhöriga till barn och ungdomar med grava 

språkstörningar eller svårbehandlad epilepsi 
kan få psykosocialt stöd.

INTE SAMMA SAK SOM REHABILITERING
Habilitering är inte samma sak som rehabilitering. 
Här handlar det om funktionshinder som man ofta 
får behålla hela livet och som vanligen kräver idog 
träning hela livet för att få en så bra vardag som 
möjligt. 

Rehabilitering däremot handlar om att 
behandla vuxna och äldre barn som har möjlighet 
att få tillbaka funktionsförmågan efter en olycka 
eller en sjukdom.

HELHETSGREPPET
Habiliteringen tar ett helhetsgrepp med 
medicinska, pedagogiska, psykologiska och 
sociala insatser. Olika yrkesgrupper arbetar 
därför ofta i team. Det handlar både om 
konkreta insatser som behandlingar, 
utprovning av hjälpmedel och rådgivning 
inför anpassning av bostäder och andra 
”miljöer”. Samtalsstöd och information om 
funktionshinder spelar också en viktig roll.

1

2

3

n förklaring till att det finns 
skillnader mellan habilitering 
inom olika landsting är att 

landstingen har olika storlek och 
därmed varierande resurser för speciali-
serade verksamheter. Detta ger förstås 
landstingen i Stockholm och övriga 
storstäder en viktig fördel. I Stockholms 
län innebär det bland annat att det finns 

en rad verksamheter med kompletteran-
de stöd, som till exempel spädbarns-
verksamheten, center för kognitivt stöd, 
autismcenter samt olika typer av 
mötesplatser. Ute i landet är det mycket 
svårare att få ihop grupper och resurser 
som är tillräckligt stora för motsvarande 
satsningar. Där måste det kompletteran-
de stödet i sådana fall bli mer individu-

Stora skillnader mellan landsting

E
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Lång väntan till 
krismottagning
Köer till vissa specialister 
är ett stort problem.

tan att ha gjort någon kartlägg-
ning kan vi konstatera att långa 
väntetider kan vara ett stort 

problem. Det kan till exempel handla 
om att det tar lång tid att få fram rätt 
hjälpmedel. Vårdgarantin, som innebär 
att man har rätt till insatser inom tre 
månader, pressar ned kötiderna men 
samtidigt kan tre månader upplevas som 
en alldeles för lång tid. 

Kötiderna varierar mellan olika orter. 
Inom Stockholms landsting måste habili-
teringen numera ta emot alla nya barn 
inom fyra veckor från att remissen har 
anlänt. Själva behandlingen behöver dock 
inte starta förrän inom tre månader efter 
att man fattat beslut 
om insatser.

En av de svåraste kö-
situationerna i Stock -
holm just nu finns hos 
habiliteringens kris- 
och samtalsmottag-
ning dit föräldrar ska 
kunna vända sig för 
krissamtal, men idag 
tvingas vänta 4–5 må-
nader för att få en tid. 

– Det är verkligen 
inte bra. När man 
kontaktar den här 
mottagningen behöver man ofta få 
snabb hjälp, säger Inga-Lill Kristiansson, 
som är ansvarig för mottagningen men 
som hittills inte lyckats lösa problemet. 
Prioriteringar görs dock, så att de som 
har särskilt akut behov får träffa en tera-
peut relativt snabbt.

Specialistmottagningar kan också ha 
extra långa väntetider. Ett exempel är 
kom munikationsenheten inom Stock-
holms habilitering som har mer än ett 
års väntetid. 

– Vi jobbar för att få ned väntetiderna 
till kommunikationsenheten, men det är 
svårt med de resurser vi har, säger Inga-
Lill Kristiansson.  ●

YRKESGRUPPERNA
Flera olika yrkesgrupper deltar i habiliteringen.

● Arbetsterapeut hjälper till att anpassa vardagen, 
tar fram hjälpmedel och tränar aktiviteter inom boen-
de, skola och fritid.

● Logoped hjälper till med språk och tal och annan 
kommunikation men arbetar också med problem 
kring att äta och dricka.

● Psykolog ger råd och samtalsstöd, utreder 
utvecklingsnivå och hjälper till med olika behand-
lingar och träningsprogram.

● Specialpedagog bedömer utvecklingsnivå och 
ger pedagogiskt stöd till föräldrar.

● Läkare ingår ofta inte i habiliteringsteamen utan 
medverkar som ”konsulter”.

KOMPLETTERANDE VERKSAMHETER 
Runt den traditionella habiliteringen finns behov 
av många specialiserade verksamheter. Några 
exempel: Datatek hjälper unga att leka och lära vid 
datorn. Föräldrautbildningar ger viktigt stöd. 
Övergångsboende underlättar övergång mellan 
sjukhus och vardagen i hemmet. 
Spädbarnsverksamhet ger stöd åt nyblivna 
föräldrar till barn med funktionshinder.

PRIMÄRVÅRD ELLER HABILITERING?
I första hand får barn och ungdomar med 
funktionshinder hjälp från vårdcentraler och 
kommunens handikappomsorg, socialtjänst och 
skola. 

Habiliteringen, som drivs av landstingen, blir 
aktuell först när vårdcentraler (och annan 
primärvård) och kommunernas stöd inte räcker 
till.

Det är inom habiliteringen som experterna 
finns när det gäller motorik, psykisk hälsa, 
språklig och social utveckling, kommunikation, 
lek och samspel samt vardags- och samhällsliv.

Exakt hur gränsen dras mellan sjukvård och 
habilitering varierar från landsting till landsting.

4

5

6

U

”Inom 
Stockholms 
landsting 
måste ha-
bilitering-
en nume-
ra ta emot 
alla nya barn 
inom fyra 
veckor.”

ellt eller så försöker man skapa större 
grupper genom utbyte mellan olika 
landsting (intresset för sådana avtal har 
ökat).

Storstäder har sina nackdelar.Där är 
personalomsättningen ofta ett större 
problem än hos mindre landsting. 

Den höga personalomsättningen i 
Stockholm innebär att habiliteringen 
där ständigt måste lägga relativt stora 
resurser på att utbilda och informera ny 

personal som finns i barnens närmiljö.

Inom vissa landsting utför habilitering-
arna även utredningarna om vad som 
ligger bakom funktionshindret. Det gör 
man inte i Stockholm, där sjukhusklini-
ken står för utredningen.

Ekonomiska resurser skiljer sig 
troligen ganska mycket åt mellan olika 
landsting, men det är svårt att få en 
överblick över detta. Snart går det att få 

koll på landstingens varierande resurser 
genom nyckeltalsarbetet inom Nysam.

Kommunernas handikappomsorg 
saknar ofta samordning med barnhabi-
literingarna, enligt socialstyrelsens läges-
rapport för 2006. Socialstyrelsen ska un-
dersöka om personer som har rätt till in-
satser enligt LSS, lagen om särskilt stöd, 
får tillräckligt bra habilitering.

Intervju, nästa sida
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Risk för glapp 
mellan åtgärder 
från habilitering, 
skola och 
organisationer. 

abiliteringen ska upprätta en 
plan för varje barn. Men skolan 
har också sin plan, liksom kom-

munens handikappomsorg. Vem tar an-
svar för den gemensamma planen, den 
som ska samordna alla åtgärder? Svaret 
på den frågan är högst oklart.

I praktiken är det upp till föräldrarna 
att se till att planeringen tar ett helhets-
grepp.

– Kräv att det görs en samordnad plan, 
det är nästan alltid bättre, säger Barbro 
Lagander och Inga-Lill Kristiansson vid 
Stockholms habilitering. 

– Kommunerna har det övergripande 
ansvaret och ger det mesta stödet, samti-
digt är habiliteringen ett livslångt mara-
ton, som inte botar men som kan skapa 
goda levnadsvillkor.

Vem som ska koordinera den gemen-
samma planen får avgöras från fall till 
fall. Kanske är habiliteringens kurator 
rätt person, eftersom han eller hon arbe-
tar med att bygga upp nätverket kring 
barnet. Det kan också vara en av föräld-
rarna – många vill själva ta det ansvaret 
– eller en person från kommunen. 

Lika viktigt är att planen följs upp och 
utvärderas. Blev det som det var tänkt? 
Klarar man målen? Hur ser de nya må-
len ut? Detta är något som sällan görs 
systematiskt idag, men på många håll 
finns i alla fall ambitionen att göra det. 

Att sätta mål är dock ingen enkel sak. 
Habiliteringen har dragit igång speciella 
utbildningar i att sätta mål för habilite-
ringsplaner. Familjen behöver en kon-
kret beskrivning av vad som ska uppnås 
för att få en fungerande vardag – och det 
målet ska sedan omsättas till en jordnära 
plan för behandling.

Vad gör man som förälder om man än-

då inte är nöjd? Man bör förstås klaga 
direkt hos den sjukgymnast eller annan 
person hos habiliteringen som man är 
missnöjd med. 

Om det inte hjälper klagar man hos 
chefen för habiliteringsenheten. I stor-
städerna kan problem av det här slaget 
vara enklare att lösa, genom att man har 
större möjlighet att helt enkelt byta ha-
biliteringsenhet. Problem av det här sla-
get är ganska ovanliga.

Att planera kan uppfattas som att det 
blir ”mycket snack och lite verkstad” och 

föräldrar upplever ibland att det inte blir 
något gjort. 

– Det är viktigt att våga fråga om man 
inte är nöjd och förstår vad habilitering-
en håller på med. Om det skär sig med 
personalen kan man byta. Ge inte upp – 
sök förklaringar. Det är ett långt per-
spektiv när det gäller habilitering av 
barn. En framgångsfaktor är att anordna 
föräldrautbildningar då föräldrar får 
träffa andra i liknande situation, då har 
man mycket att prata om, säger Mar-
gareta Nilsson, ordförande för förening-
en Sveriges Habiliteringschefer. ●

Barbro Lagander och Inga-Lill Kristiansson – höga chefer inom habiliteringen i Stock-
holms län. ”Se till att ditt barn får en samordnad plan”, råder de föräldrarna.

HABILITERING kraft

Oklart 
ansvar

H

”Det är upp till föräldrarna att se till
       att det görs en gemensam plan.”
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argareta Nilsson är chef för 
Barn- och ungdomshabilite-
ringen i Region Skåne, som 

med cirka 300 medarbetare är en av Sve-
riges största. Hon är även ordförande för 
föreningen Sveriges habiliteringschefer 
med 36 medlemmar runt om i landet.

Vilka är de viktigaste frågor inom ha-
bilitering för barn just nu?

– Att barnens röster blir hörda. Vi ska 
leva upp till FN:s barnkonvention där 
det sägs att barn ska vara delaktiga i be-
slut som berör dem. Barn med funk-
tionshinder har svårare än andra barn 
att vara med och bestämma om sitt eget 
liv. För oss är det viktigt att arbeta för att 
ge barn förutsättningar för detta. Sär-
skilt svårt är det för barn som har kom-
munikationsproblem.

– Det är så lätt att barn bara gör det 
som föräldrar eller andra vuxna säger till 
dem men de måste få chansen att tidigt 
få vara med och bestämma om saker 
som är viktiga för dem

– Inom föreningen har vi en arbets-
grupp som ska ta fram ett habilite-
ringsprogram som handlar om att växa 
från barn till vuxen. Vi vill hitta nya sätt 
att möta barnen på. 

– En annan viktig fråga är att se till att 
barn får sin träning i vardagen. Vi måste 
också få bättre kunskap om vilka meto-
der som har bäst effekt.

Kör man ofta på i gamla hjulspår utan 
att ha koll på vilken effekt olika meto-
der har?

– Nej, det vill jag inte påstå men för att 
säkerställa och utveckla kvaliteten så dri-
ver vår förening en rad arbetsgrupper 
som tittar på vilken evidens som finns 
för olika metoder. Arbetsgrupperna är 
sammansatta av medarbetare från olika 
Barn- och ungdomshabiliteringar i lan-
det. Vi har bland annat tittat på metoder 
riktade till barn med autism, cerebral 
pares och inkontinens. Resultaten från 
två av arbetsgrupperna finns att läsa för 
alla på vår hemsida www.evidensbase-
radhabilitering.se. 
Men fortfarande har ni bara utvärde-
rat en liten del av metoderna?

– Man kan säga att vi precis har börjat 
detta systematiska arbete med att gran-

ska vilka utvärderingar som finns men 
det finns god kunskap redan nu om 
många insatser.  Vi lyfter upp frågor om 
habili te ringsinsatser som många föräld-
rar frågar om. Det är ett stort arbete så 
det gäller att vi hjälps åt inom habilite-
ringssverige.

Har arbetet haft någon 
betydelse?

– Absolut. Resultatet av 
arbetsgrup pernas arbete 
har haft stor genomslags-
kraft. Målet är att höja 
kvaliteten. Vi väntar med 
spänning på nya rappor-
ter i maj.

Vilka trender ser du?
– Vi vet att det gäller att arbeta nära 

föräldrarna och andra i barnets nätverk 
om våra insatser ska ha någon effekt. Det 
är exemplevis på förskolor/skolor som 
träningen av aktiviteter ska göras, inte 
bara på barn- och ungdomshabilitering-
en. Vi måste ge tidiga intensiva insatser 
med tydliga mål. Och så blir det mer och 
mer.

Det låter som att ni vill lägga mer an-
svar på skolor och föräldrar?

– Nej, men vi uppnår ingen större ef-
fekt av att exempelvis enbart en sjuk-
gymnast tränar barnet. Man måste in-
struera personer i barnets nätverk att 
hjälpa barnet träna på rätt sätt i varda-
gen. Man får göra upp en plan tillsam-
mans med barnet och föräldrarna och 
andra personer i nätverket. Barnen mås-
te utföra aktiviteter som man tränar på i 
vardagen  annars glömms  de inlärda 
funk tionerna bort. Habiliteringens upp-

gift blir till stor del att vara handledare 
och konsulter. I en undersökning som är 
gjord i Skåne är föräldrarna oerhört nöj-
da över det här arbetssättet, de ser fram-
steg och det blir meningsfullt. Viktigt att 
påpeka är att varje barn är unikt och 
man måste utgå från den unika situatio-
nen.

Vad händer med habiliteringarna om 
landstingen skrotas, som en statlig ut-
redning föreslagit?

– Jag vet inte men tror inte det blir nå-
gon större förändring för habiliteringen. 
Det blir ungefär som Region Skåne där 
jag själv arbetar, fast än större.

Vad tycker du om att det finns skillna-
der mellan olika delar av Sverige?

– Vi arbetar nog väldigt lika. Det kan 
finnas olika ambitioner och olika eko-
nomi i landstingen men inriktningen är 
lika och i vår förening strävar vi efter att 
tillsammans utveckla kvaliteten så att 
det blir lika bra för alla barn och unga 
oavsett var i Sverige de bor. Men det är 
klart att förutsättningarna kan se väldigt 
olika ut exempelvis med tillgänglighet. 
Det är skillnad om man till exempel jäm-
för Norrland med stora avstånd med 
Stockholm eller Skåne. Man får organi-
sera insatserna på olika sätt.

Hur ser du på kötiderna?
– Habiliteringen i Skåne har inga köer. 

Alla tas emot av habiliteringen inom tre 
månader, enligt vårdgarantin. Däremot 
kan det vara kö till vissa behandlingsme-
toder på en enhet men vi löser det än så 
länge genom att erbjuda insatser vid en 
annan enhet. Det finns köer till vissa ut-
redningar men det ligger utanför vårt 
ansvarsområde.

Hur stort är problemet med att många 
kommuner inte samverkar med habi-
literingar?

– Visst kan det vara ett problem men 
jag tycker att vi har ett bra samarbete. Vi 
hjälper barnens nätverk att förstå vad 
som behövs och varför. Vi kan inte säga 
åt kommunerna att ”det här ska ni göra”. 
Det vore inte så lyckat. Då förstår jag att 
det kan bli problem. Vi måste ha ett res-
pektfullt bemötande och samarbeta.

Vad har du för råd till föräldrar som 
undrar hur man ser till att deras barn 
får bästa tänkbara habilitering?

– Var aktiv genom att fråga om meto-
der och annat man undrar över. Vi ska 
informera om vilka alternativ som finns. 
En ordentlig genomgång av vilka behov 
som finns och en planering utifrån detta 
ska göras tillsammans med barnet/för-
äldrarna. ●

Mer information:
www.evidensbaseradhabilitering.se

Basen för Sveriges habiliteringschefer:

Gör barnens 
röster hörda

Margareta 
Nilsson

”Det är så lätt att barn 
bara gör det som för-
äldrar eller andra vuxna 
säger till dem, de måste 
få chansen att utveck-
la sin egen röst. Det kan 
man göra tidigt.” 

M
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 & sånt
Ditt barns sexualitet lämnar 
dig utan val. Du vill skydda, 
men får inte. Inte alltid. Det 
enda du kan göra är att 
prata, och det är svårt. Här 
berättar experter om det 
alla tänker på, men  få talar 
om. Och så träffar vi Marie, 
Johan och Sahar. 

# 3, 2007 FÖRÄLDRAKRAFT 37     

FK_0703_s36-45_karlek_v05.indd   37FK_0703_s36-45_karlek_v05.indd   37 07-04-15   19.21.3507-04-15   19.21.35



TEMA KÄRLEK kraft

38 FÖRÄLDRAKRAFT # 3, 2007

rigörelsen från föräld-
rarna är central i ung-
domars sexuella utveck-
ling. Man behöver få 
möjligheten att själv 
upp täcka den pirriga 

och lite hemliga kärleksvärlden. Men för 
ungdomar som har en stark koppling till 
sina föräldrar och alltid står i en beroen-
deställning till föräldrar och personal 
blir det svårare. För hur gör man då? 
Man kan inte precis be farsan om skjuts 
när man tänker rymma.

Lotta Löfgren-Mårtenson började ar-
beta som kurator inom särskolan för 
snart 20 år sedan. Då upptäckte hon det 
stora behovet som ungdomarna hade. 

De hade tusentals frågor och fundering-
ar kring relationer och sex som de aldrig 
fått svar på.

– Jag var i samma ålder som ungdo-
marna på den tiden. De gick några år 
längre på gymnasiet och var mellan 21 
och 23 år. Det som ungdomar utan intel-
lektuella funktionshinder själva tog reda 
på i 13-årsåldern, hade dessa ungdomar 
fortfarande frågor kring, säger Lotta 
Löfgren-Mårtenson.

Sedan dess har hon forskat kring ung-
domar med intellektuella funktionshin-
der och deras möjligheter till kärlek och 
sexualitet. Idag åker hon runt och förelä-
ser om hur personal och föräldrar bäst 
kan stödja sina barn och ungdomar, bå-

de inom Sverige och utomlands.
– Det är inte föräldrarnas jobb att lära 

ungdomarna allt om sex och samlevnad. 
Ungdomar behöver få information från 
andra vuxna förebilder. Det är sällan 
ungdomar utan funktionshinder vill 
prata om sex med sina föräldrar. Samma 
gäller för ungdomar med intellektuella 
funktionshinder.

Hon menar att ungdomarna i särskolan 
får alldeles för skral information och att 
det inte finns några vettiga forum för 
dem där de kan prata. För det första be-

Sex 
och 

kärlek
För många föräldrar och barn 

fi nns inget svårare än den 
sexuella utvecklingen. Föräld-
rakraft har talat med experter 
som förhoppningsvis kan ge 

dig det råd du väntat på.

Text: Sara Bengtsson
sara.bengtsson@faktapress.se

F

”Man kan inte precis 
              be farsan om skjuts 
                              när man tänker rymma.” Lotta Löfgren-Mårtenson
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höver personal och föräldrar mycket 
bättre kunskaper och sedan behöver det 
startas fler tjej- och killsamtalsgrupper.

– Man brukar säga att ungdomar med 
intellektuella funktionshinder behöver 
mer för att lära sig lika mycket. När det 
gäller sexualkunskapen får ungdomarna 
på särskolan ofta mycket mindre, säger 
Lotta Löfgren-Mårtenson.

Forskningsstudier visar att ungdomar 
med intellektuella funktionshinder har 
väldigt täta band till sina föräldrar och 
personal som arbetar med dem. Många 
gånger upplever ungdomarna att de blir 
lite väl hårt kontrollerade.

– När jag började arbeta med ungdo-
marna träffade jag den första generatio-
nen ungdomar med intellektuella funk-
tionshinder som växt upp i hemmet. 
Tidigare växte de flesta upp på stora in-
stitutioner. Dagens föräldrar är otroligt 
engagerade, men upplever också en am-
bivalens. Samtidigt som föräldrarna vill 

sina barns bästa, bär de på en stor oro. 
Man är rädd för att de ska bli sexuellt ut-
nyttjade eller att de själva ska göra någon 
annan illa, utan att förstå konsekvenser-
na av sina handlingar. Många gånger 
överskuggar oron det positiva som finns 
med sexualiteten, menar Lotta Löfgren-
Mårtenson.

Men behöver man verkligen vara 
orolig för att ens barn ska bli sexuellt 
utnyttjat?

Lotta Löfgren-Mårtenson menar att 
man genom forskningsstudier har sett 
tendenser på att personer med funk-
tionshinder i större utsträckning råkar 
ut för sexuellt utnyttjande. Men det är 
ändå inte vanligt och utan att bagatelli-
sera ett enda övergrepp, är det viktigt att 
balansera oron. Ungdomarna måste som 
alla andra få ett stort socialt nätverk.

– Föräldrarna är även rädda för oön-
skade graviditeter. Men man måste kom-
ma ihåg att inte alla uttrycker sin sexua-
litet med ett traditionellt samlag. Det 

finns många andra sätt att visa ömhet, 
närhet och attraktion på. Forskning vi-
sar dessutom att det bara är ungefär fem 
till sju procent av personer med intellek-
tuella funktionshinder som blir föräld-
rar. De flesta ungdomar jag träffar idag 
säger själva att de inte klarar av ett för-
äldraskap. De har förstått att de aldrig 
skulle klara av det ansvaret och är till-
freds med livet som det är. Däremot är 
det många som längtar efter en partner 
och undrar hur man gör för att bli ihop 
med någon. Många ungdomar skulle må 
bra av ett friare liv med fler sociala kon-
taktytor. Och med bra stöd kan man trä-
na sig i att själv göra riskbedömningar, 
säger Lotta Löfgren-Mårtenson.

Ninnie och Stefan Wallenborg möttes 
via internet. Hon har en muskelsjukdom 
som gör att hon sitter i rullstol. Läs Nin-

nies krönika på sidan 45.

Mer kärlek på nästa uppslag
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tefan Balogh är arbets-
terapeut med inriktning 
på klinisk sexologi. För 
tillfället arbetar han som 
konsulent på BOSSE 
råd, stöd och kunskap-

center, en verksamhet för vuxna med 
funktionshinder. Han har länge intresse-
rat sig för människor och sexualitet. Han 
menar att det inte är någon skillnad på 
människor i olika åldrar och deras fun-
deringar kring sex och samlevnad.

– Jag arbetar in ett nytt uttryck, att ”al-
la är vi varianter av att vara människa”. 
Jag började arbeta med kvinnor mel lan 
65 och 100 år. De har samma fundering-
ar som ungdomar. När det gäller att bli 
nykär och accepterad är alla oroliga, sä-
ger Stefan Balogh.

Han har inspirerats mycket av Lotta Löf-
gren-Mårtenson och arbetade för något 
år sedan på Skärholmens gymnasium i 
Stockholm. Han började på skolan 2002 
och efter ett tag bestämde särskolans 
elevhem sig för att de skulle starta en re-
lationsgrupp. Stefan blev tillfrågad att 
medverka för att ge svar på mer kliniska 
frågor kring sex.

– Det var mellan fyra och 18 ungdo-

mar som medverkade på våra möten. 
Först började vi med att prata om hur 
kroppen fungerar. Vad händer i snoppen 
och snippan när man växer upp? Efter 
detta tog vi upp ämnen som känslor, hur 
man berättar att man tycker om någon 
och frågor kring etik, moral och vilka 
leksaker som finns. I handikappsamman-
hang säger man hjälpmedel. Men jag 
skulle vilja kalla det sexleksaker, du kall-
lar det inte sexhjälpmedel om en icke 
funktionshindrad person använder det, 
säger Stefan.

Att funktionshindrade blir avsexuali-
serade är ett stort problem menar Stefan. 
Men han tycker att det är en kamp som 
funktionshindrade måste börja föra –
om rätten till sin sexualitet.

– De senaste 70 åren har kvinnan fört 
en hård kamp för sin rätt till sin egen sex-
ualitet och se hur mycket fantastiskt som 
hänt! Sexualitet är ingenting man får, 
man äger sin egen sexualitet och har ett 
eget ansvar att se till att man får det man 
behöver. Därför måste funktionshindra-
de till exempel börja kräva att informa-
tion finns, säger Stefan.

Kampen för funktionshindrades rätt till 
en sexualitet och ett kärleksliv kan liknas 

vid kvinnans kamp för samma rättighe-
ter. Stefan menar att kvinnan fick myck-
et på köpet när hon sakta men säkert tog 
sig rätten till sin egen sexualitet. Idag är 
kvinnorna ute i arbetslivet på ett helt an-
nat plan än för 70 år sedan.

– Om man tar sig rätten till en egen sex-
ualitet skapar man sig en starkare ställ-
ning i samhället, säger Stefan.

Han menar att de grundläggande frå-
gorna ungdomar med olika funktions-
hinder har är funderingar kring om de 
duger. 

Finns det någon som tycker om mig 

En variant 
av människa
Alla är oroliga när det gäller att bli nykär och 
 accepterad, säger Stefan Balogh

S

Att personer med funktions-
hinder endast är heterosex-
uella är en vanlig fördom 
hos personal, föräldrar och 
omgivningen. Eftersom 
sexualitet i allmänhet 
knappt diskuteras i 
funktionshindersamman-
hang, diskuterar man inte 
alls olika sexuella 
läggningar.

”Det finns ju inga vanliga 
sexuella så då finns det väl 
inga homosexuella heller 
(skratt)? I alla fall inte i 
bemärkelsen sex. Kanske 
att de är nära, nära 

kompisar hellre med en kille 
än en tjej. Det är möjligt. Nej, 
jag har jättesvårt att tänka 
mig två bögar här på 
dagcentret”

Så uttrycker sig en 
kvinna som arbetar på ett 
dagcenter när Lotta 
Löfgren-Mårtenson berör 
homosexualitet i sin bok 
”Får jag lov? Om sexualitet 
och kärlek i den nya 
generationen unga med 
utvecklingsstörning”.

Lotta Löfgren-Mårtenson 
menar att många utveck-

lingsstörda aldrig kommer i 
kontakt med andra sexuella 
läggningar än den 
heterosexuella, eftersom 
ingen berättar för dem att 
man faktiskt kan vara 
homosexuell eller bisexuell. 
Personal tenderar att se 
homosexuellt uttryck hos 
ungdomarna som ett uttryck 
för riktigt nära vänskap, 
snarare än kärlek.

Idag kan man dock se att 
öppenheten och kunskapen 
ökar hos personer med 
utvecklingsstörning kring 
olika sexuella läggningar, 

på grund av den öppenhet 
som blivit kring det i 
samhället i övrigt.

I sex- och relationsgruppen 
på Skärholmens gymnasi-
um var ett viktigt och stort 
ämne olika sexuella 
uttryckssätt.

– Vi samtalade kring vad 
hetero-, homo och 
bisexualitet var och sedan 
kompletterade vi samtalen 
med rollspel, berättar Stefan 
Balogh.

Rollspelen och samtalen 
skulle bidra till att 

ungdomarna skulle få upp 
ögonen för andra sexuella 
uttryckssätt och lära sig att 
de var lika normala som det 
heterosexuella sättet att 
uttrycka sig. Gruppen fick 
även samtala om hur det är 
att ”komma ut” och spela 
rollspel kring det.

– Tack vare gruppens 
stöd och dess öppenhet var 
det en tjej som kunde 
”komma ut ur garderoben”, 
säger Stefan.

Vanlig fördom: ”Utvecklingsstörda är inte homosexuella”

FK_0703_s36-45_karlek_v04.indd   40FK_0703_s36-45_karlek_v04.indd   40 07-04-15   13.12.3107-04-15   13.12.31



# 3, 2007 FÖRÄLDRAKRAFT 41     

och kommer någon någonsin kunna äls-
ka mig? Räcker jag till trots mina hin-
der?

– Alla letar efter bekräftelse och öns-
kar att det ska finnas någon nära oss som 
ska vilja ha oss, säger Stefan.

Liksom Lotta Löfgren-Mårtenson före-
språkar han att man måste våga släppa 
taget om sin ungdom. Ung domarna han 
träffat har många gånger uttryckt frustra-
tion kring att de aldrig blir lämnade en-
samma. När barn växer upp lär de sig so-
ciala mönster i sandlådan och i kudd-
rummet. Om de blir styrda hela tiden kan 
de inte utvecklas på samma sätt.

– Informationen måste öka till både 
föräldrar och personal. Men först och 
främst måste man sluta fokusera på 
funktionshindret. Jag har varit med om 
skräckexempel från ungdomsmottag-
ningar som vägrar ta emot ungdomar 
med funktionshinder, säger Stefan.

Han berättar om en ung man som fick 
ont när han onanerade och ville komma 
till ungdomsmottagningen för att få 
hjälp. Men mannen blev nekad på grund 
av att personalen ”inte var så bra på 
funktionshinder”.

– Där är problemet. Personalen såg ba-

ra funktionshindret. Hans sexuella pro-
blem hade ingenting med funktionshin-
dret, trots detta ville de inte ta emot ho-
nom. Tänk om du bar glasögon och be-
hövde gå till doktorn för en svår 
för  kylning och så säger doktorn ”nej, det 
går inte, vi är inte så bra på synfel här”.

Han menar att föräldrar och personal 
måste sluta fokusera på funktionshindret. 
Alla uttrycker vi vår sexualitet olika. Det 
finns ingen ”vanlig” sexualitet och man 
måste utgå från att alla kan ha ett förhål-
lande, bli kär och ha sex, på sitt sätt.

– Och sen har man glömt bort att tjej-
er med funktionshinder kan ha en sexu-
alitet. Man är rädd för killar med utveck-
lingsstörning och att de inte ska kunna 
utveckla en ”normal sexualitet”. Men tjej-
erna behöver precis samma information 
och stöd, säger Stefan.

Det viktigaste man kan göra som för-
älder och personal är att förklara för 
ungdomarna att deras kropp är deras 
egen kropp menar han.

– De ska veta att de äger sin egen kropp 
och att det inte är någon annan än de 
och doktorn som får röra den. Om nå-
gon annan gör det när man själv inte vill 
är det fel. Det måste ungdomarna tydligt 
få lära sig, säger Stefan.

Sedan går det inte att skydda ungdo-
marna från saker man inte vill ska hän-
da. Men föräldrars rädsla får inte gå ut 
över ungdomarnas gemenskap. ●

... hallå där!
Johan är 23 år och 
har Damp och Asper-
ger syndrom. Här sva-
rar han på några korta 
frågor om kärlek och 
relationer. 

När blev du intresserad av tjejer?
– Vid tioårsåldern började jag intressera 
mig för tjejer.

Var det svårt eller lätt att få kontakt 
med tjejer?
– Att få kontakt med tjejer var inte 
svårt. Men att vara tillsammans med en 
tjej var mycket svårare eftersom jag ofta 
inte var på samma nivå som tjejen. Jag 
löste det inte på något särskilt sätt, utan 
fortsatte istället att leta.

Hur har du utvecklats sedan du var 
yngre?
– Vid trettonårsåldern började jag mer 
förstå vad den andra personen tyckte 
och tänkte och detta har fortsatt att 
utveckla sig på ett positivt sätt.

Fick du tillräcklig information om 
sex- och samlevnadsfrågor från 
föräldrar och skolan?
– I skolan fick man information om 
sex- och samlevnad, men det stämde 
inte riktigt med verkligheten. Prob-
lemet var att tempot alltid gick för 
snabbt i skolan. Man skulle läsa så 
mycket på så kort tid. Har man svårt 
med inlärning kan det resultera i att det 
man läser visar sig vara annorlunda i 
verkligheten, eftersom man uppfattat 
saker på fel sätt. Hemma pratade vi inte 
så öppet om dessa frågor.

Hur borde skolan förbättra informa-
tionen?
– Det skolan kan göra är att se att alla 
individer är olika. Man måste anpassa 
lektionerna och göra de enklare, så att 
alla får vara med i båten. Idag är det 
svårt för väldigt många att hänga med i 
tempot, just eftersom allt ska gå så 
snabbt!

Har du stött på fördomar eller 
motgångar?
– Ibland har tjejer blivit ”rädda” när de 
fått reda på mitt funktionshinder. Men 
idag fungerar allt väldigt bra och jag är 
gift. ●

Johan vill vara anonym och heter 
egentligen något annat.

– Den som tar sig rätten till en egen 
sexualitet får en starkare ställning i 
samhället, säger Stefan Balogh.

Foto: Sara Bengtsson
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Föräldrakraft träffar 
Marie Bergström, 
18 år och synskadad.

on går första året på 
gymnasiet och har precis 
fyllt 18 år. Marie Berg-
ström är blind sedan 
födseln, men det har inte 
hindrat henne från att 

förälska sig, flirta och dejta olika killar.
– Jag började nog dejta på riktigt när 

jag var tretton år. Redan då med äldre 
killar, eftersom killarna i min egen ålder 
var för barnsliga och inte förstod att alla 
är olika, säger Marie Bergström.

Inte förrän i åttan på högstadiet fick 
hon för första gången sex- och samlev-
nad på schemat i skolan – alldeles för 
sent menar hon.

– Då hade jag ju redan börjat upptäcka 
ämnet själv för länge sedan. In forma-
tionen i skolan kom alldeles för sent och 
var riktigt dålig. Varför måste alla lärare 
tycka att det är pinsamt med sex- och re-
lationssnack? Det är så tabu i Sverige! sä-
ger Marie.

Själv lärde hon sig det mesta hon be-
hövde genom olika böcker. Hon beskri-
ver sig själv som en väldigt framåt per-
son som alltid tagit för sig. När hon bör-
jade fundera på relationer, kärlek och sex 
såg hon till att skaffa sig bra böcker.

– Jag har ju aldrig kunnat smygtitta på 
varken tjejer eller killar i omklädnings-
rummet, som alla andra gör. För synska-
dade är det svårare att upptäcka sin egen 
och andras kroppar och, inte att för-
glömma, vilket kön man känner sig att-
raherad av, säger hon.

Men själv är hon säker på sin sexuella 
läggning, det är killar som gäller. Hon 
har alltid varit tillsammans med killar, 
men började för några år sedan fundera 
kring olika sexuella läggningar.

– Jag och en tjejkompis, som också är 
blind, satte oss ner och pratade kring att 
vara homosexuell och funderade på om 
vi skulle kunna vara det. Men vi insåg 
ganska fort båda två att vi inte ville ha 
tjejer. Vi provade aldrig något med en 
tjej, det räckte med att samtala om det. 
Bröst är helt enkelt inte min grej! skrat-
tar Marie.

Marie kan måhända inte se med ögo-
nen, men hon är ändå kräsen vad gäller 

utseende. Hon har en bestämd uppfatt-
ning om hur killars händer och röst ska 
vara.

– Händer är väldigt speciella. Jag har 
tankar om hur både kvinnliga och man-
liga händer ska vara. Till exempel är mi-
na händer inte så fina, jag har pianofing-
rar, alltså långa och smala. Tjejhänder 
ska vara nätta och ha korta och smala 
fingrar. Killar däremot ska ha stora och 
kraftiga händer, säger Marie.

Killarna hon brukar falla för har kraftiga 
händer och mörka röster. En barnslig 
och ljus röst är inte attraktiv. Men hon 

understryker att det självklart inte vore 
en omöjlighet att dejta en kille med lite 
ljusare röst. Det viktigaste är personlig-
heten.

Hon har alltid haft äldre kompisar. 
Klasskompisarna i hennes egen ålder har 
stundvis haft svårt att förstå hennes syn-
skada och hon har hittat mognare vän-
ner som passat henne bättre i högre åld-
rar. Detta har resulterat i att hon också 
dejtat killar som varit äldre.

– Idag när jag går på gymnasiet börjar 
det bli bättre. Folk i min egen ålder hål-
ler på att mogna. Men jag skulle nog inte 
vilja dejta någon i min egen ålder än. Jag 
behöver en kille som är på min mog-
nadsnivå och det är inte killarna på gym-
nasiet, säger hon.

Att hitta killar har inte varit ett pro-
blem för Marie. Den enda svårigheten 

”Jag dejtar bara äldre  

Marie Bergström tycker att informatio-
nen om sex och samlevnad i skolan var 
dålig och kom alldeles för sent.

Foto: Sara Bengtsson

H

”För synskadade är det svårare att upptäcka sin egen och andras kroppar och, inte               
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1. LÄMNA UNGDOMARNA IFRED. Ungdomar 
behöver få tid för sig själva. De behöver få 
möjlighet att själva välja sina kompisar och sina 
fritidsaktiviteter. Du måste sluta oroa dig och låta 
din ungdom träffa nya bekantskaper och dejta de 
personer de vill. Lita på att din ungdom själv kan 
avgöra vad som är bra eller dåligt för honom eller 
henne.

Sedan finns det självklart specialfall där du 
behöver hjälpa till att styra. Men kom ihåg att din 
ungdom vill frigöra sig från dig och du som 
förälder måste hjälpa till och vara positiv.

2. PRATA MED ANDRA FÖRÄLDRAR. Håll bra 
kontakt med din ungdoms kompisars föräldrar. Att 
ha kompisar eller pojk- och flickvänner till din 
ungdom hemma kan vara ansträngande. Kanske 
är du rädd för att de andra föräldrarna ska tycka 
att du inte tagit hand om ungdomarna på rätt sätt, 
eller att något ska hända när de är hemma hos er.

Genom att prata med kompisarnas föräldrar för-
bättrar ni ungdomarnas kontakter. När ni känner er 
säkra, märker ungdomarna det och kan själva 
känna sig säkrare i sina relationer till varandra.

Kanske kan ni samla ihop en grupp föräldrar 
som träffas kontinuerligt i en samtalsgrupp. Vilka 
känslor brottas era barn med? Hur har andra 
föräldrar löst det? Meningsutbytet kan vara av 
stort värde.

3. TJEJ- OCH KILLSAMTALSGRUPPER. Du kan inte 
samtala om allt med din ungdom. Vissa saker 
behövs andra ungdomar och andra vuxna för. Ett 
bra forum för detta kan vara tjej- och killsamtals-
grupper som leds av en vuxen gruppledare.

Det finns ett skralt utbud av samtalsgrupper, 
men det är inte särskilt svårt att starta en egen. Gå 
ihop med föräldrarna till ungdomarna på skolan, 
lägerverksamheten eller de gemensamma disco-
kvällarna. Intressera ungdomarna för grupperna 
och leta fram ledare till dem.

4. KRÄV KOMPETENS FRÅN UNGDOMSMOTTAG-
NINGAR OCH SKOLA. Din ungdom ska precis som 
alla andra ha rätt till enkel och lättillgänglig 
information. Det är inte meningen att du som 
förälder ensam ska stå för all information. Kräv att 
ungdomsmottagningen och skolan ser till att din 
ungdom får rätt stöd och hjälp. Påpeka att din 
ungdom har samma behov och samma frågor som 
alla andra tonåringar.

5. PRATA OM KROPPEN OCH INTEGRITETEN. 
Förklara tydligt för din ungdom att han eller hon 
äger sin kropp och ingen annan. Det är viktigt att 
man tidigt skaffar sig en uppfattning om att man 
själv bestämmer över sin kropp och att ingen kan 
tvinga en att göra saker man inte vill.

6. LÄS PÅ! Det finns en mängd bra litteratur för dig 
som vill veta mer om ungdomar med funktionshin-
der och sex- och samlevnad. Lär dig mer om din 
ungdoms funktionshinder och hur det kan påverka 
relationer och sex. Men glöm inte bort att din 
ungdom är som alla andra ungdomar och främst 
behöver samma råd som du ger till syskonen.

hon upplevt är när hon går på disco. I 
discomiljön är det svårt att hitta killar 
att flirta med och i princip omöjligt att 
visa ett intresse.

– Mina seende kompisar kan ställa sig 
och titta på killen för att visa intresse. 
Det kan inte jag göra. Jag har istället träf-
fat mina pojkvänner på privata hemma-
fester. Där kan man prata med männis-
kor, berättar Marie.

Hon har aldrig varit tillsammans med 
någon som varit synskadad. Detta för att 
hon ser en fördel med att ha en seende 
pojkvän.

– Det är bra att vara tillsammans med 
någon som ser. Då behöver jag inte an-
stränga mig så mycket när vi är på res-
taurang för att läsa menyn eller liknan-
de. Det är skönt att ha någon som kan se 

åt mig. Däremot kan jag inte se något 
problem i att dejta någon med ett annat 
funktionshinder, säger Marie.

För tillfället är hon singel och njuter 
av att vara fri från förhållande. Men hon 
ser fram emot sommarens grillfester och 
hoppas att hon kommer hitta en som-
marflirt.

– Jag har aldrig presenterat mina pojk-
vänner för min mamma. Det har aldrig 
känts bra eftersom de varit äldre än jag 
och jag varit så pass ung. Nästa gång jag 
hittar en pojkvän kanske jag kan presen-
tera honom, nu har jag fyllt 18 år, säger 
Marie.

Hon berättar att hennes mamma inte 
varit särskilt sträng, men att det är lätt 
att föräldrar blir överbeskyddande.

– Själv fick jag inte använda spisen för-
rän jag var tolv år och jag har en kompis 
som är 20 år och bara precis fått börja 
använda spisen. Då lär man ju sig aldrig 
att klara sig själv! För mig kom vänd-
ningen när jag för ett år sedan åkte på en 
preparandkurs för synskadade. Vi bodde 
på ett internat och lärde oss ta hand om 
oss själva och klara vardagssysslor, be-
rättar Marie.

När hon kom hem från kursen fick 
hon en helt annan frihet från mamma 
och känner att överbeskyddandet nu är 
över.

Nu längtar Marie efter en egen lägenhet. 
Hon har ställt sig i en väntelista för spe-
ciella bostadshus där Synskadades Riks-
förbund har lägenheter. Väntetiden är 
inte längre än ett år och hon har börjat 
fundera på hur hon ska lösa det ekono-
miska.

– Det ska bli skönt att få något eget 
och klara sig själv. Jag hoppas att jag 
kommer kunna få en del bidrag, efter-
som jag studerar och inte har ett arbete, 
säger Marie.

Vad behöver förändras för att för-
bättra för unga med funktionshinder 
och deras möjlighet till en bra sexua-
litet?

– När jag gick på högstadiet var jag no-
ga med att få mina skolkamrater att för-
stå att det var okej att fråga mig saker. 
Handikappkunskap i allmänhet är dålig 
hos personal och elever. Jag fick många 
frågor och en av dessa var ”kan du ha 
sex?”. Klart jag kan ha sex, kan du ha sex? 
frågade jag honom, berättar Marie. ●

  mogna killar”

         att förglömma, vilket kön man känner sig attraherad av”

6 tips Så stödjer du din ungdom 

FK_0703_s36-45_karlek_v04.indd   43FK_0703_s36-45_karlek_v04.indd   43 07-04-15   13.14.0207-04-15   13.14.02



TEMA KÄRLEK kraft

44 FÖRÄLDRAKRAFT # 3, 2007

urser i det tabubelagda 
ämnet ”Sex och kärlek”, 
det ska Sahar Mosleh, 
ordförande för Unga 
Rörelsehindrade nu dra 
igång. 

– Personal inom skola och vård vet in-
te hur de ska hjälpa och stödja ungdo-
mar med funktionshinder. Många bär 
på fördomar som vi vill hjälpa dem att 
slå hål på, säger Sahar.

Själv har hon länge engagerat sig poli-
tiskt och vill inte bli utmålad som ett of-
fer eller en hjälte. I media har hon många 
gånger blivit utmålad som multidiskri-
minerad, eftersom hon är kvinna med 
utländsk bakgrund och samtidigt har ett 
funktionshinder. 

– När jag började engagera mig po-
litiskt blev det stor uppståndelse kring 
mig. Jag är rätt grov i munnen och me-
dia gillade det faktum att jag var multi-
diskriminerad och jag valdes till ”Årets 
supermongo” av Cp-magasinet i tv, be-
rättar Sahar Mosleh, som idag är 28 år 
och ordförande för förbundet Unga rö-
relsehindrade. 

Hon kom till Sverige som 17-åring till-
sammans med sin familj. I Sverige möt-
tes hon av en nitisk vilja att dela in män-
niskor i grupper. I hemlandet Iran var 
det inte samma sak. 

– Jag hade bara ”icke funktionshindra-

de” kompisar. Fast egentligen tycker jag 
inte om det där begreppet. Enligt mig är 
alla funktionshindrade, på ett eller annat 
sätt, säger hon. 

Själv har hon en väldigt öppen syn på 
sex och relationer och menar att hon har 
sin familj att tacka för det. 

– Jag kommer från en familj som sett 
ganska öppet på relationer och sex. Jag 
fick tidigt lära mig allt jag behövde veta 
om sex- och samlevnad i hemmet, säger 
Sahar.

Informationen kring olika sexuella 
läggningar var skralare i Iran. Trots att 
hon började gilla tjejer som ung, förstod 
hon aldrig att tjejer kunde bli kära i tje-
jer. Hon berättar att hon redan som fem-
åring hade en tjejkompis hon lekte extra 
mycket med. 

– Barn undersöker sig själva och an-
dras kroppar och är väldigt nyfikna. Men 
den här tjejen fick jag känslor för. I takt 
med att jag blev äldre upptäckte jag att 
jag intresserade mig för tjejers kroppar. 
Men då visste jag knappt att man kunde 
vara bisexuell eller lesbisk, . 

George Michael dök upp och hon för-
stod att man kunde vara bög. Men det 
var först när hon kom i kontakt med 
Madonna, som gick ut med att hon var 
bisexuell, som hon började inse faktum.

– Jag började intressera mig för kvin-
nor på riktigt. Så kom jag till Sverige, där 
det är okej att vara lesbisk, och då blev 
jag en riktig fegnolla! utbrister Sahar och 
skrattar högt och ljudligt. 

När hon kom till Sverige började hon 
aktivera sig politiskt och var inte rädd 
för att gå ut med sin sexuella läggning 
bland kompisar. Men att berätta för fa-
miljen var svårare. Idag vet dock hela fa-
miljen om att hon är lesbisk och nära 
och kära respekterar det. 

– Jag kommer från en rätt särpräglad 
hippiefamilj, skrattar hon. Själv kände 
jag mig som en artonårig hippiemojam-
ba i Sverige! Idag är Sahar tillsammans 
med en icke funktionshindrad kvinna. 
De träffades först som assistent och 
kund.

– Ofta tror folk inte att hon är min 
flickvän, utan att hon är min syster, kom-
pis eller assistent. Det är irriterande, men 
bra att folk ändå vågar fråga, säger 
Sahar.

Ett av de största problemen för unga 
med funktionshinder är, menar hon, att 
föräldrar, personal och allmänhet ser 
dem som asexuella varelser. Man är rädd, 
vet inte om det fungerar att ha sex och 
många föräldrar kan vara rädda att deras 
barn ska bli utnyttjade. 

– Jag har bara varit tillsammans med 
en funktionshindrad kvinna. Hon var 
cp-skadad och lite större än mig, fnissar 
Sahar. Jag är ju liten, så en gång kom en 
assistent hem på intervju till henne när 
jag var där och utbrast: ”Men, vilken söt 
unge du har!”.

– Man får sluta lyssna på de ingrodda 
ideal man har. Bara för att ditt barn sit-
ter i rullstol, betyder det inte att en gåen-
de person inte kan bli kär i honom eller 
henne. För många vuxna blir det så för-
bjudet och tabubelagt att funktionshin-
drade och icke funktionshindrade per-
soner skulle kunna vara tillsammans, sä-
ger Sahar. 

Det bästa en förälder kan göra för sitt 
barn är att lära barnet vara stolt över sin 
kropp. Har man ett synligt funktions-
hinder behöver man extra mycket hjälp 
från föräldrarna, menar Sahar. Man 
måste våga vara naken med sitt barn och 
visa att alla kroppar duger och är fina, är 
Sahars tips. 

Idealbilderna påverkar barn redan i 
ung ålder. Pojkar vill bli stora och ma-
cho, flickorna vill bli kvinnliga. Sitter 
man i rullstol blir det svårt att leva upp 
till idealbilden. Därför måste föräldrar 
tidigt lära sina barn att vara stolta över 

Det måste föräldrar lära sina barn...

Var stolt!
K

”Enligt mig är alla 
funktionshindrade, på 
ett eller annat sätt.”

Sahar Mosleh och Unga Rörelsehindrade drar igång kurser om sex och kärlek.
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Gästkrönikan

Ninnie W
allenborg

sin egen kropp och se den som en till-
gång.

Nu ska Sahar Mosleh och Unga rörel-
sehindrade även dra igång kurser kring 
sex och kärlek för medlemmar i förbun-
det. Kursen ”Tabu” tar upp människors 
fördomar kring funktionshinder, ideal-
bilder, kvinnligt och manligt, sex och re-
lationer. 

– Barn får höra från skolan och föräld-
rar att det är bra att engagera sig i handi-
kapprörelser för att ”där träffar man an-
dra barn som är som dem”. Man tror att 
det är säkrare och är särskilt rädd för att 
dottern eller sonen ska börja dejta nå-
gon icke funktionshindrad. Men proble-
met blir då att man bara ser funktions-
hindret och inte ungdomen som en 
människa, säger Sahar.

Sahar har kämpat för sina egna rättig-
heter och menar att det finns vissa risker 
med att ta hand om människor alltför 
mycket. Ingrupperingen gör att perso-
ner med funktionshinder inte lyckas ta 
sig in i gemenskapen.

– Systemet kan lika mycket stjälpa 
som hjälpa. Klart man ska ha en assis-
tent om man behöver det och det är en 
rättighet för alla med funktionshinder. 
Men det får inte vara en självklarhet att 
assistenten ska hjälpa till med något sex-
uellt. Det är absolut ingen rättighet! Det 
måste man som kund vara tydlig med 
under arbetsintervjun, ifall man letar ef-
ter någon som skulle kunna hjälpa till 
med det, säger hon. 

– Det vore farligt att införa laglig rätt 
för funktionshindrade att få sexhjälp av 
assistenter. Det finns bra sexhjälpmedel 
som man ska se till att ta del av. Alla kan 
vi ha sex, på ett eller annat sätt. Sex är 
så mycket mer än det som vi definierar 
som ”vanligt sex”. Men om en brukare 
och en assistent vill ha sex, ska de själv-
klart kunna ha det. Det är inte konsti-
gare än att folk har sex med sin chef på 
en vanlig arbetsplats. Det händer hela 
tiden. Men vi har inte lagstiftat om att 
chefen har rätt att ha sex med sina an-
ställda, säger Sahar. ●

”Man måste se sin egen 
kropp som en tillgång”

ad är det med sexualitet 
som gör det så laddat, 
och magiskt?

Alla tänker på det, 
många pratar om det 
och alla sägs ha rätt till 

sin sexualitet. Men är det verkligen en 
rätt som är alla förunnade?

Får man rätt till sin sexualitet, eller är 
det något man måste ta sig?

Jag tror att det är en ganska komplice-
rad fråga egentligen.

Ett citat från mig som har väckt en del 
uppmärksamhet är följande:

”Antingen fastnar man i fårskinnstoff-
lor och åkpåse, eller så väljer man själv 
vem man vill vara. Man måste satsa och 
ta för sig!”

Att satsa och ta för sig kan vara att 
lyssna på sin personlighet, och identitet, 
och försöka spegla den utåt på ett 
tydligt sätt. Skaffa sig ett par snygga 
skinnbrallor, en kort-kort kjol eller 
sminka sig vågat.

Det kan ge en signal om att man har 
tagit ett kliv ut från den i andras ögon 
kanske avsexualiserade och/eller 
avidentifierade stereotypen av personer 
med funktionshinder.

Men även detta kräver sina förutsätt-
ningar.

Man måste ha rustats väl med 
självförtroende och en inneboende 
säkerhet i sig själv som säger att man 
minsann duger och klarar av det här.

I alltför många fall, där man är 
beroende av någon annan människas 

fysiska hjälp, hämmas man från alltför 
stora utsvävningar eftersom man 
alltid har en skyddande hand under 
sig, över sig eller framför ögonen. 
En hand som gör allt för att skydda 
”sin Lilla” från alla världens otäckhe-
ter.

Det kan vara ganska svårt att göra 
revolt om man aldrig har fått testa 
gränserna, lära sig av sina egna misstag 
och ta konsekvenserna av sitt handlan-
de, eftersom man då aldrig heller har 
fått utforska och skapa sin identitet på 
samma villkor som personer i en så 
kallad ”vanlig” situation.

Som förälder kan det vara extra svårt 
att våga släppa ut sin Bambi på den 
hala, tunna isen och våga klippa av 
navelsträngen på riktigt. Att låta sitt 
barn få bli en egen individ, med allt vad 
det innebär, om barnet har begåvats 
med ett funktionshinder.

Å andra sidan; hur lätt är det att, om 
man inte rustats väl för det, gå från 
överbeskyddad fyraåring till att visa att 
man är en egen individ? En sexuell 
varelse, med attityder och behov som 
inte nödvändigtvis involverar föräldrar 
eller assistenter längre.

En förutsättning för ungdomar med 
funktionshinder att få rätt till sin 
sexualitet är att föräldrar stöttar, 
uppmuntrar och ger möjlighet att 
utveckla den delen av identiteten, för 
när allt kommer omkring är det 
identiteten det handlar om. ●

Man måste satsa och ta för sig

V

Fakta Sahar Mosleh 
ÅLDER: 28 år.
FAMILJ: Sambo.
BOR: Solna.
YRKE: Ordförande för Unga rörelsehindrade.
AKTUELL MED: Föreläsningen ”Tabu”.
INTRESSEN: Sex, mode, politik.
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Bättre om unga 
söker jobb själva

Unga måste lära sig hantera 
jobbsökandet själva. Ganska 
ofta är det föräldrarna som 
ringer till företaget Iris 
Bemanning och Rekrytering 
och söker jobb åt sina barn. 
Det hämmar de unga, menar 
företagets chef Anne 
Buckard.

– Jag vill inte trampa 
någon på tårna, men vi ser 
hellre att ungdomarna själva 
hör av sig till oss. Hellre en 
nervös ungdom än en 

förälder som 
för någon 
annans talan, 
säger hon.

5 174 
personer. Så 
många 
stu denter med 
funktionshin-
der studerade 

på högskola eller universitet i 
Sverige under förra året. Tio 
år tidigare fanns det bara 
1 047 studenter som på 

motsvarande sätt fick särskilt 
stöd i sin utbildning. Trots 
den kraftiga ökningen kan 
man inte låta bli att undra – 
varför är det så få personer 
med funktionshinder som 
studerar på högskola eller 
universitet?

På Furuboda Folkhög-
skola i Skåne satsar man 
stort på personer med 
funktionshinder. Tanken är 
att utbildningarna inte ska 
vara för funktionshindrade 
utan att allt ska vara tillgäng-
ligt för alla.

– Alla utbildningar och 
alternativ som finns för unga 
med funktionshinder är bra, 
men jag tror att det är viktigt 
att utbildningarna är öppna 
för alla så att människor kan 
förenas, säger informations-
chef Eric Sand s tröm.

För den som har framti-
den tryggad med ekono-
miskt stöd från samhället 
och möjlighet till daglig 
verksamhet, kan det ibland 
vara svårt att förstå varför 
man ska kämpa med en 
högre utbildning. Ger det 
verkligen något? Eller blir 
det bara krångligt och 
arbetsamt? Och hur blir det 
med ekonomin?

Den ungdom som får 
möjligheten att studera 
vidare på folkhögskola, 
högskola eller universitet 
växer ofta både intellektuellt 
och socialt och lär sig bli mer 
självständig.

– Man ska akta sig för att 
hamna i fällan där man inte 
satsar på sig själv på grund 
av att samhällets insatser 
ändå ser till att man kan leva 
ett okej liv. Livet kan ge så 
mycket mer, säger Eric 
Sandström.

Han önskar att fler unga 
vuxna tar steget till olika 
utbildningar. Enligt honom 
är det lätt att man placerar 
sig själv i ett fack och 
missar många möjligheter, 
exempelvis Furubodas 
kvalificerade musikutbild-
ning.

– Trots att skolan är 

Hellre en nervös ungdom än att 
morsan ringer och söker jobb, säger 
Anne Buckard på Iris Bemanning 
och Rekrytering.
Text: Sara Bengtsson
sara.bengtsson@faktapress.se

TAKTIKSNACK kraft

Pedagogiskt stöd finns att få  
På alla högskolor och universitet i Sve-
rige finns en samordnare för de som är i 
behov av särskilt stöd. Sam ordnaren 
hjälper först och främst studenter med 
funktionshinder, men kan hjälpa alla 
som av privata skäl behöver stöd i sin ut-
bildning.

Den som planerar att söka till en högsko-
la eller ett universitet bör förstås kontakta 
samordnaren på skolan. Till sammans 
med honom eller henne kan man gå ige-
nom vilka problem som finns och hur 
man kan lösa dem. Hos samordnaren kan 
man också få konkret information om 
vilka svårigheter man kan möta på en viss 
utbildning.

- Den som är rullstolsburen och söker 
till marinbiologi ska vara medveten om 
att det är mycket fältstudier. Då kan det 
vara bra att tidigt vara i kontakt med sam-
ordnaren så att man tillsammans kan re-
da ut de praktiska frågorna. 

– Alla studenter ska vara välkomna till 

de utbildningar de är intresserade av, sä-
ger Monica Svalfors, samordnare för alla 
samordnare på svenska högskolor och 
universitet.

Enligt statistiken har de flesta funktions-
hindrade studenterna läs- och skrivsvå-
righeter. 2006 fanns det 2 397 studenter 
med dyslexi och andra läs- och skrivsvå-
righeter på högskolor och universitet som 
hade hört av sig till en samordnare. Bara 
167 döva och teckenspråkiga studenter 
fanns samma år på skolorna.

De vanligaste insatserna på högskolor 
och universitet är kompensatoriskt peda-
gogiskt stöd för personer med kognitiva 
svårigheter, läs- och skrivsvårigheter, hör-
sel- och synskador. Många stödinsatser är 
enkla och går att få även om din ungdom 
inte har en diagnos.

ALTERNATIV TENTAMEN
Kursansvarig lärare avgör om din ung-

dom har rätt till alternativ tentamens-
form. Alternativet kan utformas på olika 
sätt, till exempel med:

■ Förlängd tentamenstid.
■ Hemtentamen istället för grupparbete.
■ Muntlig istället för skriftlig tentamen 

(eller tvärtom).
■ Möjlighet att skriva tentamen ensam 

eller i en liten grupp, istället för i en stor 
sal.

■ Möjlighet att skriva tentamen på da-
tor, istället för att skriva för hand.

ANTECKNINGSHJÄLP
Det finns många olika anledningar till att 
en student är i behov av anteckningshjälp. 
Ungdomen kan till exempel ha läs- och 
skrivsvårigheter, ett rörelsehinder som 
gör det svårt att hinna anteckna, vara döv 
och vara tvungen att koncentrera sig på 
teckentolkningen.

Ofta får en kurskamrat uppdraget att 
samla minnesanteckningar från föreläs-

Anne 
Buckard 

Efter studenten
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ningarna och får en liten ersättning för 
det arbetet.

Studenten kan även få möjligheten att 
spela in föreläsningar på egen mp3-spe-
lare eller fickminne. Om läraren använ-
der sig av föreläsningsanteckningar och 
overhead- eller PowerPoint-material kan 
detta lämnas till studenten före eller efter 
föreläsningen.

HANDLEDARE OCH STÖD
En handledare är ofta en forskarstude-
rande, en lärare eller en student som 
kommit längre i studierna än den ung-
dom som får stödet. Handledarens upp-
drag är att hjälpa studenten att struktu-
rera sina studier och tipsa honom eller 
henne om bra studieteknik.

KOGNITIV HJÄLP
På högskolorna och universiteten ska da-
torer med lämpliga programvaror finnas. 

Anpassningarna kan bestå av skanner, 
rättstavningsprogram eller talsyntes 
(som tolkar och läser upp en text på da-
torn).

Det går dock inte att låna hem hjälp-
medel från skolan. Om din ungdom be-
höver ett hjälpmedel för hemmabruk 
måste man ansöka om detta hos arbets-
terapeut, för att man ska få bidrag. 
Samordnaren på skolan kan ge tips om 
vilka hjälpmedel som skulle passa.

ANPASSNING AV MEDIER
Tal- och punktskriftsbiblioteket har som 
uppdrag att se till att personer med läs-
svårigheter får tillgång till anpassad 
kurslitteratur. Man tillhandahåller tal-
böcker, punktskriftböcker och e-text-
böcker.

Samordnaren kan hjälpa till med ansö-
kan om lånekort till biblioteket.

Mer information om tal- och punkt-
skriftsbiblioteket finns på www.tpb.se

ANPASSAD TIDPLAN
För en student som behöver studera i 
lugnare takt kan det ibland gå att göra 
om heltidsstudier till deltidsstudier. 
Detta är ganska ovanligt, men om din 
ungdom behöver det för att klara av sina 
studier ska du inte tveka att kontakta 
samordnaren.

SPRÅKVERKSTAD
Många högskolor och universitet tillhan-
dahåller språkverkstäder där man kan få 
råd om hur man bäst strukturerar en 
uppsats eller presenterar sin text. ●

Utbildningens ABC, se nästa 
uppslag

tillgänglig söker sig inte 
studenter med funktionshin-
der till vår kvalificerade 
musikutbildning. Varför ska 
en person i rullstol inte ska 
kunna lira gura som en gud 
och till exempel arbeta som 
musiklärare? säger Eric 
Sandström.

Anne Buckard menar att 
företagens intresse för 
personer med olika sorters 
erfarenheter ökar. De företag 
som intresserar sig har 
upptäckt värdet av att ha en 
arbetsgrupp med människor 
som tänker olika och har 
olika förutsättningar.

– Man måste ändra sitt 
eget tänk som förälder och 
som funktionshindrad. Ett 
funktionshinder behöver 
inte bara vara en arbetsned-
sättning, tänk istället på vad 
du, med din speciella 
erfarenhet, kan erbjuda 
företaget, säger hon.

Många företag vittnar om 

att funktionshindrade inte 
söker jobben de erbjuder. I 
många fall tror Anne 
Buckard att det beror på att 
man inte berättar om sitt 
funktionshinder, av rädsla 
för att man inte ska ses som 
duglig.

Tyvärr är det också många 
arbetsgivare som ännu inte 
förstått att funktionshindra-
de har en plats i arbetslivet, 
men fler och fler gör det. 
Som ung och funktionshin-
drad gäller det att utnyttja 
det faktum att man kan 
hjälpa företaget nå en helt ny 
målgrupp eller tillföra nya 
tänkesätt.

– Som arbetssökande kan 
man vända sitt funktions-
hinder till en fördel. 
Funktionshindret gör att 
man sticker ut som person. 
Göm det inte, utan var stolt 
över att du är unik. Vi är så 
dåliga på att vara stolta över 
våra unika kunskaper och 
erfarenheter, säger Anne 
Buckard.

På samma sätt kan du och 
din ungdom tänka när det är 
dags att söka till högskolor 
eller universitet. Din ung-
dom är unik och har verkli-
gen något att tillföra utbild-
ningen. ●

Emelie Holmblad avbröt 
gymnasiet efter att hon som 
sjuttonåring fått en stroke, 
men läste sedan in behörig-
heten på Furubodas Allmän-
na kurs. Foto: Paul Skoog

”Vi är så dåliga på att 
vara stolta över våra 
unika kunskaper och 
erfarenheter.”
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Utbildningens ABC 
Koll på läget. Det fi nns mycket, från praktiska 
hjälpmedel till hjälp med fi nansiering. Här är sex punk-
ter som kan hjälpa ditt barn och minska trycket på 
plånboken.

A. Ta tidigt reda på 
vilka hjälpmedel 

som skulle vara bra för ditt 
barn.

Många ungdomar har gått 
hela grundskolan utan hjälp 
från till exempel talböcker 
och börjar inte använda det 
förrän de påbörjar sin högre 
utbildning. Om ditt barn 
tidigt lär sig använda hjälp-
medel blir det en naturlig del 
i skolarbetet och mycket kan 
förenklas tidigt.

B. Prata om funktions-
hindret

Barn mår inte bättre av att 
föräldrar och vuxna låtsas att 

barnet är som alla andra! 
Förklara noggrant vad 
funktionshindret innebär 
och på vilket sätt det gör att 
det ibland blir svårare för 
barnet. Ditt barn måste tidigt 
förstå att det inte är något att 
skämmas över. Ett barn eller 
en ungdom som vågar 
berätta om sitt funktionshin-

der får ofta en helt annan 
förståelse från skolpersonal 
och klasskamrater.

– De ungdomar som vågar 
berätta för berörda lärare på 
högskolan eller universitetet 
får bättre bemötande och en 
lättare utbildning. Många har 
kanske tidigare råkat ut för 
dåliga saker i samband med 

sitt funktionshinder och vill 
inte bli sammankopplade 
med det. Man vill vara som 
alla andra, säger Monica 
Svalfors.

Men rådet är att ändå 
försöka lära ungdomen att 
funktionshindret inte är 
något att skämmas för.

C. Kontakta studieråd-
givare och samord-

nare
Skanna tidigt utbudet av 

utbildningar och kurser. 
Vilka skolor är tillgängliga? 
Kontakta sedan studierådgi-
vare och samordnare. Han el-
ler hon hjälper till att tipsa 
om vad du och din ungdom 
måste tänka på.

Om man är i behov av 
insatser som till exempel tolk 
under utbildningsperioden 
är det viktigt att man tidigt 
anger att man behöver 
stödet, helst redan när man 
söker in till kursen eller 
utbildningen.

I vissa fall har det hänt att 
tolk inte funnits på den skola 
man valt, eftersom man 
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”Om man är i behov av insatser som 
till exempel tolk under utbildnings-
perioden är det viktigt att man tidigt 
anger att man behöver stödet.”

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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angett för sent att man är i 
behov av stödet. Därför är 
det viktigt att tidigt gå ut 
med information.

D. Gör studiebesök
Hälsa på hos högsko-

lan eller universitetet för att 
få en ordentlig bild av 
studiemiljön. På skolor som 
specialiserat sig på tillgäng-
lighet och att kunna ta emot 
personer med funktionshin-
der kan ofta möjligheten till 
prova på-dagar finnas.

 E. Glöm inte studiebi-
draget!

Hos CSN, Centrala 
studiestödsnämnden, går 
det att ansöka om studiebi-
drag och studielån. Alla som 
studerar heltid och deltid på 
minst 50 procent har rätt till 
studiemedel.

Vid vissa specifika fall, då 
studenten inte klarar av att 
studera i normal heltidstakt, 
men ändå ägnar heltid åt 
sina studier, finns det 
möjlighet att ändå ansöka 
om fullt studiemedel. För att 

ansöka om detta krävs att 
man har en särskild studie-
plan. Varje prövning görs 
individuellt av CSN.

Studiemedel berättigas i 
högst tolv terminer. Men 
den som av synnerliga skäl 
behöver studera mer kan få 
förlängd studiemedelsperi-
od.

Mer information om 
studiemedel hittar du på 
CSN:s hemsida: www.csn.se.

F. Leta boende i god tid!
Boende är viktigt att 

tänka på tidigt. Kan din 
ungdom bo i en vanlig 
lägenhet eller behövs 
anpassningar? Ställ din 
ungdom i studentbostads-
kön i den staden som kan 
komma bli aktuell som 
utbildningsstad.

Den person som av 
fysiska, psykiska eller sociala 
skäl snabbt behöver ha en 
lägenhet kan få förtur, så det 
kan vara extra mycket värt 
att stå i bostadskön. 
Förmedlingarna hittar du på 
www.sokstudentbostad.se.

Sara Bengtsson
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Kom ihåg Alla har rätt att få hjälp och råd 
Alla studenter har rätt att vända 
sig till samordnaren om man 
anser sig vara i behov av 
särskilt stöd. Det krävs ingen 
diagnos för att få hjälp och råd. 
Däremot finns det insatser som 
bara ges till dem som kan visa 
upp intyg på att de har ett 
funktionshinder.

Om man till exempel vill ha en 
personlig handledare krävs ett 
intyg.

– Alla studenter skulle väl vilja 
ha en egen handledare. Därför 
måste vi vara noga med att bara 
de som verkligen behöver en 
handledare får det, säger Monica 
Svalfors.

Här fi nns förmedlingarna.

Mer än bara lite kul
En skrift om hur vi kan utveckla fritiden 

för barn och unga med funktionsnedsättningar

Ny skrift om bättre fritid för barn och 
unga med funktionsnedsättningar

Handikappförbundens samarbetsorgan (HSO) och Barn-
ombudsmannen ger ut en skrift om hur man kan utveckla 
fritiden för barn och unga med funktionsnedsättningar. 
Skriften är tänkt att inspirera till att hitta vägar och pröva 
nya grepp så att alla barn ska få en verklig chans att göra 
vad de vill på sin fritid. Den vänder sig till ansvariga för 
fritidsfrågor i kommuner och landsting, liksom till ledare 
inom kultur- och fritidsverksamheter. Skriften presenterar 
många konkreta förslag på hur man kan göra lyckade 
fritidssatsningar som ger resultat för barnen.

Skriften är gratis och beställes från Handikappförbundens samarbets-
organ som tryckt skrift eller i DAISY-format. Ring, skicka ett e-post-
meddelande eller sänd ett brev för att beställa. 
Tel 08-546 404 00, texttel 08-546 404 50, e-post hso@hso.se
Postadress: Handikappförbundens samarbetsorgan
Box 1386, 172 27 Sundbyberg
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Skolminister 
Björklund tycker att inklude-
ring av barn med en utveck-
lingsstörning i den vanliga 
skolan är en vacker tanke 
som inte fungerar i prakti-
ken. (SvD, 28 mars 2007). Tur 
för Jan Björklund att han 
avslöjar sina högst oveten-
skapliga åsikter på hemma-
arenan – i ett internationellt 
sammanhang hade han blivit 
antingen utbuad eller 
utskrattad.

Flera decenniers forsk-
ning och praktisk tillämp-
ning av målinriktad inklude-
ring ˆ främst i Kanada, USA, 
England och Australien – 
visar på klara pedagogiska, 
sociala och ekonomiska 
fördelar och många av dessa 

fördelar har redovisats i 
Carlbeckkommitténs 
utredning om särskolan. Men 
den har skolministern 
bestämt sig för att kasta i 

papperskorgen. Detta är 
minst sagt ett pikant sätt för 
en skolminister att hantera 
väldokumenterad kunskap.

Men trots det arroganta 

tilltal Björklund väljer att 
använda, så kvarstår frågan 
om valfrihet. Vi förutsätter 
att om särskolan ska finnas 
kvar så ska även föräldrarnas 
rätt att fritt välja skolform för 
sitt barn permanentas och att 
alla resurser följer med 
barnet till den skola föräld-
rarna väljer. Det är elevens 
utveckling och behov som 
ska vara i fokus, inte särsko-
lans.

Många exempel på lyckad 
inkludering finns även här 
hemma i Sverige. Gör läxan 
Jan Björklund och besök 
dessa skolor, så kan du 
upptäcka hur en vacker tanke 
kan se ut i verkligheten!

Olle Ringström, Judith 
Timoney och Anneli Tisell
Föräldrar till inkluderade barn

Tidningen ger 
kraft och tröst
Hej! Jag har läst er tidning 
och är så glad och nöjd över 
att den känns så rykande 
aktuell och även handlar så 
mycket om den känslomässi-
ga aspekten av att leva med 
ett barn med funktionshin-
der. Det ger både tröst och 
positiv kraft och jag blir 
påmind om den tacksamhet 
och djupa glädje livet har 
skänkt oss. Just över detta 
barn som kräver så oändlig 

kraft och så hårt arbete. Det 
finns så mycket att läsa 
omkring det som handlar om 
människosyn och attityd. 
Även som förälder häpnar 
jag ibland över min egen 
attityd och inställning. Jag 
brukar tänka att många av de 
här barnen är ”offer” för 
hjälpsamhet och god vilja. 
Andras och min goda vilja att 
välja det konstruktiva och 
trevliga i livet. Och de är 
också offer för andras och 
min självvalda syn på oss själ-
va som goda hjälpare. De blir 
ofta använda som redskap 
för just detta. Vi har mycket 
lång väg kvar till autonomi 
och personlig frihet för 
människor med funktions-

hinder. Men vi är på väg. 
Tack för att ni finns.

Just det ja. Jag vill ju 
prenumerera.

Lena

Jag älskar 
Sörens krönikor
Hej, jag älskar min nya 
tidning! 
Underbara teman för 2007. 
Nätverk, mmm, alla är 
jättebra! Och helt underbart 
viktiga! TACK!

Och jag älskar Sörens 
krönikor!

Måste bara få säga det!
För min egen skull.
Och, som svar på den sista 

krönikan, vill jag ställa en 
fråga: Tror du – Sören – att 
man kan leva som en 
kännare även om man är ett 
barn på 35 år och inte har nå-
gon utvecklingsstörning? Om 
man låtsas att man inte är en 
kännare, men lever som än 
ändå... I smyg liksom. Jag 
tänke jag skulle försöka 
iallafall.

Jag kan meddela resultatet 
av min studie om sisådär en 
30-40 år. 

Catharina

Underkänt

Hallå skolministern 
– du glömde göra läxan!
Skolminister Jan Björklund uttrycker åsikter utan vetenskaplig grund. Om 
särskolan blir kvar ska även föräldrarnas rätt att fritt välja skolform permanen-
tas, skriver föräldrarna Olle Ringström, Judith Timoney och Anneli Tisell.

Vet skolminister Jan Björklund vad han pratar om när han 
stoppar integrationen av särskolan? 

”Kan man leva som 
en kännare även om 
man är ett barn på 
35 år?”

”Det fi nns så mycket 
att läsa omkring 
människosyn.” 
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På Särskolans rikskonfe-
rens i Norr köping lyssnade 
jag den 28 mars 2007 till 
skolminister Jan Björklunds 
anförande. Jag blev förvånad 
(och arg) över några av hans 
uttalanden. Förvånad, 
eftersom jag utgår från att ett 
ministertal har granskats av 
experter på departement och 
kansli och att ministeruttalan-
den därför inte kan tillskrivas 
”a slip of the tongue” utan 
måste vara en del av grund-
läggande ideologi. Och då är 
det allvarligt. För det är en 
grumlig ideologi som minis -
tern gör sig till uttolkare av. 

Minister Björklund talade 
bland annat om särskolan 
och det beslut som samma 
dag tagits om att särskolan 
som egen skolform skall vara 
kvar. Så långt inga större 
problem – även om jag kan 
mena att det fanns andra 
möjliga beslut att ta. Men, so 
far so good. Men sedan kom 
några uttalanden som fick 
mig att reagera. 

För det första berättade 
ministern hur han som 
grund för det nyligen tagna 
beslutet om särskolan som 
egen skolform naturligtvis 
visste att ingen förälder (när 
de väntar barn – uppfattade 
jag att han menade) önskar 
sig att ens barn skall gå i 
särskolan. Men hallå! Vad vet 
han om det? Och om det 
skulle vara som han säger, 
hur ska en ansvarig minister 
förhålla sig till det och vad 
var det för budskap han gav 
de föräldrar som satt på 
konferensen? Och, vad var 
det egentligen för budskap 
han gav de barn och ungdo-
mar från särskolan som 
lyssnade på hans tal. Önskade 
och oönskade barn? 

Det barnen på konferensen 
fick höra av ministern var i 
klartext: det finns något som 
heter oönskade barn och 
dessa kan vara sådana som 

går på särskolan. Att överhu-
vudtaget som minister föra 
upp frågan om önskade och 
oönskade barn på agendan är 
mig djupt osmakligt och 
kränkande. Vi som haft 
ynnesten att ha fått barn (alla 
får inte barn – att få barn är 
en ynnest – inte en medicinsk 
rättighet) har fått de barn vi 
fått. Och vi älskar dem för 
vad de är – oberoende hur de 
är. Vi önskar förstås att det 
ska gå våra barn väl i livet, 
men det är inget vi kan 
garantera eller predestinera. 
Det finns ”normalbegåvade” 
barn som det gått bra för och 
som det gått sämre för. Det 
finns utvecklingsstörda barn 

som det gått bra för och som 
det gått sämre för. Välgång 
eller inte har verkligen inte 
med begåvningsnivå att göra. 
Många föräldrar till barn 
som gått särskola/tränings-
skola tackar i djupet av sina 
hjärtan sina barn för allt vad 
de bidragit med i deras 
(föräldrarnas) liv. 

Ministern, där emot, han 
tror att det finns entydiga 
gränser mellan hur föräldrar 
ser på sina barn. Ministern 
hanterar en djup och eskato-
logisk fråga om barn som 
vore den en rationell bokfö-
ringsfråga om att önska och 
önska bort.  Minis terns 
uttalande bär  ansvar för den 
samtida och illavarslande 
rusningen till fostervattens-
prover (vi önskar oss inte...). 
Ministerns uttalande vilar på 
en grumlig värdegrund där 
murar återigen reses mellan 
(det som någon anser vara) 
normalitet och (det som 
någon anser vara) avvikande; 

önskat och oönskat. Jag 
kräver ett svar från regering-
en om den övergett den 
värdegrund som den svenska 
skolan vilar på. Alla barn! 

Ministerns andra uttalande 
gav en bild av hur han ser på 
orsaker till det han i ovan 
angivna uttalande menar 
vara oönskat och avvikande. 
Det är naturens grymma 
orättvisa. ”När jag besöker en 
särskola eller träningsskola”, 
sa han, ”slås jag till att börja 
med av hur grymt orättvis 
naturen är.” Men hallå igen! 
Naturen! Människor är 
sociokulturella varelser. 
Ministerns uttalande om 

”natur” ekar gammal unken 
värdegrund från mitt 
femtiotal, då man ”visste” så 
mycket om vad som var 
naturligt och onaturligt. 

När jag var barn ”visste” 
man nämligen att kvinnors 
biologiska konstitution 
gjorde det omöjligt för dem 
att åka Vasaloppet. Man 
”visste” att kvinnors andliga 
väsen gjorde dem olämpliga 
som präster. Man ”visste” att 
utvecklingsstörda var 
obildbara. Man ”visste” att 
vanföra - som de kallades då 
- aldrig skulle kunna åka 
slalom. Man ”visste” att 
blinda kunde göra borstar, 
men inte sitta i landets 
regering. Man ”visste” att 
svarta  i Afrika hade lägre 
intelligens – det hade till och 
med riktiga intelligensprov 
klarlagt. Idag vet vi att dylika 
”handikapp” inte är handi-
kapp i sig utan är sociala 
konstruktioner – föreställ-
ningar – som kan (och bör) 
ändras. Och det har vi gjort 

på många områden. Därför 
har vi haft en socialminister 
som varit blind, därför finns 
det ett framgångsrikt 
damfotbollslag, kvinnliga 
biskopar, utvecklingsstörda 
som turnérar runt världen 
med sitt rockband, African-
Americans som gör storarta-
de forskarkarriärer, urskickli-
ga handikappidrottare. 

Satt handikappet i könet, i 
generna eller i skadan? Nej, 
handikappet satt i gränssnit-
tet människa–kultur. Med 
andra föreställningar, och 
med hjälp av interaktioner 
och hjälpmedel så kan 
sakernas tillstånd förändras. 
Det är precis detta som är de 
svenska läroplanernas 
(Vygotskijs) tröst och löfte: 
det du inte har i huvudet kan 
du ha i hjälpmedlen, det du 
inte har i benen kan du ha i 
rullstolen, det DU inte kan 
kanske din kompis kan. Det 
är denna värdegrund som 
slutade säga att det finns 
”barn med särskilda behov” 
och började säga att det finns 
”barn som är i behov av 
särskilt stöd”. Detta var inte 
en semantisk piruett. Detta 
var ett avgörande paradigm-
skifte. Har regeringen bytt 
värdegrund? 

I år firar vi Linnés 300-
årsdag. Med rätta kan vi hylla 
blomsterkungen för att han 
så snillrikt kategoriserade 
blommorna åt oss. Blom-
morna har, vad jag vet, inte 
tagit allvarlig skada av att ha 
blivit etiketterade och 
kategoriserade. Men det jag 
vet, är att människor tagit 
stor skada av dylikt etikette-
rande. Varför drar då 
ministern upp dessa historis-
ka missgrepp igen? Låt oss gå 
vidare på en värdegrund där 
alla barn är välkomna, där 
alla barn bidrar till samhället, 
där vi ständigt utvecklar vår 
förmåga att acceptera det vi 
idag kallar olikhet och där vi 
hela tiden ordnar det så att 
tillkortakommanden kom-
penseras med hjälp av 
människor, hjälpmedel och 
en gemensam solidarisk 
föreställning att vi ordnar 
vårt samhälle så att ALLA får 
plats. 

Leif Strandberg
Leg. psykolog

Skolministern blottar 
grumlig värdegrund

Vad var det för 
budskap han gav 
de ungdomar från 
särskolan som lyss-
nade på hans tal?
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ånga föräldrar känner 
sig ensamma i sin situa-
tion när de får ett barn 
med särskilda behov. 
Vissa upplever att vän-
skapskretsen minskar 

och att den sociala gemenskapen försvå-
ras. Nätverk och föreningar har kommit 
att bli ett viktigt stöd för föräldrar när 
man inte orkar dra hela lasset själv. Man 
behöver någon att samtala med, någon 
som förstår utan utförlig förklaring.

Nätverk är ett begrepp som växte fram 
under 1800-talet inom socialantropolo-
gin. Grundtesen var att alla människor 
har ett socialt nätverk. Varje person har 
olika kontakter privat och inom arbetsli-
vet och dessa personer bildar tillsam-
mans omedvetet ett nätverk.

Även idag anser man att varje person 
genom hela sitt liv bygger upp ett nät-
verk. Den moderna människan har sakta 
men säkert lärt sig att använda sina nät-
verk och medvetet bygga upp dem stra-
tegiskt. Kontakterna i vårt nätverk kan 
på många sätt vara viktiga när vi hamnar 
i olika situationer i livet.

För föräldrar till barn med funktions-
hinder finns en stor mängd olika organi-
sationer och föreningar att vända sig till. 
Hos dem får man råd, stöd och möjlig-
het till gemenskap. Föreningarna är även 

starka opinionsbildare och har möjlig-
het att påverka och förändra inom det 
politiska arbetet. 

Som komplement till dessa startas även 
nätverk på initiativ från föräldrar som vill 
bilda en mindre grupp människor att 
träffa och samtala med kontinuerligt.

På senare år har det bildats många så-
dana mindre nätverk för föräldrar till 
barn med funktionshinder, just på grund 
av att man behöver få möjligheten att en-

kelt träffa andra männis-
kor i samma situation. 

Våren 2002 startade 
Riksför bundet DHB 
(Döva, hörselskadade och 
språkstörda barn) och 
Afasiförbundet/Talknuten 
ett samarbetsprojekt kring 
barn och unga med språk-
störning och deras föräld-
rar. En del i detta var att 

hjälpa föräldrar runt om i landet som 
ville starta egna nätverk på hemorten.

– Det är en återkommande fråga att 
föräldrarna känner sig ensamma och be-
höver få träffa andra som också har barn 
med liknande diagnoser. Man behöver 
få känna att det finns fler som kämpar 
för samma sak, berättar Lisa 
Gunnarsdotter, projektledare för för-
bundens samarbetsprojekt.

Hon berättar att man sedan starten 
hjälpt till att få igång nätverk i flera olika 
städer runt om i landet.

– Min kollega Sofie Wikström är an-

svarig för att hjälpa föräldrarna att starta 
upp nätverken. När föräldrar hör av sig 
till oss skickar hon iväg förfrågan till lo-
gopedmottagningen på orten och med-
lemmarna i området. De föräldrar som 
anmäler intresse samlas och Sofie hjäl-
per dem att dra igång nätverket, säger 
Lisa Gunnarsdotter.

Hon menar att det kan vara viktigt att ha 
en drivande person som ansvarar för att 
nätverket verkligen kommer igång. För 
föräldrarna kan det vara en trygghet att 
en kunnig person hjälper till att organi-
sera de första mötena. Men sedan är må-
let att nätverken ska klara sig själva.

– Nätverk är alltid sårbara, eftersom 
de inte drivs av en styrelse med en stark 
organisation bakom sig. Men det är ock-
så det som gör nätverken så bra. Man 
kan fortsätta träffas precis så länge man 
anser att man har nytta av nätverksträf-
farna. Man behöver inte lägga en massa 
tid på styrelsemöten och administrativt 
arbete, säger Lisa Gunnarsdotter.

Nätverken begränsar sig inte till träf-
far en gång i månaden på hemorten. 
Med dagens teknik har många nätverk 
och forum flyttat ut på internet. Vilken 
förälder som helst kan bilda nätverk 
och samtala med personer från hela 
världen.

– Människor runt om i världen har 
upptäckt att de kan nå information från 
alla världens hörn och det minskar käns-
lan av ensamhet hos individerna, sa 

BESÖK PÅ DIGITAL MÖTESPLATS
Nya nätverk blir oumbärliga när vänkretsen krymper

Text: Sara Bengtsson
sara.bengtsson@faktapress.se

M

52 FÖRÄLDRAKRAFT # 3, 2007

Lisa Gun-
narsdotter
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Steve Groft, chef för amerikanska statens 
Office of Rare Diseases, i en intervju med 
Föräldrakraft i slutet av förra året.

Världen har krympt i takt med att in-
ternetanvändandet har ökat. Idag behö-
ver man inte förlita sig på vänner och 
proffs på hemorten. Man kan lika väl 
vända sig till läkare och experter på nå-
gon helt annat plats i världen, med hjälp 
av datorn. 

Med internet har möjligheterna att 
mötas i nätverk ökat dramatiskt. Man 
behöver inte längre bo i samma stad el-
ler ens samma land för att kunna starta 
ett nätverk och ha möjligheten att upp-
rätthålla en kontinuerlig kontakt. Ett 
framgångsrikt exempel är den svenska 
sajten www.funktionshinder.se.

– Idag har vi mellan 1 200 och 1 300 
medlemmar och 30 000 unika besök i 
månaden på vår community. Människor 
drar sig till funktionshinder.se för att 
diskutera allt mellan himmel och jord 
som rör funktionshinder på vårt forum, 
berättar Ninnie Wallenborg.

Hon och maken Stefan startade commu-
nityn funktionshinder.se för bara något 
år sedan. Det var en utveckling av hem-
sidan muskelsjuk.se som de hade drivit 
sedan tidigare.

– Vi gör inte detta för att tjäna pengar, 
men jag har har precis sagt upp mig från 
mitt arbete och ska nu endast arbeta 
med föreläsningar och vår internetcom-
munity. Vi tycker att det är så kul att hål-
la på med, säger Ninnie.

Stefan Wallenborg är den som har stått 
för den tekniska utvecklingen av com-
munityn, med forum och andra med-
lemsfunktioner. Den som blir medlem 
på sidan kan chatta, diskutera och hitta 
nya vänner.

– Visst är det lite krångligt att själv pro-

ducera en community från grunden. 
Men det är kul och man lär sig på vägen, 
säger Stefan Wallenborg.

Funktionshinder.se har kommit att bli 
en viktig plats för diskussioner och mö-
ten för vuxna personer med funktions-
hinder. Men paret Wallenborg har även 
upptäckt att föräldrar har letat sig till 
hemsidan för att diskutera föräldraskap 
när man får ett barn med särskilda be-
hov. Funktionshinder.se har nu ett sär-
skilt forum för just föräldrar.

– Det finns ett enormt behov att få pra-
ta av sig och träffa andra med liknande 
erfarenheter. Vi har även ett syskonfo-
rum, men detta har tyvärr inte varit så 

välanvänt. Syskon tende-
rar att endast vända sig till 
forum när det verkligen 
handlar om viktiga och 
tunga grejer, säger Ninnie.

När man surfar in på 
forumet och läser de in-
lägg som finns på syskon-
avdelningen förstår man 

att det är syskon som verkligen behöver 
prata som hör av sig. Trots att ungdomar 
är de som flitigt använder sig av commu-
nities är det svårt att fånga upp dem när 
det gäller att samtala kring deras syskon-
relation.

– Nu hoppas vi att fler föräldrar och 
syskon ska hitta till funktionshinder.se 

och ge sig in i nya spännande diskussio-
ner på sidan, säger Stefan.

Förutom diskussionsforumen på 
hemsidan har Stefan och Ninnie satsat 
stort på ett textarkiv, där medlemmarna 
själva agerar journalister. På funktions-
hinder.se kan man idag hitta allmänar-
tiklar, dikter, debattartiklar och en stor 
textsamling i form av medlemmarnas 
dagböcker.

– Vi har även en expertpanel. Proffs 
inom olika arbeten arbetar ideellt för oss 
och svarar på frågor från våra medlem-
mar. Målet är att alla frågor ska bli be-
svarade. Sen startar vi även upp en tjänst 
för assistansjämförelse, säger Stefan.

Medelåldern på communityns medlem-
mar ligger mellan 35 och 40 år. Ninnie 
och Stefan menar att alla kan ha nytta av 
communityn men anser samtidigt att 
det finns både för- och nackdelar med 
att bygga nätverk på internet.

– Fördelarna är att man får träffa män-
niskor som man aldrig skulle ha mött 
annars. Har man en speciell diagnos kan 
det vara svårt att hitta människor i ens 
närhet som har liknande erfarenheter. 
Man kan också mötas på samma villkor. 
Har man talsvårigheter eller ett synligt 
funktionshinder blir man inte bedömd 
efter detta, säger Ninnie Wallenborg. 

Men den viktigaste fördelen för för-
äldrar är att internet öppnar nya möjlig-
heter att träffa föräldrar i hela Sverige, 
anser hon.

– Nackdelarna är väl att vi tenderar att 
bli ett folk som inte träffas i verklighe-
ten, utan sitter hemma vid datorn. Det 
är viktigt att man fortfarande har kvar 
ett nätverk på hemmaplan, säger Stefan 
Wallenborg.

Frågor och svar på nästa uppslag

Steve Groft

”Människor drar sig 
till funktionshinder.se för 
att  diskutera allt mellan  
himmel och jord.”
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FRÅGOR & SVAR

Vad är ett nätverk?
Enligt Nationalencyklopedin är en nät-
verksorganisation ”en decentraliserad 
organisation som hålls ihop av olika re-
lationer och kontakter, ofta utan att ha 
något egentligt centrum”. Ett nätverk är 
ett uppbyggt kontaktnät med människor 
som har samma mål och problemställ-
ning. Man träffas antingen för att till-
sammans arbeta för ett gemensamt mål 
eller för att bara utbyta erfarenheter med 
varandra.

Nätverk bygger föräldrar hela tiden 
omedvetet när de får ett barn med funk-
tionshinder. Man brukar tala om det pri-
vata nätverket, det professionella nätver-
ket och barnets eget nätverk. Som tidigare 
nämnts upplever många föräldrar att 
vänskapskretsen, alltså det privata nätver-
ket, krymper när man får ett barn med 
särskilda behov. Däremot ökar det pro-
fessionella nätverket, genom till exempel 
viktiga vård- och skolkontakter.

1996 gav HSO, Handikappförbundens 
samarbetsorganisation, ut studiemateri-
alet ”Inifrån och ut” som behandlade 
handikappföreningarnas inflytande- och 
påverkansarbete. Där togs nätverksarbe-
tet upp som ett sätt att föda och förvalta 
olika initiativ. HSO menade att nätverks-
arbetet kan sträcka sig över olika organi-

sationer och därmed locka människor 
att improvisera och samarbeta.

Vad är skillnaden mel-
lan nätverk och organi-
sationer/föreningar?
Enligt Svenska Akademins ordlista är en 
förening en sammanslutning eller en 
grupp av personer som vill tillvarata, 
hävda och utöva vissa gemensamma in-
tressen eller en gemensam verksamhet. 
En förening eller en organisation är en 
juridisk person och måste styras av en 
styrelse.

Nätverket skiljer sig från föreningar ge-
nom att det inte styrs av en styrelse. 
Nätverket fungerar mer som ett löst 
samarbete mellan olika människor.

Hur starta ett nätverk?
Kontakta personer inom vården och 
skolan som möter de föräldrar som du 
vill ha kontakt med. Föräldrar till barn 
med samma diagnoser har ofta samma 
kontaktpersoner inom det professionel-
la. Sätt upp lappar där föräldrar rör sig 
och efterfråga intresse för ett nätverk 
föräldrar emellan.

Du kan också välja att annonsera i den 
lokala pressen eller att skicka in en in-
sändare för att få tag på föräldrar i sam-
ma situation. När du samlat en grupp 
människor som är intresserade av att 
starta ett nätverk, bokar du in ett första 
möte.

Var 
träffas 
man?
Kommunerna är in-
te skyldiga att hålla 
föreningar och 
grup per med bra 
lokaler. Men ofta 
erbjuder kommu-
nen en bra lokal 
kostnadsfritt.

I varje kommun 
finns en enhet eller 
nämnd som arbe-
tar med bidrag och 
lokaler för före-
ningar och grup-
per, kontakta dem.

Det kan även gå 
att få tag på lokaler 
på landstingens 

sjukhus, hos Svens ka kyrkan eller på bar-
nens skola. Fråga runt och ta reda på vad 
som skulle passa er bäst. Ni kan säkerli-
gen hitta en lokal som ni kan låna gratis.

Vad ni vill göra av ert nätverk är upp 
till er. Kanske vill ni prata, arbeta för ge-
mensamma mål eller bara ger er ut och 
roa er. Ett familjenätverk kanske möts en 
gång i månaden för att till exempel bada 
eller spela bowling. Allt är möjligt och 
det är ni som bestämmer!

Behövs kunskaper i 
ekonomi och juridik?
Nej. Ett nätverk behöver inte organisera 
sig och starta en styrelse. Ert nätverk blir 
privat och ni som deltagare kan göra 
precis vad ni vill med nätverket.

Var fi nns bra nätverk?
Kontakta din förening eller organisation 
och fråga vilka nätverk inom ditt intres-
seområde som de känner till (kontakt-
uppgifter till många organisationer hit-
tar du på HSO:s hemsida www.hso.se). 
Kanske organiserar din förening egna 
nätverk. Prata även med dina vårdkon-
takter och skolkontakter. Det kan finnas 
många bra nätverk som du inte känner 
till. ●

”Du kan också välja att annonsera i den lokala pressen
                                  eller att skicka in en insändare för att få tag 
                      på föräldrar i samma situation.”
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Nätverkets beståndsdelar
Fyra kännetecken för ett nätverk enligt HSO:
1. LEDARSKAPSPROFILEN. Nätverket bygger på 
en egen delaktighet. Varje individ måste ha en 
vilja att skapa något utifrån egna resurser och 
kunskaper. Ledarskapet måste vandra runt i 
gruppen, så att inte en enskild person tar över 
hela ansvaret för nätverket.
2. TRYGGA RELATIONER. I ett nätverk finns 
ingen hierarki och allas åsikter ska tas på 
största allvar. Det är viktigt att alla i nätverket 
känner att relationerna i gruppen känns 
trygga.
3. UTBYTE AV KUNSKAPER.Varje individ delar 
med sig av sina kunskaper och erfarenheter 
för att utveckla de andra medlemmarna.
4. RESULTAT. Nätverket ska ge ett tydligt 
resultat för deltagarna. Om deltagarna inte ser 
ett resultat får de omformulera målen och hur 
dessa ska nås.

Funktionshinder.se har blivit ett av de viktigaste digitala 
nätverken för frågor om funktionshinder.

WWW.FORALDRAKRAFT.SE
SE VÅRA GUIDER PÅ
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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: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . FK0703

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

Anatomic SITT AB ..................... 20
Anemon Personlig Assistans ...... 21
Assistansia AB ....................... 11, 17
Bellstasund Omsorger AB .......... 57
Bertland & Pihl ........................... 57
Camp Scandinavia AB  ............... 23
Cogmed Sverige AB .................... 15
Confrere Juristbyrå AB ................. 3
Enigma Omsorg AB ................... 22
Föreningen Furuboda ................ 16
Frösunda LSS AB ........................ 60
GIL, Göteborgskollektiv
   Independent Living ................. 15
Handikappförbunden .......... 49, 57
Heldagsskolan Rullen AB ........... 57
JPM Assistans AB ......................... 9

KRYP i Karlstad AB .................... 56
Läkemedelsindustriföreningen .. 59
Mättinge AB ............................... 56
Mayday Aid AB ........................... 57
Minicrosser AB ........................... 29
Misa ............................................ 22
Move & Walk Sverige AB ............ 13
NÄRA Personlig assistans 
  & utbildning AB........................ 20
Olivia Personlig Assistans AB .... 18
Permobil ..................................... 19
Primed Fysio & Rehab AB .......... 29
Särnmark Assistans AB ................ 2
SRF Iris AB.................................. 56
Stadshagens Habilitering ........... 23
Ågrenska ..................................... 48

Besök oss 
även på www.
foraldrakraft.se
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kraft

NÄSTA NR

Nr 4/2007 kommer 
redan den 31 maj!
STORA SOMMARNUMRET med massor av tips på hur du bäst 
planerar resan och vart barnens favoritutflykter går. Vi 
jämför Sveriges nöjesparker och tar reda på hur bra de 
egentligen är på tillgänglighet och mottagande.

GÖR DIN EGEN HANDLINGSPLAN. Föräldrarna får dra det 
tyngsta lasset och därför är det viktigt att de själva drar upp 
en realistisk handlingsplan och får grepp om vad, hur och 
när.

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

PLUS MASSOR av reportage, nyheter, tips och råd!

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.
Hör av dig med ett mail till sara.bengtsson@faktapress.se 
om du också vill tycka till och hjälpa oss att göra tidningen 
riktigt läsvärd.

Annonstorget

Designern som förnyar modet med kläder 
som framhäver kvinnan i rullstolen. Att 
hitta kläder som sitter som de ska kan 
vara ett stort projekt för den som är rull-
stolsburen. Det förstod Frida Bard vid 17 
års ålder när hennes kompis var med om 
en dykolycka och förlamades från halsen 
och ned. Reportage i nästa nummer.

Foto:  Estelle Fashion

SRF iris
rep?

Säkerhet först!
KRYPstrumpbyxa till barn som 

lär sig krypa!
Ett säkert sätt att undvika att 

ditt barn halkar och slår sig 
på glatt golv!

199:- KÖP den NU!

www.krypbaby.com

SYNS DU INTE SÅ FINNS DU INTE.
PÅ TORGET SYNS DU TILL LÅG KOSTNAD 
Modulannons, 1 modul, 92 x 61 mm: 2 900 kr
Modulannons, 2 moduler, 92 x 130 mm: 4 900 kr
Modulannons, 3 moduler, 92 x 183 mm: 6 900 kr
Modulannons, 4 moduler, 190 x 130 mm: 8 900 kr
Beställ din modulannons genom ett mail till 
info@faktapress.se. (Priser exkl moms.)

Nu öppnar 
sommarland, 
djurparker och 
andra populära 
utfl yktsmål. 
Men hur väl 
förberedda är 
de för barn och 
unga med sär-
skilda behov? 

Foto:  Skara 
Sommarland

10 nummer 398 kronor 

PRENUMERERA DU OCKSÅ – beställ en prenumeration på 10 
nummer för 398 kronor inkl moms. Maila beställningen till 
annette.wallenius@faktapress.se

Första antagningen till sommarens RBU-läger är 
nu klar och det finns fortfarande platser kvar.

Vill du göra något spännande i sommar anmäl dig 
till skärgårdslägret, musiklägret eller friluftslägret 

snarast möjligt. Först till kvarn…
www.mattinge.se

RBU Mättinge AB  Tel 0156 40036
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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.

Hösten 2007
har vi plats för 
nya elever

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

0703-96 90 96www.bertlandpihl.se

Intelligenta mobilskal 
Ett tryck för att ringa/svara eller stora siffror för normal

nummerslagning

Märk
knappar med
egen text
eller bild

Lägg i en
mobiltelefon
och anslut.
Förslut skalet -
ring.

4 eller 16
snabbknappar

Normal
nummerslagning

30 dagars full returrätt
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I HETLUFTENkraft

Hur tänker egentligen 
små barn om sitt funk-
tionshinder? 
Psykologen och psy-
koterapeuten Christina 
Renlund med lång er-
farenhet av arbete med 
barn och unga med 
funktionshinder berät-
tar om det i sin nya 
bok ”Doktorn kunde 
inte riktigt laga mig”.

boken får du möta barn som 
har stora frågor, hemliga 
tankar och starka känslor. Du 

får möta barn med rörelsehinder, barn 
med utvecklingsstörning och barn som 
är nyskadade. 

Vad betyder det för ett litet barn att in-
te kunna gå, springa, kunna se och att ha 
trassliga och krångliga tankar? Hur 
känns det att vara annorlunda? 

– Det unika med boken är att här finns 
barnens egna röster och berättelser, sä-
ger Christina. Vi har redan föräldrabe-
rättelser och det finns beskrivningar om 
hur det är att vara syskon. Men vi har 
väldigt få berättelser från barnen själva. 
Nu hoppas jag att många kommer att lä-
sa boken och ta till sig det barnen berät-
tar, säger Christina Renlund.

Hon är enhetschef på psykote rapi mot-
tagningen för barn och unga med 
funktionshinder i Stockholm och har 
mött många barn. 

– Barn med funktionshinder har sär-
skilda livsfrågor i olika åldrar. Det är 
viktigt att föräldrar är uppmärksamma 
på de frågorna och ger dem svar, även 

om de inte ställs direkt, säger Christina 
Renlund. 

Det är viktigt att barnen får veta att 
det inte är de som är problemet, utan att 
problem handlar om en utveckling som 
ännu inte tagit fart och om något barnet 
ännu inte har lärt sig att hantera. Barn 
med funktionshinder vet ofta mer än 
vad föräldrarna tror, fast på sitt eget vis. 
Barnen kan också utveckla en extra 
känslighet för det som händer runt 
omkring dem. 

– Efter tsunamikatastrofen fick vi fler 
barn till mottagningen. Inte för att de 
hade varit med i tsunamin, utan för att 
de blev oroliga. De kom till mig och sa: 
”de som klarade sig på stranden var 
starka, och de sprang”, berättar Christina 
Renlund. 

Varför skrev du boken?
– Jag vill föra ut kunskap om barn och 

vad vuxna runt barnet behöver vara 
uppmärksamma på. Jag vill ge dem 

närmast barnet – föräldrar, anhöriga och 
skolpersonal, konkreta arbetssätt och 
exempel på hur vi kan hjälpa barn. Barn 
med funktionshinder behöver få prata 
om sin sjukdom eller skada och de kan 
behöva extra hjälp med vissa rädslor. 
Många barn funderar över om de vuxna 
inte berättat allt om sjukdomen. Barnen 
kan till exempel undra ”Är det något 
mer med mig? Kan det bli värre?”, säger 
Christina. 

Ett av barnen i boken är Isabelle som 
är tre år och elva månader och har en 
muskelsjukdom kallad Spinal muskel at-
rofi. När hon kommer till Christina har 
hon varit orolig och arg i några veckor.

”’Jag är tre år. Jag har svaga muskler. 
Jag kan inte gå’, berättar Isabelle. 
Isabelle ritar sin familj. Hon ritar sig 
själv först och sedan lillasyster, mam-
ma och pappa. När jag undrar om man 
ser på bilden att Isabelle har svaga 
muskler och inte kan gå pekar hon på 
bilden och på benen.

Isabelles ben är ritade med lite 
kru me lurer längst ner, lillasyster och 
föräldrarna har raka ben.”

Isabelles stora fråga som hon behövde 
svar på var ”Kommer jag att kunna gå?” 
och Christina valde att låta mamma 
svara på den frågan. Mamma sade att 
nej, Isabelle du kommer aldrig kunna gå. 
Varpå Isabelle svarade ”Det är synd om 
mig”.

Då svarade hennes mamma: ”Nej 
Isabelle, det är inte synd om dig. Men 
man får vara ledsen för att man inte kan 
gå”. 

– Mamman gör här det smått geniala. 
Hon tar emot det Isabelle uttrycker, men 
stänger samtidigt dörren till offerposi-
tionen. Sjukdomen ger Isabelle begräns-
ningar, men mamma och pappa ser till 
att den inte hindrar henne mer än nöd-
vändigt, säger Christina. 

Många föräldrar väntar på att barnen 
ska ställa frågor. Men Christina menar 
att föräldrar och professionella runt 
barnet har ett ansvar att ta reda på vad 
barn tänker och känner. 

– Då får vi veta vilka frågorna är och 
kan rätta till missförstånd och ge riktig 
information. Delad vetskap kan bli 
gemenskap och kunskap ger skydd, säger 
Christina och avslutar med att säga att 
det är vuxnas ansvar att ge barn ut-
tryckssätt för det de faktiskt vet.

Christina Renlund
Skrev boken om barnen som doktorn inte kunde laga

Text: Sara Bengtsson
sara.bengtsson@faktapress.se

i

Ålder: 58 år.
Familj: Man, två vuxna barn.
Bor: Knivsta.
Yrke: Leg psykolog och psykoterapeut.

Aktuell: Med boken ”Doktorn kunde inte 
riktigt laga mig”.
Fritid: Familjen, litteratur, resor.

Fakta Christina Renlund
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teter, där våra medlemmar deltar, i en databas. Samarbets-
databasen hittar man på LIFs hemsida www.lif.se och det är 
öppet för alla att söka i den, berättar Ann Maliniak.
 
Olika typer av samarbeten

Att hålla dialogen öppen och levande är det viktigaste i 
samarbetet mellan industri och användare. Industrin försö-
ker att tillsammans med föreningarna hitta bra och givande 
aktiviteter för båda parter. 

Exempelvis håller LIF medicinska grundutbildningar för 
patientföreträdare. Utbildningen ger baskunskaper i hur ett 
läkemedel tas fram, hur lång tid det tar och vilka moment 
som ingår för att ett läkemedel ska bli myndighetsgodkänt 
och tillgängligt för användning. Dessutom ges en inblick i 
hur läkemedlet hamnar på den plats där det ska verka samt 
hur det påverkar kroppen och hur kroppen påverkar läke-
medlet. För de enskilda företagen är det istället vanligare 
med samarbeten inom specifi ka diagnosområden som kny-
ter an till företagets verksamhet.  

Projektet ”Lättöppnade förpackningar” är ett annat fram-
stående exempel på gott samarbete mellan många parter 
med samma målsättning. I projektet deltar ett stort antal 
företag, föreningar och myndigheter. Projektet drivs av 
Reumatikerförbundet och målet är att öka kunskapen, och 
hitta lösningar, på de problem som t.ex. reumatiker eller 
personer med nedsatt handfunktion möter när de ska öppna, 
dosera och återförsluta en förpackning på egen hand. 

– Att arbeta med organiserade patienter är otroligt givande! 
Jag har under de knappt 3 år som jag har arbetat med dessa 
frågor fått nya både kunskaper och erfarenheter. Dessutom 
har jag träff at fantastiska människor runt om i hela Sverige, 
avslutar Ann Maliniak.

Strävan för den forskande läkemedelsindustrin är att nya 
läkemedel ska ge människor, som behöver dessa, bättre livs-
kvalitet. Läkemedelsföretagen jobbar för att hela tiden ligga 
i forskningsfronten för att ta fram fl er och bättre läkemedel 
än de som redan fi nns. 

Ann Maliniak på Läkemedelsindustriföreningen, LIF:
– Ett samarbete mellan läkemedelsbranschen och patient-
företrädare innebär att företagen får patientföreträdarnas 
syn på hur läkemedlen i praktiken fungerar och hur man 
kan förbättra dem utifrån ett användarperspektiv. 

Sedan många år tillbaka har den forskande läkemedels-
industrin och dess branschförening, Läkemedelsindustri-
föreningen, LIF, samarbetat med olika handikappförbund 
och intresseföreningar. Parterna har sett fördelarna med ett 
samarbete och erfarenhetsutbyte där industrin förmedlar 
kunskap om forskning och läkemedel och patientföreträ-
darna står för kunskapen om sina sjukdomar och behov. 
Ett samarbete som bl. a. ska leda till bättre läkemedelsan-
vändning.

Etiska regler

Med det växande samarbetet har det blivit nödvändigt med 
gemensamma regler i branschen för att värna samarbetet 
på lång sikt. Därför införde LIF etiska regler för sina ca 65 
medlemsföretag 2003. 

Det viktigaste i de etiska reglerna och för samarbetet mellan
industri och intresseorganisationer är
att värna varandras oberoende; att 
det råder ömsesidighet i relationerna; 
att man gemensamt planerar och ge-
nomför aktiviteter och att allt samar-
bete hålls öppet för omvärlden. 

– För att öka insynen i samarbetet redo-
visas alla pågående projekt och aktivi-

Text: Erik Fredholm, LIF

Läkemedelsbranschen är alltid i behov av experter för utvecklingen av nya läkemedel. Och de 
som verkligen vet hur läkemedel fungerar i det verkliga livet är patienterna.

ANNONS FRÅN LÄKEMEDELSINDUSTRIFÖRENINGEN, LIF

Ann Maliniak

200704

Patienten – En viktig 
expert för
läkemedelsbranschen

Patienten – En viktig 
expert för
läkemedelsbranschen

FK_0703_s58-59_vip_lif.indd   59FK_0703_s58-59_vip_lif.indd   59 07-04-15   11.03.2407-04-15   11.03.24



Returadress: 
FaktaPress AB
Backebogatan 3
129 40  Hägersten

B-POSTTIDNING

FK_0703_s60_baksidan.indd   68FK_0703_s60_baksidan.indd   68 07-04-15   11.05.2207-04-15   11.05.22




