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I ständig utveckling

Det här är
Utvecklingspedagogik.
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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 situation och med ett personligt engagemang er-
bjuder vi Dig kvalificerat juridiskt biträde och rådgivning.

Välkommen till oss på Confrere Juristbyrå!

www.confrere.se • info@confrere.se

Stockholm
Grev Turegatan 11 C, 2 tr
114 46 STOCKHOLM
Tel 08-411 22 52
Fax 08-611 00 52

Umeå
Kungsgatan 67
903 26 UMEÅ
Tel 090-13 00 96
Fax 090-77 30 20

Kiruna
Hjalmar Lundbohmsvägen 44
981 31 KIRUNA
Tel 0980-137 10
Fax 0980-137 12

Göteborg
Lilla Bommen 6
411 04 Göteborg
Tel 031-760 54 30
Fax 031-745 03 16 

Din rätt

Vårt uppdrag
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24 Robert Wells andra barn föddes två månader för 
tidigt och hans värld sattes i gungning i den 

kaotiska miljön på Karolinska sjukhuset. Efter ett dygn 
blev familjen tvångsförflyttad, eftersom det inte fanns 
tillräckligt med plats på sjukhuset.
– Man vaknar till liv och inser att det kan hända alla, säger 
Robert Wells som nu, sedan sju år tillbaka, är fadder för 
Tummeliten, en stiftelse som stödjer neonatalavdelningar-
na på Stockholms sjukhus.

Taktiksnack: Så hjälper du ditt 
barn hantera sina rädslor

50 Alla barn är rädda för saker 
och ting. Det tillhör deras 

naturliga utveckling. Rädsla måste 
barnen lära sig hantera och möta, 
med stöd från dig. Ofta försvinnar 
rädslan, med vad händer när 
rädslan blir en fobi?

28 Alla vill vi omges av goda vänner som vi 
kan lita på. När man är barn är det viktigt 

att ha goda och nära kamratrelationer, men de kan 
också vara problematiska.
Vi har besökt en helt vanlig förskola och pratat om 
hur en bra kompis beter sig och vi har träffat 
experten som forskar kring kamratrelationer för 
barn med funktionsnedsättningar.

kraft
Välkommen till vårt 

sommarnummer. Glöm 
inte bort att även besöka 

oss på webben på
www.foraldrakraft.se.

Trevlig sommar!6 Chefredaktör Sara Bengtsson 
uppmanar näringsministern 

Maud Olofsson att lära av Veronica Hedenmark 
som är framgångsrik företagare trots sitt funktionshinder.

4 FÖRÄLDRAKRAFT # 4, 2007

Dags för sommarens 
berg- och dalbanor

36 Sommaren närmar sig 
med stora språng och 

det är dags att planera vilka 
nöjesparker som ska besökas. Att 
resa i Sverige kan vara ett trevligt 
alternativ till utlandssemestern.
Föräldrakraft har tagit en 
närmare titt på hur tillgängliga 
de svenska parkerna egentligen 
är.

Tema bästis om kamratskap
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DEBATT kraft

Hej, mitt namn är 
Susanne och jag har en son 
på 16 år med diagnosen 
autismspektrum. 

Det hela började när jag 
bad om extra hjälp i matte för 
min son i årskurs fem, för jag 
märkte att han inte hann 
med. I årskurs sex började det 
hända att han skolkade från 
k l h k t j k

rasterna. Lärarna brydde sig 
inte. Vid denna tidpunkt 
h d j d t it k t kt

tänka själv och absolut inte 
utföra ett riktigt jobb. Det sa 
syokonsulenten rent ut på ett 
klassmöte och det gjorde mig 
rasande. Min son är en 
duktig kille som har tagit 
EU-kort till moppe och 
förbereder sitt bilkörkort. 
Det han ”har” varken syns 
eller märks, han behöver 
bara lite mer tid än ett så 
k ll t ” lt” b

När skolminister Jan 
Björklund medverkade på 
särskolans rikskonferens i 
N kö i i h

skolformer är bra, men det 
finns en specialkompetens 
inom särskolan som grund- 
och gymnasieskolor sällan 
k bj d

i särskola eller grundskola. 
Den försöksverksamhet som 
nu pågår med föräldrarnas 
rätt att välja skolform 
k tt fö t dli i d

Fredrik Malm (fp) Ulf Nilsson (fp)

”Särskolan handlar om att ge barn med utvecklingsstör-
ning en garanti”, skriver Fredrik Malm och Ulf Nilsson 
från riksdagens utbildningsutskott. De besvarar där-
med den hårda kritik som i förra numret av Föräldrakraft 
framfördes mot skolminister Jan Björklunds framträdan-
de på särskolans rikskonferens i mars.

”Särskolan är en garanti”
Ä

Vi
N
el
Sk
so

Fö
B
H

”S
Fe
he

FP FÖRSVARAR SIG...
... partikamrater 

rycker ut

”Det ska vara upp till 
varje kommun och 
skola at organisera 
k l å i

Som ett slag i magen: 

Min son 
stängs ute från 
yrkesskolan       

”Min son är inte 
sjuk och absolut inte 
mindre vetande utan 
är en väldigt normal 
kille som har tagit 
EU-kort till moppe.”

Följ de heta debatterna om assistans och 
särskola på sidorna 58-61.
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N
u ska Sverige bli bäst 
på kvinnlig företag-
samhet. Närings-
minister Maud 
Olofsson har gett 

Nutek uppdraget att främja 
kvinnors företagande. Hon vill 
att Sverige ska bli ett av världens 
bästa länder att starta och driva 
företag i.

Innan näringsministern 
uttalade sig slängde sig 13 andra 
kvinnor in i arbetslivsdebatten. 
De är alla framgångsrika 
kvinnor på ledande positioner 
och vill agera som förebilder för 
unga tjejer. I boken ”Vi slår 
omgivningen med häpnad” 
berättar de hur de förverkligade 
sina drömmar – trots deras 
funktionsnedsättningar.

I Sverige ska alla ha en plats på 
arbetsmarknaden, universitet 
och skolor. Det ska vara en 
självklarhet att hinder ska 
motverkas med hjälp av smarta 
lösningar och hjälpmedel. Men 
så är det inte.

Nu vill Maud Olofsson, själv 
en stark kvinna som för första 
gången gett oss en kvinnlig 
partiledare och näringsminister 
i ett, förbättra förutsättningar-
na. Min fråga till Maud Olofsson 
är, ingår det i din plan att stödja 
de kvinnor som har fysiska eller 
psykiska hinder?

Flickor, tjejer och kvinnor är en 
utsatt grupp. Du behöver inte ha 
ett hinder för att känna dig 
undanskuffad på en arbetsplats, 
det räcker med att du tillhör det 
kvinnliga släktet. Men det 
behöver inte vara så. 
Stereotyperna skapar tjejer som 

inte vågar ta för sig. Om du inte 
kämpar för din rätt får du ingen 
hjälp.

Flickor med adhd fryses ut 
redan när de börjar skolan av 
kompisar och personal. Enligt 
en färsk avhandling från 
Uppsala universitet är flickor 
med diagnoser som adhd mer 
utsatta än pojkar med samma 
diagnos. Varför? För att det inte 
är acceptabelt för en tjej att 
höras och vara utagerande. 
Redan i lågstadiet får flickor 

med adhd lära sig att de är 
sämre än andra och att de inte 
duger. För en flicka med 
koncentrationssvårigheter är 
jobbig och följer inte alls en 
flickas mönster i skolan.

Nu dyker dessa starka kvin-
nor upp och visar att det 
faktiskt fungerar. Veronica 
Hedenmark har benskörhet 
och sitter i rullstol. I boken ”Vi 
slår omgivningen med häp-
nad” berättar hon om hur 
sugen hon var på livet efter 
gymnasiet:

”Jag kände att det verkligen 
fanns tusen möjligheter, och 
ändå inte en enda för mig. Det 
fanns inget konkret erbjudan-
de eller en möjlighet, än att 
studera och höja mina betyg. 
Jag ville ha ett arbete som alla 
andra, men hur?”

Idag är hon egenföretagare 
med företaget VH assistans. 
Tillsammans med Equal-
projektet Gender School och 
stiftelsen Minerva har hon 
tagit fram boken med 13 
inspirerande kvinnor. Hon 
menar att man ibland måste 
släppa taget och ha en total 
tillit till livet. 

Och det är där Maud Olofsson 
kommer in i bilden. Visst 
måste vi uppfostra ungdomar-
na till att själva forma sina liv. 
Men ibland krävs det något 
mer, en hand som hjälper till 
att utjämna orättvisor. 

Nu har du din chans, Maud 
Olofsson, att visa vad du går 
för.

Sara Bengtsson

Nu har 
du din 
chans, 
Maud 
Olofsson, 
att visa 
vad du 
går för.

”

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

Ta för er, tjejer!

FK_0704_s06-11_ledare_v05.indd   6FK_0704_s06-11_ledare_v05.indd   6 07-05-20   11.04.0307-05-20   11.04.03



Min åsikt

# 4, 2007     FÖRÄLDRAKRAFT     7     

FK_0704_s06-11_ledare_v05.indd   7FK_0704_s06-11_ledare_v05.indd   7 07-05-20   11.07.3307-05-20   11.07.33



HÄR ÄR VI kraft

8      FÖRÄLDRAKRAFT  # 4, 2007

Vi gör Föräldrakraft

1. Tyvärr har mina 
egna barn blivit för 
stora för de där tidiga 
sommarutfl ykterna till 
djurparkerna... 
2. Med lätt joggning 
– eller genom att gräva 
ett dike.
3. En Söderhavsö för 
100 år sedan vore 
perfekt.

1. Norra Dellen i Häl-
singland, vackert och 
stillsamt. Gustavsviks 
nöjesbad, inte lika 
stillsamt, men kul.
2. Med slutna ögon i 
meditation.
3. Till nuet, den enda 
stund som betyder 
något. Och tyvärr den 
stund som vi lätt glöm-
mer bort. 

1. Småland. Glöm 
salta bad, det är 
i de småländska 
skogarna de bästa 
badmöjligheterna 
fi nns!
2. I och under 
vattnet.
3. 100 år bakåt, för 
att påbörja arbetet 
med att lösa kli-
matfrågan.

1. Södra Öland med 
Alvaret (världsarv).
2. Med att virka kroko-
dilslipsar eller sticka 
fi skvantar.
3. Då skulle jag hälsa 
på någon vänligt sin-
nad dinosaurie under 
juraperioden för 150 
miljoner år sedan.

1. Höga Kusten.
2. Läser en god bok 
i hängmattan.
3. Mina tidigare liv 
och kolla läget. 1. Västkusten.

2. Det gör jag bara om 
jag är helt utarbetad 
och då sover jag.
3. Vill inte vara någon 
annanstans.

Sommartips på resa eller utfl ykt: Så kopplar jag av: Om jag kunde resa i tiden: 

Sara Bengtsson
Chefredaktör

1 2 3

Lotta Appelqvist
Annonsförsäljning

1. Litauen. Sand-
dynerna på den 
långsmala land-
remsan Neringa är 
värt ett besök för 
hela familjen.
2. Spelar boll med 
äldsta sonen, eller 
löptränar i gott säll-
skap i skogen.
3. Morfar.

Annette Wallenius
Kundtjänst

Sören Olsson
Krönikör

Sophia Lundquist 
Illustratör, redaktör

Mikael Nyberg
Grafisk formgivning

Valter Bengtsson
Ansvarig utgivare

Medarbetare 
i detta nummer:

Anna Ronqvist
Skolledare

1. Vandra på Skåneleden. 
2. Genom att träna 
fårvallning med min 
hund Flugan.
3. Då skulle jag åka till 
Stonehenge, för att få 
reda på varför det 
byggdes och hur det 
användes .

Olle Bergman
Skrivande ingenjör 
1. Undangömda små 
insjöar med solvarma 
klippor att dyka ifrån. 
2. Långa, ensamma 
löppass med oriente-
ringskarta. 
3. Då skulle jag åka till 
Egypten under Ramses 
IIs tid (1200-talef f.Kr.) 
eller till Florens på 1430-
talet. 

Lena Nyberg
Barnombudsman 

1. Waxholmsbåt till 
Grinda i Stockholms 
skärgård. 
2. När jag fiskar och 
plockar svamp.
3. Vill hellre resa i 
nutiden just nu till 
sommarhuset på 
Ljusterö. 

Ses vi i Almedalen? 
Under Almedalsveckan i juli fi nns Föräldrakrafts ansvari-
ge utgivare Valter Bengtsson på plats i Visby. Ring gärna 

08-4100 5636 om Du vill ha kontakt för ett möte!

1. STF:s anläggning 
på Tjärö, utanför 
Blekinge. En riktig 
Saltkråkemiljö.
2. En löprunda, rofyllt 
att gå ut med spaden 
i trädgården eller läsa 
en deckare av typ 
Stieg Larsson.
3. Pompeji före Vesu-
vius utbrott.

Ann Catrin Röjvik
Specialpedagog
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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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kraftKRÖNIKAN Teman 2007

10      FÖRÄLDRAKRAFT     # 4, 2007

U
nder andra världskri-
get gjordes en stor 
undersökning på tyska 
barnhem om dödlig-
heten på små barn. 

Det som förvånade forskarna var 
att vid ett barnhem och på just en 
avdelning överlevde det fler barn än 
på någon annan avdelning i hela 
undersökningen. 

Efter närmare undersökningar 
visade det sig att det på just den 
avdelningen fanns en nattsköterska 
som varje natt tog sig an ett barn i 
taget. Hon bar med sig det lilla barnet 
under sitt arbete under natten. Hon 
satt och kramade det och bar det 
under kläderna intill sin egen hud. 
Nästa natt fick nästa barn i turordning 
samma behandling. De barn som fick 
känna denna intimitet och närhet 
överlevde där andra små barn dog.

Man skulle alltså kunna säga att 
närhet och intimitet är livsviktigt. 

Än i dag fortsätter vi människor att 
blunda för detta faktum.

Människor dör i förtid av fysisk 
svält i form av undernärd kroppskon-
takt.

Men vi människor tycks inte vilja 
se detta. Vi fortsätter leva våra liv och 
känner oss lyckliga över att det inte är 
vi själva som drabbas av denna 
beröringens svält.

Måste det vara så?
När jag för någon månad sen tog 

upp detta ämne i form av min sons 
sexuella längtan så väcktes en 
våldsam debatt. 

I och för sig så var det ju bra att 
folk var villiga att debattera och 
diskutera det som var viktigt i frågan. 
Tyvärr så blev en del av diskussionen 
lite sned och började handla om helt 
andra saker.

Kanske berodde det bara på vissa 
människors rädsla att se sin egen 
sexualitet och sin egen fruktan att bli 
utan fysisk närhet och intimitet?

Tänk att vi lever i 2000-talet och 
fortfarande tycks en del av mänsklig-
heten vara förvånad över att vi har en 
kropp… 

Att vi till denna kropp dessutom 
har en lust och en längtan och en 
sexuell drift är så skrämmande för 
vissa att det blir tvärt stopp. Det är så 
otäckt att det inte ens går att prata 
om saken.

Historiskt sett så kan vi se hur 
religionen har fått oss att snegla upp i 
himlen efter vår frälsning och vår 
räddare. Det som finns nedanför 
halsen har varit tabubelagt och fyllt 
med skam.

Men kom igen.
Vi lever som sagt i 2000-talet.
Är det inte dags att börja bli lite 

mer medvetna om vad vi är för sorts 
varelser?

Självklart så finns det folk som 
säger att vi är så mycket mer än bara 
sexuella varelser. Absolut! Jag håller 
med om det. Men det betyder ju inte 
att vi därmed kan hoppa över 
sexualiteten och förneka att det är en 
viktig del av oss själva.

Den amerikanske psykologen 
Abraham, Harold Maslow skapade 
redan i början av vårt sekel den av 
vetenskapen accepterade ”behovspy-
ramiden” med de mest grundläggan-
de behoven längst ner och de mindre 
viktiga längre upp. 

I de grundläggande behoven, de så 
kallade fysiologiska behoven finns 
hunger, törst, andning och sexualitet.

Oj då…
Om nu sexualitet anses vara ett av 

de absolut mest grundläggande 
behoven hos människan varför är det 
då fortfarande lika förvånande att vi 
är sexuella varelser?

Kan nån förklara det för mig?
Jag fattar ingenting.
Och varför är det så skrämmande 

att nämna en människas längtan efter 
att få utforska sin sexualitet? 

Och varför är det så obehagligt att 
ställa frågan om hur vi ska kunna 
hjälpa människor med funktionshin-
der av olika slag att få tillgång till ett 
av sina grundläggande mänskliga 
behov?

Kan nån förklara det för mig?
För jag fattar fortfarande inte.
Och jag har fortfarande inga svar.
Om det är nån som undrar.

Sören Olsson

NÄRHET OCH FYSISK KONTAKT 
ÄR LIVSVIKTIGT
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VARSÅGOD – ett smakprov på vad 
Föräldrakraft planerar att ta upp 
under 2007. Mer information finns 
på vår webbsida.

NR 2007-05 (utkommer 7 sept)

GUIDE RÄTTIGHETER. Rättigheter för 
människor med funktionshinder.

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

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

NR 2007-06

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

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

TEMA TEATER OCH MUSIK.

NR 2007-07

GUIDE: FASS.SE.  Så kan föräldrar ha 
nytta av Sveriges största informa-
tionsbank om läkemedel

TEMA ALTERNATIV VÅRD.   
Naturläkemedel och alternativa 
vårdformer får ofta kalla handen. 
Men många familjer har ändå goda 
erfarenheter av  alternativa behand-
lingsformer.

TEMA SKOLA.  Hur hittar du rätt 
skola för barn med inlärningssvårig-
heter? Vilka skolor finns att välja 
bland? Vilket stöd kan skolbarnet få? 
Hur planerar man barnets skolgång?

Sören Olsson

www.foraldrakraft.se

Nyheter, reportage & tips hittar du på 
vår webbsida www.foraldrakraft.se
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Namn: Lottie Stjernqvist.
Ålder: 44 år.
Bor: Sandared utanför Borås.
Familj: Maken Mats, bonus-
barnen Ida 25 och Martin 23, 
tvillingarna Hampus och 
Felix 6 år.
Yrke: Illustratör och bild-
konstnär.
Intressen: Kärlek, människor 
och konst
Mina barns bästa fritidssys-
selsättning: Fotboll, simma, 
bada och spela spel på X-
boxen och datorn.
Motto: Stickat är inte alltid 
rätt, men det är kärlek.

Så här tycker jag...
...om min sons skola: Jag är 
en tvillingmamma och en av 
mina killar har särskilda 
behov. :) Leendet är för att jag 
känner mig tacksam att jag får 
ta del av detta. Tro nu inte att 
det bara är lätt, nej snarare 
tvärt om. Men känslan av 
tacksamhet är större. Jag 
brukar säga att vi har en 
”mission”, jag och Hampus.

De senaste 4 åren har jag 
jobbat hårt för att min son 
ska få ett språk, jag började 
med att illustrera egna tecken 
till dagis och satte upp 
”veckans tecken”. Personalen 
lärde Hampus de tecken de 
kunde och gav honom 
trygghet. De är förstås det 
som är det viktigaste till en 
början. Då visste vi inte så 
mycket om AKK (Alternativ 
och Kompleterande Kommu-
nikation) eftersom det var 
ganska nytt och stor okun-
skap rådde inom detta 
område.

Vi föräldrar får ofta ligga i 
för att något ska ske och gå 
framåt. Vi kan ofta mer än 
personalen och det har känts 
tungt ibland. Då behövs det 
positiva, det inspirerande 
och massor av kunskap. Men 
framför allt stödet från de 
professionella.

Specialpedagogen Agneta 
Gunnarsson och hennes 
team jobbar hårt för att 
AKK-anpassa skolan. Vi har 
en bra bit kvar men idag har 

habiliteringen, skolan och vi 
föräldrar börjat samarbeta 
för att få en inkluderad skola.

Eldsjälar är ett bra ord. 
Hampus assistent Inga-Lena 
Samuelsson och Agneta 
Gunnarsson plus de andra 
barnens assistenter håller nu 
på att vända upp och ner på  
Sandaredskolan, i positiv 
bemärkelse, hela skolan är 
full av bilder och ”tecken”. 
Alla på skolan är berörda av 
tecken idag, ja, även mat- och 
städtanter får gå teckenkurs!

Man skapar även ett 
växthus för barn med 
särskilda behov och förhopp-
ningsvis  gynnar detta inte 
bara min son utan alla barn 
på skolan. Det är så roligt när 
barn i alla åldrar kommer 
fram och stolt visar några  
tecken eller berättar vad de 
heter på teckenspråk. Det är 
ett gott betyg. Barnen tar till 
sig tecken helt naturligt och 
Sara Blåder på Borås habili-
tering säger så fint att det är 
en  tillgång för alla barn med 
inkludering. Olikheterna blir 
en tillgång och skapar 
jämlika och lyhörda barn – 
en mindre rädd värld alltså.

Därför ser jag till att 
Hampus och jag syns, hörs 
och tar riktigt stor plats! 
Förhoppningsvis inspirerar 
vi alla berörda till en skola 
där lyhördhet för allas lika 
värde står i centrum och där 
barn inte är främmande för 
olikheter, utan ser det som 
möjligheter.

...om attityder: Jag använder 
medvetet en positiv attityd 
och med facit i hand kan jag 
säga att en positiv inställning 
kan flytta berg. Beröm alltid 
barnet även om han eller hon 
bara kan ett enda tecken. Det 
inspirerar till att lära sig ett 
till. Det är mitt lilla knep som 
jag använder för att nå mitt 
mål: en AKK-vänlig skola.

Lottie vill ha mer
tecken i skolan

– Alla på skolan är berörda av tecken idag, ja, även mat- och 
städtanter får gå teckenkurs, berättar Lottie Stjernqvist.

”Därför ser jag till 
att vi syns, hörs och 
tar riktigt stor plats”

– när tarmen inte fungerar som den skall

Peristeen vattenlavemang

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

Läs mer på www.coloplast.se/peristeen4 eller ring vår 
kundservice på tel. 0300-332 56. 
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Nytt forum där syskon vågar prata: ”Behovet är 
enormt” (kan kapas så att vi får plats med dragrubbe)

kraftNYHETER

arncancer fon dens 
ordförande Johan 
Heder stedt kritise-

rar att Försäkrings kassan på 
vissa orter har börjat avslå 
vårdbidrag till föräldrar som 
får tillfällig föräldrapenning.

– Att försäkringskassorna 
ger olika besked beroende 
på var i landet man bor är 
oacceptabelt, skriver Johan 
Hederstedt i en ledare i fon-
dens tidning.

Nu kommer Barncancer fon-
den att ta upp frågan med 
både regeringen, andra poli-

tiker, Försäkringskassan och 
försäkringsbolag.

– Vi kommer att driva frå-
gan offensivt och aktivt. Vi 
är en stark organisation och 
har stora möjligheter att 
fungera som påtryckare, 
skriver Johan Hederstedt.

– För oss handlar det om 

likvärdighet, inte bara för 
barnen, utan även för famil-
jen.

Hederstedt påpekar att 
den tillfälliga föräldrapen-
ningen ersätter inkomst-
bortfall medan han anser att 
vårdbidrag är en ersättning 
för merarbete och merkost-
nader.

Om vissa försäkringskassor 
säger nej till vårdbidrag, 
med motiveringen att famil-
jen får tillfällig föräldrapen-
ning, innebär det en väsent-
ligt försämrad ekonomi för 

familjer med barn med 
funktionshinder eller lång-
variga sjukdomar.

Den nya hårda linjen från 
vissa försäkringskassor på-
verkar även policyn hos för-
säkringsbolagen, hävdar 
Johan Hederstedt.

– I vissa fall har försäk-
ringsbolag vägrat betala ut 
ersättning till familjer som 
inte har vårdbidrag, säger 
Johan Hederstedt. VB

Läs mer på 
www.barncancerfonden.se

Familj tvingas betala 
rättegångskostnader
En familj som krävt Trygg-Hansa på 
miljonbelopp för sonens autism 
förlorade striden i Malmö tingsrätt. 
Familjen måste nu betala försäkrings-
bolagets rättegångskostnader på 
700 000 kronor, rapporterar SVT.

Malmö tingsrätt anser att Trygg-
Hansa inte behöver betala ersättning 
till familjen, för den autism som 
drabbade sonen vid tre års ålder.

Enligt familjen orsakades autismen 
av en vaccination han fått tidigare, 
medan försäkringsbolaget hävdade att 
sjukdomen var medfödd och därför 

inte täcks av försäkringen. Enligt 
tingsrätten har familjen inte kunnat 
bevisa att vaccinationen har orsakat 
autismen. Tingsrätten anser att 
familjens experter ”haft väsentligt 
mindre erfarenhet och/eller kompe-
tens” än försäkringsbolagets vittnen 
och litar därför mer på bolagets 
experter. VB

Oerfarna socialsekreterare på 
svåra och krävande uppdrag
Unga och med kort erfarenhet. Nu har 
Sveriges socialsekreterare som arbetar 
med barn och unga kartlagts av 
Socialstyrelsen.

– Den oro som framförts om att 
socialsekreterarna ofta är unga och har 
kort erfarenhet i yrket verkar delvis 
stämma. Dessutom är rörligheten inom 
yrkesgruppen relativt hög, påpekar 
Socialstyrelsen i sin utredning.

Myndighetsutövningen inom social 
barnavård är ett av socialtjänstens 
mest krävande uppdrag och därför är 
det viktigt att personalen har både 
grundkompetens och möjlighet till 
vidareutbildning, slår Socialstyrelsen 
fast. SB

Läs mer på Socialstyrelsens webb 
www.socialstyrelsen.se/Aktuellt/
Nyheter/FirstPage/2007/Q2/nyh070427.htm

Försäkringskassor 
stryper vårdbidrag
Barncancerfonden kritiserar ny policy

B
Förre ÖB Johan Hederstedt 
försvarar vårdbidraget.

”Vi har stora 
möjligheter att 
agera som på-
tryckare.”

12 FÖRÄLDRAKRAFT # 4, 2007

För mer information, kontakta oss via LoFric-linjen 020-98 85 85 eller lofric.se

misser. LoFric tappningskateter gör livet lättare.

www.lofric.se
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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

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

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

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

– personlig assistans närmare dig!

info@nara.nu • www.nara.nu

NÄRA har arbetat med personlig assistans i 12
år. Vi administrerar assistans över hela landet,
med arbetsgivaransvar eller åt egen arbetsgi-
vare. Inga konstigheter – vi gör det helt enkelt
bättre!
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Nytt forum där syskon vågar prata: ”Behovet är 
enormt” (kan kapas så att vi får plats med dragrubbe)

kraftNYHETER

åt BUP fortsätta vara öppet 
för alla, uppmanar Rädda 
Barnen i ett yttrande över 

den statliga utredningen om 
”Nationell psykatrisamordning”.

Det vore olyckligt om det i framtiden 
krävs remiss för att vända sig till BUP, 
barn- och ungdomspsykiatrin, anser 
Rädda Barnen.

– Utredningen ”Nationell psykiatrisam-
ordning” vill se ett framtida BUP som är 
en renodlad specialistverksamhet, vilket 
kan tolkas som att man inte ska kunna sö-
ka dit direkt. En sådan utveckling är olyck-
lig, skriver Rädda Barnen i sitt yttrande.

Organisationen är däremot positiv till 
förslagen om en ny ”Barn- och familje-
hälsa” respektive ”Ungdomshälsa”, som 
utredningen beskriver.

– Modellen innebär en kraftigt utbyggd 

primärvård, där många samhällsfunktio-
ner samverkar, så att problemen kan fång-
as upp tidigt. Ett sådant arbetssätt kan av-
lasta BUP, och frigöra resurser för att fo-
kusera mer på de mest utsatta barnen. 
Men för att det ska fungera behövs bred 
kompetens i barnpsykologi och psykoso-
cialt arbete med barn hos dem som arbe-
tar i primärvården, menar Rädda Barnen.

Rädda Barnen lyfter även fram några 
grup per som man anser riskerar att 
glömmas bort. Det gäller bland annat 
barn som upplevt våld i sina familjer, 
asylsökande barn och barn till psykiskt 
sjuka föräldrar.

Rädda Barnen påpekar också att social-
tjänsten behöver få förstärkning med 
barnpsykiatrisk kompetens och förbättra 
sina metoder för att tala med barn. VB

Läs mer på Rädda Barnens webb www.rb.se

Rörelsehindrade elever i stor 
undersökning om skolan
Ettusen rörelsehindrade elever 
deltar i en stor undersökning av hur 
de har det i skolan och på fritiden. 

 ”Särskild, särskiljd eller avskiljd” 
är namnet på det riksomfattande 
projektet som bedrivs av Unga 
RBU-are i samverkan med Rädda 
Barnen, Barnom buds mannen och 
pedagogiska institutionen vid 
Stockholms universitet. 

Charlotte Petri Gornitzka, 
generalsekreterare Rädda Barnen, 
anser att projektet är ett viktigt sätt 
att flytta fram positionerna för 
barns mänskliga rättigheter. 

En slutrapport från projektet 
kommer våren 2008. SB

Läs mer på 
http://skolprojektet.blogspot.com

14 FÖRÄLDRAKRAFT # 4, 2007

Charlotte Petri Gornitzka

Rädda Barnen vill inte ha remisstvång:

Låt BUP vara 
öppet för alla
L

Ny tidning
Föräldrakraft är tid-
ningen för Dig som är 
förälder eller anhörig 
till barn med funktions-
hinder och särskilda 
behov. Varje nummer 
innehåller massor 
med tips och praktisk 
vägledning, intervjuer, 
teman och reportage. 
Beställ en provprenu-
meration på 3 nr genom 
att fylla i kupongen här 
intill. Eller ta en 10-
nummersprenumeration 
för endast 398 kronor så 
missar du ingenting!

om barn med 
funktionshinder

Om barn och unga med särskilda behov

NR 4 
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FÖR FAMILJEN

Robert 
Wells 
om sonen 
som kom 
för tidigt:

”Allt blev

kaos när 

Teddy 
föddes”
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SPLAN 

Sommarspecial:

Så håller du 

fästingen borta

Ung matte sökes  

Hund räddar 
unga

Ska mitt 

barn boxas?

Ja, säger 
experten

Taktiksnack: 

Spöken, häxor 

och monster 
– så jagar

du bort dem!

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: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . FK0704

Välj ett alternativ!

Klipp ut & posta kupongen 
i ett kuvert till FaktaPress,

Backebogatan 3, 129 40  Hägersten.
Eller maila till:

 info@faktapress.se
}

För Dig som har barn med särskilda behov!

Sänd beställningen till FaktaPress, Backebogatan 3, 129 40  Hägersten. Eller maila till: info@faktapress.se
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Kommer det nytt ?
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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

Misa AB bedriver daglig verksamhet enligt LSS § 9 i Stockholms län och i Skåne.

Vi gör allt vi kan för att du som kommer till oss hittar

      jobbet du längtar efter!

www.misa.se     telefon +46 8 580 813 40

nga som har 
epilepsi eller 
andra funktions-

nedsättningar kan ha både 
glädje och nytta av en egen 
hund. Vissa undersökning-
ar tyder på att hundar kan 
förutse epilepsianfall 
medan andra undersök-
ningar visar att anfallen 
kan minska. Nu söks 
svenska ungdomar som 
vill delta i en mer nog-
grann undersökning för 
att se vilken hjälp de kan få 
av en hund när det gäller 
att hantera epilepsin.

Detta är första gången som 
hundträning med barn som 
har epilepsi genomförs. Pro-
jektet drivs av Svenska Ser-
vice- och Signalhunds för-
bun det, SOS, i samarbete 
med Svenska Epilepsiför-
bundets Ungdomssektion 
och Astrid Lindgrens barn-
sjukhus och stöds av All-
männa Arvsfonden. Man vill 
bland annat ta reda på om 
hundarna kan förutse anfall.

SOS vill bland annat ta reda 
på om svenska ungdomar 
kan lära sig samspela med 
hundar. Kan hundarna för-
utse anfall – och kan de vara 
till hjälp när anfallen väl in-
träffar?

En undersökning från 2003 
tyder på att specialtränade 
hundar – och ibland även 
otränade hundar – faktiskt 
kan förutse och varna för an-
fall 15–45 minuter innan de 
inträffar. Vad som får hun-
darna att reagera är det dock 
ingen som vet. Man har gissat 
på bland annat lukt och bete-
ende hos hundägaren.

Vidare ska projektet kart-
lägga vad epilepsihundar 
kan betyda för ungdomar-
nas livskvalitet och möjlig-
heter att leva aktivt. Ett par 
utländska undersökningar 
tyder på att både aktivititets-
nivån och livskvaliteten kan 
öka med hjälp av epilepsi-
hundar.

Den svenska undersök-
ningen ska dessutom ge svar 

på frågan om anfallen mins-
kar om man har en service-
hund. En annan viktiga frå-
ga som ska undersökas är 
hur man kan använda tek-
niska hjälpmedel för att fö-
rebygga anfall eller kalla på 
hjälp.

När undersökningen nu 
drar igång får fyra till sex 
ungdomar mellan 13 och 18 
år chansen att delta i under-
sökningen. Det ska vara 
några ungdomar som bara 

har epilepsi och några som 
även har andra funktions-
hinder. Ungdomen och 
hunden ska träna en gång 
per vecka under ett års tid. 
Året därpå kommer resulta-
ten av undersökningen att 
sammanställas och presen-
teras vid en konferens i 
Stockholm. SB

Mer info: Kerstin Jonsson
E-post: kerstingute@hotmail.com 
Telefon: 08-6482 897, 073-664 2009

En vovve som kan förutse och varna för epilepsianfall?
 Foto: Andrew Johnson

Tonåriga testpiloter sökes: 

Ungdomar 
kan få egen 
servicehund
U
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www.permobil.se

Dialog
Att kunna kommunicera med omgivningen är en

nödvändighet men inte alltid en självklarhet, ibland

kan det behövas lite hjälp.

Tekniken gör det mesta möjligt!

Glöm inte ID-dagarna 

i höst.Ta chansen att titta

på alla nya lösningar!
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MyTobii P10 portabel ögonstyrning 
- avancerad men enkel att använda.

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

eter Brusén, chef 
för socialstyrel-
sens handikap-

penhet, har bitter erfaren-
het av hur svårt det kan 
vara att skaffa jobb.

För sex år sedan bröt 
han ryggen i en olycka.

– Det gick jättebra att 
komma tillbaka efter 
olyckan, men då ringde 
Försäkringskassan och 
ville pensionera mig, trots 
att de aldrig hade träffat 
mig, berättar Peter Brusén.

Peter Brusén berättade om 
sin dust med Försäk-
ringskassan vid en kon-
ferens arrangerad av 
Samhall nyligen.

Konferensen 
handlade om ung-
domar som har 
funktionshinder och 
står utanför arbets-
marknaden.

Peter Bruséns egen slutsats 
var att Försäkringskassan 
måste ha bättre kompetens 
och resurser.

– De måste fördubbla an-
talet handläggare, sa han.

Däremot var Peter Brusén 
mycket positiv till det nya fö-
retaget Left is Right som på 
konferensen berättade om 
sina planer på att anställa 
400 personer med Asperger 
syndrom runt om i landet.

– Hurra, äntligen händer 
något som är bra! var Peter 
Bruséns uppfattning.

Är nya bolaget Left is Right 
ett trendbrott som öppnar 
nya möjligheter för personer 
med funktionshinder på ar-
betsmarknaden?

Jonas Franksson, känd 
från bland annat CP-magasi-

net på tv, påminde 
om risken för seg-

regerade arbets-
platser och att det 
finns risk att per-
soner med funk-

tionshinder kan 
känna sig ditplace-
rade.

Lars Lööw, direktör på Sam-
hall och tidigare Han di-
kappom buds man, sa att det 
svenska systemet bygger på 
att personer med funktions-
hinder alltid ska anstränga 
sig att tala om vad de INTE 
kan.

– Vi måste hitta förmågor 
och sluta fokusera på hin-
der, sa Lars Lööw. VB

Anställningsfilosofi 
kan vara trendbrott
Left is Rights planer på att anställa 
400 personer med Asperger hyllas.

”Vi måste sluta 
fokusera på 
hinder.”

P

Peter Brusén
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pela hockey 
på lika villkor 
– oavsett om 
du har funk-
tionshinder 
eller inte. På 

Hjultorget får vem som helst 
prova på elhockey, en ny sport 
som många hoppas ska bli nya 
flugan i idrottsvärlden.

– I Danmark är elhockey re-
dan stort, där spelar ett 30-tal 

lag i tre serier, men i Sverige 
finns än så länge bara fem lag 
och det är alldeles för lite, sä-
ger Annette Persson Hall.

Nu hoppas Annette göra idrot-
ten stor i Sverige – bland annat 
genom Hjultorget som arrang-
eras i Älvsjömässan den 6–8 
september.

Till sin hjälp får hon TV-
sportens Niklas Wikegård och 

Peter Jidhe, som antagit ut-
maningen att ställa upp med 
ett kändislag. Och om det går 
som tänkt lär det bli en hel 
del publicitet från hockey-
matcherna på Hjultorget, ar-
rangörerna hoppas på besök 
från Lilla Sport spegeln.

Elhockeyn är också ett av 
dragplåstren för barn, unga 
och deras föräldrar att besöka 
Hjultorget. Inte nog med att 

man får beundra proffsen och 
kändisarna på hockeyrinken, 
vem som helst som kan styra 
en joystick får själv prova på.

Annette Persson Hall ser fram 
emot tillställningen med stor 
entusiasm. Hon är själv ”gam-
mal hockeymorsa” och efter 35 
år i Diö Hockeys styrelse till-
delades hon Smålandshoc-
keyns guldmedalj. 

Det drar ihop sig till Hjultorget – en av Sveriges viktigaste mässor för 
rullstolar, fritidshjälpmedel och handikappbilar. I år satsas extra mycket på 
barn och unga. Föräldrakraft är på plats!

Extra om Hjultorget!

S
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Woodstars Mikael Zingmark och 
Niklas Persson vid tuffa fordon.

Liv Andersson på en Armbike 
som kan ses på Hjultorget.

Anders 
Lissegårdh.

KH Körkort Handikapp
Raka vägen till körkort

Bergslagsgatan 40, Hedemora

Tel. 0225-144 73. www.korkorthandikapp.se

För dig med funktionshinder
eller andra svårigheter

Sveriges mesta utbildare på körkort för dig som 
behöver en anpassad personbil.

KörkortetKörkortet
Raka vägen till

Du bor på skolan i enkel- eller dubbelrum, frukost ingår. 
Lunch kan du köpa av oss, kvällsmaten fixar du själv i vårt kök.

mer design - mer arbetsstol

Kundtjänst: 08 - 449 58 00
Väst, Kenneth Linnerhag: 0708 - 449 505
Syd, Håkan Hammarstedt: 0708 - 449 501
Norr, Johan Larsson: 0706 - 63 10 11

Låt detta bli din nya arbetsstol!

Vi vet att en arbetsstol med bra funktioner 
och tilltalande design är ett uppskattat och 
mer använt  hjälpmedel. Kontakta oss för din 
beställning  eller boka tid för en visning. 

www.rvseurovema.se
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– Det gör mig varm om 
hjärtat att göra det möjligt för 
alla att spela hockey, att få kän-
na gruppgemenskapen när 
man spelar i ett lag, säger 
Annette som idag arbetar som 
marknadsansvarig på Hjälp-
medelsteknik Syd AB i Lom-
ma, företaget som importerar 
de aktuella hockeyrullstolarna 
från tillverkaren, danska Ub-
Let i Vejle.

I skrivandets stund är det än-
nu några månader kvar tills 
Hjultorget öppnar, men mäss-
ansvarige Anders Lissegårdh 
på Stockholms läns distrikt av 
RTP (Riksförbundet för Tra-
fik- Olycksfall- och Polio ska-
dade) har fullt upp med att 
boka utställare och förbereda 
konferensprogram tillsam-
mans med medarrangören 
Rekryteringsgruppen för Ak-
tiv Rehabilitering. 

I år räknar man med över 
5 000 besökare och runt 50 
utställare. Och som vanligt 
tror man på en stor andel 
brukare bland besökarna. 
Årets upplagas ska dessutom 

dra till sig fler familjer som 
har barn med funktionsned-
sättningar, en målgrupp som 
blivit lite förbisedd på tidiga-
re Hjultorg.

Hjultorget är förstås ett litet 
arrangemang jämfört med ex-
empelvis Leva & fungera i 
Göteborg som i år lockade ett 
par hundra utställare och 
15 000 besökare, men Anders 
Lissegårdh hoppas på att en 
del godbitar ska dra folk. 

Ett exempel: Woodstars 
små tuffa motorfordon som 
kan köras både på väg och i 
terräng. Woodstar väntas 
bland annat visa upp PGO 
Twister som är avsedd för 
ungdomar i åldern 11-12 år 
och som lär vara den enda i 
sin storleksklass. 

Priset börjar på cirka 10 000 
kronor men ofta krävs an-
passningar, vilket kan kosta 
en hel del. En rolig finess tilll 
Twister är att den har fjärr-
kontroll (något för försiktiga 
föräldrar?). ●

Nästa fl uga i idrotts-Sverige? 
På Hjultorget får den nya 
sporten draghjälp av tv-
kändisarna Niklas Wikegård 
och Peter Jidhe som ställer 
upp i ett kändislag.
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Missa inte att besöka 
dessa företag 
på Hjultorget:

Assistansresor

Resor för funktionshindrade. 
www.assistansresor.se

Bosse Råd & Stöd Kunskapscenter

Tillsammans hittar vi lösningen på dina 
frågor. www.bosse-kunskapscenter.se

EO-Funktion AB

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

Etac Sverige AB

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

Frösunda LSS AB 

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

Hjälpmedelsteknik Syd AB

Service och reparationer av handi -
kapphjälpmedel, hjälpmedelsutställning 
och butik.

Körkort & Handikapp

Raka vägen till körkort.
www.korkorthandikapp.se

Minicrosser AB 

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

Otto Bock AB

Goda relationer. Made in Sweden. 
www.ottobockmagasin.se

Permobil 

Elrullstolar, kommunikationshjälpmedel 
och bilanpassning. Vårt mål är att kunna 
ge dig en totallösning när du beställer 
en elrullstol. www.permobil.se

RsV Eurovema

Vi skapar mobilitet och ergonomi
www.rvseurovema.se
08-449 58 00

Svart på Vitt 

Lyftsele, lätt att vika ihop, stark och 
oöm. Passar för de fl esta förfl yttningar.
Kan även kopplas till personlyftar. Svart 
på Vitt AB  www.lattalyft.se

Särnmark  

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

Besök även Föräldrakraft 
på Hjultorget!

Utan avgift eller krångel erbjuder BOSSE - Råd, Stöd
& Kunskapscenter sina tjänster till dig som har funktionshinder, bor i
Stockholms län och är mellan 16 - 65 år.
Tillsammans hittar vi lösningen på dina frågor.

Till dig som har personlig assistans erbjuder vi utbildning
för dig och dina assistenter, som finansierar över assistansersättningen.

Tveka inte, kontakta oss för en träff!

Adress:   Döbelnsgatan59
              113 52 Stockholm

Tel:         08 - 544 88 660
Fax:        08 - 544 88 661
Mail:       bosse@bosse-kunskapscenter.se

www.bosse-kunskapscenter.se

Intresserad av elhockey?
Titta in på Hjultorget och prova på!
Överraskningar på gång!
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Hur går det i skolan för elever som är 
hörselskadade och döva?
Information om hantering av personuppgifter enligt 
personuppgiftslagen (1998:204 §§ 23-25).

Under hösten 2007 genomför Specialskolemyndigheten
på uppdrag av regeringen en nationell utvärdering av hur 
elever som är hörselskadade och döva klarar sig i skolan. 
Vi gör det i samråd med Skolverket. Undersökningen
baseras på enkäter som kommer att skickas ut till
samtliga vårdnadshavare och skolor. Utvärderingen har 
till syfte att beskriva den nationella situationen för denna
grupp elever i skolan.

Om du som vårdnadshavare har ett barn eller ungdom
som är hörselskadat eller dövt och är född 1991-1999
så kommer uppgifter om ditt barns personnummer 
under sommaren 2007 att lämnas från landstingens

Information till:
- dig som har ett barn som är hörselskadat eller dövt fött 1991-1999
- dig som är hörselskadad eller döv född 1986-1990

hörcentraler till Statistiska centralbyrån, SCB. SCB
skickar sedan ut en enkät till varje vårdnadshavare och
till varje skola. Dessutom kommer personuppgifter om 
ungdomar som är hörselskadade eller döva födda 1986-
1990 att överlämnas till SCB. För denna grupp kommer 
SCB att sammanställa betygsstatistik.

Deltagandet är frivilligt och anonymiteten garanteras. 
Ansvarig för behandling av personuppgifter är
Specialskolemyndigheten.

Resultaten från denna utvärdering kommer att publiceras
på Specialskolemyndighetens webbplats www.spm.se
Frågor besvaras av projektledare Ola Hendar 
tel: 046-19 62 13, e-post: ola.hendar@osk.spm.se

Mässan Leva & Fungera i Göteborg 
drog storpublik under tre dagar. Även 
om det var yrkesfolk som dominerade 
stort över brukarna i besöksstatistiken 
så var det också många föräldrar till 
barn med funktionshinder som hade 
letat sig till Svenska Mässan i Göte borg.

– Oj, vad många assistansföretag det 
är här, många fler än för två år sedan, 
sa ett föräldrapar som dock inte hade 
några planer på att kontakta assistans-
företagen utan letade hjälpmedel till 
sin son.

– Var är alla datorhjälpmedel? undra-
de de fortfarande efter ett par timmars 
rundvandring då de ännu inte hade hit-
tat några lämpliga it-hjälpmedel bland 
utställarna.

I övrigt fanns dock det mesta att be-
skåda och prova på.

Föräldrakraft var på plats för att träf-
fa gamla och nya läsare. Vi passade för-
stås på att dokumentera med kamera 
och anteckningsblock – här är ett par 
axplock, mer på vår webbsida. 

PÅ WWW.FORALDRAKRAFT.SE
LÄS MER OM LEVA & FUNGERA

Tina Pajunen bjöd på utförlig information om nyttan 
av att vara medlem i från Njurföreningen i Västsverige 
och Riksförbundet för Njursjuka. Hon berättade att det 
i maj eller juni anordnas en träff för föräldrar till barn 
och unga med njurproblem. På programmet står även 
tonårshelger.

Lyfter fram det positiva
Vi ska lyfta fram de positiva 
förebilderna, sa Veronica 
Hedenmark, vd för VH Assistans, 
när hon lanserade den nya boken 
”Vi slår omgivningen med 
häpnad” på Leva & Fungera.

– Jag vill hjälpa till att föränd-
ra människors attityder och 
bemötanden. Det finns inte 
många kända kvinnor med 
funktionshinder som är med i 
den offentliga debatten, sa 
Veronica Hedenmark. Boken 
lyfter fram 13 kvinnor med 
funktionshinder i samhällsle-
dande positioner som förebil-
der. (Läs även ledaren på sid  6.)

Share Music var på plats och visade upp en musik- och 
teaterföreställning. Historien cirkulerade kring en kille 
som höll på att drunkna. På vilket sätt var upp till 
publiken att själva avgöra.

Hos Share Music utvecklas personer med olika funk-
tionshinder inom musik, dans och teater.

Full rulle på Leva & Fungera
... men var fanns it-hjälpmedlen?

Veronica Hedenmark
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Gästkrönikan

Lena Nyberg

ör några år 
sedan 
träffade jag 
en mamma 
som upprört 
berättade för 

mig vad som hade hänt sin 
dotter. Dottern hade haft 
idrottsdag och klassen skulle 
åka skridskor, men dottern 
hade en funktionsnedsätt-
ning som gjorde att hon var 
rullstolsburen och kunde 
inte åka skridskor. Hennes 
lärare hade då tagit med en 
filt och låtit sin elev sitta 
inlindad i filten och titta på 
sina klasskamrater när de 
åkte skridskor under hela 
idrottsdagen. Jag förstår att 
mamman kände sig upprörd 
och att dottern kände sig 
kränkt. Tyvärr har jag vid 
flera tillfällen mött liknande 
berättelser.

I mitt arbete som barn-
ombudsman ska jag bevaka 
barns och ungas rättigheter 
utifrån FN:s konvention om 
barnets rättigheter, barnkon-
ventionen och försöka driva 
på så att Sverige blir bättre på 
att leva upp till de rättigheter 
som barn har enligt konven-
tionen. 

Enligt konventionen får in-
te barn diskrimineras, inte 
gentemot andra barn och 
inte gentemot vuxna. Barn 
har  mänskliga rättigheter 
precis som vuxna har det. 

Trots detta kan jag om och 
om konstatera att barn blir 
diskriminerade till exempel i 
skolan där det allt för ofta 
händer att de inte kan delta i 
alla aktiviteter på grund av 
bristande tillgänglighet eller 
okunnigt bemötande.  Men 
det är inte bara i skolan 
diskriminering kan förekom-
ma utan även på fritiden, i 
föreningar och i samhället i 
övrigt.

Att delta i roliga aktiviteter 
på sin fritid gör barn nöjda 
och tillfreds. Men fritidsakti-
viteter för barn och unga 
med funktionsnedsättningar 
är mer än bara lite kul. Det är 
för många barn habilitering i 
lekens och lustens form. Lek 
är utvecklande för alla barn, 
men särskilt viktigt för barn 
med funktionsnedsättningar. 
Vi har sett många exempel 
på hur mycket barn har 
utvecklats när de kommit 
igång med en aktivitet. Barn 
behöver mötas av ledare som 
tänkt nytt, så att varje barn 
som vill vara med också kan 
vara det.

Det kan vara svårt att ta reda 
på vad ett yngre barn känner, 
tycker eller vill. Men det går 
om vi vuxna är öppna och 
lyssnar på dem. Som vuxen 
kan jag sällan veta hur barnet 
själv ser på en situation utan 
att ta reda på det och få 
barnets egen bild. Genom att 
bättre möta barns behov och 
rättigheter gör vi vardagen 
bättre för oss alla.

Lena Nyberg
Barnombudsman

BARN BLIR OFTA 
DISKRIMINERADE

F

”Det är svårt att ta 
reda på vad ett barn 
känner. Men det går.”

Foto: Sune Fridell
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Skolor för
hörselskadade och döva

Specialskolemyndigheten (SPM) och Riksgymnasierna
för döva och hörselskadade (RGD/RGH) har en

rikstäckande tvåspråkig verksamhet.
Vill du veta mer om våra skolor och vår verksamhet?

Besök www.horsel.se

örfattaren och skol-
läkaren Lars H 
Gustafsson är 

starkt oroad över att många 
kommuner fortfarande inte 
kommit igång med att skapa 
en bra elevhälsa på skolorna.

Han hoppas att en ny 
skollag ska sätta fart på 
processen, men är inte 
alltför optimistisk och tror 
att det krävs stark opinion 
från föräldrar.

  
– Både skolan och elevhälsan 
måste fungera bra för alla 
barn. Basverksamheten är 
viktig för alla, men om den 
inte fungerar blir barnen med 
störst behov mest lidande.

Lars H Gustafsson tycker 
att det är farligt att tala om att 
det är en speciell grupp barn 
som har särskilda behov. Alla 

är i behov av extra stöd 
ibland, några behöver mer 
stöd än andra, några behöver 
det oftare, men gränsen är 
flytande, menar han.

Halva tiden arbetar Lars H 
Gustafsson som skolläkare på 
fem skolor i Rosengård i 
Malmö, den andra halvan äg-
nar han åt att skriva, föreläsa 
och genomföra olika uppdrag. 
Att skriva är en av de saker han 
hoppas få mer tid för när han 
senare i år går i pension.

På uppdrag av Specialpeda-
gogiska institutet har han se-
dan förra året deltagit i en rad 
seminarier runt om i landet 
och känner nu att trenden 
har vänt och elevhälsan är på 
väg att återfå en viktig roll.

– Under en period på 90-
talet raserade man skolans 

Barnläkaren Lars H Gustafssons         

Kräv bättre   
F

Mycket hänger på de ansvariga personernas intresse 
och engagemang, säger Lars H Gustafsson.
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elevvårdsteam och många 
kuratorer, psykologer och 
skolläkare försvann. Nu är 
man lyckligtvis på väg att 
bygga upp elevhälsan igen. 
Det finns åtminstone en am-
bition, men eftersom det är 
väldigt lite statlig styrning är 
det upp till kommunerna att 
bestämma hur elevhälsan ska 
organiseras och bemannas. 

– Några kommuner jobbar 
fantastiskt bra med detta 
medan andra gör väldigt lite. 
Det leder till att likvärdighe-
ten är hotad och det är ett 
rent lotteri hur elevhälsan ser 
ut. Det kan till och med vara 
stora variationer inom en och 
samma kommun, mellan oli-
ka stadsdelar som satsar 
mycket eller litet, vilket gör 
det ännu mer obegripligt för 
föräldrarna.

Hur kan det komma sig att 
det är så stora skillnader in-
om en kommun?

– Det beror mycket på per-
sonerna. Om man har en för-
valtningschef som brinner 
för frågorna kan han eller 
hon åstadkomma mycket och 
få med rektorerna. Det ser jag 
exempel på här i Malmö. Det 
finns verkligen många som är 
starkt engagerade och det har 
varit roligt att möta alla dessa 
som satt de här frågorna på 
kartan.

Vilka är nyckelpersonerna 
som kan åstadkomma för-
ändringarna?

– Det är rektorer och för-
valtningschefer. VB

          uppmaning till föräldrar:

  elevhälsa

PÅ WWW.FORALDRAKRAFT.SE
LÄS HELA INTERVJUN

fakta 
LARS H GUSTAFSSON

Skolläkare, författare, debattör.
Arbetsplats: Rosengård i Malmö
Ålder: Fyller 65 i år
Bostad: Lägenhet på Klostergården i 

Lund
Familj: Åtta barn, varav två bor kvar 

hemma. Fem barnbarn.
Fritid: Musik och böcker
Framtidsplaner: Få tid att skriva 

mer efter pensionen i år.
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är Föräldrakraft får tag i 
Robert befinner han sig 
i Tyskland på en stor 
världsturné för världens 
barn. Peter Maffay, Tysk-
lands motsvarighet till 

Bruce Springsteen, blev pappa för tre år 
sedan. Den 57:årige rockstjärnan fick då 
upp ögonen för alla barn som far illa i 
världen och haR dragit igång turnén 
”Begegnungen – Eine allianz für kinder” 
(Möten – En allians för barn). Medverkar 
gör artister från tolv länder som alla är 
lovade minst 50 000 euro vardera att an-
vända till barnvälgörenhet i det egna 
landet.

– Det är otroligt häftigt. Alla artister 
kommer från helt olika ställen i världen 
och vi bjuder på en fantastisk blandning 
av musikstilar. Jag representerar de nor-

diska länderna och ger pengarna till stif-
telsen Tummeliten, säger Robert Wells.

Han säger att det var först när han själv 
fick barn som tanken kring att göra bra 
saker för barn dök upp. För honom blev 
det självklara valet att hjälpa till att rusta 
upp neonatalavdelningarna i Stock holm, 
dit alla för tidigt födda barn kommer.

När Roberts andra barn Teddy föddes 
fick fästmön värkar redan två månader 
för tidigt. Paret var i Halmstad när de 
första värkarna kom och de åkte till aku-
ten. Väl där lugnade värkarna ner sig och 
personalen sa till dem att ”de kunde åka 
hem”, trots att det inte kändes så bra. 
Robert och fästmön, Maria Sköld, läng-
tade hem och åkte till Stockholm. Väl 
hemma åkte de till Karolinska sjukhuset 
för observation men fick åka hem igen.

– Då släppte all spänning hos oss. Vi 
begav oss hemåt. Jag minns det än idag. 
Vi skulle bara handla lite och så startade 
kaoset. På bara några sekunder blödde 
min fästmö för fullt och vi kastade oss in 
i bilen. Då tog jag nog svenskt rekord 
med bilen. Det handlade verkligen om 
sekunder. Att få ett för tidigt fött barn 
var inte det jobbigaste, det var just i detta 
ögonblick, när man inte visste vad som 
skulle ske, som allt kändes som tyngst, 
berättar Robert.

Han förklarar att allt ställdes på ända 
när sonen Teddy föddes. Känslan av att 
stå bredvid och inte kunna göra någon-
ting för att hjälpa var jobbig och under 
födseln visste man inte hur fästmön 
skulle klara sig.

– Man vaknar till liv och inser att det 
verkligen kan hända alla. När något sånt 
här händer spelar det ingen roll om du 
är högt uppsatt chef, ett känt ansikte el-
ler en vanlig Svensson. Alla utsätts för 
samma sak, säger Robert.

– Händelsen var oerhört traumatisk 
och den stärkte mig som människa. Innan 
detta var jag extremt kräsen vad gäller 
blod och sjukdomar. Nu stod jag där inne 
hos min fästmö och var med om detta.

Men familjen hade tur. Trots att sonen 
föddes två månader för tidigt vägde han 
1,9 kg och var frisk och kry. Efter ett 
dygn kunde han släppas ut ur kuvösen 
och komma ut till mamma och 
pappa.
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”Man vaknar till liv 
och inser att det 
kan hända alla”

Text: Sara Bengtsson
sara.bengtsson@faktapress.se

Robert Wells andra barn föddes två månader 
för tidigt och hans värld sattes i gungning i den 
kaotiska miljön på Karolinska sjukhuset. Efter 
ett dygn blev familjen tvångsförfl yttad, eftersom det 
inte fanns tillräckligt med plats på sjukhuset. Nu är han 
sedan sju år tillbaka fadder för stiftelsen Tummeliten, som 
stödjer neonatalavdelningarna på Stockholms sjukhus.

N

Fakta Stiftelsen Tummeliten 

1998 BILDADES stiftelsen på 
initiativ från läkaren Ann Edner. 
Efter en donation av Astrid 
Lindgren kunde stiftelsen dras 
igång tillsammans med bland 

annat Hugo Lagercrantz och Robert 
Wells.

Pengarna går i huvudsak till att 
stötta och motivera den personal 
som gör ett oerhört viktigt arbete för 

de barn som behöver hjälp sina 
första dagar i livet. Sköterskorna 
arbetar ofta med en obekväm 
arbetstid och med sämre lön än 
andra sjuksköterskor.

Fadder till stiftelsen är Robert 
Wells, själv pappa till en för tidigt 
född son.

LÄS MER: www.tummeliten.se
Se även intervju på sidan 64.
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– Trots att vi klarade 
oss relativt bra, upptäck-

te vi vad föräldrar får stå ut 
med. Det var många barn där 
som var mycket mer illa där-
an och man såg hur det tärde 
på föräldrarna. Resurserna 
var för små på neonatalavdel-
ningarna, det fanns inga my-
siga områden för föräldrarna 
och allt var kaosartat. När vår 
son kom ut ur kuvösen blev 
vi direkt tvångsförflyttade till 
Sachsska barnsjukhuset på 
Södersjukhuset i Stockholm. 
Tänk dig att bli förflyttad 
med ambulans bara ett dygn 
efter en sådan kaotisk födsel, 
säger Robert.

Redan en månad efter föd-
seln kom familjen hem och 
kunde känna sig lugna – 
Teddy hade inte dragit på sig 
några skador efter den för ti-
diga födseln. Men Robert bar 
ändå på många intryck efter 
vad han sett och de föräldrar 
han mött.

– De flesta barnen som vi 
mötte klarade sig till slut tack 
vare allt personalen gör på 
neonatalavdelningarna. Men 
föräldrarna hade det fruktans-
värt slitigt. Om man ska vara 
på ett ställe så pass lång tid 
måste man se till att föräldrar-
na kan känna sig hemma och 
känna trivsel i dagrum och på 
sjukhuset. Nu arbetar vi aktivt 
på stiftelsen Tummeliten för 
att öka trivseln på avdelning-
arna, se till att personal får 
möjlighet till att vidareutbilda 
sig och stödjer inköp av ny och 
bättre utrustning, säger han.

Ett tag efter att familjen ha-
de kommit hem från sjukhu-
set med sonen fick de ett sam-
tal från en kvinnlig doktor, 
som ville veta hur familjen 
mådde. Robert är inte arg på 
sjukvården idag och inser att 
alla gjorde vad de kunde. Men 
upplevelsen gjorde att han 
ville göra något för att för-
bättra situationen på avdel-
ningarna.

– Jag fick kontakt med Ann 
Edner, som är läkare på neo-
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Känt ansikte som kan dra 
in pengar. ”Välgörenhet är 
så hysteriskt styrt av media 
idag”, säger Robert Wells.

Fortsättning från förra sidan

Fakta Robert Wells 
FAMILJ: Fästmö Maria,barnen Oscar, 11 år, och 
Teddy, 9 år.
BOR: Kungsholmen, Stockholm.
YRKE: Energisk musiker.
AKTUELL MED: Sommarturné Rhapsody In Rock.
INTRESSEN: Motorcykel, videospel.
MOTTO: Var rak i alla lägen.
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natalavdelningen på Astrid 
Lindgrens sjukhus. Ganska 
snart efter min sons födelse 
hade vi dragit igång stiftelsen 
Tumme liten, som nu har fun-
nits i sju år. Min son Teddy är 
nio år, berättar Robert.

Själv vill Robert inte göra en 
stor grej av sitt engagemang 
för prematurfödda (för tidigt 
födda) barn i media. Men han 
inser att han med sitt kända 
ansikte har bidragit till att 
stiftelsen har kunnat få in 
mer pengar.

– Välgörenhet är så hyste-
riskt styrt av media idag. Det 
är fantastiskt bra att media 
kan få tusentals människor 
att skänka pengar till ett drab-
bat område. Som till exempel 
efter tsunamikatastrofen 
2004. Men den hjälpen blir så 
ensidig. Människor behöver 
hjälp hela tiden, inte bara när 
media gör ett stort jippo av 
det, säger Robert.

Han tycker att det är svårt att 
arbeta med välgörenhet, ef-
tersom det kan vara svårt att 
veta om arrangören är seriös. 
Vid alla tillfällen när Robert 
medverkar i något välgören-
hetsevenemang arbetar han 
gratis, men är noga med att 
veta att pengarna går direkt 
till ändamålet.

– Om jag ska medverka gra-
tis på en gala, då räknar jag 
med att arrangörerna inte 
heller tar ut stora summor i 
arvode för deras arbete, säger 
han.

Turnén i Tyskland är bland 
det häftigaste Robert gjort, 
menar han. De tolv artisterna 
samlar in pengar till organi-
sationer som arbetar med allt 
från att motverka barnarbete, 
våld och aids till att hjälpa 
barn att få utbildning och 

motverka att barn tas ut i kri-
get i Eritrea.

– Nu börjar vi i Tyskland 
och kommer att fortsätta un-
der ett år. Vi ska runt till flera 
olika platser i världen, bland 
annat till Sydafrika och USA. 
Om turnén kan komma till 
Sverige vet jag inte. Det är nå-
got som jag skulle vilja, men 
det krävs i så fall att jag tar tag 
i det. Men jag skulle verkligen 
vilja visa svenskarna detta 
mångkulturella projekt. Här 
möts vi alla, artister från värl-
dens olika hörn och alla har 
skitroligt tillsammans! Vi pra-
tar inte politik, utan möts som 
människor, berättar Robert.

De 50 000 euro som Robert 
får in till Tummeliten kom-
mer gå direkt till att köpa in 
ny utrustning till neonatalav-
delningarna i Stockholm. Van-
ligtvis är det svårt att få in så 
stora summor till stiftelsen.

– Våra bidrag brukar ofta 
gå till vidareutbildning för 
personal och trivselpengar till 
föräldrarna. Ibland har för-
äldrar blivit erbjudna en le-
dig kväll då de kan lämna 
sjukhuset och blir bjudna på 
middag på en restaurang. 
Många föräldrar behöver få 
komma ifrån och tänka på sig 
själva bara för en liten stund, 
berättar Robert.

Varje år arrangerar stiftel-
sen Tummeliten en minigolf- 
eller bowlingtävling med ce-
lebriteter, professorer och en-
tusiaster som får betala ”ett 
hutlöst pris” för att medver-
ka, enligt Robert.

– Vi anordnar Tummeliten 
Cup för att dra in extra peng-
ar till stiftelsen och då får de 
medverkande betala lite extra 
för att vara med, skrattar 
Robert Wells. ●
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”Jag skulle verkligen vilja visa 
svenskarna detta mångkulturel-
la projekt. Här möts vi alla, artister 
från världens olika hörn, och 
har skitroligt tillsammans!”

www.etac.se

Bingo –
möjligheternas sulky

Ställbar 
fjädring

Tiltbar 45°

Vändbar sits

Enkel att 
fälla ihop och 
transportera
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De lär sig 
att vara en 
god vän
Innan man kan få en bästis måste 
man vara en bra kompis, och det lär 
man sig på förskolan. Föräldrakraft 
besöker Barnasinnet och får veta vad 
som är snällt och vad som är dumt.

ermann, 6,5 år, vet vad han tycker:
– En bra kompis slåss inte med pinnar.
Hans jämnåriga kamrater håller med och 

diskuterar vilt kring vad en bra kompis inte 
gör. Vi besöker ett helt vanligt dagis i ett litet 
område kallat Pungpinan utanför Stockholm 

city. Här brukade 1700-talsbönderna som varit på marknad i 
stan stanna till och supa upp alla sina pengar på krogen. 
Krogen pinade böndernas pengapung, därav namnet.

Idag finns här ett litet villaområde och solen skiner på 
dagiset Barnasinnet när Föräldrakraft hälsar på. De stora 
barnen har ”storbarnsvila”.

– Då sitter vi och ritar och fröken läser en bok. Vi ska ta 
det lite lugnare då, berättar Mirabelle, 6,5 år.

– Ja, och sen efteråt får vi springa ut och leka! säger Dexter 
som också han är 6, 5 år.

På förskolan Barnasinnet håller de för det allra mesta 
sams,  menar barnen. Ibland kan man bråka om saker men 
det brukar inte vara så svårt att bli sams igen.

– Fröknarna har sagt att man ska säga till varann att man 
aldrig mer ska göra så. Det är bra tycker jag, säger David, 5,5.

– Ja, och sen ska man säga förlåt också. Båda två ska säga 
förlåt, så att man kan bli kompisar igen, säger Alice, 6 år.

Hon berättar om när hon och kompisen Ester en gång 
bråkade om vem som skulle vara storasyster i en lek. Det 
blir lätt så, att man bråkar lite, men aldrig så att man inte 
kan bli kompisar igen.

– En bra kompis är en kompis som är snäll, säger Alice.
– Som bjuder hem en, inflikar Henrik, som är 5 år.
– Och som leker med en! fortsätter David.
Dexter tar till orda och lägger till att en bra kompis också 

ställer frågan ”ska vi leka?”
Men vad får man inte göra som en bra kompis? Jo, bar-

nen håller alla med om att man inte får slåss, bitas, vara 
otrevlig eller säga ”dumma dig”.

– Men det har aldrig någon sagt till mig, berättar Mirabelle.
Barnen trivs bra på förskolan och de flesta tycker att 

det allra roligaste att göra där är att leka med kojor el-
ler skapa med skräp. 

Text: Sara Bengtsson
sara.bengtsson@faktapress.se

H 1

2
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1. Sonja framför förskolan Barnasinnet.
2. David, Dexter, Mirabelle, Henrik, Alice, Herman 
och Ester brukar rita på storbarnsvilan medan nå-
gon av förskollärarna läser en bok.
3. Förskollärare Kerstin Unnevik.
4. Alice och Ester bråkade en gång om en lek, men 
ofta är man bra kompisar på förskolan.
5. Mirabelle leker i ”tjej-kojan” och passar på att 
visa några konster med rockringen.
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Förskollärare Kerstin Unnevik 
sitter med och berättar.

– Ja, vi samlar på gamla konservburkar 
och mjölkförpackningar som barnen se-
dan får sätta ihop till olika figurer. Det är 
väldigt populärt, berättar hon leende.

För några år sedan gick en flicka med 
gåställning på dagiset. Men barnen kom-
mer inte ihåg henne, då de bara tillhörde 
småbarnsavdelningen på den tiden. Alice 
däremot, hon är kompis med en tjej som 
sitter i rullstol och tycker inte att det är 
något konstigt med det.

– Hon bor inne i stan och det är ingen 
skillnad att leka med henne och alla an-
dra. Det är ganska kul att hon sitter i rull-
stol för man kan leka kula lekar med rull-
stolen! Till exempel tävling, berättar Alice.

– Ja, och så kan man testa rullstolen 
och snurra runt, runt, runt! fyller killar-
na ut.

– Mm, och vet du vad. En gång var jag 
hemma hos henne och då fick jag mas-
sor av tuggummin för hon hade en tugg-
gummiapparat! säger Alice.

Ibland kan barn vara dumma mot an-
dra barn och det känner barnen på för-
skolan till. Men de kan inte riktigt svara 
på hur man ska göra om någon är dum 
mot någon annan.

– Man ska väl säga till. Men då kanske 

den personen blir dum mot en själv ock-
så, säger Mirabelle.

– En gång var det en kille som var dum 
mot mig och Henrik hela tiden. Men då 
gjorde vi bara tillbaka allt som han gjor-
de tills han slutade, berättar David.

– Det är bara att slå tillbaka! skrattar 
Dexter.

Under höga skratt pratar barnen om 
hur man kan göra. Att man kan säga till 
fröken att ”någon slog någon”. Koncent ra-
tionen börjar försvinna och barnen behö-
ver ta sig ut och leka i solen.

– Jag vet faktiskt inte hur man ska göra 
om någon är dum mot någon, säger Ester.

– Men det bästa är nog att säga till frö-
ken, säger Henrik.

Till hösten ska barnen lämna förskolan 
och börja på sexårsverksamheten. Det är 
lite pirrigt, menar de, eftersom de inte vet 
vilka nya kompisar de kommer träffa och 
om de alla kommer hamna i samma klass.

– Det är lite pirrigt i magen. Jag har 
provat det tidigare, när jag började som 
ny på den här förskolan. Nu ska det bli 
ännu pirrigare eftersom jag ju aldrig gått 
i skolan förut! berättar Mirabelle.

– Ja, och man kommer vara blyg för 
mattanten! säger Dexter och bryter ut i 
gapskratt.

– Ja, mattanten kommer man vara blyg 
för! håller de andra med om och börjar 
skratta. ●

Om man tänker rätt  
och arbetar aktivt för 
att hjälpa barnet ut i 
fritidsaktiviteter och 
håller sitt hem öppet 
kan många sociala 
möjligheter öppnas.

ör de allra flesta barn 
handlar barndomen om 
att leka, träffa kompisar 
och ha kul. Vissa barn 
har en fantastisk social 
förmåga och skaffar sig 

kompisar i stora mängder och andra barn 
håller sig till en eller ett par nära kamrater.

Kvantiteten är inte det viktiga, utan 
kvaliteten på kamratrelationerna. Att 
skaffa en bästis har blivit ett modeord 
för små barn och för många kan den där 
”bästisen” var viktig att hålla kvar.

Ett barn med funktionsnedsättning 
kan många gånger känna att han eller 
hon får kämpa extra mycket för att 
hänga med sina andra kompisar. Detta 
kan bli ett problem, men många barn 
har också lärt sig hantera problemen och 
vänt dem till sin fördel.

I Föräldrakraft tar vi denna gång upp 
de problem som kan uppstå när man le-
tar efter kamrater. Att problemen är van-
ligare för barn med särskilda behov är 
inte en hemlighet. Men om man tänker 
rätt och arbetar aktivt för att hjälpa bar-
nen ut i fritidsaktiviteter och håller sitt 
hem öppet kan många sociala problem 
motverkas.

Alltför få och problematiska kamratre-
lationer, det är något som många barn 
med funktionsnedsättning kämpar 
emot. När man umgås med kamrater 
med liknande funktionsnedsättning 
hamnar man i en jämlik relation, men i 
relationen med barn utan funktionsned-
sättning kommer man nästan undan-
tagslöst i en underordnad position.

– På barnhabiliteringen i Örebro hade 
vi under en lång tid funderat över hur 
barn med funktionsnedsättning egentli-
gen mådde. Jag fick i uppdrag att göra en 
kartläggning över hur barn med lindrig 
utvecklingsstörning mådde psykiskt. 
Två saker var återkommande hos bar-
nen. En större andel av dem hade ett 
nedstämt stämningsläge och alla hade få 

Fortsättning från föregående uppslag

”Jag vet faktiskt inte hur man ska göra 
          om någon är dum mot någon.”

   

Hjälp    

F
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och problematiska kamratkontakter, sä-
ger Irene Nord ström, psykolog som se-
dan den första undersökningen fortsatt 
forskningen kring barn med funktions-
nedsättning och deras kamratrelationer.

Hon har undersökt relationerna för 
barn med lindrig utvecklingstörning och 
barn med rörelsehinder och menar att 
det finns andra undersökningar som vi-
sar på liknande resultat med barn med 
andra funktionsnedsättningar.

– Ofta fungerar kamratrelationerna 
väldigt bra när barnen är små och man 
kan leka med varandra oavsett om man 
har ett hinder eller inte. Men i takt med 
att barnen blir äldre kommer barn med 
funktionsnedsättning efter. De andra 
barnen orkar inte vänta på de som är lite 
långsamma, berättar Irene Nord ström.

Tillsammans med Ulf Janson på Stock-
holms universitet har hon sedan 1998 ar-
betat med forskningen kring kamratrela-
tionerna. Hon har bland annat följt en lo-
kalintegrerad särskoleklass i Örebro.

– Klassen följde jag en hel höst, vinter 
och vår och fick verkligen tillfälle att lära 
känna barnen. I klassrummet kunde jag 
se hur det sociala mönstret fungerade 
mellan eleverna i särskoleklassen. Ute på 
skolgården kunde jag undersöka hur 
samspelet mellan alla elever gick till, sä-
ger Irene Nordström.

Hon betonar att barnen tycks hitta 
jämlika kamratrelationer med kompisar 
med liknande funktionsnedsättning och 
att dessa relationer är positiva och ut-
vecklande. Men när barn med funk-
tionsnedsättning träffar barn utan funk-
tionsnedsättning tenderar de att hamna 
i ett socialt underläge.

– Ofta bestämmer barnen utan funk-
tionsnedsättning vad man ska leka och 
barn med funktionsnedsättning får upp-
giften att till exempel vara bebisen i 
”mamma, pappa, barn”-leken, berättar 
Irene Nordström.

Hon är positiv till att barn som vill får 
möjlighet att gå i specialklasser och i sär-
skola, där de kan skaffa kamrater som le-
ker med dem på jämlika villkor.

– Men barnen lever ofta med en stor 
ambivalens. Om man går i en specialklass 
är man väldigt glad över att få vara med 
kamrater som är på samma nivå som en 
själv. Många av barnen har tidigare gått i 
den ordinarie skolan och märkt att de in-
te alltid hinner med. Då blir de väldigt 
glada av att inte längre behöva hävda sig. 
Men samtidigt märker man snart att man 
inte är ”vanlig”, eftersom man går i en 

specialklass. Det är viktigt att få känna sig 
”vanlig”, som alla andra och många ställer 
sig frågan ”var hör jag hemma?”, säger 
Irene Nordström.

Intervjuer visar att det är i skolan bar-
nen har kamrater. Barn och ungdomar 
måste själva få välja om de vill gå i speci-
alklasser eller i den ordinarie skolan. 
Men det är viktigt att mötesplatserna för 
barn och ungdomar blir fler och bättre.

– Och det är viktigt att minska främ-
lingskapet mellan barn och unga med 
och utan funktionsnedsättning. Man 
kan inte tvinga barnen att interagera 
med varandra, men man kan se till att 
fritidsgårdar är öppna för alla och inte 
begränsar vissa barn. Idag är det istället 
föräldrar som skjutsar och arbetar för 
att barn med funktionsnedsättning ska 
få en bra fritid. Det är ett stort bekym-
mer, säger Irene Nordström.

Men det är inte bara i skolan som de 
sociala relationerna med barn utan 
funktionshinder blir problematiska. Det 
är inte ovanligt att man på hemmaplan 
skaffar sig kompisar som är några år 

yngre än sig själv. Särskilt om man har 
en utvecklingsstörning.

– Man får en naturlig kontakt med de 
barn som är på samma utvecklingsnivå 
som en själv. Ofta är de barnen yngre. 
Men trots att de är yngre brukar kompi-
sarna få övertaget i den relationen också, 
säger Irene Nordström.

Men kanske ska man inte se de proble-
matiska kamratrelationerna som ett 
stort problem utan istället stödja barnen 
och uppmuntra dem att utveckla sina 
kontakter med alla barn, yngre som äld-
re, funktionshindrade och icke funk-
tionshindrade.

– Som förälder kan man stödja sitt 
barn genom att dela barnets ledsnad 
över en besvärlig kamratsituation. Men 
man kan också stödja dem genom att 
slussa in dem i fritidsaktiviter och ar-
rangemang för barn med funktionshin-
der eller inom det ordinarie utbudet, sä-
ger Irene Nordström.

Men det krävs extra ork från föräldrar 
och att man aktivt måste arbeta för att 
barnen får ett aktivt och socialt liv. Hon 
berättar om en föräldragrupp i Örebro 
som dragit igång fotbollsmatcher för si-
na barn en gång i veckan.

– Det är enormt populärt men från 
föräldrarnas sida krävs extra tid och ork, 
säger Irene Nordström. ●

 ditt barn att nå ut
”Man kan inte tvinga 
 barnen att interagera 
med varandra, 
men man kan se till 
att fritidsgårdar är 
öppna för alla och inte 
begränsar vissa barn.”

Irene Nordström pekar på tre starka skäl att 
se till att barn med funktionsnedsättning får 
vara med andra barn i skolan och på fritiden. 

1. EN RÄTTIGHET
Barn och unga med funktionsnedsättning har 
rätt som alla andra till samma utbud.

2. VIKTIGT FÖR UTVECKLINGEN
Barnen behöver bästa tänkbara möjlighet att 
utvecklas socialt och intellektuellt.

3. SOCIAL DELAKTIGHET
Barnen måste få bli en del av en social 
gemenskap och lära sig sociala mönster.

3 skäl för alla ska vara med 

Inte okej för tjejer 
att vara störande
Barn med adhd – och särskilt flickor – 
har svårt att bli accepterade i sociala 
sammanhang. 

Deras hyperaktiva beteende och svå-
righeter att kontrollera sina handlingar 
ogillas av klasskamrater, enligt en av-
handling från institutionen för psykolo-
gi på Uppsala universitet. 

– Barnens sociala anpassning försvå-
ras även av en oförmåga att uppfatta och 
tolka social information, säger Sofia 
Diamantopoulou som skrivit avhand-
lingen.

Anmärkningsvärt är att flickor med 
adhd i stor utsträckning har svårare att 
anpassa sig än pojkarna. 

Att flickor bemöts med större ogillan-
de från omgivningen tyder på att det 
fortfarande inte är okej för en flicka att 
vara utagerande, samtidigt som pojkar 
tillåts ta mer plats i klassrum och på 
skolgården. ●
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ystrarna Kim och Åsa 
Ekman grundade företaget 
C-wide och har i flera år ar-
rangerat delfinresor till 
Bahamas, Costa Rica och 
Hawaii. Nu vill de satsa på 

resor för personer med funktionsnedsätt-
ning.

– Det är en hjärtesak för oss, säger Åsa Ek-
man. Jag har länge arbetat med personer 
med funktionsnedsättning och då först och 
främst med personer med utvecklingsstör-
ning. I mitt arbete har jag sett hur funktions-
hindrade förändras i kontakt med havet. Det 
är en otrolig upplevelse.

Många forskare menar att det kan ge en 
viss form av terapi att simma med delfiner. 
Människor med Downs syndrom, autism, 
depressioner och barn med kommunika-
tionssvårigheter har visat goda resultat av 
en simtur med de människokära djuren. På 
vilket sätt upplevelsen påverkar en person 
vet man inte, men det är tydligt att männis-
kor mår bra och kan känna ett lugn i kon-
takten med delfiner.

C-wide gör resor till 
Bahamas, Costa Rica 
och Hawaii. Alla är 
välkomna att åka med 
och under sju dagar 
bor man tillsammans 
och tar dagliga turer 
ut på havet för att få 
kontakt med delfinerna. Väl i vattnet finns 
enklare hjälpmedel för den som inte är 
simkunnig. För den som vill resa med 
funktionshindrat barn går resorna idag 
endast till Bahamas och Hawaii.

– Nu i augusti går vår resa till Bimini på 
Bahamas och med följer en cp-skadad flicka 
och hennes pappa. Äntligen börjar vi få lite 
respons från personer med olika funktions-
nedsättningar och det är fantastiskt kul! be-
rättar Kim Ekman.

Men att åka iväg på en delfinresa är ingen 
budgetsemester. Resan kostar cirka 20 000 
kronor per person. I detta ingår inte flygbil-
jett till resemålet, vilket är något som du mås-
te bekosta själv. Däremot menar systrarna att 
de aktivt arbetar för att sänka kostnaderna 
för personer med funktionsnedsättning.

– Vi är väldigt öppna för förslag vad gäller 
priset om vi kan få med fler barn och unga 
med funktionsnedsättningar. Vårt mål är 
att hjälpa familjer att hitta sponsorer och 
fonder och bidrag som funktionshindrade 
kan söka. Inom kort kommer vi att ha en 
sådan sammanställning på vår hemsida, sä-
ger Kim Ekman.

Alla är välkomna att anmäla sitt intresse 
till företaget. Den enda begränsningen som 
finns är att de inte kan ta emot för många 
rullstolsburna åt gången, då rullstolarna in-
te får plats på båten.

Läs mer på www.c-wide.net – Vi börjar varje dag tidigt för att ge oss ut på havet. Det är då man kan stöta 

Inte helt 
i det blå

S
SEMESTERTIPS kraft

”Vårt mål är 
att hjälpa fa-
miljer att hitta 
sponsorer.”

FK_0704_s32-39_parker_v05.indd   32FK_0704_s32-39_parker_v05.indd   32 07-05-20   21.55.0507-05-20   21.55.05



# 4, 2007 FÖRÄLDRAKRAFT 33     

Många kommunala badplatser har 
flytbryggor som är relativt låga, kanske 
max 30 cm från vattnet. Vid fasta bryggor 
är det värre, det är en sån vi har ute på 
Tjuvön. Bryggan ligger cirka en meter 
över vattnet. Lösningen blev att vi 
tillverkade en badtrappa åt Hilda.

En aluminiumstege från Byggmax  
med påsvetsade vinklar för trappstegen. 
Trappstegen, 700 mm breda, är av 
impregnerat virke och fastskruvade med 
vagnsbult. Konstruktionen blev lätt att 
bära. Stegen kommer att kapas vid första 
trappsteget och förses med ett fäste för 
bryggan. Den går även att lägga på 
takräcket på bilen.

Hilda är lite försiktig då hon tar 
sig ned steg för steg på bad-
trappan första gången. Wow det 
känns kallt... Sen tar hon sig upp, 
helt på egen hand.

på delfi nerna, säger Kim Ekman.

Att ge sig iväg på en delfi nresa är ingen 
budgetsemester – men inte heller nödvän-
digtvis en omöjlighet. C-wide försöker hjäl-
pa till att hitta sponsorer och bidrag. 
>>> Parkerna i Sverige – vi har kollat upp 
tillgänglighet och vad som gäller för medföl-
jande assistenter med mera sidorna 36–39

Läsartips från Per Hanses:

Så kommer Hilda i 
– och upp igen ...
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  Få hela historien 
– prenumerera på Otto Bock Magasin

Ja tack! Jag vill gärna gratis ha Otto Bock Magasin.

     Förskrivare           Inköpare            Tekniker               Användare               Anhörig         

Namn

Arbetsplats

Adress

Postnummer   Ort 

E-mail     Telefon

Alla som lär känna fyraårige Jonathan säger samma sak - ingen 
styr över den pojken. Själv säger han att han ska satsa på att bli 
artist. Jonathan har sin egen vilja och den för honom framåt.

I Otto Bock Magasin kan du läsa mer om människor i alla åldrar 
som lever med funktionshinder. Magasinet fokuserar på möjligheter 
utan att förenkla.

Nya ekerskydd!Från årskiftet finns ett nytt sortiment ekerskydd. De nya 

motiven kommer ersätta de gamla.

Sulkyn Eco-buggy i ny klädsel har under hösten fått en ny fräsch klädsel och en lös-
tagbar stoppad dyna med ett fräscht slitstarkt tyg. Nytt 

är också att man kan komplettera med rampolstring i 
samma tyg. Se nytt utprovningsprotokoll och produktinfo 

på: www.ottobockmagasin.se

Sulky Eco-buggy är självklart krocktestad 
och godkänd som transportstol i bil!

Värm oljan i en stekpanna och stek pancetta eller bacon 

i ett par minuter. Tillsätt lök och stek vidare tills löken blir 

genomskinlig – men den ska inte bli brun. Blanda ned de 

färska tomaterna och vitlöken, sänk värmen. Värm upp i

5 minuter, blanda sedan ned de krossade tomaterna och

färska kryddorna. Låt allt småkoka i 20 minuter. Smaka 

av med salt och peppar – och även lite socker. Det 
hjälper till att få fram tomaternas sötma.Häll den varma såsen över den nykokta pastan. Strö på 

färsk parmesan- eller peccorino ost över ( inte på burk, 

snälla…) och toppa gärna med lite hackad bredbladig 
persilja.

Smakligt måltid. Salute!

Receptet
Åkerbergs Fettucini PomodoroPastarätten Åkerberg lagade under intervjun kan vi varmt 

rekommendera. Du kan lätt göra pastan själv eller köpa 

den färdig. Koka pastan al dente och beräkna ca 250g 

till 2 personer.

1 paket pancetta eller bacon (skuren i strimlor)
1 stor lök (hackad)4 tomater (grovhackade)1 burk krossade tomater2 klyftor vitlök (finhackad)Färsk salvia och timjan (finhackad)Färsk Parmigiano- eller PecorinoostItaliensk persiljaEn smakrik kallpressad olivoljaSalt, peppar.

Norrköping Dolphins är ett av topplagen inom basket 
och rullstolsbasket. När man spelar rullstolsbasket så 
används specialstolar som är utrustade enligt ett visst 
reglemente.

Norrköping Dolphins 
Det finns 7 svenska lag inom rullstolsbasket som spelar 

i SM-serien och Sverige håller en hög internationell nivå 

med bland annat brons i EM 2005 och kvalificering till 
OS-spel ett flertal gånger.

Otto Bock är en av sponsorerna för rullstolsbasketlaget. 

Det finns en naturlig koppling mellan aktiva brukare och 

Otto Bock.

Kom och se rullstolsbasket i Norrköping. 
Matcher och tider hittar du på internet:http://www.dolphins.se/rullstol/grundserien/

Läs mer om Norrköping Dolphins här:
http://www.dolphins.se/rullstol

Joakim Lindén har fått årets idrottsstipendium
från Norrköpings Kommun. Jocke spelar i en Otto 
Bock rullstol vilket har underlättat hans framgångar och 

utveckling som spelare. Vi säger grattis och lycka till!

Elrullstolen B500 – med lyx som standard!
B500 levereras till svenska kunder med ett förbättrat 
standardutförande. Elektroniken är förberedd för 
belysning samt elmanövrerad justering av rygg- och 
sitsvinkling.
Det är enklare och ekonomiskt fördelaktigt att komplet-

tera, extrautrusta och recirkulera rullstolen. 
Stolens grundutförande passar fler kunder vilket fören-
klar inköpen samtidigt som möjligheterna till individuella 

utföranden finns kvar.

Nytt&Smart

Redan innan man öppnar dörren in till 

snickeriet möts man av den ljuva doften av 

bearbetat trä. Väl inne finner man det som 

hör ett snickeri till - allt från kutterspån och 

träflisor till stora fräsmaskiner och hyvlar. 

Här finner vi också Greger. 

Det är på snickeriet vi träffar Greger Källström som just 

nu gör sin praktik.

– Jag går en utbildning där jag ska lära mig att bli inred-

ningssnickare med inriktning mot Compact living, berät-

tar Greger samtidigt som han häller upp en mugg kaffe

ur termosen.

Under utbildningen ska deltagarna lära sig att utveckla 

miljöer inom just Compact living. Det kan till exempel 

handla om inredningar i husvagnar, båtar eller kök.

– Det gäller att få till det så att det blir funktionellt utan 

att ta allt för mycket plats, säger Greger. Sedan gör det 

inget om det blir snyggt också!

Att arbeta med trä - en pojkdröm

Att arbeta med trä har varit något av en pojkdröm för 

Greger. Tidigare har han arbetat mycket med barn och 

ungdomar, men kände att det skulle vara roligt att prova 

på att göra något helt annorlunda. Att arbeta med hän-

derna har han alltid gillat. 

När han sökte till utbildningen var personalen på skolan 

lite skeptisk till om han skulle kunna klar av arbetet trots 

sitt funktionshinder. 

– Visst förstår jag dem. Även jag var lite osäker i bör-

jan, det är viktigt att allt fungerar, speciellt när det gäller 

säkerheten vid maskinerna. 

Nu i efterhand har Greger fått höra att även en del 

gamla arbetskamrater undrade över hur Greger skulle 

kunna klara av att vara inredningssnickare eftersom han 

sitter i rullstol. Innan utbildningen startade var han på 

plats på skolan och testade, vilket föll ut bra. 

– Ibland gör jag vissa saker på andra sätt än de som 

inte sitter i stol. Men över lag tycker jag att det fungerar 

mycket bra.

Just i dag håller Greger Källström på att limma samman 

utvalda delar av tunna träbitar i ljus björk. Bitarna, som 

sätts samman till större trästycken, ska bli ett väggskåp.

– Min handledare här på snickeriet visar mig bland annat 

hur man ska gå till väga när man väljer träslag och vilka 

egenskaper de har, berättar Greger. 

Favoritträslagen är de klassiska nordiska som björk, ek,

lönn, al och ask.

Aktivt liv

När Greger inte hyvlar och hamrar i snickeriet lever han 

ett aktivt fritidsliv. Han gillar att köra med fyrhjuling, padd-

la havskajak och jobba i skogen.

– Just fyrhjulingen är ett mycket bra redskap för mig. 

Med den kan jag ta mig fram där det är ojämn terräng 

som i skog och mark. Fördelen med dessa fyrhjulingar är 

att de inte förstör något nämnvärt där man kör i skogen. 

Det blir inte mycket mer spår än när någon går omkring 

med stövlar.

Han tycker det är synd att inte fler kan få hjälp med att 

till exempel kunna köpa en fyrhjuling.

– Bara för att man sitter i rullstol ska man inte behöva 

avstå från att komma ut i skogen. Det finns så mycket 

bra tekniska lösningar nu så ingen ska behöva sitta inne.

Livsglädje

Greger var bara 16 år 1986 när han och en kamrat 

klättrade upp på en tågvagn och kom i kontakt med en 

strömförande högspänningsledning. Kamraten omkom 

och Greger miste sina båda ben. Under de tjugo år som 

gått sedan olyckan tycker han att utvecklingen varit 

enorm när det gäller rullstolar och andra hjälpmedel. 

– Många funktionshindrade sitter hemma alldeles i

onödan. Det finns så många olika möjligheter för handi-

kappade att komma ut. Jag anser att myndigheterna i 

princip inte uppmuntrar till att man ska komma ut genom 

att de inte kan betala för vissa hjälpmedel.

Trots att Greger Källström saknar båda sina ben kan han 

likt andra pappor vara ute och cykla med sina barn tack 

vare en speciell cykel.

– Det finns toppenfina cyklar som gör att man kan vara 

ute och röra sig om man bara vill.

Han tycker att man ska försöka att bjuda till och även 

våga be folk om hjälp när så behövs. Då blir det lättare 

att komma ut och aktivera sig.

– Livet är ju trots allt inte kört för att man råkat ut för 

en sådan här grej, säger Greger och återgår till arbetet i

verkstaden.

Greger utbildar sig till snickare som varit en pojkdröm. 

Han lever ett aktivt familje- och friluftsliv med sin 

fyrhjuling, rullstol, cykel och havskajak.

- Livet är ju inte kört bara för att 

man råkat ut för en sådan här grej.

Full rulle i snickerboa

N u m m e r  1 / 2 0 0 7

Full rulle i Snickerboa

Pasta à la Åkerberg

En ny Start 

MAGASIN

Otto Bock Scandinavia AB
SVARSPOST
200 928 63
608 01 Norrköping

Frankeras ej.
Mottagaren

betalar portot.
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G o d a  R e l a t i o n e r
MADE IN SWEDEN

ottobockmagasin.seOtto Bock Scandinavia AB 
Norrköping / tel. 011-280600

Vi har olika fysiska förutsättningar i livet. Att dessa förändras under tiden, behöver inte vara ett hinder till ett aktivt och 
lyckligt liv. Otto Bock Scandinavia har sedan 1967 levererat hjälpmedel till svenska användare. Funktionella hjälpmedel 
som inspirerar till att fl ytta gränserna för vad man klarar. Otto Bocks hjälpmedel fi nns för alla stadier i livet - barn, vuxna 
och för erfarna. Otto Bock hjälpmedel är fullt anpassningsbara för bästa funktion och komfort. Kvalitet för livet!

           Jonathan fyra år  – 
     alltid positiv. Otrolig envis.

Med envishet kommer man långt - ännu längre med rätt hjälpmedel                                                   Otto Bock Avantgarde Teen 2 

Läs mer om Jonathan:
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Liseberg, Göteborg
Liseberg är Nordens största 
nöjesfält och här finns 35 
åkattraktioner för gammal 
som ung. I ett tillgänglighets-
test som gjordes av Rädda 
Barnens testpatrull år 2002 
fick Liseberg högst betyg av 
13 testade nöjesparker, 89 
procent av attraktionerna 
ansågs tillgängliga för 
rörelsehindrade.

Handikapparkering och 
anpassade ingångar finns. 

Enligt Liseberg finns det till 
de flesta attraktioner skyltar 
som leder ditt barn till 
”handikappentrén”, personal 
hjälper sedan till att lotsa ditt 
barn på bästa sätt.

Mitt i parken finns 
Gästservice, dit du kan vända 
dig om du behöver hjälp. Där 
finns personal som kan 
hjälpa till att informera om 
passande åkattraktioner för 
ditt barn. Där finns även ett 
sjukrum med första hjälpen 
och möjlighet till vila (vilket 
kan vara viktigt på en 
stimmig anläggning som 
Liseberg). Vid Lisebergs-
banan, Balder och Kanonen 
finns transporthissar till 
attraktionsstationerna. Alla 
scener ska vara tillgängliga 
och går du med ditt barn på 
inomhusscenerna finns 
hörslingor att tillgå.

Är parken tillgänglig? Ja, delvis.
Får assistent följa med gratis? Ja, 
och får ledsagaråkpass gratis.
Finns mat för allergiker? Ja.
Finns punktskriftinformation? Nej, 

men lämplig användning av detta 
diskuteras.
Finns hörselslingor? Ja, vid 
inomhusscenerna.
Finns handikappanpassat hotell? 
Eget hotell, Liseberg Heden.
Hemsida: www.liseberg.se
Telefon: 031-400 100
Säsong: 28 april – 14 oktober
Finns handikappinfo på hemsida? Ja.

Nordens Ark, Hunne-
bostrand

Nordens Ark är en djurpark 
med ett 60-tal utrotningsho-
tade djur. Målet med parken 
är att skydda och bevara 

djuren och att ge allmänhe-
ten möjlighet att få se dem.

Anläggningen är väldigt 
kuperad, men går att ta sig 
fram i med hjälp av assistent 
(om rullstolsburen). I parken 
finns inga attraktioner 
förutom barnstationer, där 
barn till exempel får krypa in 
i rävgryt eller en fågelholk. 
Parken erbjuder även andra 
barnaktiviteter som att leta 
siluetter i skogen, gissa på 
sädesslag och frågetävlingar.

Restauranger har trösklar, 
men lister har placerats ut för 
att underlätta. Under 
högsäsong finns ofta något 
matalternativ för matallergi-
ker. Nordens ark vill att man 
kontaktar dem innan besök 
och beställer mat.

Barnstationerna som är 
utposterade i hela parken har 
något för alla barn. Man kan 
lukta, känna, se och höra. För 
synskadade barn kan lantgår-
den vara roligast. Där 
kommer man djuren närma-
re än de som rör sig ute i 
skogen. På lantgården luktar 

Svenska nöjesparker

Bra utflyktsmål som  

ommaren är här och det 
spritter i benen både på 
dig och dina barn. En 
skön resa med sol och 
bad till varmare bredd-
grader kanske väntar, el-

ler så planerar ni att stanna hemma och 
njuta av den svenska sommaren.

Att resa runt i Sverige är ett trevligt al-
ternativ till att semestra utomlands. Det 
passar plånboken bättre och kräver min-
dre tid och planering. En annan fördel är 
att en Sverigesemester kan kännas lug-

nare och mindre kaotisk. I sommar finns 
en mängd roliga parker och nöjesfält för 
barnfamiljen att besöka. Djur ska klap-
pas, berg- och dalbanor testas och sock-
ervadd ätas. Här finns något för alla, me-
nar parkerna. Men hur står det egentli-
gen till med tillgängligheten på svenska 
parker?

Inför förra sommaren ringde Föräldra-
kraft runt till de tolv största nöjesparker-
na i Sverige och försökte ta reda på hur 
bra tillgängligheten var hos parkerna 

och hur god koll ledning och personal 
hade på detta. Nu har vi gjort det på 
nytt.

Hos parkerna finns en vilja att vara 
tillgänglig för alla, men det är ibland 
lättare sagt än gjort. Gamla byggnader är 
dåligt anpassade, åkattraktioner funge-
rar inte att åka med om man sitter i rull-
stol och anpassning för hörsel- eller syn-
skadade är näst intill obefintlig.

När vi nu åter har pratat med parkerna 
har vi kunnat se en förändring hos dem. 
Vissa har lagt upp utförlig handikappin-
formation på sina hemsidor – parker 
som tidigare inte hade någon informa-
tion alls. Och vi ser också ett nytt intres-
se för att locka till sig ALLA barn.

Om du vill läsa hela sammanställning-
en, besök www.foraldrakraft.se. Där hit-
tar du alla frågor och svar från de tolv 
parkerna! ●

Vår sammanställning går inte ut på att berätta för 
dig som förälder vilken nöjespark du inte ska be-
söka. Vi tycker att du ska besöka alla och njuta 
av roliga upptåg och vilda nöjen. Men vi vill hjäl-
pa dig att planera innan du besöker parkerna.

S

Tolv parker, tolv skäl att röra på sig

Se hela undersök-
ningen med alla 
frågor på www.
foraldrakraft.se
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det mer och det finns mer 
ljud att ta till sig.

Tillgänglig park? Kuperad mark, men 
asfalterad.
Medföljer assistent gratis? Ja.
Finns matalternativ för allergiker? 
Oftast under högsäsong. Kontakta 
parken innan.
Finns punktskriftinformation? Nej.
Finns hörselslingor? Nej.
Finns handikappanpassat hotell? Ja, 
parkens eget.
Hemsida: www.nordensark.se
Telefon: 0523-795 90
Säsong: Året runt.
Finns handikappinfo på hemsida?  
Nej.

Tomteland, Mora

Tomteland är Tomtens 
hemland, som på vintern blir 
ett vinterland fullt av 
julstämning med nissar och 
på sommaren ett sagoland. 
Här får ditt barn träffa 
Tomten och hans nissar, kika 
in i Tomtens verkstad och 
mycket annat.

Anläggningen har flera hus 
man kan besöka, bland annat 
Tomtens hus och Tomtens 
verkstad. Dessa är tillgängliga 
så långt att man kommer in 
på undervåningen. Till 
övervåningen går trappor 
och för den som inte kan ta 
sig uppför trappor, blir 
endast halva husen tillgängli-
ga. I nybyggda Trollhuset 
finns en klätteraktivitet upp 
till övervåningen, som heller 
inte lämpar sig för rörelse-
hindrade.

Restaurang Rudolf är 
tillgänglig och utlovar 
allergianpassad mat. Ett bra 
tips är att äta i verkstaden, 
där det finns mer plats och 
en liten servering med bland 

annat ett Pannkakeri.
Över allt på området finns 

nissar som gärna hjälper till 
om du har några frågor. 
Tomteland rekommenderar 
sina gäster med funktions-
nedsättning att gärna ringa 
och förboka sitt besök, 
eftersom de då kan planera 
för att ert besök ska bli så bra 
som möjligt. Det är möjligt 
att boka en egen nisse som 
guide för sitt besök i 
Tomteland vilket kostar 1000 
kronor för en dag eller 500 
kronor för en introduktion. 
Detta är populärt bland 
grupper med synskadade, då 
barnen tillsammans med sin 
nisse får längre tid med 
Tomten och får känna på 
honom.

Tillgänglig park? Ja, men övervåning-
ar kan vara svåra att nå.
Medföljer assistent gratis? Ja.
Finns matalternativ för allergiker? 
Laktos- och glutenfritt finns. Annars 
rekommenderas medtagen mat.
Finns punktskriftinformation? Nej.
Finns hörselslingor? Nej.
Finns handikappanpassat hotell? I 
Mora och tillgängligt stugboende vid 
Gesundaberget.
Hemsida: www.santaworld.se
Telefon: 0250-287 70
Säsong: Året runt.
Finns handikappinfo på hemsida?  
Nej.

Skara Sommarland, 
Skara
Skara Sommarland är en 
äventyrspark med cirka 45 
attraktioner uppdelade på 
fyra områden; Vattenland, 
Motorland, Tivoliland och 
Lekland. Här finns pooler, 
karuseller, lekanläggningar 
och motorsporter som gocart.

Alla attraktioner är inte 
anpassade för rörelsehindra-
de, men Skara Sommarland 
menar att alla nya attraktio-
ner byggs anpassade. Den 
som har en funktionsned-
sättning erbjuds att slippa 
återköa och kan åka två 
gånger på en attraktion.

De flesta restauranger och 
kiosker är tillgängliga och 
allergianpassad mat finns. 
Genom hela parken går 
asfalterad väg som är fram-
komlig med rullstol.

På området finns en 
sjukstuga bemannad med 
sjukvårdspersonal som man 
kan dra sig undan till. Parken 
blir väldigt stimmig under 
högsäsong, men det är ett 
stort område och ska alltid 
finnas lugnare områden att 
röra sig på. Rundturståget 
som tar besökarna runt 
anläggningen har plats för att 
rulla upp en rullstol och det 
finns även en lekborg som är 
tillgänglig för rullstolar.

Tillgänglig park? Ja, men inte alla 
attraktioner.
Medföljer assistent gratis? Ja.
Finns matalternativ för allergiker? 
Ja.
Finns punktskriftinformation? Nej.
Finns hörselslingor? Nej.
Finns handikappanpassat hotell? 
Ja, Billinghus i Skövde och Skara 
Stadshotell.
Hemsida: www.sommarland.se
Telefon: 0250-287 70
Säsong: 2 juni – 19 augusti
Finns handikappinfo på hemsida?  
Ja.

Tosselilla Sommar-
land, Tomelilla
Skånes sommarland med 
vattenland, karuseller, 
djurpark och andra aktivite-
ter för barn i alla åldrar. Hela 
parken är tillgänglig, med 
asfalterade gångar. Assistent 
följer med gratis och kan 
sedan följa med barnet på 
alla passande aktiviteter.

För rörelsehindrade finns 
ramp till en av poolerna. 
Anläggningen har ett 
Vattenland som passar alla 
barn, med mindre pooler och 
läskigare aktiviteter som 
vattenrutschbanor.

Vattenlandet kan vara 
väldigt stimmigt vid högsä-
song och djurparken rekom-
menderas om man behöver 
gå undan till ett lugnare 
område. Anläggningen har 
inget vilorum eller sjukvårds-
personal, men hela persona-
len blir utbildad i hjärt- och 
lungräddning.

Tillgänglig park? Ja, men inte alla 
attraktioner.
Medföljer assistent gratis? Ja.
Finns matalternativ för allergiker? 
Ja.
Finns punktskriftinformation? Nej.
Finns hörselslingor? Nej.
Finns handikappanpassat hotell? 
Nej.
Hemsida: www.tosselilla.se
Telefon: 0417-140 40
Säsong: 26 maj – 19 augusti
Finns handikappinfo på 
hemsida? Nej.

 måste bli bättre
Parkerna försöker 
anpassa sig för alla 
besökare. Men ofta 
är kunskapen skral 
hos personal och 
gamla byggnader 
är svåråtkomliga.
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Gröna Lund, 
Stockholm

Gröna Lund är ett av Sveriges 
två största nöjesfält, fullprop-
pat med åkattraktioner för 
alla åldrar. Ingången till 
parken är anpassad och 
assistent får både gratis 
inträde och möjlighet att 
gratis följa med på attraktio-
nerna (om barnet inte kan 
åka själv).

Enligt Gröna Lund är det i 
de flesta fall möjligt att åka 
attraktionerna som rörelse-
hindrad. Gröna Lund 
byggdes 1883 och har därför 
en hel del gamla byggnader 
som inte är anpassade. Allt 
nytt som byggs anpassas och 
parken arbetar med att 
förbättra tillgängligheten.

Parken är uppdelad i två 
områden och det är krångligt 
att ta sig mellan dessa om 
man är rullstolsburen. Gröna 
Lund rekommenderar att 
man använder sig av entréer-
na för att byta område.

Restauranger är överlag 
tillgängliga och allergianpas-
sad mat ska finnas om man 
frågar personalen. En 
sjukstuga finns vid Fritt fall, 
där finns utbildad personal 
och möjlighet till vila. Gröna 
Lund är väldigt stimmigt 
med mycket ljud, men lite 
lugnare nära entrén där 
attraktioner för de minsta 
barnen finns. Synskadad och 
hörselskadad kan ta del av de 
flesta attraktioner.

Tillgänglig park? Delvis, använd entré 
vid byte av område.
Medföljer assistent gratis? Ja, åker 
med gratis.
Finns matalternativ för allergiker? 
Ja.
Finns punktskriftinformation? Nej.
Finns hörselslingor? Nej.
Finns handikappanpassat hotell? 
Scandic Hasselbacken.
Hemsida: www.gronalund.se
Telefon: 08-587 501 00
Säsong: 28 april – 16 september
Finns handikappinfo på hemsida? 
Nej.

Borås djurpark, 
Borås

Borås djurpark har cirka 80 
olika djurarter, varav de flesta 
tillhör det afrikanska släktet. 
Men där finns även asiatiska 
och nordiska djur.

Alla inhägnader går att se 
genom, oavsett längd. Till 
minitåget, som går runt hela 
parken, finns en ramp så att 
rullstolar kan rulla upp i 
tåget. Terrängen är ibland 
kuperad med mycket backar 
och även grusgångar. Man 
asfalterar dock fler och fler 
gångar för att göra parken 
mer tillgänglig.

Personalen går alltid att 
fråga om man behöver hjälp 
med något, de får också viss 
enkel utbildning i sjukvård. 
För personalen finns ett 
vilorum, detta får även gäster 
använda om man kontaktar 
personalen.

Parken är inte stimmig och 
har stora lugna områden. 
Restauranger är rätt tillgäng-
liga, den nya glasskiosken i 
parken har en ramp som gör 
den tillgänglig.

På huvudrestaurangen kan 
du hitta allergianpassad 
mat. För synskadade hålls 
muntliga presentationer vid 
matning. För barnen finns 
även Barnens Zoo, där man 
kan få gå in och klappa och 
känna på djuren. Ett bra tips 
är även att besöka Stallarna, 
där mycket lukter finns.

Tillgänglig park? Ja, delvis.
Medföljer assistent gratis? Ja.
Finns matalternativ för allergiker? 
Ja, på huvudrestaurangen.
Finns punktskriftinformation? Nej.
Finns hörselslingor? Nej.
Finns handikappanpassat hotell? Vet 
ej.
Hemsida: www.boraszoo.se
Telefon: 033-35 32 70
Säsong: 1 april – 4 november
Finns handikappinfo på hemsida? 
Nej.

Kolmårdens djurpark, 
Norrköping

Kolmårdens djurpark 
profilerar sig som en heltill-
gänglig park. Parken är 
certifierad som tillgänglig av 
organisationen Turism för 
alla (som på svenska anlägg-
ningars efterfrågan certifierar 
tillgängligheten). Sedan sex 
år tillbaka har Kolmården en 
lekpark, Kulmården, som är 
en av Sveriges bäst anpassade 
lekparker.

För den som inte orkar ta 
sig runt parken finns möjlig-
heten att köra genom parken. 
I parken finns åtta olika 
hållplatser där man kan 
parkera. Körtillståndet kostar 
ingenting, men kräver en 
depositionsavgift på 100 
kronor.

Ramper finns vid 
Vildmarkshotellets linbane-
station och vid entréerna till 
Bamseteatern, Delfinarium, 
Savann-lodgen, Delfinarium 
och Restaurang Safari. De 
flesta restaurangerna inom 
anläggningen har allergian-
passad och mjukglassen som 
säljs är laktosreducerad.

För synskadade finns 
guidade turer genom 
Safariparken (där du åker 
igenom med bil eller tåg och 
kommer nära vilda djur). 
Åker du i egen bil finns 
kassettband eller cd att låna 
med inspelad guidning. 
Bamseteaterns shower 
innehåller mycket ljud och 
teatern är möjlig att följa 
med via hörseln.

Tillgänglig park? Ja.
Medföljer assistent gratis? Nej.
Finns matalternativ för allergiker? 
Ja.
Finns punktskriftinformation? Nej.
Finns hörselslingor? Ja, vid 
Delfinarium, rovfåglarna och elefanter-
na.
Finns handikappanpassat hotell? Vet 
ej.
Hemsida: www.kolmarden.com
Telefon: 011-24 90 00
Säsong: 5 maj – 30 september
Finns handikappinfo på hemsida? Ja.

Skansen, Stockholm

Skansen är ett friluftsmu-
seum med byggnader, gårdar 
och djur som visar på 
Sveriges natur och historia. 
Här finns några få åkattrak-
tioner och ett akvarium.

Skansen har samarbetat 
med FUB (Riksförbundet för 
utvecklingsstörda barn, 
ungdomar och vuxna). Bland 
annat har man haft speciella 
dagar kallade ”För alla 
sinnen” för FUB:s medlem-
mar och nu arbetar personer 
med utvecklingsstörning på 
Skansen för att sätta ihop 
program som passar för ”alla 
sinnen”.

Skansen är i sin grundna-
tur inte så tillgängligt. Det är 
backigt, med många grusvä-
gar. Detta är något som fixas 
till och huvudstråket är 
asfalterat samt gångarna runt 
djuren. Alla entréer är 
handikappanpassade, men 
Skansen rekommenderar att 
man tar Sollidsporten (om 
man vill kunna köra in med 
bil) eller Hazeliusporten.

Många hus och gårdar på 
Skansen är dåligt anpassade 
på grund av att det är gamla 
k-märkta hus. Vid shower 
och föreställningar ordnas 
speciella handikapplatser.

Tillgänglig park? Delvis, kuperat och 
k-märkta hus är dåligt anpassade.
Medföljer assistent gratis? Ja, men 
anställningsintyg krävs.
Finns matalternativ för allergiker? 
Vegetariskt finns.
Finns punktskriftinformation? Nej.
Finns hörselslingor? Nej.
Finns handikappanpassat hotell? 
Scandic Hasselbacken
Hemsida: www.skansen.se
Telefon: 08-442 80 00
Säsong: Året runt.
Finns handikappinfo på hemsida? 
Ja.
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Leksand Sommarland, 
Leksand
Leksand Sommarland är 
uppdelat på tre olika parker; 
Sommarland, Vattenland och 
Motorland. Här finns bland 
annat en 300 meter lång 
forsränning som man tar sig 
igenom på en badring.

Assistent medföljer gratis 
in på området om brukaren 
är gravt och synligt funk-
tionshindrad. Vid andra 
funktionsnedsättningar 
avgör personal om assistent 
är nödvändig för barnet.

De flesta attraktioner ska 
fungera att åka, detta får man 
bestämma individuellt. 
Restauranger och butiker ska 
vara tillgängliga för alla och 
de erbjuder allergianpassad 
mat. Anläggningen är 
asfalterad och lättframkom-
lig.

Ett vilorum finns att tillgå 
och det finns personal som är 
utbildad i hjärt- och 
lungräddning. Sommarlands 
nyinskaffade tåg (som går 
runt hela parken) har en 
handikappanpassad plats 
längst bak. Tåget är även 
utrustat med en elektrisk 
ramp som gör det enkelt att 
komma upp. Under högsä-
song är anläggning rätt 
stimmig, men det finns alltid 
lugnare områden att gå 
undan till. Stora gräsmattor 
går att sitta på och vila en 
stund.

Tillgänglig park? Ja, inte alla 
attraktioner.
Medföljer assistent gratis? 
Ja, assistent till personer med grav 
funktionsnedsättning. Annan assistent 
kan få reducerat pris.
Finns matalternativ för allergiker? 
Ja.
Finns punktskriftinformation? Nej.
Finns hörselslingor? Nej.
Finns handikappanpassat hotell? Ja.
Hemsida: www.sommarland.nu
Telefon: 08-442 80 00
Säsong: 7 juni – 26 augusti
Finns handikappinfo på hemsida? Ja.

Astrid Lindgrens värld, 
Vimmerby
Astrid Lindgrens Värld är en 
teaterpark uppbyggd med 
miljöer från Astrid Lindgrens 
kända sagor. Här får barnen 
leka med Pippi, träffa Ronja 
Rövardotter, hälsa på hos 
Emil och upptäcka de 
miljöer som deras sagofigu-
rer lever i.

Genom parken går en 
grusväg, i backar behövs 
någon som hjälper till att 
knuffa om man sitter i 
rullstol. Allt går att se för 
rörelsehindrad, men rull-
stolsburen kan inte krypa in i 
alla hus. Det finns små 
miljöhus byggda i skala 1:3 
som inte är tillgängliga.

Affärer och matställen har 
antingen ramper eller 
tröskelfria entréer och 
allergianpassad mat ska 
finnas på något eller några 
matställen, men det är oklart 
vilka.

På Astrid Lindgrens Värld 
finns en sjuksköterska på 
plats och hos henne finns 
också ett vilorum där man 
kan gå undan och vila en 
stund. Under högsäsong kan 
det vara mycket folk och högt 
tempo i parken, men det 
finns alltid lugnare ställen att 
dra sig undan till.

För synskadade barn finns 
mycket att uppleva, det är 
mycket föreställningar och 
sång hela dagarna. För 
hörselskadade finns tydlig 
skriftlig information. 

Tillgänglig park? Delvis.
Medföljer assistent gratis? Ja.
Finns matalternativ för allergiker? 
Ja.
Finns punktskriftinformation? Nej.
Finns hörselslingor? Ja, i filmsalen i 
Astrid Lindgrengården.
Finns handikappanpassat hotell? 
Egen stugby med handikappanpassade 
stugor för fem personer.
Hemsida: www.alv.se
Telefon: 0492-798 00
Säsong: 16 maj – 2 september
Finns handikappinfo på hemsida? Ja.

Sedan sex år 
tillbaka har Kol-
mården en lekplats, 
Kulmården, som är 
en av Sveriges 
bäst anpassade 
lekplatser. High Chaparral, 

Hillerstorp
High Chaparral är Sveriges 
Vilda Västernpark, full av 
cowboys, indianer och 
mexicaner. Här får du och 
dina barn upptäcka det vilda 
cowboylivet med aktiviteter, 
föreställningar och uppbygg-
da miljöer.

Länge har High Chaparral 
bestått av mest sand- och 
grusgångar, men nu har man 
minimerat sanden och 
försökt göra gångarna mer 
tillgängliga. Ett ånglok 
(original från 1800-talet) tar 
besökarna runt området. 
Tåget är inte anpassat och 
kommer inte anpassas. 
Restaurangerna är tillgängli-
ga med ramper, förutom i 
Kristinastugan (en k-märkt 
byggnad) där Våffelhuset 
ligger på övervåningen.

High Chaparral är alltid 
väldigt stimmigt. 80 procent 
av besökarna är barn och 
överallt används låtsaspisto-
ler och musik. Vill man dra 
sig undan till ett lugnare 
område ska man uppsöka 
Mexico, som ligger en bit ut i 
parken. Showerna som visas 
kan vara rätt intensiva med 
mycket skjutande. Vill man 
se lugnare föreställningar 
kan Lucky Luke (barnanpas-
sad och rolig show) och 
Indianshowen (med mycket 
trummor och dans) vara bra 
alternativ. Till Västernarenen 
finns en ramp. För synska-
dad finns många ljud- och 
luktupplevelser att ta till sig. 
Mycket musik cirkulerar på 
området.

Tillgänglig park? Delvis.
Medföljer assistent gratis? Ja.
Finns matalternativ för allergiker? 
Ja.
Finns punktskriftinformation? Nej.
Finns hörselslingor? Nej.
Finns handikappanpassat hotell? Ja.
Hemsida: www.highchaparral.se
Telefon: 0370-827 00
Säsong: 17 maj – 26 augusti
Finns handikappinfo på hemsida? 
Nej.
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r du rädd för fästingar? 
För stör de nöjet med att 
röra sig ute i skog och 
mark – ja, till och med 
nöjet att vara ute i träd-
gården?

Låt mig då ge dig några betryggande 
besked: De allra flesta fästingbett ger inte 
upphov till några sjukdomar. Även om 
du har blivit biten har du definitivt odd-
sen på din sida.

■ Fästingar är lätta att dra ut. Om du 
är snabb kommer du inte ens att få klåda 
av deras bett.

■ Fästingar kan inte hoppa ner från 
buskar och träd. Du måste ge dig ut i un-
dervegetationen och stryka benen mot 
grönskan för att fästingen ska få tag på 
dig.

■ Fästingar avskyr torka och gassande 
sol, så du kan känna dig lugn när du so-
lar på en klippt gräsmatta.

Nu hade jag tänkt fortsätta med att dra 
till med att ”alla svenskar vet väl hur det 
är att ha en fästing”.Vid närmare efter-

tanke ändrade jag mig. 
Jag har nämligen träffat 
flera svenskar som påstår 
att de aldrig någonsin har 
blivit fästingbitna. Det 
gör mig förbryllad – och 
klentrogen. De skulle allt-
så ha klarat sig igenom 
friluftsdagar, ridläger, 

orienteringsövningar, mulleskolor, som-
marstugerenoveringar, militärtjänstgö-
ring, seglingssemestrar och fotvandring-
ar utan att en enda liten blodtörstig filur 
har lyckats klänga sig fast vid strumpan 
och hitta sin väg upp genom byxbenet.

Kanske tror dessa fästingbefriade per-
soner att fästingarna är körsbärsstora 
minimonster som orsakar smärta och 
olidlig klåda.

På bilder ser honorna ju alltid jätteläb-
bigt uppsvullna ut. Som kravlande vin-
säckar, eller partyballonger med ben.

I själva verket är fästingen, i likhet med 
de flesta parasiter, en diskret natur. Den 

är också bra mycket mindre än vad 
många tror.

En larv eller nymf syns knappast om 
den hittat ett bra ställe. På en dag eller 
två suger den sig mätt och försvinner se-
dan lika omärkligt som den kom.

Men hur oroad ska man då bli när man 
hittar en fästing på kroppen? Först och 
främst ska man inte gripas av panik.Trots 
allt är det färre än vart hundrade fästing-
bett som leder till infektion med Borrelia-
bakterier eller någon annan sjukdoms-
alstrande mikroorganism. I de allra flesta 
fall är fästingar bara ett obehag som på 
sin höjd orsakar någon veckas klåda.

Det betyder dock inte att man kan 
slarva hur som helst. Alla fästingbett bör 
hållas under uppsikt, för de sjukdomar 
som kan uppträda är otäcka. Själv har 
jag intrycket att det i vanlig ordning är 
de som har störst anledning att oroa sig 
som oroar sig minst, och vice versa. De 
som aldrig har varit med om att bli fäs-
tingbitna tycker ofta att det låter urläb-
bigt och jättefarligt, medan de som varje 

Semestersabotören

Att läsa Olle Bergmans handbok om fästingar 
bör vara en del av semesterplaneringen. 
Åtminstone om man inte uppskattar de små 
krypen. Föräldrakraft har härmed nöjet att 
återge delar av boken.

ä
Olle Bergman
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sommar får flera fästingar inte bekymrar 
sig det minsta.

Det borde naturligtvis vara tvärtom. 
En inbiten stadsbo ska ha en faslig otur 
för att åka på en fästingburen sjukdom. 
Betydligt större risk att smittas löper dä-
remot de bönder, skogsarbetare, jägare 
och orienterare som tycker att fästing-
bett är lika vardagliga som getingstick 
eller bromsbett.

Släkt med spindlar
Om vi skulle ta och bekanta oss med de 
den lille rackaren! Fästingen är inte en 
insekt, utan tillhör spindeldjuren (Arach-
nida) – närmare bestämt en grupp som 
kallas kvalster (Acari) och som innefat-
tar 40 000 beskrivna arter.

Kvalster finns överallt. På din näsa, till 
exempel. Så kallade varroakvalster lever 
som parasiter på bin. Sammetskvalster 
kallas de röda små prickar som vimsar 
omkring på trädgårdsmuren. Or, som 
bland annat uppträder som skadedjur i 

lagrade livsmedel, är alla korsordslösare 
bekanta med.Dammkvalster trivs bra i 
bostadsdamm; det är faktiskt de och de-
ras avföring som ger upphov till dam-
mallergi. Skabbdjuret är ett parasitiskt 
kvalster.

Fästingarna, i sin tur, indelas i två grup-
per:

Hårda fästingar, som har hård rygg-
platta och som suger sig fast vid sin värd 
under en längre tid, normalt flera dagar. 
Hit hör vår vanliga svenska fästing, Ixodes 

ricinus. I Sverige finns ytterligare ett tiotal 
arter som tillhör den här gruppen.

Mjuka fästingar, som inte har en rygg-
platta. Dessa tillbringar det mesta av sin 
tid i djur- och fågelbon och suger blod 
under en kortare tid. Endast två svenska 
arter finns beskrivna.

Sammanlagt har vi alltså knappt femton 
olika arter av fästingar i Sverige. I sär-
klass vanligast är detta kapitels huvud-
person – Ixodes ricinus, den vanliga fäs-
tingen. Den förekommer allmänt i 
Götaland och i stora delar av Svealand, 
däremot är den mindre utbredd uppåt 
Värmland och Dalarna. I kustlandska-
pen vid Östersjön förekommer den ända 
upp till Umeå. Det händer att man hittar 
en och annan fästing på andra platser. 
Man tänker sig att enstaka individer ib-
land får skjuts med fåglar och bildar lo-
kala kolonier i ”fästingfritt land”.

Fästingens utveckling liknar den ofull-
ständiga utvecklingen hos insekter, 
där avkomman ser ut som småväxta 

”Fästingen kommer 
aldrig att förändra värl-
den, den är en slacker 
vars enda hopp står till 
att den ska vinna på 
livets stora lotteri.” 

Boktips 
inför semestern
Titel: Familjens 
handbok om fästingar, 
loppor och löss
Författare: Bergman, 
Olle
Utgivning Stockholm: 
Wahlström & 
Widstrand, 2003
Handfasta råd om hur 
parasiter som löss, 
skabb och springmask 
bekämpas och när vi 
har anledning att 
uppsöka läkare. Boken 
reder också ut 
begreppen kring 
fästingburna 
sjukdomar som TBE 
och borrelios 
(borreliainfektion).

Fästingbilder  av 
Sophia Lundquist, 
www.annalfabet.se
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kopior av de vuxna individerna. 
Under sin uppväxt går fästingen igenom 
storlekarna small, medium och large:

■ larver (som faktiskt endast har sex 
ben): < 1 mm

■ nymfer: 1–2 mm
■ vuxna djur: ca 3 mm utan blod (ho-

norna är större än hannarna).
Larver och nymfer måste suga blod en 

gång för att kunna gå vidare till nästa ut-
vecklingsstadium.Vuxna honor suger 
blod ytterligare en gång för att lägga ägg. 
Den begåvade läsaren inser – genom ett 
snabbt överslag – att hannar suger blod 
minst två gånger i livet, medan honorna 
suger blod minst tre gånger.

Väntar i grönskan
Sett ur en människas perspektiv lever 
fästingen ett urtrist liv. Den skulle aldrig 
kunna bli hjälte i en amerikansk film, ef-
tersom den saknar initiativförmåga. 
Fästingen kommer aldrig att förändra 
världen, den är en slacker vars enda hopp 
står till att den ska vinna på livets stora 
lotteri, och att den Stora Möjligheten ska 
korsa dess väg.

Fästingens jordevandring varar nor-
malt två eller tre år, i sällsynta fall upp 
till sex år. Att vänta är i stort sett det en-
da den gör – fast det är den å andra si-
dan fenomenal på.Tänk dig en vanlig 
fästinghona som lever i tre–fyra år. 
Hennes uppgifter i livet, det vill säga att 
suga blod i tre omgångar, para sig och 
lägga ägg, tar henne sammanlagt 2–3 
veckor. Livets övriga 150–200 veckor 
tillbringar hon med att vänta. Ibland på 
att vintern ska ta slut. Ibland på att ett 
däggdjur ska passera.

Fästingen behöver en dygnsmedel-
temperatur på cirka 5°C för att den ska 
våga sluta sig till att vintern är över och 
att det är dags att kravla ur bingen. När 
det är kallt, torrt eller soligt håller den 
sig helst nere i markskiktet. Bara under 

bra dagar gör fästingen ett försök att ta 
itu med något.

Fästingen rör sig sällan i horisontalled, 
utan nöjer sig med att leva sitt liv på den 
plats där den råkar ha hamnat. Den har 
störst chans att överleva i fukt, skugga 
och låg grönska. Lövskogsdungar med 
tät undervegetation passar den perfekt, 
eller skuggiga hagar med fuktigt gräs. En 
annan viktig livsbetingelse är att lämpli-
ga värddjur rör sig i området, till exem-
pel möss, harar, rådjur eller människor.

När temperaturen och luftfuktigheten 
är den rätta kryper fästingen uppåt tills 
den hittar en bra plats för att vänta på 
förbipasserande värddjur. Längst ut på 
ett strå eller blad sitter den med frambe-
nen brett isär – ett beteende som biolo-
gerna kallar questing.

Om solen står på och det blir för varmt 
kravlar fästingen neråt. Eftersom den är 
så liten kan den lätt dö av uttorkning. 
Du hittar inga fästingar i gassande sol-
sken! Väl tillbaka i markskiktets skyd-
dande skugga återställer den vätskeba-

lansen genom att absorbera fukt från 
omgivningen. Snart är den beredd att ta 
en tur uppåt igen.

Det är regleringen av fuktbalansen 
som avgör hur högt upp man hittar fäs-
tingarna. Larver och nymfer, som har en 
liten kroppsvolym och därför lättare tap-
par vätska, hittar man närmast marken 
där de hakar tag i sorkar, möss och små-
fåglar. De vuxna djuren sitter ofta lite 
längre upp och kan därför koppla grep-
pet om större djur som harar, rådjur el-
ler fasaner. Sällan finner man fästingar 
högre upp än en och en halv meter.

För att en hona ska kunna lägga ägg 
måste två förutsättningar vara uppfyll-
da. För det första måste hon ha intagit 
sitt tredje och sista blodmål. Eftersom 
hennes bakkropp är elastisk och veckad 
som ett skrynkligt russin kan hon sätta i 
sig en ansenlig mängd blod – upp till 200 
gånger sin egen kroppsvikt. En propp-
mätt hona är vanligtvis ungefär lika stor 
som en ärta.

Så slipper du fästingar
Vill du slippa fästingar? Det är enkelt: 
packa in hela kroppen i aluminiumfo-
lie och lägg dig i ett fyllt badkar. Glöm 
inte myggnät på snorkeln! Skämt å 
sido, du kan minska risken för att få 
fästingar genom att tänka på var du 
rör dig, vad du har på dig och hur du 
beter dig.

■ Vistas inte i de oklippta och 
skuggiga delarna av trädgården. Gå 

inte ut i den knähöga grönskan i 
sumpskogar, i igenväxande hagar 
eller i skogsbrynens asplundar. Håll 
dig på stigarna, sök höjderna med 
renlav och lingonris.Vandra i solen.

■ Ibland kan en fridfull picknick i 
en glänta avbrytas av att det 
formligen kryllar av fästingar. Det är 
inte kul, men inte heller någon 
katastrof. Om man ser fästingarna 
krypa omkring på skor och 
strumpor så har man gott om tid att 

göra sig av med dem innan de 
försöker sig på att bita. Kanske har 
man satt sig på en plats där en hona 
lagt ägg och hundratals larver nu 
vill inleda sitt fästingliv. I så fall 
räcker det med att förflytta sig ett 
stenkast bort för att åter befinna sig 
i säkrare terräng.

■ Var inte för lättklädd när du går 
i skogen på sommaren, utan satsa på 
långärmad tröja och långa byxor. Ta 
på dig stövlar, eller stoppa helt enkelt 

ner byxorna i strumporna. Med ljusa 
kläder är det mycket enklare att få 
syn på eventuella fästingar som är 
ute och kravlar på tyget. Kolla 
strumpor och byxor då och då.

■ Syna dig själv när du har varit 
ute i skog och mark. Kom ihåg att 
tidsfaktorn är betydelsefull; ju 
tidigare du blir av med fästingen, 
desto mindre är risken att den ska 
hinna smitta dig.

■ Om du och ditt sällskap har 

Fortsättning från förra sidan

Fortsättning på nästa uppslag
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en varför inte försöka se 
världen med en fästings 
ögon? Ursäkta – 
fäs tin gen har inga ögon! 
Den kan inte spana på 
håll. Och dess sinnesor-

gan som via värmestrålning och 
koldioxidutsöndring uppfattar att en 
djurkropp befinner sig nära når bara 
några centimeter.

Men låt oss göra som i Hollywood: 
fläska på med musik för att dölja att vi 
förvränger fakta! Varför inte temat ur 
Hajen? Duhduh-duh-duh! Nu dyker vi 
ner i gräset i en asplund mellan Trosa 
och Nyköping (för övrigt en kuststräcka 
där lokalbefolkningen är verkligt 
bekymrad över fästingar och de sjukdo-
mar de sprider).

Sensommar. Eftermiddag. Fästing-
honan Kicki sitter på ett tuvtåtelstrå, en 
dryg halvmeter över marken. Här under 
asparna är det skuggigt och svalt – ingen 
risk för uttorkning.Hon har suttit på 
pass dag efter dag, vecka efter vecka, 
sedan i våras. Ibland har hon känt 
närvaron av rådjur, ibland av harar. 
Någon gång till och med av en räv. Men 
ingen av dem har passerat nära nog.

Hade hon haft förmågan att oroa sig 
hade hon förmodligen tänkt att hösten 
närmade sig otäckt snabbt. Hon 
behöver ju ett stadigt blodmål för att 
kunna lägga ägg! Men eftersom hon, så 
vitt man vet, har ett själsliv lika utveck-
lat som hos en borrmaskin tänker hon 
ingenting alls. Kicki är en överlevnads-
robot, en liten biologisk maskin, redo 
att spela upp färdigprogrammerade 
beteenden som en respons på olika 
sinnesintryck.

Då händer något – du kommer 
klivande! Du är antagligen på jakt efter 
svamp. På väg ut till granar, tallar och 
blåbärsris passerar du denna sörmländ-

ska asplund. Dina tankar kretsar kring 
kantareller och karljohanssvamp.

Inte funderar du på fästingar.Vad 
värre är: eftersom du är en obotlig 
sommarromantiker så går du i kortbyx-
or. Skyll dig själv!

Dina tunga steg får jorden att skaka. 
Nej, ursäkta. Dina lätta fjät sänder oro 
genom marken, svaga skälvningar som 
får Kickis känsliga sinnen att reagera. 
Något är på väg! Hon gör sig klar där hon 
sitter, längst ut på sitt strå. Frambenen 
håller hon brett isär – beredd att haka tag 
i dig. Du är nära nu, nära! 
Strålningsvärmen från dina svettiga ben 
skärper hennes sinnen. Dina vita 
tubsockor stryker mot strået där Kicki 
sitter. Hon gör ännu en av sitt livs stora 
satsningar, fångar ögonblicket och…

…ha! Det lyckades! Hon klängde sig 
fast vid din strumpa och sitter som en 
svart liten flisa på din vita tubsocka. So 
far, so good! Nu måste Kicki hitta ett bra 
ställe att slå sig ner på. Här, nere på 
utsidan av foten, är ingen vidare plats 

för en fästing. Öppet för sol, 
vind och insyn, och lätt att 

kastas av när du borstar 
benet mot blad och gräs.

Visst gillar hon dina 
sjysta spiror, men även om 
du tycker att de är ludna, 
tycker hon inte att de är 
ludna nog. Nej, Kicki 

strävar gärna uppåt, på jakt 
efter en ostörd plats. Kanske 

ett trivsamt, lurvigt hudveck? 
Fästingar älskar våra onämnbara 
platser. Kicki börjar den mödosamma 
klättringen uppåt. Du plockar svamp, 
och märker ingenting. Hon kryper in i 
skydd av shortsen. Här är det varmt, 
skuggigt och doftar härligt! Uppe i 
ljumskvecket, precis i kanten av dina 
underkläder, borrar hon in sina vassa 

mundelar som består av dolkformiga 
blad med hullingar – ungefär som 
spetsen på en harpun. När hon fått 
blodkänning sprutar hon in saliv som 
dels verkar som lokalbedövning, dels 
hindrar blodet från att koagulera. 
Samtidigt utsöndrar hon en kletig 
massa som ”limmar fast” henne vid 
huden.

Nu sitter hon bra. Blodet rinner sakta 
in i henne och bakkroppen sväller 
långsamt. I morgon kommer du 
förhoppningsvis att undra vad det är 
som kliar så förbaskat i ljumskvecket. 
Kicki vet ännu inte om att hon gjort sitt 
livs misstag. Även om hon förblir 
oupptäckt och hon lyckas suga sig mätt 
har hennes liv hamnat i en återvänds-
gränd. När hon släpper taget kommer 
hon att ramla ner på golvet eller i din 
säng, fjärran från den fuktiga grönska 
hon drömmer om. Där kommer hon att 
dö, ensam och barnlös. Hennes ägg är ju 
inte befruktade!

Kicki har många olyckssystrar och 
-bröder. Faktum är att de flesta fästing-
ars liv går åt skogen! Artens föröknings-
strategi förlitar sig snarare på kvantitet 
än på kvalitet.Tänk bara – för att en 
hona ska växa upp och kunna fortplanta 
sig krävs följande:

■ Ägget ska kläckas.
■ Larven ska hitta en värd, suga klart 

och sedan ramla av på en bra plats.
■ Nymfen ska i sin tur också hitta en 

värd, suga klart och sedan ramla av på 
en bra plats.

■ Den vuxna honan ska hitta en värd, 
uppvaktas av en hanne, suga klart och 
sedan ramla av på en bra plats för 
äggläggning.

Allt detta ska ske utan att torka, kyla 
eller andra miljöhot leder till fästingens 
undergång. Inte undra på att fästingho-
nan behöver lägga tusentals ägg!

dragit med er många fästingar hem 
kan kläderna hängas in i torkskåpet 
eller i bastun. Den torra värmen får 
fästingarna att dö av vätskebrist.

■ Det sägs att vissa typer av 
djungelolja stöter bort fästingarna. 
Varför inte? Det skadar inte att 
prova. Om inte annat så kan du lita 
på lejonpulverseffekten. (– Vad är 
det du strör ut? – Lejonpulver! – Men 
här finns ju inga lejon? – Ja, där ser 
du att det funkar!)

En fästinghonas öde
Följ med på en realityutfl ykt till fästingen Kickis småtrista vardag

M

Myter om fästingar
Någonstans bland skogens skuggor 
väntar de på oss – hotfulla och 
hemlighetsfulla kryp som ligger i 
försåt likt små ninjakrigare. Inte 
konstigt att fästingarna är omgärda-
de av myter!

”Fästingar sitter uppe i alar och 
hoppar ner på dig när du går förbi.” 
Man hittar inga fästingar uppe i 
träden. Du behöver inte ha med dig 

paraply när du går i skogen. Att just 
alen har fått dåligt rykte beror 
förmodligen på att den gillar samma 
sorts terräng som fästingar: 
småfuktigt och skuggigt.

”Fästingar måste dras ut motsols/
medsols/med en halv mollbergare 
med skruv. Mundelarna är nämligen 
vridna.” Nej, i själva verket ser 
mundelarna mer ut som en bajonett 
än som en kroksabel.Visserligen har 
de små hullingar, ungefär som en 

harpun, men fästingen lossnar utan 
problem om man drar rakt ut.

”Det är farligt att lämna kvar 
avryckta mundelar på 
bettstället!”Om du synar bettet noga 
efter det att du dragit ut fästingen ser 
du kanske en svart prick. Det kan 
betyda att mundelarna sitter kvar i 
huden. Det är ingen katastrof.
Tvärtom är det så att ju mer du pillar, 
desto större är risken att du får in 
bakterier i såret. 
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För det andra måste hon ha parat 
sig. När hon kryper omkring på sitt 

sista offer lämnar hon ett doftspår efter 
sig som attraherar de hannar som råkar 
befinna sig på samma värd. Hannen le-
tar upp honan och parar sig under hen-
nes måltid.

När en befruktad och mätt hona ram-
lar ner på marken drar hon sig undan i 
två veckor. Under denna tid gör hon sig 
redo att lägga de 2000–3000 ägg hon bär 
på. Sedan dör hon nöjd. Ur äggen kryper 
de sexbenta larverna efter en månad, 
förutsatt att temperaturen håller sig runt 
15–20 °C.

Fästingburna sjukdomar
Fästingar vore inget att bekymra sig för 
om det inte var för de sjukdomar de spri-
der. I dag känner man till över 800 fäs-
tingarter världen över.Många av dessa 
vet man sprider smittämnen i någon 
form: virus, bakterier, rickettsier, svam-
par eller protozoer.

Det finns många orsaker till att fästingar 
är särskilt besvärliga sjukdomsspridare, 
till exempel att samma individ kan suga 
blod från flera olika värddjursarter.Varje 
gång de äter sätter de i sig stora volymer 
blod, som bryts ner mycket långsamt i 
tarmen. Detta medför att de kan få i sig 
rejäla doser av smittämnet, och behålla 
dem under lång tid. De lever länge, ofta 
flera år, och kan föröka sig i tusental. Har 
fästingarna på en plats börjat sprida ett 
smittämne tar det därför många år inn-
an man kan säga om eventuella insatser 
mot smittspridning har lyckats.

TBE – kan förebyggas 
genom vaccinering
TBE (tick-borne encephalitis), fästing-
buren hjärninflammation, är en riktigt 
besvärlig sjukdom, speciellt för dem som 

drabbas av utdragna eller bestående be-
svär.2 Den orsakas av ett virus som kan 
smitta både människor och djur och 
som tillhör de så kallade flavivirusen, där 
man förutom TBE-virus hittar de virus 
som orsakar gula febern och denguefe-
ber.3 Inkubationstiden, det vill säga ti-
den mellan smitta och insjuknande, är 
ungefär en vecka. De första symtomen 
liknar influensa. Den som insjuknat 
drabbas av feber, tilltagande orkeslöshet 
och en alltmer sprängande huvudvärk. 
När febern är som värst kan den gå upp 
till över 40 °C. Ibland uppträder också 
talrubbningar, kramper och förlamning-
ar hos den sjuke.

De flesta återhämtar sig hyggligt snabbt 
och är på benen igen efter några veckor, 
men hos ungefär var tredje drar sjukdo-
men ut på tiden. Patienter i denna grupp 
kan bland annat drabbas av en efter-
hängsen trötthet och få problem med 
minne och koncentration.

I dag saknas läkemedel mot själva 
sjukdomen. Den behandling som sätts 
in går ut på att hålla febern under kon-
troll, tillföra vätska och lindra obehag. 
Inte bara symtomen, utan också sjuk-
domsförloppet liknar en svår influensa.

Första gången jag hörde talas om TBE 
var i slutet av sjuttiotalet, då oriente-
ringsförbundets tidning Skogssport rap-
porterade om Sarolta Monsparts oblida 
öde. Denna ungerska stjärnlöperska, 
som bland annat vunnit VM i oriente-
ring 1972, golvades av ett fatalt fästing-
bett. Det var första gången jag hörde or-
det Zecken-Encephalitis – den tyska be-
nämningen på TBE (där Zecken är det 
tyska ordet för ’fästing’).Visst blev 
Sarolta frisk, men formen fick hon aldrig 
tillbaka. Hon fick nöja sig med att bli 
tränare i stället. Allt detta lät hemskt för 
den idrottsfantast jag då var, men samti-
digt så avlägset! Lika fjärran som greve 
Dracula.

Det var då det. Nu tycks TBE ha fått 
ett starkt fäste i Sverige, och minst ett 
hundratal personer insjuknar varje år. 
Det är framför allt i kustnära trakter i 

sydöstra Sverige som smittan uppträder: 
östra Smålandskusten, Stockholms inre 
skärgård, Roslagen. Man räknar med att 
en av hundra fästingar bär på smittan i 
dessa riskområden. År 2001 anmäldes 
sammanlagt cirka 90 fall av TBE i 
Stockholms, Södermanlands och 
Upplands län. Det kan låta mycket, men 
då ska man hålla i minnet att det rör sig 
om ett av landets folkrikaste områden; 
här bor omkring 2,4 miljoner personer.

Europas övriga riskområden finns i 
Österrike, Ungern, Slovenien, Kroatien 
och i de baltiska staterna.4 Estland är 
kanske det land som har störst problem. 
Mindre utbredningsområden finns på 
många håll i Tyskland och på Åland.

Lyckligtvis finns det ett effektivt vac-
cin mot TBE. I dag rekommenderar 

Hur får man 
fästingar?
Säkrast genom att röra sig i 
fästingrik terräng: skuggiga och lätt 
fuktiga gräsmarker där det finns gott 
om småvilt och rådjur. Det finns inget 
som säger att detta inte skulle kunna 
vara de bortre delarna av din egen 
trädgård! Bara ben ökar naturligtvis 
risken, liksom att du är ute länge 
utan att inspektera kroppen.

Vilken skada 
gör de?
Fästingbett ger ofta klåda i några 
dagar – de kliar aningen mer än ett 
envist myggbett. Ibland får man en 
liten rodnad. Mer än så behöver man 
inte stå ut med i de flesta fall. Dock 
måste man alltid vara uppmärksam 
på eventuell fästingburen smitta 
efter ett bett!

När ska vi misstän-
ka att vi har dem?
Klåda – som oftast är värre än den 
från myggbett – i till exempel 
ljumskar, mellan benen eller på 
undersidan av pungen.Armhålan är 
också ett favoritställe för fästingar-
na.Ta en titt och se vad det egentli-
gen är som kliar. Kom ihåg att nymfer 
och larver är hemskt små och svåra 
att se om de slagit sig ner på en 
lurvig plats på kroppen.

Hur bli av med dem?
Enkelt: leta upp dem och dra ut dem, 
och gör det så fort som möjligt! 
Risken för att bli infekterad med 
Borrelia-bakterier ökar ju längre 
fästingen får sitta kvar. 

Syna kroppen noga efter varje 
gång som du har varit ute och rört dig 
i fästingrik terräng. Man får hjälpas 
åt inom familjen. Hos barn finns de 
ofta längre upp på kroppen än på 
vuxna. Kolla därför i hårbottnen och 
kring öronen.

Fortsättning från förra sidan

Visst är det härligt att gå barfota i fuk-
tigt sommargräs – men det kan fi nnas 
skäl att se upp för fästingar!
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svenska smittskyddsläkare att du vacci-
nerar dig om du

■ bor i ett riskområde
■ jobbar eller rör dig utomhus i ett 

riskområde – detta gäller framför allt 
lantbrukare, jägare, orienterare, fältbio-
loger osv.

■ ska vistas under längre tid på Åland 
(observera dock att huvudön är fri från 
TBE) eller i riskområden i Central- och 
Östeuropa.

Vaccinationen omfattar tre injektioner.
De första två ges med 1–3 månaders mel-
lanrum, den tredje ett år senare. Du får 
ett hyggligt skydd redan efter de första 
doserna, men det är först efter den tredje 
som du får ett fullgott skydd för en längre 
tid. I fortsättningen behöver du ta en 
spruta vart tredje år för att upprätthålla 
din immunitet. Mer information får du 
på infektionskliniken på din ort.

Det här är en skonsam vaccination 
som sällan ger biverkningar. Lokal öm-
het och lite feber uppträder ibland, men 
går snabbt över. Om du är betänksam 

ska du veta att det här är ett beprövat 
vaccin; i till exempel Österrike genom-
för man sedan flera år vaccinationer i 
stor skala.

Borrelios – lätt att bota, 
bara det sker i tid!
Den vanligaste fästingburna sjukdomen 
i Sverige i dag är borrelios. 5 Sjukdomen 
är inte anmälningspliktig enligt smitt-
skyddslagen, så exakta siffror saknas på 
antalet insjuknade.Man uppskattar att 
uppemot 5 000–10 000 personer drabbas 
av sjukdomen varje år. Lyckligtvis får de 
allra flesta endast lindriga symtom. En 
undersökning som gjordes för ett par år 
sedan visade att det under åren 1992–97 
skedde en tredubbel ökning av antalet 
konstaterade fall. Denna utveckling har 
förmodligen två orsaker: dels blir fler 
människor bitna av fästingar som bär på 
Borrelia-bakterien, dels upptäcks och 
diagnosticeras fler av dessa fall eftersom 
både allmänhet och sjukvård vet mer om 
sjukdomens tidiga varningstecken.

Sjukdomen borrelios orsakas av en 
korkskruvsformig bakterie, en så kallad 
spiroket, med det stiliga namnet Borrelia 
burgdorferi – på långt håll släkt med den 
spiroket som orsakar syfilis.6 De båda 
sjukdomarna liknar delvis varandra, 
bland annat genom det sätt som de ge-
nomgår olika stadier med allt allvarliga-
re symtom.

De tidigaste symtomen på borrelios 
uppträder efter ett par veckor. Numera 
känner förmodligen de flesta svenskar 
till att man ska hålla utkik efter en be-
synnerlig rodnad kring fästingbettet – 
en cirkel som växer och växer i omkrets. 
Man räknar med att företeelsen uppträ-
der hos ungefär tre av fyra som blivit 
smittade. Det medicinska namnet för 
detta karakteristiska fenomen är erythe-
ma migrans (’vandrande rodnad’), ib-
land förkortat EM. Som störst är cirkeln 
vanligen 10–20 cm tvärs över (”handfla-
testor”), men detta mått kan variera 

mellan 3 och 70 cm. Ofta bleknar den i 
mitten i takt med att den brer ut sig. En 
del får klåda och hudirritation i det rod-
nande området. I sällsynta fall uppträ-
der rodnad på ett annat ställe på krop-
pen än där fästingen bet från början.

Erythema migrans är vad en läkare 
kallar ett kardinalsymtom – det mest ut-
märkande symtomet på en viss sjuk-
dom. För många är det faktiskt också det 
enda symtomet på borreliainfektion. 
Andra känner sig samtidigt hängiga, fe-
briga och har ont i kroppen. I detta tidi-
ga stadium är sjukdomen lätt att bota 
med antibiotika. Oftast sätter läkaren in 
vanligt penicillin, till exempel Kåve-
penin® (fenoximetylpenicillin).

Här önskar man att historien kunde ta 
slut.Tyvärr finns det två skäl till att sjuk-
domen tillåts att utvecklas och förvär-
ras:

■ Det första stadiet passerade utan 
symtom, och erythema migrans upp-
stod inte. Så är fallet hos var fjärde per-
son som infekterats med en Borrelia-
bakterie.

■ Den som drabbats upptäckte rodna-
den men visste inte att det var tecken på 
en lömsk sjukdom.

Ehrlichios – den tredje 
fästingsjukdomen
Ett fästingburet smittämne som börjat 
uppmärksammas allt mer är bakterie-
släktet Ehrlichia – en så kallad rickettsie. 
Man har tidigare känt till att Ehrlichia 
ger sjukdomen ehrlichios hos bland an-
nat hundar, hästar och kor, men nu har 
man också konstaterat fall hos männis-
kor. Sjukdomen påminner om en lindri-
gare influensa med feber samt värk i hu-
vud och kropp, och för det mesta läker 
den ut av sig själv. För säker diagnos be-
hövs ett laboratorieprov. I sällsynta fall 
krävs behandling med antibiotika.

Hur ska jag dra ut 
dem?
Kläm aldrig på en fästing! Eftersom 
vätska i form av blod passerar in i 
fästingen är det rimligt att anta att 
den kan passera ut ur fästingen 
också. Betrakta alltså fästingen 
som en liten tub som eventuellt kan 
vara fylld med infektiös saft. När du 
drar ut den måste du alltså fatta tag 
så nära huvudet som möjligt och 
undvika att pressa ihop den 

blodfyllda kroppen. Det är just av 
denna anledning som du ska satsa 
på en bra fästingutdragare. En 
sådan är utformad så att fästingen 
dras ut vid huvudet utan att 
bakkroppen kläms. De enkla 
modeller som du kan köpa på 
apoteket eller Claes Ohlson fungerar 
fint. En pincett med smala skänklar 
duger också. Efteråt tvättar du med 
tvål och vatten och låter bli att pilla 
på bettet. Sätt på ett plåster på 
barnens bett.

Hur vet vi att våra 
bekymmer är över?
Att fästingen är borta är lätt att 
konstatera, men hur vet man att den 
inte har lämnat en souvenir i form av 
bakterier eller virus? Tyvärr går detta 
inte att avgöra förrän efter ett par 
veckor!

Gör gärna en anteckning i 
almanackan om när du blev 
fästingbiten och var på kroppen 
fästingen satt. Om du i ett senare 

skede misstänker att du trots allt 
drabbats av borrelios är detta 
värdefull information för läkaren.

WWW.FORALDRAKRAFT.SE
LÄS MER OM BORRELIA PÅ
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Kan min nya 
man adoptera 
min son som är 
23 år gammal?

Fråga: Hur fungerar 
det med vuxenadop-

tion? Min son har inte haft 
en god relation med sin 
biologiske far någonsin och 
vi funderar nu på att min 
nya man skall adoptera min 
son som idag är 23 år. Kan vi 
göra det, och hur går det till 
i så fall? Kan min sons 
biologiske far sätta sig emot 
adoptionen? Kan min son 
fortfarande ärva sin biolo-
giske far?

Din man kan adoptera din 
vuxne son om det finns en 
ömsesidig vilja att så skall 
ske. Adoptanten, din man, 
ansöker hos tingsrätten om 
att få tillstånd att adoptera 

din son. Tillstånd kan ges om 
adoptionen är till fördel för 
din son och om din man 
uppfostrat honom eller om 
det med hänsyn till det 
personliga förhållandet 
mellan din man och din son 
finns särskild anledning till 
adoption. En sådan anled-
ning skulle vara att de haft en 
far-son-relation. Något 
samtycke från den 
biologiske fadern 
krävs inte. Vid en 
adoption klipps alla 
juridiska band med den 
biologiske fadern. Således 
kommer din son inte att få 
ärva den biologiske fadern 
såtillvida denne inte upprät-
tat ett testamente till hans 
fördel.

Fråga: När min bror 
dog ärvde hans fru allt. 

De har inte några barn eller 
andra släktingar. Nyligen 
dog hans fru och lämnar 
efter sig en del pengar. Vad 
händer med arvet nu? Hon 

har inte några arvingar. Kan 
jag ärva min brors fru? Eller 

är det staten som får 
pengarna?

Detta är en inte 
alldeles enkel 

fråga att besvara. 
Flera omständigheter 

spelar in och du bör 
kontakta en jurist som kan 

hjälpa dig att besvara frågan 
exakt utifrån de rådande 
omständigheterna i ditt fall. 
Generellt kan sägas att det 
finns en möjlighet att det blir 
du som ärver enligt 
Ärvdabalken 3 kap 8 § som 
säger att om den sist avlidne 
saknar arvingar skall den 
först avlidne makens arving-
ar ärva. En förutsättning för 
detta är dock att din brors fru 

verkligen ärvde sin make och 
att det då inte fanns testa-
mente som sade att hon 
antingen skulle ärva med full 
äganderätt, eller att han 
bestämt vem som skulle ärva 
efter hustruns död. När din 
bror dog har också betydelse. 
Har hustrun tagit ”hela boet” 
med full äganderätt, vilket 
hon kan ha gjort dels genom 
testamentet, dels genom 
bodelning, så finns inte 
någon arvsrätt för dig. Det 
råder olika uppfattningar i 
doktrinen, men de flesta 
synes vara anhängare av den 
uppfattningen att det krävs 
att den först avlidne makens 
arvingar har en konkret 
arvsrätt efter sin släkting för 
att ÄB 3:8 skall vara tillämp-
lig. Är den inte tillämplig, 
och finns det inte några 
arvingar eller testamentsta-
gare till den sista avlidne skall 
arvet tillfalla Allmänna 
arvsfonden. ●

Varsågod, här får du tips och råd från experter om rättigheter, sjukvård, 
sociala frågor, hjälpmedel och mycket annat. I varje nummer ger 
specialister svar på frågor om barn och funktionshinder. 
Sänd dina frågor till de specialister som medverkar på dessa sidor eller till info@faktapress.se. 

”Adoption kan 
tillåtas om det är 
till fördel för din 
son. Något sam-
tycke från den 
biologiske fadern 
krävs inte.”

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

FRÅGA VÅRA EXPERTER

§

Sofi a Tedsjö Mathias Blomberg

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

Adoption – vad gäller?

?

?
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Fråga: Min dotter får 
inte det stöd hon 

behöver i skolan. Jag 
upplever att skolans perso-
nal inte har tillräcklig 
kunskap om diagnosen. Jag 
känner mig så ensam i 
denna situation. Vad skall 
jag göra?

De flesta barn som har 
ovanliga funktionshinder har 
självklart svårigheter inte bara 
i vardagen hemma utan även 
på skolan, på fritids och i alla 
andra miljöer som barnet 
befinner sig. Därför är det 
viktigt att ta ett helhetsgrepp 
och samverka över gränserna. 
Som jag ser det måste man 
samla krafterna så att skolper-
sonal, fritidspersonal och 
föräldrar analyserar barnets 
dag för att se vilka svårighe-
terna är i de olika miljöerna.

Ofta har skolan inte all den 
kunskap som behövs för att 
göra detta. Även om det finns 
en skolsköterska har hon 
kanske inte träffat barn med 
just den här diagnosen 
tidigare. Därför får man räkna 
med att det behövs medicinsk 
kompetens från habilitering-
en vid landstinget eller från 
barnets läkare. Om barnet har 
kommunikationssvårigheter 
är det kanske en logoped som 
behöver hjälpa till, eller så 
behövs en sjukgymnast och 
en arbetsterapeut för att titta 
på motoriken och lämpliga 
anpassningar.

Det är viktigt att få med alla 
de yrkesgrupper som har 
kunskap att bidra med. Det är 
ofta okunskap, och den 
osäkerhet som det skapar, 
som är det stora problemet. 

Personalen i skolan behöver få 
all kunskap som krävs för att 
de ska bli duktiga på att ge 
barnet stöd och kunna 
anpassa skolmaterial och 
fysiska miljöer.

Skolan måste göra en 
individuell utvecklingsplan 
eller ett åtgärdsprogram om 
barnet har särskilda behov. En 
bra modell för att ta fram ett 
sådant program är att man 
samlar alla, som har den 
kunskap som behövs, till ett 
gemensamt möte så att 
föräldrarna slipper springa 
runt på många olika möten.

För att få till stånd ett 
gemensamt möte och få 
ett samlat grepp om 
barnets situation kan 
man vända sig till 
klassföreståndaren, eller 
rektorn och elevhälsan (med 
kurator, skolsköterska och 
specialpedagog) som har 
ansvaret för dessa frågor.

Det är viktigt att komma 
ihåg att sjukhusets habilite-
ring (med bland annat 
arbetsterapeuter, sjukgymnas-
ter och logopeder) inte 
kommer till skolan för att 
hjälpa till om inte föräldrarna 
ger tillstånd eller tar initiativ 
om det.

När man väl har samlats till 
ett första gemensamt möte är 
det viktigt att analysera 
situationen och se över 
barnets behov och vilken 
kompetens skolan behöver ha. 
Efter några veckor är det bra 
att göra en uppföljning för att 
se hur det har fungerat. Det är 
viktigt att se vad som är 
praktiskt möjligt att genom-
föra, så att det inte blir en 

skrivbordsprodukt. Kanske 
kan man inte få grepp om allt 
utan måste börja med vissa 
delar.

Om man arbetar efter den 
här modellen kan man få en 
förståelse för vilka situatio-
ner som innebär problem för 
barnet men också se vilka 

situationer som fungerar 
bra. Den kunskap man 

får om detta kan man 
sedan använda i 
andra situationer, 

för att hjälpa barnet 
att ta nya steg i utveck-

lingen.

Personalen på skolan kan lika 
väl som föräldrar känna sig 
ensamma. Det är många 
diagnoser personalen inte har 
kunskap om och inte har 
några kollegor att prata med 
om. Därför är det viktigt att ta 
in alla de yrkesgrupper som 
behövs för att få tillräcklig 
kunskap och tillsammans 
analysera situationen.

Fråga:  Min son har en 
sällsynt diagnos. 

Personalen på skolan har 
läst Socialstyrelsens infor-
mation om diagnosen och 
de tror inte att han har fått 
rätt diagnos, eftersom de 
inte känner igen allt som 
står i informationen om min 
sons diagnos. Är det så att 
det finns stora variationer 
inom samma diagnos?

Det här är en av de vanligas-
te frågorna jag får när det 
kommer skolpersonal till våra 
sammankomster på Ågrenska. 
Man har kanske läst en massa 
om alla de olika symtom som 
kännetecknar diagnosen, och 
man känner inte igen barnet 
ifråga i den här beskrivningen. 
Ofta är förklaringen att barnet 
är lindrigt drabbat och inte 
har alla, utan bara vissa, av 
symtomen i varierande grad. 
Kanske har barnet en hörsel-
nedsättning, men det behöver 
inte vara så. Kanske har det 
muskelsvaghet eller utveck-
lingsstörning, men inte alltid. 

Inom varje diagnos kan 
variationerna alltså vara 
väldigt stora. Det ser vi tydligt 
när vi samlar barn med 
samma diagnos på Ågrenska. 
Visst har de gemensamma 
drag men alla är olika 
individer och har mer eller 
mindre av de olika symtomen. 

I Socialstyrelsens informa-
tion om sällsynta diagnoser 
har man tagit med nästan allt 
som kan förekomma, men för 
personal som möter barnen i 
skolan är det viktigt att ta 
hänsyn till variationerna. På 
90-talet var skillnaderna inte 
lika stora, eftersom man då 
inte kunde ställa diagnos med 
samma säkerhet och missade 
många barn ”i gråzonen” med 
mindre svårigheter. Nu har vi 
mycket bättre metoder för 
diagnostik och får därför 
mycket större variationer 
mellan barn med samma 
diagnos.

Det viktiga är att man inte 
behandlar alla barn med en 
viss diagnos på samma sätt. 
Socialstyrelsens information 
ger stöd och är en viktig 
pusselbit, men man måste 
komma ihåg att det är en 
väldigt generell beskrivning. 
För skolpersonal är det viktigt 
att prata med de yrkesgrupper 
som vet mer om diagnosen 
för att få en nyanserad bild. 
Socialstyrelsens information 
är ett bra stöd för att man ska 
kunna ställa rätt frågor och 
reflektera över vilka insatser 
som kan vara aktuella. ●

Om du har en fråga att ställa 
till Ågrenskas experter på 
sällsynta diagnoser kan du 
maila experter@agrenska.se

Ågrenskas experter ger svar på frågor om barn med 
sällsynta funktionshinder. Den här gången handlar det 
om hur föräldrar och skolpersonal kan ge bra stöd 
främst inom skolans värld.

”SKOLAN HAR INTE TILLRÄCKLIG KUNSKAP 
OM MIN DOTTERS DIAGNOS OCH HON FÅR 
INTE DET STÖD HON BEHÖVER”

!

Ann Catrin Röjvik,
specialpedagog Ågrenska

?

?

”Skolan måste 
göra en individuell 
handlingsplan eller 
ett åtgärdsprogram 
om barnet har sär-
skilda behov.”

FK_0704_s46-49_expert_v03.indd   47FK_0704_s46-49_expert_v03.indd   47 07-05-20   12.34.3007-05-20   12.34.30



EXPERTERNA kraft

48 FÖRÄLDRAKRAFT # 4, 2007

www.foraldrakraft.se

Nyheter, reportage och tips hittar du på vår webbsida www.foraldrakraft.se

■ SPÄNNREMMAR 
finns att köpa för ett 
par tior där biltillbe-
hör säljs. Häng dessa 
i hatthyllan i hallen 
så kan barnet själv 
knäppa fast sin 
cykelhjälm i dem. För 
små barn som inte 
når högt upp kan 
flera remmar hakas i 
varandra. 

■ TA MED BARNEN till 
en secondhand-butik 
eller lär dem ge bort 
leksaker de vuxit 

ifrån när det är dags 
att rensa; detta lär 
dem att separera från 
sina saker på ett bra 
sätt och visar dem att 
de fortfarande har ett 
värde och kan 
komma till använd-
ning.

■ HÖGAR MED kläder, 
tidningar, leksaker 
kan ibland växa sig 
stora och vara 
utspridda överallt. 
Skaffa ett flertal 
ställen i hemmet för 

lek- och tvättkorgar. 
Vuxna kan vara 
behjälpta av att i 
varje rum ha skålar 
utplacerade där man 
lägger sådant som 
man för tillfället inte 
hinner lägga på sin 
plats (eller som inte 
har någon plats). 
Exempel på detta är 
synålar, frimärken, 
extra mobilladdare 
och hårsnoddar. Töm 
dessa skålar 
någorlunda regelbun-
det!

Tre tips för barnfamiljerjat, hot och leda. 
Ingenting är så 
frustrerande tråkigt 

som de eviga diskussionerna 
om placeringen/ickeplace-
ringen av kläder, leksaker, 
äppelskrutt och urdruckna 
mjölkglas. 

Vem det gnager på mest, 
barnen, föräldrarna eller alla 
parter är en gåta som 
förmodligen förblir olöst. Ett 
är dock säkert, det är ett 
störningsmoment som 
förekommer varje dag i 
tusentals barnfamiljer. 

Vad kan man då göra åt 
detta? I mitt arbete som 
ordningskonsult möter jag 
ofta föräldrar vars problem är 
en avsaknad av grundordning 
och brist på tid och rutiner. 
Man vet inte riktigt hur man 
ska få bukt med den där 
högen av papper som aldrig 
försvinner från köksbänken 
trots att man tycker att man 
ständigt betar av den. Man 
grubblar över hur man ska få 
barnen att självmant hänga 
upp jackan när man kommer 
hem, inte lämna den i en liten 
korv av bävernylon på golvet 
och sluta lämna skorna rakt 
innanför halldörren. Deras 
egna rum kan man enkelt 

stänga dörren om men hur 
blir det för dem när de flyttar 
hemifrån?

Min fasta övertygelse är att 
är det något som känns 
frivilligt och enkelt är det 
mycket roligare att utföra det 
än när det känns tråkigt, 
jobbigt eller framtjatat. 
Därför är det bästa en 
förälder kan göra för att få 
sitt barn att städa självmant 
att för det första göra det till 

en så rolig syssla som möjligt. 
Den fantasifulle föräldern 

kan själv hitta på en ”städa-
upp-sång” genom vilken små 
barn kan lockas att städa upp 
efter varje lek med. Träna 
dem att plocka undan efter 
varje avslutad lek! 

Det är också bra om den 
vuxne skapar en grundord-
ning; det är ingen enkel sak 
att kräva barn på ordning om 
sakerna inte har sin egen 
plats. Förklara varför det är 

viktigt att man plockar 
undan efter sig på ett lugnt 
sätt, undvik tjat. Involvera 
hela familjen i veckostäd-
ningen och låt barnen ha sitt 
eget ansvarsområde. Beröm 
och belöna, se till att göra 
något riktigt roligt efter 
veckostädningen! Det är nya 
vanor som ska implemente-
ras och för detta krävs tid och 
tålamod.

Nina Strandberg
Ordningskonsult

Så får du ordning 
och reda hemma
Plocka upp strumporna efter dig! Städar du inte ditt rum 
NU blir det inget lördagsgodis! Varför är det alltid jag 
som ska plocka upp? Föräldrakraft har tröttnat på röran 
och tagit hjälp av ordningskonsulten Nina Strandberg.

Ordningskonsult
■ Det roligaste jag vet är att 
rensa och organisera vilket 
jag gjort åt vänner och 
släktingar under många år. 
Sedan maj 2006 driver jag 
som det första företaget av 
detta slag i Sverige ”Iordning” 
som organiserar och röjer åt 
både privatpersoner och 
företag. Idén om ”professional 
organizing” kommer från USA 
där man i många år tagit hjälp 
av organiserare för att få 
ordning på sina tillhörigheter, 
hem och arbetsplatser. För 
ytterligare information om 
företaget, besök gärna www.
iordning.com
■ Vill du ha tips och råd om 
ordningen därhemma? Ställ 
din fråga till Nina Strandberg 
genom ett mail till info@
faktapress.se

”Det bästa en 
förälder kan 
göra för att få 
sitt barn att stä-
da självmant är 
att göra det till 
en så rolig syss-
la som möjligt.”
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Fråga: Jag funderar 
på om jag skulle ta 

med mitt barn till box-
ningsträning, eftersom han 
har stort behov av att lära 
känna sin kropp och göra 
sig av med aggressivitet. 
Men jag vet inte hur 
lämpligt det kan vara. 
Kanske är det alltför 
riskabelt att träna box-
ning? Vågar jag lita på att 
det går till på ett bra och 
säkert sätt? Vad behöver 
jag tänka på?

Boxning kan tyckas vara en 
farlig sport, men då ska man 
komma ihåg att det vi ser på 
tv är från matcher och galor. 
Jag utgår ifrån att det inte är 
på den nivån du vill att ditt 

barn ska träna, utan mer som 
ett sätt att lära känna sin egen 
kropp och kanske hitta ett sätt 
att kanalisera aggressivitet.

Boxning har fått ett 
tydligt uppsving, 
säkert mycket tack 
vare att många gym 
har börjat tillägna sig 
den tuffa boxningsträ-
ningen. Boxning är 
perfekt träning för hela 
kroppen – teknik, snabbhet, 
styrka, smidighet och 
konditionen tränas. Slag mot 
säckar, pads och mitzar gör 
träningen allsidig och 
spännande. Skaderisken är 
väldigt låg om träningen går 
till på rätt sätt och slagen 
görs med rätt teknik. Allt 

handlar om kroppsmedve-
tenhet och att kraften i slagen 
kommer från magen.

Under mina år som 
idrottstränare, har jag träffat 
på en del ungdomar som 
slagit sig själva när de blivit 
frustrerade. Att under lugna 
former lära sig slå på en säck 
har visat sig vara ett bra och 
effektivt sätt att bli av med 

överskottsenergi. 
Ungdomarna blir 
behagligt trötta efter 
sin boxningsträning 
– som efter all hård 

fysisk aktivitet – men 
har även lärt sig att 

behärska sin kropp och 
på så sätt även lärt sig var 
mage, höger arm, vänster 
arm och så vidare sitter.

Under själva upplärningen 
som tränaren kommer att ha 
med ditt barn är du som 
förälder en viktig person. Du 
måste också lära dig! Genom 

till exempel Följa John-
övningar lär ni er var 
kroppsdelarna sitter. När ditt 
barn sedan är mera självgå-
ende i sin träning och inte så 
beroende av tränare, räcker 
det kanske med att du är med 
och stöttar.

Jag tycker att det är viktigt 
att du som förälder känner 
dig trygg med tränarens 
upplägg. Om det finns 
möjlighet är det bra att titta 
runt på olika alternativ. 
Boxaerobics kan vara en 
annorlunda utmaning om 
ditt barn tycker om att 
verkligen ge järnet. Inom 
boxaerobics är ett tränings-
pass upplagt precis som en 
match – uppvärmning med 
hopprep, sedan paus, fullt ös 
på säckar, paus, magövning-
ar, paus, för att sedan puckla 
på säckarna igen…

Hoppas att ni hittar ett 
alternativ som passar. ●

Ska jag lära mitt barn boxas?

Halvsidesanons
Ågrenska
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Anna Ronquist, skolledare
Frösunda Äventyrsskola

?

Planerade vistelsera e ade s e se underu der  höstenös er  200700
V 35 Barncancerfondff en. Familjer med barn som 

 har haft hjärntumör 
V  37   Cystisk fi bros (0-6 år, särskilda kriterier)
V  38 Williams syndrom
V  40   Ehlers Danlos syndrom (fulltecknad)    
V  41  Barncancerfonden. Familjer med barn som 

är benmärgstransplanterade
V  43 Dystrofi a myotonika
V  45    Blödarsjuka (utvecklat antikroppar)
V  47 CMV (cytomegalovirus)
V  49 Dysmeli

Ågrenska är en unik, utvecklande mötesplats 
och ett nationellt kompetenscentrum. Vi bedriver 
verksamheter utifrån ett helhets- och livsperspektiv 
för barn, ungdomar och vuxna med funktionshin-
der, deras anhöriga samt professionella. Vi skapar 
förutsättningar för utveckling och ett optimalt liv.vv

Ågrenska Assistans - mer än bara assistans
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 Familjeverksamheten
Familjeverksamheten vänder sig i första hand till familjer som harr barn 
med sällsynta diagnoser. Vi arrangerar ca 20 familjevistelser per år.

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

Är du intresserad? Ring Maria Svensson eller Ingrid Fabo,
tel: 031-7509146, e-post: agrenska@agrenska.se 

Ring 031-7509156 och tala med Anders Sandergård
e-post: assistans@agrenska.se 
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1,5 ÅR 
– mardrömmar och nattskräck

Vid denna ålder händer mycket i barnets 
utveckling – så mycket att den vakna ti-
den ibland inte räcker till för att smälta 
allt som händer. I dessa fall använder 
barnen drömmar och mardrömmar för 
att bearbeta alla funderingar och tankar 
som de bär på och alla upplevelser från 
den vakna tiden.

Vad kan man göra? Barnet kan vakna 
mitt i natten av mardrömmar och många 
gånger kan det vara svårt att trösta bar-
net. Men du behöver inte bli orolig, små 
barn drömmer och bearbetar tankar om 
nätterna. Det är en naturlig del i utveck-
lingsfasen.

2 TILL 3 ÅR – mörker
När barnet kommer upp i två- till treårs-
åldern kommer rädslan för mörker. 

Barnet har ännu inte utvecklat förmå-
gan att se skillnad på saga och verklighet 
och förstår inte att spöken och troll i sa-
gorna inte finns på riktigt. Det är svårt 
för barnet att tänka att en tanke bara är 
en tanke, inte verkligheten.

När man släcker ljuset på kvällen startar  
barnets egna fantasier och sagofigurerna 
blir till verklighet i det mörka rummet, 
där man inte kan se vad som försigår.

Vad kan man göra? Tänd en lampa i bar-
nets rum. Att barnet i stället får sova i 
mammas och pappas säng är inte en bra 
lösning på sikt, då barnet inte lär sig han-
tera rädslan. Sitt med barnet i sovrummet 
tills hon eller han har somnat eller låt bar-
net låna mammas eller pappas kudde, vars 
lukt kan ge tröst och trygghet.

4 ÅR – fantasifigurer
Fyraåringen börjar ana hur stor världen 
är och förstår farligheter på ett helt nytt 

sätt. Nu får fantasierna större plats och 
detta gör barnet extra känsligt. Barnet 
kan bli rädd för ovanliga utseenden och 
när människor förändras. Nu kan barnet 
till exempel känna rädsla inför tomten. 
Trots att barnet känner igen morfars 
skor, är han eller hon inte säker på vem 
som finns bakom förklädnaden.

Barnet är rädd för fantasifigurer som 
häxor och monster och har svårt att se 
skillnad på fantasi och verklighet.

Vad kan man göra? Rädslan beror inte 
på att barnet känner sig otryggt. Det är en 
del i utvecklingsprocessen där barnet upp-
täcker den stora världen, vad som är verk-
lighet och vad som är fantasi. Respektera 
barnets rädsla för fantasifigurer och ma-

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 motsva-
rande 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 

TAKTIKSNACK kraft

Att vara rädd för saker och 
ting tillhör barns naturliga 
utveckling. I takt med att de 
växer upp upptäcker de nya 
saker i sin omgivning som 
bidrar till nya rädslor. 

Knepet med att bli av med 
rädslorna är att låta barnen 
själva hantera sina rädslor, 
med stöd från föräldrar och 
personal. Det barn som inte 
lär sig att på egen hand 

hantera sina rädslor kan 
utveckla fobier som kan bli 
riktigt svåra bli av med.

Det finns olika faser i 
barnens utveckling som kan 
sammankopplas med nya 
rädslor. Dessa faser räknas 
komma vid två-, fyra-, sex- 
och nioårsåldern. 

Maare Tamm är filosofie 
doktor i psykologi och har 
forskat kring barn och deras 

rädslor. Hon konstaterar att 
det inte finns någon forsk-
ning som handlar speciellt 
om barn med funktionshin-
der och deras rädslor, men 
att de antagligen ser ungefär 
likadana ut som alla barns 
rädslor.

– Det är synd att det inte 
gjorts någon forskning kring 
barn med funktionshinder 
och deras rädslor. Men 
eftersom jag tidigare också 
forskat kring barn med 
funktionshinder och 
integration i skolan tror jag 
att ett stort problem är att 
föräldrar och assistenter 
överbeskyddar sina barn, 
säger hon.

Enligt Barnombuds-
mannens rapport ”Klara, fär-

diga, gå!” är små barn med 
funktionshinder i regel mer 
rädda för olika saker än barn 
utan funktionshinder. 16 
procent av alla barn som 
medverkade i undersökning-
en var rädda för andra barn.

– När barn med funktions-
hinder integreras kan det 
vara enklare att utveckla en 
social rädsla. Skolorna måste 
bli bättre på att få in barnen i 
den sociala gemenskapen. 
Det vi såg när vi forskade om 
integrering var att barn med 
funktionshinder ofta satt 
själva med sin assistent, fick 
speciella läxor och hamnade 
utanför gemenskapen, säger 
Maare Tamm.

Hon menar att det är farligt 
när föräldrar och assistenter 
överbeskyddar barnet. Det 
viktigaste när man hanterar 
rädslor är att man inte flyr 
från dem utan accepterar 
dem och hanterar dem. Om 
ett barn ständigt blir skyddat 
av en assistent finns risken 
att barnet aldrig behöver 
hantera sina rädslor själv.

– Sen är det viktigt att 
också komma ihåg att barn 
med funktionshinder 
generellt kan vara mer 
mottagliga för skrämmande 

Barn med funktionshinder kan vara 
mer mottagliga för rädslor och att 
bli skrämda än andra barn. 

Barn kan lära sig 
hantera rädslan

Stanna upp eller fly

Text: Sara Bengtsson
sara.bengtsson@faktapress.se

De vanligaste rädslorna – så stödjer du barnet
”Gå på monsterjakt, 
titta och konfrontera 
barnets rädslor.”
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giska krafter. Tillsammans måste ni han-
tera barnets rädsla. Gå på monsterjakt, tit-
ta under sängen och konfrontera barnets 
rädslor.

4 TILL 6 ÅR 
– rädsla för drömmar
När barn är fyra till fem år brukar de be-
rätta om sina drömmar för föräldrarna. 
Även i denna åldern kan rädsla för mör-
ker finnas kvar och en tänd lampa kan 
vara en bra hjälp. I boken ”Doktorn kun-
de inte riktigt laga mig” av Christina 
Renlund berättar två barn om sina räds-
lor för drömmarna. ”Rädslan kommer 
fram när jag sover och drömmarna kom-
mer från mörka natten”, säger en fyraår-
ing och ”Drömmar kommer väl från 
hjärnan och de kan vara riktigt läskiga”, 
berättar en femåring.

När barn blir sex år börjar de hålla si-
na mardrömmar för sig själv. De är ofta 
huvudpersoner i drömmarna, drömmar 
som handlar om olika farligheter.

Vad kan man göra? Prata med ditt barn 
om drömmarna, så att han eller hon 

känner trygghet och stöd från din sida. 
Om barnet tycker att det är läskigt att gå 
och lägga sig, tänd en lampa och sitt kvar 
lite extra länge vid sängen när barnet ska 
somna.

6 ÅR – mamma kan dö
När barnet är sex år börjar man förstå 
att livet har en början med födseln och 
ett slut med döden. Barnet börjar få en 
överblick över livets gång. Kanske har 
barnet varit med om att en mor- eller 
farförälder gått bort och insett att de 
vuxna kan dö.

Däremot förstår man ännu inte att 
man själv kan dö, utan blir rädd för att 
mamma eller pappa ska dö. Barnet kan 
bli rädd för att säga hejdå och blir rädd 
när mamma eller pappa åker bort en tid. 
Sexåringen förstår att ett avsked kan be-
tyda att man aldrig mer ses igen.

Vad kan man göra? Barnet kan ställa 
frågor som ”mamma, kommer du dö?”. 
Då är det viktigt att man svarar på rätt 
sätt. En sexåring vet att människor kan 
dö och meningen ”jag kommer inte dö” 

räcker inte som svar.
Istället är det viktigt att skapa trygghet 

hos barnet. Man ska inte svara ”ingen kan 
veta när man dör”, utan istället förklara 
för barnet att man kommer göra allt för 
att leva länge. ”Jag är inte gammal än, jag 
kommer leva länge till” eller ”jag vill ta 
hand om dig tills du blir stor” kan vara ex-
empel på bra svar till sexåringen. Ljug inte 
för ditt barn om döden, men undvik att 
skapa en oro hos barnet för att du ska dö 
när han eller hon fortfarande är liten.

9 ÅR – jag kan dö
När barnet är i nioårsåldern kan barnet 
gå in i något som kallas nioårskrisen. 
När man är nio år förändras mycket och 
man blir extra sårbar och känslig. Nu 
förstår barnet att man själv kan dö och 
kan bli extra rädd för att lägga sig ner 
och somna. Rädslan för att aldrig vakna 
igen dyker upp.

Barnet kan utveckla ett hypokondriskt 
beteende, då man är rädd för att bli sjuk 
och att dö. Barnet börjar lyssna på sitt 
hjärta och får en starkare upptagen-
het om vad som händer i kroppen.

ting. När man hanterar 
rädslor har man två val. 
Antingen kan man springa 
ifrån det som man är rädd 
för, eller så kan man stanna 
kvar och hantera rädslan. 
Barn utan funktionshinder 
väljer ofta att springa ifrån 
den läskiga hunden eller gå 
in till mamma om natten när 
mörkret blir för läskigt. Om 
man till exempel har ett 
rörelsehinder kan man inte 
fly från det läskiga, utan 
måste lära sig hantera det, 
säger Maare Tamm.

Hon kunde också se tenden-
ser till att barn med funk-
tionshinder ofta känner sig 
mer rädda för mobbning än 
andra barn. Att vara rädd för 

att bli utfryst och mobbad är 
en vanlig rädsla som upp-
kommer i skolåldern. Men 
för barn som upptäckt att de 
är annorlunda kan denna 
rädslan bli ännu starkare.

– Många barn med funk-
tionshinder har en sämre 
självkänsla och blir därför 
mer mottagliga för rädslor. 
Men om barnen inte blir 
överbeskyddade stärker det 
dem oerhört mycket. Vissa 
barn utsätts för ett kärvare 
liv, men lär sig också hantera 
svåra situationer på ett 
fantastiskt sätt, menar Maare 
Tamm.

Vilka de vanliga rädslorna är 
och vilka rädslor som kan 
förstärkas om man har ett 
funktionshinder har vi 
samlat ihop här nedan. 
Sammanställningen bygger 
på samtal med Maare Tamm 
och kapitlet om rädslor i 
boken ”Doktorn kunde inte 
riktigt laga mig” av Christina 
Renlund. ●

”Sexåringen förstår att ett avsked 
kan betyda att man aldrig mer ses 
igen.”

Barnen måste få hoppa till 
och bli rädda. Det är farligt 
när föräldrar och assistenter 
överbeskyddar barnen, säger 
Marie Tamm, fi losofi e doktor 
i psykologi.
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KRIG OCH KATASTROFER
När barn är i förskole- och skolåldern 
upptäcker de världen utanför familjen 
och kan bli rädda för krig och katastro-
fer.

Fyraåringen har lätt för att identifiera 
sig med andra barn som är ledsna, över-
givna eller far illa. Men mest av allt är 
barnet rädd för att förlora sina föräldrar 
och rädslan för krig och katastrofer kan 
direkt sammankopplas med rädslan att 
förlora sina föräldrar.

KRYP OCH DJUR
Riktigt små barn är inte rädda för djur 
och kryp, utan rör sig obehindrat utom-
hus i naturen. När de blir äldre kan dock 
rädslan för spindlar, myggor, fåglar och 
hundar dyka upp.

Många gånger beror rädslan på att 
man ser andra vara rädda för ett djur. 
Om ett barn ser sin mamma vara rädd 
för en spindel blir den naturliga reaktio-
nen att själv vara rädd.

Att barn och vuxna är rädda för kryp 
och djur är inget konstigt, då vi skräms 
av flaxande rörelsemönster som kryp 
och fåglar har. Långt tillbaka har män-
niskan varit rädd för ormar och spind-
lar, då de varit giftiga. Denna rädsla sit-

ter fortfarande kvar hos oss, även om vi 
inte behöver vara oroliga för giftiga 
spindlar i Sverige.

Vad kan man göra? Hjälp barnet att 
hantera sin rädsla. Om du själv är rädd 
för samma kryp, lägg band på dig själv 
och visa att det inte är något farligt. Det 
är viktigt att barnet tidigt får lära sig att 
det visst inte är så farligt som man först 
trott.

MEDICINSKA RÄDSLOR
I tidig skolålder utvecklar många barn 
rädsla för att gå till doktorn, tandläkaren 
eller ta sprutor. Många barn kan se un-
dersökningar hos doktorn och själva 

sjukdomen som något ont och behöver 
därför lättillgänglig och lagom mycket 
information.

Pojkar är ofta mer rädda för sprutor 
än flickor och har svårare att hantera 
detta under uppväxten. Enligt under-
sökningar är det vanligare att pojkar 
svimmar eller känner sig oroliga inför en 
injicering.

Vad kan man göra? Se till att ge lättill-
gänglig och rolig information till bar-
net. Läs böcker där andra barn besöker 
doktorn eller tandläkaren. 

Om ditt barn står inför en operation 
kan det vara viktigt att  barnet får leka  
och uttrycka sina tankar och fundering-
ar innan ingreppet.

Köp hem ”doktorsleksaker” så att 
barnet själv kan testa att operera och 
injicera sprutor, för att förstå vad som 
kommer hända. Efter besöket kan det 
vara bra att åter igen leka doktor för att 
bearbeta det som eventuellt kändes job-
bigt.

Det är även viktigt att sjukvårdsperso-
nal förbereder barnet ordentligt. Se till 
att ditt barn får se var operationen ska gå 
till och att doktorn eller en sjuksyster 
förklarar vad de ska göra. Det skapar en 
trygghet hos barnet. 

ädslor är helt natur-
liga och en del av 
barnets utveckling. 

Men när barnet inte får möj-
lighet att hantera sin rädsla 
och lära sig motverka den kan 
rädslan utvecklas till en fobi.

– Det finns alla möjliga sor-
ters fobier. Allt man är rädd 
för kan man utveckla fobier 

för och det kan krångla 
till vardagen ordent-
ligt. En gång träffade 
jag ett barn som hade 
utvecklat en fobi för 

ballonger och kunde 
inte gå ut så fort det fanns 

ballonger framme, berättar 
Maare Tamm.

Det bästa är att försöka mot-
verka fobierna genom att ti-
digt ta hand om barnens räds-

”Lägg band på dig 
själv. Det är viktigt att 
barnet tidigt får lära 
sig att det visst inte 
är så farligt som man 
först trott.”

Rädsla för att   
Fobier kan krångla          

R

TAKTIKSNACK kraft
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MEDICINSK RÄDSLA
En rädsla som naturligt blir en större del 
av ett barn med funktionshinders liv är 
den medicinska rädslan.

Vad kan man göra? Det är viktigt att ta 
denna rädsla på allvar och göra allt för 
att försöka förbereda barnet inför ope-
rationer och sjukhusbesök. Det kan vara 
svårt för barn att uttrycka sina känslor 
kring sjukdom och sjukhus, men om du 
hjälper ditt barn att hitta att kommuni-
kationssätt kommer du att ha lättare att 
förstå vad som händer i barnets huvud. 
På så sätt blir det enklare för dig att hjäl-
pa och stötta.

TANKAR KRING SJUKDOM
När barnet kommer upp i nioårsåldern 
börjar han eller hon inte bara fundera 
över döden, utan över sin egen existens. 
Frågor som ”vad är livet?”, ”varför finns 
sjukdom?”, ”varför drabbades jag?” dy-
ker upp och barnet kan verka inåtvänd 
och grubblande. Att barnet funderar är i 
sig inget problem, men grubblerierna 
kan ta sig form i kroppsliga bekymmer, 

så som ont i magen, kinkighet med mat 
eller ont i huvudet. 

Vad kan man göra? Om inte de kropps-
liga bekymren beror på ett medicinskt 
problem är det viktigt att barnet fort får 
hjälp att tala ut om sina funderingar. 
Detta kan ni som föräldrar arbeta med, 
men det finns även hjälp att få av kura-
torer och psykologer inom barn- och 
ungdomspsykiatrin.

KRIG OCH KATASTROFER
Olyckor och katastrofer i världen kan 
väcka extra starka känslor hos barn med 
funktionshinder. De känner till att deras 
funktionsförmåga är nedsatt och är väl 
medvetna om att de inte kan springa ifrån 
problem.

Christina Renlund träffade efter tsu-
namin 2004 flera barn som blev extra 
oroliga och sa saker som ”De som klara-
de sig på stranden, de sprang. De som 
klarade sig på stranden var starka”.

Vad kan man göra? Ta barnets rädslor 
på allvar! Försök ta reda på vad barnet 
tänker på. Lek, rita och skriv med barnet 

och försök svara på hans eller hennes 
frågor.

KROPPEN
Barnet kan bli rädd för att något mer 

ska hända med kroppen. Man är rädd  
att det funktionshinder man har nu kan 
förvärras. All förändring med kroppen 
blir då läskig. En åttaårig pojke berättar 
om sin rädsla: ”Jag är rädd för själva 
rädslan, jag är rädd för att bli rädd igen, 
jag är rädd varje gång jag får ont någon-
stans”.

Barnet kan också vara rädd för att det 
är något med kroppen som barnet ännu 
inte vet. ”Är det något mer? Kan det bli 
värre? Blir jag sämre?” kan vara frågor 
som barnet ställer sig själv i det tysta.

Vad kan man göra? Rädslan för att 
kroppen ska bli sämre eller att det är nå-
got som mamma och pappa ännu inte 
berättat är ofta gömda rädslor. Barnet 
frågar inte, utan grubblar själv i det tys-
ta. Därför krävs det att föräldrar och per-
sonal är uppmärksamma och fångar upp 
de frågor som barnet själv inte ställer, 
men ändå funderar över. ●

lor och hjälpa dem komma 
över dem. Men ibland räcker 
inte detta och då måste man så 
fort som möjligt ta itu med fo-
bin.

Vanliga fobier är för kryp, 
djur och vatten. Barn som ti-
digt skräms av vatten måste 
lära sig att det inte är något 
farligt. Men fobin är proble-
matisk, då vattnet alltid är 
stort, man kan drunkna och 
man vet inte vad som finns 
där nere.

– Samtidigt som vuxna vill 
att barnen ska ha kul i vattnet 
skrämmer man hela tiden 
upp dem genom att ropa på 
dem att de inte får gå för lång 
ut för då ”kan de drunkna”. 
Detta måste man självklart 
säga till sina barn, men kan-

ske måste man 
noga fundera 
ut hur man 
förklarar för 
barnen. De 
kan tolka det 
som att vatten 
betyder ”jag 
drunknar”, sä-

ger Maare Tamm.
Om ett barn utvecklar en 

fobi för vatten resulterar det 
inte bara i att barnet inte vill 
bada om somrarna, barnet 
vågar heller inte dusch eller ta 
ett bad hemma i badkaret.

– Det är verkligen inte kon-
stigt att vissa barn blir rädda 
för vatten. När man är liten 
behöver man struktur och 
fasta former för att förstå. 
Vattnet flyter och har inga 
kanter, det är svårt för små 

barn att förstå vattnet, säger 
Maare Tamm.

Barn kan även dra på sig 
social fobi. Detta brukar dyka 
upp när barnen börjar sko-
lan. Om man är blyg och till-
bakadragen kan det vara job-
bigt att börja skolan eftersom 
man tvingas in i ett socialt 
sammanhang. Man måste le-
ka med barnen, man måste 
hålla föredrag för en stor klass 
och man åker iväg på skolre-
sor. För den som har svårt att 
hävda sig kan detta bli en job-
big tid.

Barn som råkar ut för utfrys-
ning och mobbning kan ock-
så drabbas av social fobi. Ett 
utåtriktat barn som inte kom-
mer in i gemenskapen kan 
omformas till ett mer inåtrik-

tat barn. Därför är det viktigt 
att tidigt uppmärksamma 
varningssignalerna och skaffa 
hjälp.

Enligt Maare Tamm finns 
det bara ett sätt att bli av med 
fobier – att tvinga sig in i det 
som gör en rädd. I små steg 
måste man öva sitt barn att 
klara av att se på den där spin-
deln, doppa fingret i vattnet 
eller prata inför en klass.

– Till slut märker barnet att 
det nog inte var så farligt än-
då. Om man känner att man 
inte klarar av träningen finns 
hjälp att få på kliniker som 
inriktat sig på fobier. De flesta 
fobier dyker upp när man är 
barn, så det kan vara värt 
mycket att öva bort fobin så 
fort som möjligt, säger Maare 
Tamm. ●

  rädslan ska bli fobi
          till vardagen – men det fi nns sätt att bli fri från dem

Rädslor som förstärks av ett funktionshinder

Maare Tamm
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GUIDE kraft

römmen är att ha en 
övergripande plan. En 
plan som ger ett helhets-
grepp om de olika insat-
ser som görs och möjlig-
het att ligga steget före. 

En plan som utgår från barnets villkor. 
För de flesta föräldrar till barn med 

funktionshinder är det fortfarande bara 
en dröm. Lösningen kan vara att göra en 
egen handlingsplan – själv eller tillsam-
mans med någon kunnig person inom 
vården eller omsorgen.

Många barn och unga med funktions-
hinder har faktiskt laglig rätt till en 

skräddarsydd plan för hur vård och stöd 
ska utformas på bästa sätt. Det gäller alla 
som får stöd enligt LSS, Lag om särskilt 
stöd till vissa funktionshindrade.

Men i verkligheten är det väldigt få 
som får det. Och långt fler barn, de som 
inte tillhör LSS, har inte ens rätt att krä-
va att få en individuell plan.  

När ett barn får ett funktionshinder el-
ler drabbas av en svår sjukdom vill man 
gärna tro att samhället omedelbart sätter 
in en grupp specialister som tillsammans 
ser till att barnet snabbt får all den hjälp 
som finns att tillgå. Tyvärr fungerar det 
inte riktigt så i praktiken. Alltför ofta 
kommer insatserna alltför sent eller med 
dålig samordning.

Det är ingen brist på planer. Landstingets 
habilitering gör sin plan, kommunens 
handikappomsorg sin, skolan sin och så 
vidare. Men att få ett helhetsgrepp är inte 
enkelt, om inte de olika verksamheterna 
gör en medveten satsning på att samord-
na planerna. Det låter inte så svårt och 
visst finns viljan till samordning hos de 
allra flesta, men inte desto mindre är det 
ganska ovanligt att barnet får det där op-
timala stödet som en samordning skulle 
kunna ge. ”Systemet” i sig själv lägger ofta 
hinder i vägen.

Barn och ungdomar som har rätt till 
insatser enligt LSS (Lag om stöd och ser-
vice till vissa funktionshind rade) har 
även lagstadgad rätt till en ”individuell 
plan”, som tar det helhetsgrepp som be-

UTAN EN PLAN FÖR    
Så skapar du en handlingsplan på ”Kalles” egna villkor

Text: Valter Bengtsson
valter.bengtsson@faktapress.se

D

3 snabba tips

1. HITTA EN SAMORDNARE som är en 
person som du har förtroende för.
2. VAR SJÄLV AKTIV när det gäller att 
styra planens innehåll och arbetspro-
cessen.
3. SE TILL ATT DET blir barnets och 
familjens plan. Gå inte med på något 
som du inte själv gillar.

När får alla en guide till rätt vård?
Många anser att det behövs 

lagändringar som ger föräldrar 
möjlighet att kräva en individuell 
plan, oavsett om barnet ingår i LSS-
kretsen eller inte.

DEN BORGERLIGA regeringen har talat 
om att införa ”guider” eller ”lotsar” 
inom vården. Lotsarna ska ge 
vägledning men det återstår ännu att se 
vad det blir i praktiken av dessa 
ambitioner. 
Om alla patienter får en guide inom 
vården handlar det om en stor 
förändring som troligen tar tid att 
införa. Några konkreta förslag har 
regeringen ännu inte presenterat.

UNDER VÅREN PUBLICERADE 
socialstyrelsen en utredning 
(Gemensam planering på den 
enskildes villkor) med en rad förslag 
som i praktiken skulle ge mångdub-
belt fler personer med funktionshin-
der rätt till en samordnad planering.

MED INFORMATION OM individuell 
planering finns på bland annat här:
www.socialstyrelsen.se
www.fub.se      www.autism.se

MER INFORMATION om Ann-Marie 
Stenhammar finns på www.
stenhammar.se
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En guide åt alla? 

hövs för att alla ska arbeta 
mot samma mål. Men den-
na lagparagraf har bara 
marginell betydelse.

Det första problemet med 
lagens paragraf om indivi-
duell plan är att bara ett få-
tal av de personer som till-
hör LSS-gruppen i verklig-
heten får en individuell 
plan. För några år sedan be-
dömde socialstyrelsen att 
fem procent fick individu-
ell plan, idag tror man att 
andelen har ökat till sju 
procent.

Det andra problemet är 
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att de flesta som har funk-
tionshinder eller särskilda be-
hov inte tillhör LSS-kretsen. 
Deras hinder kan vara svåra 
men ändå inte tillräckligt all-
varliga för att de ska ha laglig 
rätt till individuell plan.

De flesta föräldrar kan alltså 
bara hoppas att personalen inom 
vården och handikappomsorgen 
ser till att samordna sina insatser i en 
gemensam plan.

Eller så bestämmer man sig som föräld-
er eller anhörig att helt enkelt upprätta en 
egen handlingsplan – med eller utan 
landstingets och kommunens medverkan.

Som förälder ska man givetvis inte ta 
på sig mer ansvar än nöden kräver. Det 
är tufft nog ändå att ha de sociala och 
ekonomiska ansvaret för barnet. För-
äldrarna ska inte behöva bli vårdare, ku-
rator, sjukgymnast och specialist på allt 
annat som barnet behöver. Det måste 
landstingets eller kommunens personal 
ta ansvar för. 

Men – ibland måste föräldrarna rycka in 
och se till att rätt insatser genomförs. För 
att kunna göra det behöver man en plan 
som formulerar målen och prioriterar in-
satserna.

Som förälder ska man i första hand se 
till att hitta någon person inom vården 
och omsorgen som kan fungera som en 
samordnare eller koordinator. Det måste 

vara någon som har bred kompetens och 
som kan driva utvecklingen framåt. Det 
måste också vara en person som föräld-
ern och barnet har fullt förtroende för.

Om detta inte lyckas får man överväga 
att själv ta på sig rollen som koordinator 
– det är avgörande för utvecklingen att 
det finns en koordinator som hela tiden 
driver på, så att de insatser som behövs 
verkligen genomförs och inte rinner ut i 
sanden. 

– Man kan göra en planering och do-
kumentera i en plan på sitt eget sätt men 
för många är det bra att få hjälp med 
samordningen, så att man slipper allt ar-

bete med att få ihop gemen-
samma möten etcetera. Min 
erfarenhet är att det blir jät-
tebra när det fungerar, säger 
Ann-Marie Stenhammar, fri-
lansande konsult och utredare 
som under många år föreläst 

om individuell planering enligt 
LSS-lagen för föräldrar som har 

barn med funktionshinder. 
– Intresset är alltid stort för att lä-

ra sig mer om individuell plan, men 
trots det  är det väldigt få som har en så-
dan plan, konstaterar hon.

I slutändan blir det ofta så att föräld-
rarna själva måste bevaka att planen ge-
nomförs och följs upp. 

– Ja, så blir det många gånger, säger 
Ann-Marie Stenhammar. På utbildning-
arna som Föräldrautbildningen inom 
Stockholms Handikapp- och Habili-
teringsförvaltning anordnar brukar jag 
ta reda på varför föräldrarna har kom-
mit och ett vanligt svar är att processen 
har runnit ut i sanden. 

Det finns bra exempel på hur en hand-
lingsplan kan utformas – se exempelvis 
det förslag som FUB (Riksförbundet för 
utvecklingsstörda barn, ungdomar och 
vuxna) och Riksföreningen Autism har 
sammanställt och som visas på nästa 
uppslag – men ingen detaljerad mall. 
Innehållet måste styras av vilka be-
hov personen med funktionshin-

  VÅRD OCH STÖD

Intresset är stort att lära sig mer om 
individuell plan, säger Ann-Marie 
Stenhammar.                Foto: Amie Stenhammar
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”Oavsett vad som står i olika lagar och regler
                                  kan vilken förälder som helst be att få en  
                      gemensam planering för sitt barn.”
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dret har. Därför gäller det att tänka 
igenom och välja ut vilka områden 

och situationer som ska tas upp i planen. 
Ska planen exempelvis omfatta skola och 
fritids?  

Viktigt är att planen ger besked – svart 
på vitt – om vem som är ansvarig för en 
viss insats och när den ska genomföras.

Hur långsiktig planen ska vara beror 
på den enskilda personen. Det kanske 
handlar om att, långt i förväg, planera 
för att en tonåring ska kunna flytta hem-
ifrån. Kanske fokuserar planen på att 
klara en skolövergång på ett smidigt sätt 
och utan att tappa bort viktig kunskap  
hos skolpersonalen. Kanske handlar det 
om en akut situation, exempelvis ett 
skolbarn som får täta krampanfall och 
mobbas av klasskamraterna.

Det är också viktigt att planen slår fast 
när hela arbetsgruppen, som består av 
personal från alla berörda verksamheter, 

ska träffas och när insatserna ska följas 
upp och utvärderas.

En väl utformad handlingsplan är inte 
bara ett verktyg för att driva på de insat-
ser som ditt barn behöver. Planen kan 
också vara ett medel för att utverka fler 
och bättre stöd från samhället. Med en 
plan ser man behoven tydligare och i rätt 
sammanhang. Att få svart på vitt doku-
menterat vad som behöver göras under-
lättar helt klart. Alla kan se nyttan av oli-
ka insatser och det gör det enklare att ar-
gumentera för olika insatser.

Samtidigt får man inte lägga alltför 
mycket fokus på planen som ett doku-
ment – det allra viktigaste är själva ”pro-
cessen”, det vill säga att informationsut-
bytet fungerar bra och att rätt arbete blir 
utfört.

Ett område som sällan tas med i plane-
ringen är familjens ekonomiska situa-
tion, trots att många insatser har direkt 

eller indirekt ekonomisk betydelse. Vissa 
hjälpmedel är gratis, andra får föräldrar-
na själva betala för, eller bli utan. Och 
vilka blir de ekonomiska konsekvenser-
na om föräldrarna väljer att själva bli as-
sistenter för sitt barn? Hur påverkas 
vårdbidrag och handikappersättning av 
olika insatser? Detta är svårt att ha koll 
på och behöver därför diskuteras i ett 
större sammanhang. 

Som förälder kan man känna oro för att 
berätta alltför mycket om familjens och 
barnets situation. Informationen be-
handlas med sekretess, men för att sam-
arbetet ska fungera måste de berörda 
personerna utbyta information på ett 
ganska öppet sätt. Man kan dock som 
förälder styra vilken information som 
ska vara öppet redovisad. Kanske vill 
man inte att barnets skolrektor ska få 
kännedom om allt, utan bara vissa delar, 
och då kan man välja ut relevant infor-
mation.

Varför behövs en 
gemensam planering?
Om det inte finns en gemensam, sam-
ordnad plan kommer insatser från olika 
verksamheter att dra åt olika håll. Med 
en handlingsplan blir det enklare att fo-
kusera på vad som är bäst för personen 
som har funktionshindret. I värsta fall 
kan olika insatser från sjukhus, habilite-
ring, skola, fritidshem etcetera annars 
motverka varandra. Se till att planen blir 
ett verktyg för barnet – inte en intern 
plan för personalen. Om planen görs på 
rätt sätt får den stor nytta för barnet.

Hur hittar man 
en samordnare?
För att få ett helhetsgrepp behövs en 
samordnare eller koordinator som har 
överblick över alla insatser som görs i 
olika verksamheter inom landsting och 
kommun. Samordning är nyckeln till 
framgång. Det är därför viktigt att välja 
ut rätt person som samordnare. Det 
måste vara någon som kan ”systemet”, 
som vet hur samhället och de olika in-
satserna fungerar, men också en person 
som har ork och kraft att driva på och 
som kan hålla effektiva möten. Kanske 

är det en kurator från habiliteringen, 
kanske en handläggare från kommunens 
handikappomsorg. Det kan också vara 
en förälder som sköter samordningen 
ensam eller tillsammans med exempel-
vis en kurator. En förälder kan också ta 
hjälp av vänner och bekanta, eller ha 
med sig en duktig person från en handi-
kappförening som handledare. 

”Det är inte alltid lätt att hitta en koor-
dinator eller samordnare”, säger Ann-
Marie Stenhammar. ”Det är viktigt att ha 
någon som man har förtroende för och 
som hjälper till med planeringen. Känn 
efter – är det här rätt person? Om du kän-
ner dig i underläge i kontakterna så kan 
du ta med en granne, en vän eller en råd-
givare från handikappföreningen.”

När kan man kräva att 
få en gemensam plan?
Om barnet ingår i den grupp som får stöd 
enligt LSS finns laglig rätt till indiviuell 
plan, vilket är detsamma som en samord-
nad plan. Möjligheten utnyttjas dock säl-
lan – idag bedöms sju procent av alla som 
får stöd enligt LSS ha en indivduell plan. 

Även enligt Socialtjänstlagen finns 
möjlighet att få till en individuell plane-
ring och en plan. Även om det inte tyd-
ligt anges i lagen kan det användas som 
argument för en samordnad planering.

Lokalt finns olika regler för planer av det 
här slaget. Landstingens habiliteringar kan 
ha sina egna regler. Stockholms landsting 

erbjuder tillsammans med länets kom-
muner något som heter BUS, barn- och 
ungdomsplaner. En BUS-plan görs för att 
få samordning av olika kontakter när bar-
net eller ungdomen och familjen har kon-
takt med flera olika verksamheter.

Oavsett vad som står i olika lagar och 
regler kan man som förälder alltid be att 
få en gemensam planering för sitt barn. 
En plan är självklart värdefull även för 
personalen. I normalfallet är alla välvil-
ligt inställda till en samordning.

Hur kommer man 
igång med planen?
Det är viktigt att alla berörda från de olika 
verksamheterna träffas på ett gemensamt 
möte. Kontakta kuratorn på habilitering-
en, en handläggare hos kommunen eller 
någon annan som känner till barnets si-
tutation för att få till stånd ett möte.

Hela tiden är det viktigt att se till att pla-
nen förändras i takt med att förutsätt-
ningar och behov ändras. Planen måste 
följa med i personens utveckling. ”Många 
planer är ambitiösa men stämmer inte 
överens med den verkliga situtationen”, 
säger Ann-Marie Sten hammar, som beto-
nar att planeringen måste förändras i takt 
med att barnets situation ändras.

Om det är svårt att komma till skott 
med en plan – eller att få den att bli ett 
fungerande verktyg – ska du klaga hos 
berörd personal eller dess chefer. Man 
kan också vända sig till länsstyrelsen 

Fortsättning från föregående sida
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med klagomål. Det är viktigt att länssty-
relserna får information om sådant som 
inte fungerar bra, eftersom länsstyrelser-
na gör granskningar.  Ge inte upp. En ge-
mensam plan ligger i allas intresse och är 
värd att kämpa för.

Hur ska målen se ut?
Det bör finnas mål både för kort och lång 
sikt. Det är avgörande att alla är överens 
om de uppsatta målen, så att de inte ifrå-
gasätts av någon av de som arbetar med 
barnet. Lika viktigt är att målen utgår 
från barnets villkor och önskemål. ”Även 
om barnets mål verkar ouppnåeligt är 
det viktigt att det inte ifrågasätts utan att 
alla är överens om att hjälpas åt på vägen 
dit”, säger Ann-Marie Stenhammar. 

Målen måste också vara skrivna på ett 
sätt som gör att föräldrarna och barnet 
känner igen dem som sina egna mål. 
Målen ska fomuleras med barnets eller 
föräldrarnas egna ord. Om man, som barn 
och förälder, inte känner sig hemma med 
målen i planen måste man säga ifrån!

Är det alltid bra med en 
planering?
Nej, om de olika planerna inte är samord-
nade så kan de vara mer till problem än 
till stöd. Föräldrar riskerar att få ägna all-
deles för mycket tid åt planeringsmöten 
som ändå inte leder någonstans. Det finns 
en risk för att själva planeringsdokumen-
tet blir viktigare än genomförandet. I så 
fall måste man som förälder slå näven i 
bordet och kräva skärpning!

Om planeringen inte sker på det en-
skilda barnets villkor kan den vara till 
mer skada än nytta. Barnets behov och 
önskemål måste vara utgångspunkten. ●●

Så funkar det i Norge ... 

Ny utredning vill ge ”alla” rätt 
till individuell plan

DETTA FÖRESLÅR UTREDARNA: 
• Dagens regelverk ska 

harmoniseras och komplette-
ras, för att underlätta att 

individuella planer samord-
nas.

• Den enskilde måste ha 
möjlighet att begära en 
övergripande plan, som de 
olika verksamheterna gör 
gemensamt.

• För att hålla samman och 
följa upp planeringen behövs 
en koordinator som är 
huvudansvarig.

• Arbetet ska förankras 
genom ett långsiktigt och 
genomtänkt arbete.

Individuell plan för 
………………………………………….
Närvarande: …………………………….……
Planen upprättas av: …………………………….……
Plats och datum: …………………………….……
1. Hur har jag det nu? Beskriv din situation och det som är viktigt för dig.
2. Hur vill jag att det skall vara? Hur skulle jag vilja att mitt liv såg ut? Vad är allra viktigast för mig att förändra? Vad kan vänta ett litet tag och vad måste ändras omgåen-de?
3. Hur skall jag uppnå dessa mål? Vilka insatser behöver jag? Var och när behöver jag hjälp?
4. Det här bestämde vi tillsammans:
- Att……………………………Klart:………………………(ansvarig:………..)- Att……………………………Klart:……............... ………(ansvarig:………..) Osv.

Plats och datum för nästa möte: …………………………….……Ansvarig för utskick av kallelse: …………………………….……Personer som ska kallas: …………………………….……
Planen undertecknas av:
…………………………….…… …………………………….……Personen som planen  Personen som upprättat/gäller för samordnat planen (eller företrädare för henne/honom)
Övriga personer/instanser som får ta del av planen:

Detta kan vara en svår balansgång. 
Ofta känner man att det är brist på infor-
mation som är problemet – men samti-
digt kan det finnas skäl att inte lämna ut 
allt.

Beväpna dig med tålamod – och om du 
är tillräckligt envis ska du nog få till stånd 
en samordnande planering som ger re-
sultat.

Du kan i så fall se fram emot att få en 
bättre helhetsbild av ditt barns behov, 
det blir enklare att ställa krav på effektiva 
insatser, du kan få information i god tid 
och bättre beredskap inför kommande 
förändringar. Dessutom får du mer kun-
skap om dina och barnets rättigheter och 
koll på vart du ska vända dig med olika 
frågor. 

Detta löser förstås inte problemet med 
ditt barns funktionshinder, men för-
hoppningsvis blir det en viktig hjälp när 
det gäller att prioritera och se vilka åtgär-
der som är viktigast att göra först. ●●

Norge anses ligga långt före 
Sverige när det gäller 
individuell planering av 
sjukvård och socialtjänst. 

ALLA NORRMÄN som behöver 
långvariga och sammansatta 
tjänster har rätt till en 
individuell plan som ska 
innehålla följande:

• översikt över mål, 
resurser och behov

• vem som deltar
• vem som ansvarar för 

samordning och att driva på
• översikt över aktuella 

insatser, omfattning och 
ansvariga

• beskrivning av hur 
insatserna ska genomföras

• översikt över samarbe-
ten som är nödvändiga eller 
önskvärda

ERFARENHETERNA från Norge 
visar att planeringen inte 
fungerar om det inte finns en 
huvudansvarig som kan 
hjälpa och stödja den 
enskilde personen.

... och så här blir det kanske i Sverige
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Gör din egen plan!Exempel på hur en plan kan se ut (Källa: FUB:s och RFA)
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Om jag skulle förändra någonting i 
hela världen skulle det vara att min 
lillbror fick bli frisk!

Varför vill jag det?
Jo, för det skulle vara roligt med en 

frisk lillebror att leka med och spela spel 
med.

Vad skulle hända?
Han skulle kunna byta klass till 2B i 

min skola, han skulle kunna lära sig 
läsa så han själv kunde läsa sina 
favoritböcker, vi skulle kunna gå på bio 

tillsammans. Vi skulle 
kunna prata med 
varandra, jag skulle 
kunna fråga vad han 
gjort idag och vad han 
tyckte om saker. Jag 
skulle kunna fråga om 
det gör ont när han 
trillat och gjort sig illa. 
Han skulle kunna hjälpa 

till med olika saker. Han skulle kunna 
gå med mig på Gröna Lund. Han skulle 
kunna gå med mig på simhoppningen.

Vi skulle kunna cykla till badhuset 
tillsammans!

Vad skulle min familj tycka?
De skulle bli jätteglada! Mamma 

skulle tycka att det var bra att han 
kunde gå på toaletten själv. Det skulle 
vara skönt om han slapp få några fler 
anfall. Han skulle slippa ta så mycket 
mediciner. Han skulle sova på nätterna.

Om min lillebror blev frisk på riktigt, 
skulle jag vara gladast i hela hela 
världen!

Emil Hammarin klass 4B

PARO ser med stigande 
oro på hur branschen 
personlig assistans utvecklas. 

De få företag som totalt 
saknar varje form av seriosi-
tet och etik håller på att helt 
rasera all trovärdighet och 
det kommer att drabba alla i 
branschen lika hårt.

PARO deltog på mässan 
Leva & Fungera i Göteborg i 
slutet av april. Där deltog för-
utom alla de assistansföretag 
som försöker hitta nya 
kunder (brukare) genom att 
erbjudan en kvalitativ 
assistans, även assistansföre-
tag som erbjöd nya kunder 
(brukare) mycket stora 
kontanta ersättningar om de 
bytte anordnare. PARO:s 
medlemmar anser att de 
företag som beter sig på detta 
sätt inte bör finnas på 
marknaden. Vi anser också 

att de kunder (brukare) som 
lockas av de här företagens 
erbjudanden handlar mycket 
kortsiktigt och förstör för sig 
själva och alla andra som är 
berättigade till personlig 
assistans.

PARO verkar för att 
branschen ska saneras 
genom att alla seriösa företag 
samverkar och sprider 
kunskap till gamla och nya 
kunder (brukare), till 
politiker, myndigheter och 
allmänhet. 

Vi tror på en positiv 
utveckling genom aktiv 
tillsyn och tillståndsplikt 
med tydliga krav och 
kriterier som arbetas fram 
tillsammans med PARO, 
tillståndsgivande myndighet 
och kunderna (brukarna). 

PARO tror inte att redovis-
ning av bidraget i form av 

förutbestämda procentsatser 
för lönekostnader är en 
framgångsrik väg. Det är 
bara ett sätt för politiker att 
visa handlingskraft och 
kommer, vid en 
närmare gransk-
ning, att visa sig 
totalt verkningslöst.

De företag som 
vill framstå som 
seriösa måste gå 
samman och 
gemensamt stödja 
en utveckling som 
innebär aktiv 
tillsyn och tillstånd 
med tydliga krav och 
kriterier. Det slutliga målet 
ska vara certifiering som 
bygger på accepterade 
kvalitetssäkringssystem.

I flera andra branscher har 
man genom bildande av 
branschorganisationer 

lyckats styra upp och få bort 
lyckosökare som fördärvar 
för den seriösa aktören. Det 
är dags att vi alla anordnare 
som vill kunna fortsätta att 

vara seriösa, sluter 
upp, samarbetar så 
att vi får ett stopp 
på den oseriösa 
verksamheten. Alla 
ni anordnare som 
var med från 
början när refor-
men tog form, kom 
fram och slut upp 
så att reformen kan 
fortsätta i den anda 
och intention som 

var tänkt från början. Alla ni 
kunder (brukare), ställ krav 
på era anordnare och gå inte 
på de kortsiktiga lösningar-
na. Tillsammans kan vi 
bevara denna fina reform.

PARO
Ordförande Lars Forsberg

Lars Forsberg är mycket kritisk till delar av assistansbran-
schen – en verksamhet som just nu är under utredningen av 
den statliga LSS-kommittén. Läs även Föräldrakrafts tema 
om assistans i nummer 3, 2007.

Assistansanordnare till storms: 

Oseriösa företag 
raserar branschen
Företag som saknar seriositet 
och etik håller på att undergräva 
trovärdigheten för assistansbran-
schen, skriver Lars Forsberg, ord-
förande för PARO, Privata Assis-
tansanordnares Riksorganisation.

Om jag fick förändra någonting i hela världen...

Föräldrakraft nr 
3, 2007

Emil 
Hammarin
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Föräldrakraft – 
vilket passande namn på en 
bra tidning. Och vilket 
passande namn på oss 
föräldrar som läser den! 

Kraft är precis vad vi 
föräldrar måste ha. Kraft, 
ork, energi, tålamod och vid 
sidan av det gärna en jurist-
utbildning inklusive några 
poäng retorik. Därtill finns 
bra-att-ha-titlar som vi kan 
vara betjänta av såsom – 
sjukgymnast, läkare, logoped, 
specialpedagog, terapeut 
med mera. Vi är, eller åtmins-
tone borde vara, supermän-
niskor. Men vi är ”bara” 
föräldrar och ibland tryter 
kraften. 

Om jag kunde lägga mina 
pågåenden LSS-ärenden, 
överklagan till länsrätten om 
vårdbidrag och dagisproblem 
i knäet på ”någon” som kunde 
ta vid nu när jag för dagen 
känner att jag inte orkar mer. 
Inte ett avslag till, inte en tvist 
till, inte ett ifrågasättande till, 
inte en kommentar till. Jag är 
trött, jag är less, jag känner 
mig kränkt, jag tycker att min 
son förolämpas och diskrimi-
neras. 

Men jag kan inte lägga mig 
platt ner och låta dem köra 
över oss, och det finns inget 
knä att lägga pappersluntor-
na i, och ingen annan är 
insatt i alla ärenden och i min 
sons behov som jag. Så – 
kraften får inte tryta. 

Av de ärenden som tar min 
kraft nu, och några månader 
tillbaka, så är det dagisfrågan 
som är den stora. Min snart 
femårige lilla kille med 
Downs syndrom går på dagis. 
Problem har funnits sedan 
start, så klart, men de har vi 
övervunnit och allting har 

varit frid och fröjd en längre 
tid. Han trivs, jag har känt 
mig trygg att lämna honom, 
och han har en otroligt 
engagerad och kunnig resurs 
som är guld värd för oss. 
Avdelningen har varit något 
stor, med 20 barn, men det 
har fungerat och man har job-
bat utifrån hans behov med 
Karlstadmodellen, tecken och 
bilder, med alla barnen. 

Men så händer det. 
Budgeten ändras. 

Neddragningar. Och vips en 
morgon kommer vi till dagis 
och istället för 20 barn på 
avdelningen är det nu 40 
barn – man har helt sonika 
tagit bort en personal och för 
att klara det slagit ihop två 
avdelningar och rivit väggen 
dem emellan. Utan kommu-
nikation med oss föräldrar. 
Utan att fundera på konse-
kvenser för bland annat min 
son och en dagiskompis till 
honom som bägge har behov 
av särskilt stöd. Det här 
hände i februari. Sedan dess 
har vi slagits mot rektor, 
nämnd och nämndeordfö-
rande, kommunfullmäktige, 
förvaltningschef och ingen-
ting har hänt. 

Vi har anmält till 
Handikappombudsmannen 
att vi anser våra barn 
diskriminerade men de tar 
inte upp ärendet. Vi har 
anmält till Skolverket att 
kommunen inte följer 
de allmänna råd som Skol-

verket utfärdat, vilka säger att 
för att barn i behov av 
särskilt stöd ska få sina behov 
tillgodosedda  och utvecklas 
på ett optimalt sätt bör de gå 
i en förskolegrupp om färre 
än 15 barn. Här har inget 
beslut fattats ännu. 
Skolverket har tillställt 
kommunen en del frågor 
som de vill ha svar på och 
svarstiden har ännu inte gått 
ut. Jag kan bara hoppas! Jag 
vet från expertis att den här 

miljön inte är bra för min 
son. Den ger honom inte 
maximal möjlighet till 
utveckling. Den kan snarare 
vara hämmande för honom. 

Skolverket säger i sina 
allmänna råd att ”i en lagom 
stor grupp kan varje barn 
skapa relationer till de andra 
barnen...” och att om gruppen 
”är för stor har barnen svårt 
att överblicka relationerna och 
känslan av anonymitet och 
otrygghet ökar”. 

Min son har ännu inget tal. 
Han kommunicerar med ett 
tjugotal tecken vilka i huvud-
sak är kända endast för hans 
resursperson. Han har inte 
namn på personerna i sin om-
givning, han kan inte tala med 
dem och inte de med honom. 
Hur ska han kunna knyta 
relationer till dem? Sedan 
denna jätteavdelning skapa-
des har han mer och mer 
blivit hänvisad till sin resurs-
person. Han deltar inte i 
förskoleverksamheten på 

samma vilkor som de andra 
barnen. Personalen har inte 
längre tid att jobba med 
tecken och bilder. Det fina 
dagsschemat i bilder som 
tidigare fanns uppsatt är 
borta. Inga tecken tränas med 
barnen. Konsekvenserna för 
min son har blivit precis de 
som Skolverket pekar på ”han 
har svårt att överblicka 
relationer, han blir anonym 
och otrygg”. Jag har skrivit till 
politiker, rektor, kommunfull-
mäktige. Jag har haft en lång 
insändare i lokaltidningen om 
ärendet där jag samtidigt bjöd 
in politikerna till att debattera 
frågan om fosterdiagnostik 
och mitt barns rättigheter. 
Endast en politiker hörde av 
sig. Jag hade väntat mig mer. 

Men nog är det så att 
politikerna är fega och inte 
vågar stå för sin åsikt att det 
vore bättre om våra barn 
aldrig fick födas. Om samhäl-
let  kunde slippa höga 
kostnader för dem och 
samtidigt inte behöva tampas 
med oss föräldrar som har 
kraft och tro på våra barns 
möjligheter och rättigheter! 
Jag lever med den här och alla 
andra frågor som rör min 
kära son, sover med dem, tar 
med mig dem till jobbet, 
gråter över dem, älskar dem, 
tar med mig dem i min roll 
som mamma, tillbringar 
timmar nattetid vid datorn 
för att söka och kräva svar. 

De svar jag har fått från 
beslutande i kommunen visar 
pinsamt nog att man inte ens 
förstått frågan! Man har inte 
ens bemödat sig att sätta sig in 
i ärendet ordentligt, man 
jämför äpplen och päron, och 
skyller på varandra så att i 
slutänden ingen är ansvarig. 
Maktlös känner jag mig och 
stundvis vet jag inte vart jag 
ska vända mig eller hur jag ska 
orka fortsätta. Men så tittar jag 
på mina två barn, snusar på 
dem när de sover, och visst 
kommer kraften åter! Kraften 
finns där för mig och barnen 
och jag kommer att göra allt 
som står i min makt för att 
bägge mina barn ska få växa 
upp i ett samhälle där allas 
tillhörighet är självklar. För jag 
måste tro att en dag når vi dit. 

Lena Westerberg
Söderhamn

Kraft är precis vad vi 
föräldrar måste ha

”Vips har det blivit 
40 barn i grup-
pen istället för 20, 
utan att bry sig om 
konse kvenserna”

Vi borde vara supermänniskor, men vi är ”bara” föräldrar, 
skriver Lena Westerberg, och önskar att hon för en dag 
kunde slippa all kamp. Men det kan hon inte. 
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När skolminister Jan 
Björklund medverkade på 
särskolans rikskonferens i 
Norrköping i mars gav han 
ett tydligt besked från den 
nya regeringen: Särskolan ska 
vara kvar som egen skolform.  

Bakgrunden är att det 
under den förra regeringen 
tillsattes en utredning, 
Carlbeckkommittén, med ett 
ursprungligt direktiv om att 
särskolan som egen skolform 
skulle upphöra. Efter 
protester från personal och 
föräldrar med barn i särsko-
lan backade rege ringen, men 
det ursprungliga målet kom 
ändå att prägla kommitténs 
arbete.

Den nuvarande regering-
ens inställning är att beva-
randet av särskolan som egen 
skolform i grunden handlar 
om att ge barn med utveck-
lingsstörning en garanti. Att 
särskolan på olika sätt 
samverkar med andra 

skolformer är bra, men det 
finns en specialkompetens 
inom särskolan som grund- 
och gymnasieskolor sällan 
kan erbjuda. 

Särskolans organisation 
eller form ska inte begränsas 
av några politiska beslut. Hur 
man organiserar skolgången 
måste utgå från varje enskilt 
barns situation och förutsätt-
ningar. 

För en del barn kan en 
integrerad lösning tillsam-
mans med elever i en vanlig 
grundskoleklass fungera 
alldeles utmärkt. Olika 
lösningar, som till exempel 
individintegrering av 
särskoleelever i grundskole-
klasser, integrering av 
särskoleklasser i grundskolor, 
separata särskoleklasser och 
särskolor, ska accepteras. Allt 
efter noggrann avvägning av 
varje elevs förutsättningar 
och behov. 

Vad gäller särskolans 
organisation finns det inga 

planer på förändringar från 
regeringens sida. Det ska 
fortfarande vara upp till varje 
kommun och skola att, 
ut ifrån elevernas behov, 
organisera skolgången inom 
särskolan på bästa sätt. 

Det finns självklart 
områden inom särskolan 
som behöver förbättras. Ett 
arbete med en ny skollag 
pågår och frågor som rör 
särskolan ingår i det. 

En fråga för ställnings-
tagande rör föräldrarnas 
valfrihet. Det är viktigt att 
föräldrarna har starkt 
inflytande över sina barns 
skolplacering, om det ska vara 

i särskola eller grundskola. 
Den försöksverksamhet som 
nu pågår med föräldrarnas 
rätt att välja skolform 
kommer att förtydligas i den 
nya skollagen.   

En annan fråga som fått 
mycket uppmärksamhet är 
den stora ökningen av antalet 
elever i särskolan som skett 
sedan början av 1990-talet. 
Det får inte förekomma att 
elever som egentligen inte hör 
hemma i eller gynnas av en 
placering i särskolan ändå 
placeras där, på grund av att 
grundskolan inte klarar av sin 
uppgift att ge alla barn det 
stöd de har rätt till. 
Målgruppen för särskolan ska 
vara barn med utvecklings-
störning – ett tydligt krav på 
att mottagande i särskolan ska 
föregås av en grundlig 
utredning kommer att skrivas 
in i den nya skollagen. 

Ulf Nilsson (fp)
Fredrik Malm (fp)
Ledamöter av riksdagens
utbildningsutskott

Fredrik Malm (fp) Ulf Nilsson (fp)

”Särskolan handlar om att ge barn med utvecklingsstör-
ning en garanti”, skriver Fredrik Malm och Ulf Nilsson 
från riksdagens utbildningsutskott. De besvarar där-
med den hårda kritik som i förra numret av Föräldrakraft 
framfördes mot skolminister Jan Björklunds framträdan-
de på särskolans rikskonferens i mars.

”Särskolan är en garanti”
FP FÖRSVARAR SIG...

... partikamrater 
rycker ut

Vill bara påpeka ett faktafel 
som jag påträffat i guiden om 
LSS i Föräldrakraft nummer 
2. Precis som ni skriver finns 
10 insatser enligt LSS, men ni 
har glömt insats nummer 5 

som är avlösarservice, vilket 
gör att de andra punkterna 
inte stämmer vad gäller 
numrering. Vidare är nummer 
10 som ni tar upp, ”omvård-
nad – fritid och kultur” ingen 

insats enligt LSS. 
INSATSERNA SER ut enligt 
följande:

1 Råd och stöd
2 Personlig assistans
3 Ledsagarservice

4 Kontaktperson
5 Avlösarservice
6 Korttidstillsyn
7 Korttidsvistelse
8 Boende (barn)
9 Boende (vuxna)

10 Daglig verksamhet

Elina Lundbäck
LSS-handläggare
Botkyrka kommun

10 insatser enligt LSS

”Det ska vara upp till 
varje kommun och 
skola att organisera 
skolgången inom 
särskolan på bästa 
sätt.”
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Hej, mitt namn är 
Susanne och jag har en son 
på 16 år med diagnosen 
autismspektrum. 

Det hela började när jag 
bad om extra hjälp i matte för 
min son i årskurs fem, för jag 
märkte att han inte hann 
med. I årskurs sex började det 
hända att han skolkade från 
skolan och var mycket sjuk, 
påhittade sjukdomar. Han 
hängde med så gott det gick 
med mycket hjälp hemifrån.

Sedan kom högstadiet där 
han vägrade att gå för att han 
blev utesluten från kompisar 
eftersom han är en kille som 
är försiktig och inte tar för 
sig. Det var då helvetet 
brakade loss. Han gick inte 
till matsalen utan satt själv i 
klassrummet och åt mackor 
hemifrån, han gick inte ut på 

rasterna. Lärarna brydde sig 
inte. Vid denna tidpunkt 
hade jag redan tagit kontakt 
med BUP och deras reaktion 
var att ”det är inte fel på din 
son utan det är skolan som 
gör fel”, och det blev möte på 
möte. Här var rektorer, 
lärare, kurator och psykolo-
ger inblandade.

Min son blev mobbad av 
både sina klasskompisar och 
lärare och han övervägde 
mer än en gång att ta sitt liv. 
Jag som mamma blev tokig 
och ledsen. Som tur var hade 
jag ett otroligt stöd av mina 
föräldrar som också tog 
kontakt med skolan. När 
halva åttan var över, gjordes 
en test som sa att han hade 
diagnosen autismspektrum 
och att han då kunde få hjälp 
på särskola istället. 

På särskolan var 
tempot lugnare. Vad 

jag inte fick reda 
på då var att om 

man går i 
särskola är 

man 
klassad 
som 
mindre 
vetande 
av 
sam-
hället. 
Du kan 
inte 

tänka själv och absolut inte 
utföra ett riktigt jobb. Det sa 
syokonsulenten rent ut på ett 
klassmöte och det gjorde mig 
rasande. Min son är en 
duktig kille som har tagit 
EU-kort till moppe och 
förbereder sitt bilkörkort. 
Det han ”har” varken syns 
eller märks, han behöver 
bara lite mer tid än ett så 
kallat ”normalt” barn.

Han blev flyttad och har 
klarat sin skola utan pro-
blem. Det var till och med så 
att hans första lärare på 
särskolan tyckte att han var 
för duktig för att vara här. 
Särskolan har i sin tur sänkt 
hans nivå på lärandet så att 
han idag inte kan lika mycket 
som en vanlig nia.  Han har 
nu gått ett extra år på 
särskolan för att jag trodde 
att han kunde komma ikapp 
lite till gymnasievalen.

Han har varit ute på 
arbetsmarknaden i olika 
perioder under cirka sex 
veckor per gång och har 
testat däckfirma, bilplåt och 
”mek”, och varit på Volvo 
Verdexa och Ipab för att 
nämna några. På alla arbets-
platser har man tyckt att han 
har fungerat mycket bra med 
arbetskamrater och arbete.

När det var dags att söka 
in på gymnasiet ville han lära 
sig  köra grävmaskiner, 

lastare och lastbil eller meka 
på motorcyklar. Med andra 
ord en yrkesutbildning. Jag 
hittade utbildningen hos 
UVS och glad i hågen 
skickade vi in papper. Jag 
ringer för att få ett förhands-
besked och får ett slag i 
magen. Han kommer inte in 
för han går i särskola och 
särskoleeleverna har ingen 
behörighet. Vad är detta? 
Bara för att min son har 
behövt hjälp med sina 
studier och för att han fick en 
diagnos är han en mindre 
vetande person med inga 
rättigheter i samhället utan 
klassas som ett dumhuvud. 
Nu står han utan gymnasi-
um. 

Detta kallar jag diskrimi-
nering på hög nivå. Kära 
föräldrar, tänk på vad ni gör 
innan ni sätter era barn på 
särskolan, om det inte 
verkligen behövs. 

Var beredda på att skriva ut 
era barn tidigare än vad jag 
kan göra för att min son ska 
få en framtid. 

En mamma som fortfaran-
de kämpar.

Sussie

re:@
Är du en lycklig vinnare av boken?

Vill du också göra dig hörd? 
Något som gör dig upprörd 
eller synpunkter på tidningen? 
Skriv till oss på sara.bengts-
son@faktapress.se!

Maila till info@faktapress.se
Skicka brev till 

Föräldrakraft, FaktaPress. 
Backebogatan 3, 129 40  
Hägersten.

Denna gång lottar vi ut 
”Stora boken om Bill & Bolla”. 
Fem läsare får boken hem-
skickad, nämligen Emil 
Hammarin, Lena Westerberg, 
”Sussie”, Elin Lundbäck och 
Eva Karlsson.

Som ett slag i magen: 

Min son 
stängs ute från 
yrkesskolan       

”Min son är inte 
sjuk och absolut inte 
mindre vetande utan 
är en väldigt normal 
kille som har tagit 
EU-kort till moppe.”

”Han har gått ett 
extra år på särskolan 
därför att jag trodde 
att han kunde kom-
ma ikapp lite inför 
gymnasievalen.”

Idel uppförsbacke. Sussies 
son vill köra lastbil, men med 
särskolebakgrund var rätt 
utbildning inte att tänka på.
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Hösten 2007
har vi plats för 
nya elever

NÄSTA NR

Nr 5/2007 kommer 
den 7 september!
Det här var sista Föräldrakraft innan sommaren. Men än tar 
vi inte semester! Ha koll på de senaste nyheterna och bästa 
sommartipsen på vår webb: www.foraldrakraft.se. Så 
återkommer vi med ett nytt fräscht nummer den 7 septem-
ber. Missa inte det!

SKÅDESPELAREN SUZANNE REUTER, berättar om 
sitt engagemang i det nystartade konsultföreta-
get ”Left is Right”, som inriktar sig på 
kompetent personal med Asperger 
 syndrom.

ATT BLI VUXEN. Många föräldrar oroar 
sig för hur barnen ska klara sig när de ska 
ta sig ut i vuxenlivet. Hur ska ungdomar-
na klara separationen från det trygga 
hemmet och hur ska föräldrar våga släppa 
taget? Vi träffar experter, föräldrar och 
ungdomar.

GUIDE RÄTTIGHETER. Föräldrakrafts översikt 
hjälper dig slå vakt om de rättigheter som du och 
dina barn har.

EKONOMI. Familjer med barn med funktionsnedsättningar 
kan många gånger få svårare att få ekonomin att gå ihop. 
Men ska det behöva vara så?

PLUS reportage, nyheter, tips och råd!

MISSA INTE NÄSTA NUMMER – beställ en prenumeration på 
10 nummer för 398 kronor inkl moms. Maila beställningen 
till annette.wallenius@faktapress.se

VAR MED OCH UTFORMA FÖRÄLDRAKRAFT TILL 
DEN TIDNING SOM DU SJÄLV VILL LÄSA!

Tyck till om aktuella frågor, saker du vill 
ändra på och tips om artiklar som du 

helst vill läsa. I det här numret 
presenterar vi Lottie Stjernqvist  (se 
sidan 11).
Hör av dig du också med ett mail 
till sara.bengtsson@faktapress.se 
om du också vill tycka till och 
hjälpa oss att göra tidningen riktigt 
läsvärd.

Annonstorget

Passa på att njuta av sommaren 
– i början av september är vi tillbaka 

med ett nytt nummer om rättigheter, 
ekonomi och massor av råd och tips.

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.)

Föräldrakraft har fått en fantastisk start. Responsen 
från läsarna är överväldigande och intresset från 
annonsörer mycket stort. Nu söker vi fler säljare som 
kan förstärka vår nuvarande säljare Lotta Appelqvist. Vi 
söker i första hand dig som har eget bolag och vill 
jobba på provisionsbasis. 

Vi söker även kontakt med företag som är intresse-
rade av att telefonförsäljning av prenumerationer. 

För mer information – kontakta Valter Bengtsson på 
tel 0709-560852 eller valter.bengtsson@faktapress.se

till Föräldrakraft Om barn och unga med särskilda behov

NR 4 
2007

kraft
JUNI-AUG

45 KR
inkl moms

12
NÖJESPARKER
FÖR FAMILJEN

Robert 
Wells 
om sonen 
som kom 
för tidigt:

”Allt blev 

kaos när 

Teddy 
föddes”

G
UID

E
G

Ö
R DIN EG

EN HANDLING
SPLAN 

Sommarspecial:

Så håller du 

fästingen borta

Ung matte sökes 

Hund räddar 
unga

Ska mitt 

barn boxas?
Ja, säger 
experten

Taktiksnack: 

Spöken, häxor 

och monster 
– så jagar

du bort dem!

07-05-18   13.00.11

Annonssäljare
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Många handikappförbund
– ett samarbetsorgan

Afasiförbundet i Sverige, Astma- och Allergiförbundet, Blodcancerförbundet, Bröstcancerföreningarnas Riksorganisation (BRO), De Handikappades Riksförbund (DHR)

Elöverkänsligas Riksförbund, Förbundet Blödarsjuka i Sverige (FBIS), Förbundet Funktionshindrade, Med Läs- och Skrivsvårigheter (FMLS), Föreningen Sveriges

Dövblinda (FSDB) , Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft, Hjärtebarnsföreningen , Hjärt- och Lungsjukas Riksförbund, Hörselskadades Riksförbund (HRF), ILCO, Riksförbundet

för stomi- och reservoaropererade, Neurologiskt Handikappades, Riksförbund (NHR), ParkinsonFörbundet, Primär Immunbrist Organisationen (PIO),

Prostatacancerförbundet, Psoriasisförbundet (PSO), Reumatikerförbundet, Riksförbundet Attention, Riksförbundet Cystisk Fibros (RfCF), Riksförbundet för döva,

hörselskadade och språkstörda barn (DHB), Riksförbundet för hivpositiva (RFHP), Riksförbundet för Mag- och Tarmsjuka (RMT), Riksförbundet för Njursjuka (RNj),

Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar (RBU), Riksförbundet för Social och Mental Hälsa (RSMH), Riksförbundet för Trafik- och Polioskadade (RTP),

Riksförbundet för Utvecklingsstörda Barn, Ungdomar och Vuxna (FUB), Riksföreningen Autism (RFA), Riksförbundet Sällsynta diagnoser, Schizofreniförbundet, STROKE-

Riksförbundet, Svenska Celiakiförbundet (SCF), Svenska Diabetesförbundet (SD), Svenska Epilepsiförbundet (SEF), Svenska Laryngförbundet (SLF), Svenska OCD-

förbundet Ananke, Sveriges Dövas Riksförbund (SDR), Sveriges Fibromyalgiförbund (SFF), Sveriges Stamningsföreningars Riksförbund (SSR), Tandvårdsskadeförbundet

(TF).

Handikappförbunden består av 43 handikappförbund med ca en halv miljon medlemmar.
Handikappförbunden är handikapprörelsens samlade röst mot regering, riksdag, centrala
myndigheter och organisationer.  Medlemsförbunden bedriver en omfattande verksamhet för att
förbättra situationen för sina medlemmar och för att skapa gemenskap. Många av
medlemsförbunden arbetar med familje- och barnfrågor.

Medlemmarna inom förbunden har olika behov men också många gemensamma. Det kan gälla
rätten till en likvärdig hälso- och sjukvård, till skola och arbete eller till att slippa utsättas för
diskriminering på grund av funktionsnedsättningar.
Läs mer på www.hso.se under Handikappförbunden, där det finns kortfattade presentationer av
våra förbund.

www.bellstasund.se

Vi tillhandahåller särskilt anpassat boende och 
daglig verksamhet enl. LSS för personer 

med utvecklingsstörning eller förvärvad hjärnskada.
• • • • •

Vill du veta mer om oss och våra olika verksamheter
så titta in på vår hemsida.

Bellstasund Omsorger AB

LIVSNÄRA

www.livsnara.se    susanne@livsnara.se 070-6921824

Vi erbjuder kurser och läger för funktionshindrade barn,
ungdomar och vuxna samt föräldrar, anhöriga och personal.
Kurserna är förlagda till Svanbacken, ett handikappanpassat
hotell i Delsbo i natursköna Dellenbygden. Välkommen till
Hälsingland!

Folkmusikkurs 29/6 - 2/7 Inga förkunskaper krävs.
Vuxenläger 25/7 - 29/7
Syskonläger 15/8 - 19/8

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

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 HETLUFTEN kraft

Chanserna för barn 
som föds för tidigt har 
blivit mångdubbelt bät-
tre sedan 70-talet. Men 
det är först nyligen 
man har förstått att 
även de minsta barnen 
kan vara medvetna om 
smärta, berättar Hugo 
Lagercrantz.

 

Sverige föds cirka sex procent 
av alla barn för tidigt. Det bety-
der att 4 000–5 000 barn föds 

före den 38:e graviditetsveckan eller med 
en födelsevikt lägre än 2 500 gram. 

Hugo Lagercrantz är professor och 
överläkare på Astrid Lindgrens barn-
sjukhus i Stockholm och expert på ny-
föddhetsmedicin. Han är även styrelse-
ledamot i Stiftelsen Tummeliten.

– Det är bara en halv procent av alla 
barn som föds i Sverige som föds ex-
tremt tidigt och väger under 1 000 gram. 
På 70-talet överlevde bara 10–20 procent 
av de barnen, idag överlever hela 80 pro-
cent, berättar Hugo Lagercrantz.

De flesta som föds för tidigt i Sverige 
klarar sig bra och utan komplikationer. 
De som drabbas av komplikationer är få 
och föds ofta väldigt tidigt. Det vanligas-
te är att barnet får andningsproblem, 
men kan också drabbas av hjärnblöd-
ning, stroke och neuropsykiatriska funk-
tionsnedsättning.

Hur många barn som får neuropsykia-
trisk nedsättning vet man inte, men Hugo 
Lagercrantz menar att man bör vara upp-
märksam när ett barn har fötts för tidigt.

– Man kan se att de barn som fötts för 
tidigt oftare kan få koncentrationssvå-

righeter eller adhd-liknande tillstånd. 
Andra barn med adhd blir ofta hyperak-
tiva, medan barn som fötts för tidigt ofta 
blir mer lugna, säger Hugo Lagercrantz.

Han forskar just nu kring hjärnans ut-
veckling hos små barn och berättar att 
man precis upptäckt att även de allra 
minsta barnen känner och kan uppleva 
smärta och sannolikt vara medvetna om 
att det gör ont.

– Tidigare har vi vetat om att de reage-
rar på smärta reflexmässigt, men inte ve-
tat om att de kunde vara medvetna om 
smärta. Vi har upptäckt att smärtan be-
arbetas i hjärnbarkens hjässlober och 
upplevs sannolikt hos små barn lika 
mycket som hos oss andra. Detta är oer-
hörd viktig information, då vi insett att 
det är viktigt att vi ger barnen smärtlind-
ring när vi gör ingrepp.

Vad kan hända om barnen inte får 
smärtlindring?

– Det kan definitivt påverka deras ut-
veckling. Små barn som utsätts för myck-
et smärta kan bli smärtkänsligare och det 
kan också leda till att det görs felkopp-
lingar i hjärnan så att barnen utvecklar 
neuropsykiatriska funktionshinder.

Risken för att drabbas av neuropsyko-
logiska problem är högre för barn som 
fötts för tidigt, menar Hugo Lagercrantz. 

Medicinen har idag inte kommit så 
långt att vi kan förebygga att barn drab-
bas av komplikationer, men han under-
stryker att föräldrar kan göra mycket för 
att förebygga senare komplikationer i 
barnens liv.

– Man kan välja att stimulera barnet 
extra mycket. Läs mycket böcker, var ak-
tiv med ditt barn och prata mycket. Det 
finns många bra datorprogram som 
hjälper barnen att öva upp arbetsmin-
net, säger Hugo Lagercrantz.

Vad kan mer hända med hjärnans ut-
veckling när man föds för tidigt?

– Föds man för tidigt måste vissa delar 
av hjärnan utvecklas utanför livmodern 
som skulle utvecklats innan barnet fötts. 
Det kan bli för mycket kopplingar för 
den outvecklade hjärnan och framkalla 
stress hos barnet. Vi tittar även på hur 
kopplingarna i hjärnan dras och hur 
man kan motverka att det blir fel när 
detta görs utanför livmodern, säger 
Hugo Lagercrantz.

Därför är det viktigt att man skapar en 
miljö för de små barnen som så mycket 
som möjligt liknar en livmoder. Hugo 
berättar att man gärna täcker över kuvö-
sen som barnen ligger i, så att barnen in-
te ska utsättas för en stor mängd sinnes-
intryck för tidigt.

– En annan sak, som inte är så vanlig, är 
att barnet kan bli ansiktsblind. Man kan 
då få stora svårigheter att känna igen sina 
lärare, syskon och kompisar. Som jag sa 
tidigare får många barn små eller stora 
neuropsykiatriska svårigheter, alltså väl-
digt subtila funktionshinder som inte 
syns. Många av dessa barn upplevs vara 
dumma eller arroganta och utsätts oftare 
för mobbning i skolan. Och just detta 
funktionshinder är extra jobbigt. Du och 
jag känner ju igen Göran Persson när vi 
ser honom på tv, men för en ansiktsblind 
person kan detta vara en omöjlighet, be-
rättar Hugo Lagercrantz. ●

Hugo Lagercrantz
Expert på barn som föds för tidigt

Text: Sara Bengtsson
sara.bengtsson@faktapress.se

i

  

HUGO LAGERCRANTZ är professor vid 
Karolinska Institutet och överläkare på Astrid 
Lindgrens barnsjukhus.

Han är expert på medicin för de för tidigt 
födda barnen och intresserar sig särskilt 
mycket för utvecklingen i små barns hjärnor.

Fakta Hugo Lagercrantz
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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 tid-
ningen för Dig som är 
förälder eller anhörig 
till barn med funktions-
hinder och särskilda 
behov. Varje nummer 
innehåller massor 
med tips och praktisk 
vägledning, intervjuer, 
teman och reportage. 
Beställ en provprenu-
meration på 3 nr genom 
att fylla i kupongen här 
intill. Eller ta en 10-
nummersprenumeration 
för endast 398 kronor så 
missar du ingenting!
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Du har väl läst om 
hundar som kan 
varna för epilepsi?
Se sidan 16.
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et är jag som 
är mormor i 
familjen, 
mormor till 
två underba-
ra ungar som 

båda har funktionsnedsätt-
ningar. Alla familjer behöver 
ju all kraft de kan få efter att 
ha upplevt jobbiga händelser 
i livet. Mamma, pappa och 
syskon drabbas naturligtvis 
hårdast, eftersom inget blir 
som man tänkt. Men vi 
andra då? Mor- och farför-
äldrar och övrig släkt? Vi 
som står vid sidan av, som 
skulle vilja så mycket, men 
som inte kan nå fram.

Vi är ju alla så olika som 
människor och reagerar 
väldigt olika på att få ett 
handikappat barn/barnbarn. 
En del förtränger, andra 
förstår inte vad som hänt och 
tror kanske att ”det växer 

bort”, andra tar helt avstånd. 
Det finns även de som inte 
ser till handikappet utan ser 
en liten ny människa, 
visserligen med framtida 
begränsningar men med 
andra möjligheter. Den 
gruppen tillhör jag. Det låter 
kanske konstigt: men jag har 
aldrig sett min dotterdotter 
som funktionshindrad, utan 
som en underbar människa 
som ger och alltid har givit så 
otroligt mycket av sig själv.

Det är en sak att få ett 
handikappat barn! Att slåss 
mot myndigheter för 
barnens rättigheter i samhäl-
let en annan! (Då intog jag en 
annan plats: som bollplank!) 
Jag som ju själv varit små-
barnsförälder och som 
trodde att jag skulle kunna 
bistå med råd och erfarenhe-
ter, blev helt nollställd. Vad 
jag än sa eller gjorde, så blev 
det bara fel! ”Men du hade ju 
inte något  handikappat 
barn”, svarade min dotter 
ofta, lite lagom ilsket. Jag 
försökte förstå och lärde mig 
till slut att inta en ny roll: 
bollplankets. Men det gjorde 
ont många gånger. Jag, som 
hellre skrattar än gråter, har 
väl aldrig gråtit så mycket.

Jag deltog för flera år sedan 
i en kurs i teckenkommuni-
kation för mor- och farför-
äldrar, där vi började med att 
presentera oss och våra 
barnbarn som hade olika 
diagnoser. En morfar 
nämnde, att han tagit så illa 
vid sig att han inte kunde 
utöva sitt yrke längre, utan 
förtidspensionerats. Då insåg 
jag hur olika vi faktiskt 
reagerar, och att vi kanske 
behöver varandra. Jag 
pratade med min dotter, 
som, sin vana trogen, blev 
helt entusiastisk. Hon tyckte 
att jag skulle starta upp ett 
mor- och farföräldranätverk 
genom vår handikapporgani-
sation. Sagt och gjort! Med 
hennes hjälp satte jag igång. 
Det skickades ut en inbjudan 
till medlemmarna med hjälp 
av kanslipersonalen till en 
träff i augusti 2000. Tio 

personer kom, vi var ”på g”.
Vi träffas fortfarande. Vi är 
ett 20-tal som är intresserade 
och ser fram emot att träffas. 

Det känns verkligen som om 
vi behöver varandra och har 
upptäckt att vi inte är 
ensamma om problemen. 
Alla har upplevt detsamma 
och vi nickar igenkännande. 
När någon ”ny” mor- eller 
farförälder dyker upp och är 
otrygg och osäker, kan vi 
lugna varandra med ”att så 
hade vi det också men det 
blir bättre”. Alla känner vi 
igen oss. Och bollplanken 
likaså. Ibland bjuder vi in 
någon föreläsare, samtidigt 
som vi får goda råd att ta 
med oss. Men de allra flesta 
gångerna som vi ses ”pratar 
vi av oss” och delger varan-
dra av våra barnbarns 
utveckling och framsteg.

Vi är glada och tacksamma 
över vårt nätverk. Därför vill 
jag rekommendera andra att 
bilda liknande nätverk. 

Jag var också med nere i 
Göteborg förra året på en 
stor anhörigkonferens, vilken 
visade sig vara mycket 
efterlängtad. Så efterlängtad 
att man nu beslutat anordna 
fler till hösten på andra 
ställen i landet. Det är 
fantastiskt att ha andra 
människor i liknande 
situation att prata och utbyta 
erfarenheter med. ●

Berit och barnbarnet Elin.

GÄSTKRÖNIKAN kraft

Berit Appelqvist-Svensson

ATT VARA MORMOR ÄR INTE 
ALLTID SÅ HIMLA ENKELT

Fakta nätverksmormor
NAMN: Berit Appelqvist-Svensson.
PENSIONÄR samt kontaktmormor i 
RBU Sthlms län.
BOR: Född i Stockholm men bor i 
vackra Sollefteå sedan ett år.
FAMILJ: Tre barn (varav två i livet) 
samt två barnbarn med olika 
diagnoser.
INTRESSE: Teckenkommuniktion, 
korsord, Mor- och farföräldranät-
verket, att vara mormor.
MOTTO: Carpe Diem, man ska inte 
dö nyfiken.
FAKTA OM NÄTVERKET:
Bildat genom CP-gruppen i RBU i 
Stockholms Län år 2000
Tel 08-650 58 12 till kansliet

CP?
Läs mer på 

 www.movewalk.se 
Göteborg  Tel: 031 - 55 84 20 
Stockholm Tel: 08 - 624 99 91 

D
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– Vårt mål har inte varit att ta fram en miljömärkning. Detta
skulle lägga ansvaret på kunder och patienter vilket absolut 
inte är avsikten. Som patient är det viktigare att man använ-
der det läkemedel som förskrivits och tänker på hur man 
hanterar eventuella överblivna läkemedel. Klassificeringen 
är istället till för att branschen snabbt ska upptäcka risker 
och förekomma dem innan de blir ett hot för miljön, säger 
Inger Näsman ansvarig för miljöarbetet på Läkemedelsin-
dustriföreningen LIF.

Läkemedel som kommer ut i våra vattendrag kan påverka 
vattenmiljön och de organismer som lever där. Läkeme-
delssubstanser kan hamna i vattnet från konsumenter till 
exempel om man spolar ut läkemedel i avloppet eller om 
de passerar kroppen utan att påverkas. Det därför viktigt 
att du lämnar tillbaka gamla läkemedel till Apoteket för att 
minimera riskerna för miljön. 

Sverige först med miljöklassificering

Debatten om läkemedels risker för miljön blossade upp 
2004 efter flera rapporter om att läkemedel kunde orsaka 
miljöproblem. Framförallt gällde larmrapporten kvinnliga 
könshormoner. Debatten ledde fram till ett omfattande ar-
bete för att kartlägga läkemedels miljöpåverkan. Det var läke-
medelsbranschen som tog initiativet till en klassificering, 
vilken genomfördes tillsammans med Apoteket, Läkeme-

delsverket, Stockholms läns Landsting 
och Sveriges Kommuner och Lands-
ting. Sverige är först med ett sådant 
system.

– Som bransch är vi tvungna att ligga 
steget före, berättar Inger Näsman. Vi 
kan inte sitta och vänta på att det dy-
ker upp nya larmrapporter utan måste 

förutse risker och öppet visa den kunskap som läkemedels-
företagen har om läkemedels miljöpåverkan

Klassificeringen som tagits fram bygger på den mängd läke-
medel som sålts. Men den tar även hänsyn till hur läkemed-
let bryts ner i kroppen och ute i naturen. 

– Det går inte att dra några exakta gränser för vad som 
är bra och dåligt, poängterar Inger Näsman. En substans 
skulle kunna vara jättegiftig i sig, men om den knappast 
används innebär det att miljöpåverkan ändå är försumbar. 
Man måste ta hänsyn till alla faktorer och samtidigt se till 
läkemedlets nytta för den enskilda patienten. 

Få miljöfarliga läkemedel

Könshormonerna som startade debatten har i klassifice-
ringen visat sig kunna utgöra en risk för miljön. Med den 
vetskapen kan branschen nu jobba vidare för att minimera 
deras påverkan på omgivningen. 

– Totalt har vi nu klassificerat 687 produkter berättar Inger 
Näsman. Och det har varit skönt att konstatera att vi inte 
hittat fler substanser än könshormonerna som kan utgöra 
en miljörisk. Vi jobbar nu vidare för att klassificera alla läke-
medel på Fass.se. Dessutom uppdaterar vi kontinuerligt 
siffrorna för de läkemedel som redan klassificerats. På så sätt 
kommer vi att upptäcka i tid om ett läkemedel är på väg att 
bli en risk för vår miljö. 

Läs mer om miljöklassificeringen och hur den går till på 
www.lif.se/miljo. Alla läkemedel som redan klassificerats är 
märkta med ett grönt M på Fass.se

Text: Erik Fredholm, LIF

Vissa läkemedel kan ha en påverkan på miljön och därför har ett system med miljöklassificering 
införts. Var och en kan bidra genom att alltid se till att lämna tillbaka mediciner som inte använts 
till apotek.

ANNONS FRÅN LÄKEMEDELSINDUSTRIFÖRENINGEN, LIF

Inger Näsman

200705

Miljöklassificerade läkemedel 
– ett svenskt pionjärarbete
Miljöklassificerade läkemedel 
– ett svenskt pionjärarbete
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