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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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26 ”Skuldkänslorna jag känt för att jag inte varit 
hemma mer med Lukas vändes till en enorm 

tacksamhet och lycka över att Lukas alltid haft två 
närvarande och engagerade föräldrar kring sig. Det är 
vanligt att föräldrar splittras på grund av att situationer 
som denna blir för mycket, men i vårt fall blev vi mer 
sammanlänkade”, berättar Charlotte Petri Gornitzka, 
som är generalsekreterare för Rädda Barnen.

Musik ska byggas utav glädje
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är Filippa Kritz föddes 
med ryggmärgsbråck sa 
läkarna att hon antagli-
gen aldrig skulle lära sig 
gå. Idag är hon nio år, 
åker slalom, simmar och 

rider – allt tack vare en inställning från 
hennes föräldrar om att hennes intres-
sen alltid måste gå före hennes hinder. 
Men det är från musik, dans och teater 
som hon får livsglädjen.  

–Det är jätteroligt att spela teater, dansa 
och spela cello! berättar en sprallig Filippa 
för mig när vi besöker henne och hennes 
familj i Spånga i norra Stockholm. 

Filippa har en krångelfot, berättar 
Anna Kritz, Filippas mamma. Den gör 
det ibland svårt för henne att hänga med 
när det blir för mycket spring och hopp. 

Trots det hoppar hon under hela in-
tervjun runt i rummet och kastar sig 
över soffan som om det inte finns några 
hinder i världen hon inte kan besegra. 

– Filippa hittade tidigt glädjen i musik 
och teater. Hon gick som liten på ett da-
gis som inriktade sig på mycket aktivite-
ter med teater, musik och rytmik. Så var-
je vår hade de en stor föreställning för 
oss föräldrar. Snart började Filippa i en 
kör på fritiden. Det var då min idé om 
en dansgrupp föddes, säger Anna. 

Anna visste att det fanns ett stort behov 
av fritidsaktiviteter för barn med funk-
tionshinder och fick idén att starta en 
dansgrupp för barn med ryggmärgs-
bråck – en dansgrupp som skulle anpas-

sa dansövningarna efter barnens speciel-
la förutsättningar. 

– Jag såg vilken glädje Filippa upplevde 
när hon fick ägna sig åt sång och dans 
och jag kontaktade vår sjukgymnast och 
Filippas dagisfröknar. Ganska snart hade 
vi startat dansgruppen ”Glitter” med fy-
ra glada dansande tjejer, alla med rygg-
märgsbråck, berättar Anna. 

Våren 2004 startade dansgruppen ”Glit-
ter” med målet att visa barnen och föräld-
rarna att allt är möjligt, bara varje individ 
får göra på sitt sätt. Filippa fick möjlighe-
ten att dansa i en grupp med flickor med 
liknande erfarenheter. 

– Det roliga var att de först började i 
samma dansgrupp och visste inte att de 
hade samma diagnos. När de väl upp-
täckte att de hade likadana erfarenheter 
tyckte de att det var väldigt kul. De stod 
och jämförde ärr och upptäckte att man 
kunde ha olika längd och utseenden på 
skenor. Det var bra för Filippa att få se 
att hon inte var ensam med ryggmärgs-
bråck, för på dagis och skola har hon all-
tid varit ensam med sin funktionsned-
sättning, berättar Anna. 

– Det som är svårt är att snurra, annars 
är det enkelt att dansa, berättar Filippa. 

Att vara öppen och alltid berätta om 
hur förutsättningarna ser ut är viktigt 
tycker mamma Anna. Filippas föräldrar 
har alltid ansett att det är Filippa som 
ska visa vägen till hennes intressen, 
ingenting får vara omöjligt. 

– Det är inte Filippas krångelfot som 
är utmaningen, det är omgivningens 
ovana. Det är också därför vi tycker att 
det är omgivningens uppgift att anpassa 
sig så att Filippa alltid kan vara med, på 
sitt sätt, säger Anna. 

Med dansgruppen Glitter utveckla-
de man speciella dansövningar med 
mindre och mer annorlunda snurrar, 
så att de passade flickorna. Man an-
vände sig även mycket av orientalisk 
dans, eftersom det dansas mycket med 
händer och armar. 

–Vi höll på två år och det var jätte-
kul. Sedan gjorde vi också teater med 
dansgruppen, säger Filippa. 

Sakta men säkert övergick gruppen till 
att arbeta mer med teater än med dans 

och Glitter hann göra flera fantastiska 
föreställningar under de två åren som 
gruppen fanns. Men sedan var det dags 
för Filippa att gå vidare. 

– Hon kände att det var dags att testa 
något nytt. Nu var det teater hon ville 
prova och vi såg till att hon fick börja i 
Vår teater. 

Att vara med i ett funktionshinder-
sammanhang gav Filippa en enorm 
kraft, men nu var det dags för henne att 
ta ett kliv vidare, säger Anna. 

Mamma Anna berättar att det visst 
kändes lite oroligt, precis som alla 
andra föräldrar oroar hon sig alltid 
för sina barn, men det visade sig 
att teaterlektionerna skulle gå som 
en dans. 

Första gången följde Anna med 
Filippa på teatern för att berätta 
för teaterfröken om Filippas sär-
skilda behov. 

– Och sedan fick Filippa 
själv bestämma om hon 
ville att vi skulle berätta för 
de andra barnen eller inte. 
Hon valde att inte berätta. 
Istället bestämde vi att om det 
var någon som undrade, så var 
det bara att fråga. Öppenhet är 
väldigt viktigt på det sättet, 
att man förklarar för an-

dra barn. Det finns inga barn 
som är elaka i grunden, ibland 
kan det bara vara svårt att för-
stå. Som jag sa tidigare, det är 
andras ovana som är utma-

ningen. Utan mina linser skulle 
jag inte se någonting och Filippas 

pappa är jättelång, nästan två meter, 
och slår i huvudet jämnt och ständigt. Så 
vem är det egentligen som är funktions-
hindrad? säger Anna. 

Filippa skrattar ljudligt när mamma be-
rättar om pappa som titt som tätt slår i 
huvudet i saker. 

– Samma glädje som Filippa har hittat 
i dansen och teatern har hon hittat i 

musiken. Tidigare sjöng hon i kör, 
men slutade på grund av att hon 

tyckte att låtarna var tråkiga. 
Men nu har hon precis börjat 
spela cello, säger Anna. 

På grund av Filippas krång-
elfot är det lite svårare för hen-
ne att spela cello, då man måste 
sitta brett isär med benen. 
Hennes ena hand är också lite 

svagare, vilket kan göra det svårt 
att trycka ner strängarna. Men 

annars har cellolektionerna gått 
strålande. 

–Idrottsaktiviteterna har varit 
fantastiskt bra för att stärka Filippas 
kropp. Men det är i teatern och musi-

ken som hon har hittat självkänslan, 
självförtroendet och kraften att våga ta 
för sig, säger Anna. 

Anna och Filippa berättar om hur det 
var när de startade Glitter. I början när 
flickorna möttes för första gången våga-
de de flesta knappt ställa sig och sjunga. 
Efter två år var de alla galna scenälskare. 

– Det var en liten flicka som satt i 
rullstol som var jätteblyg från bör-
jan och inte ville använda sitt 
ståskal. Men i slutet ställde hon sig 
ensam på scenen med ståskalet och 
sjöng för glatta livet. De flesta flick-
orna mådde väldigt bra av att få va-
ra i ett sammanhang där alla hade 
en funktionsnedsättning, men ef-
ter de två åren var nog de flesta re-
do att gå vidare, när de hade funnit 
självförtroendet, berättar Anna. 

På Vår teater trivs Filippa riktigt 
bra idag. Hon tyckte det var kul att 
vara med i Glitter, men nu känns 
det roligare att få spela teater. 
–Det roligaste med att gå på teatern, 

det är när vi får leka leken ”Gränsvak-
ten”, säger hon med ett leende. Då ska 

barnen som sitter på stolar byta plats 
med varandra utan att gränsvakten hin-

ner före och tar en stol. 
Trots krångelfoten älskar Filippa att 

röra på sig och hon menar att hon kän-
ner sig trygg i teatergruppen. Ibland kan 
människor stirra, men hon och mamma 

har kommit på ett knep för att hantera 
det. 

– Det finns ugglor. Ugglorna är de som 
stirrar mycket, säger Filippa. 

– Ja, vi har valt att kalla dem ugglor, ef-
tersom riktiga ugglor stirrar mycket. Så 
om Filippa märker en uggla på tunnel-
banan, då kan hon säga att hon ser en 
uggla och vi kan välja att vända ryggen 
till ugglan, berättar Anna. 

Mamma Anna menar att hennes döttrar 
en dag kommer att komma in i perioder 
då livsfrågor blir viktiga att hantera. Hos 
Filippa är det enklare att förutspå vad 
dessa frågor kommer handla om. 

– Det är självklart att hon frågar sig 
varför just hon måste vara annorlunda. 
Kan jag få byta, är frågor som dyker upp. 
Men när de frågorna har kommit upp 
har jag berättat för henne att det inte 
finns något normalt. Det finns andra 
flickor på skolan som inte har en krång-
elfot, men jag skulle aldrig någonsin 
hellre ta med mig någon av dem hem. 
Det är viktigt att få Filippa att förstå att 
hon är fantastisk som hon är, säger 
Anna. 

Filippa är redan inne i en fas när hon 
upptäcker att vissa saker är orättvisa. 
Hon har blivit mer fundersam över an-
dra och vad de tycker om henne, vilket 
är en naturlig utveckling. På det sättet 
menar Anna att teatern kan vara till stor 
hjälp. Filippa har fått god kontakt med 
barnen på teatern och får där möjlighet 
att spela ut alla sina känslor. 

– Det är därför de estetiska aktiviteter-
na är så viktiga. För Filippa är de otroligt 
värdefulla eftersom de lär henne mycket 
om livet, säger Anna. 

Väl uppe i Filippas rum plockar hon 
fram en mikrofon och sjunger en låt av 
sin favoritartist – Måns Zelmerlöw från 
årets Melodifestival. Hon skrattar och 
hoppar och visar tydligt att krångelfoten 
inte får vara något som styr henne. 

Låten av Måns Zelmerlöw uppträdde 
hon med själv på scen när skolan hade 
en stor föreställning för föräldrar. 

– Och jag mimade inte ens, jag sjöng 
helt själv, berättar Filippa. 

– Ja, och samtidigt var det sju killar 
som skulle dansa breakdans efteråt. De 
behövde vara många killar för att våga 
stå på scen, men Filippa ställde sig där 
uppe själv och visade vad hon går för, sä-
ger en stolt mamma med ett leende.

Musik ska byggas utav glädje 
– med eller utan krångelfot

Text: Sara Bengtsson
sara.bengtsson@faktapress.se

Nioåriga Filippa Kritz har förvånat de flesta, 
inklusive läkarna som trodde att hon aldrig 
skulle kunna gå.

N

Glitter använder mycket orientalisk dans.

INSPIRATION kraft

”Så om Filippa märker en 
uggla på tunnelbanan, då 
kan hon säga att hon ser 
en uggla och vi kan välja att 
vända ryggen till ugglan.” 34  Nioåriga Filippa Kritz 

föddes med en krångelfot. 
Idrottsaktiviterna har stärkt 
hennes kropp, men det är i 
musiken och teatern som hon 
funnit glädjen, självförtroendet 
och förmågan att kunna ta för sig. 
Körsång, cello, dans och teater – 
hon har provat på allt!

38 Dansen kunde inte ha fått bättre ambas-
sadörer än Dorota Jerowska och Piotr 

Iwanicki från Polen. Sedan den dag en tränare 
beslutade att de två skulle utgöra ett par har de 
inte förlorat ett enda VM. Nyligen kom de till 
Hjultorget för att visa upp sig, och sin sport. Nu 
vill de inget hellre än att kunna leva av dansen, och 
att få så många som möjligt att upptäcka den.

kraft
Tänk om 

Greta Garbo hade 
suttit i rullstol... När 
ska vi bli jämlika på 

teaterscenen?

6 Chefredaktör Sara Bengtsson 
finner det skrattretande att 

skådespelare utan funktionshinder 
spelar funktionshindrade.

4 FÖRÄLDRAKRAFT # 6, 2007

En guide till 
paragrafträsket 
44Så påverkas du och ditt barn av nya 

lagar och regler. Vi ger dig här en 
överblick över vad som händer både ur 
svenskt, europeiskt och internationellt 
perspektiv. 

Världsmästarpar på Hjultorget
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V
 ar går gränsen för våra 
fantasier? Den frågan 
ställde jag mig själv när 
jag träffade Jonas 
Franksson, känd bland 

annat från tv-programmet CP-
magasinet. Vi samtalade kring 
teater och frågan om när 
personer med funktionsnedsätt-
ning ska få ta plats på scenen på 
samma villkor som andra. Då 
slog mig frågan, när kommer en 
rullstolsburen person få möjlig-
het att spela de stora rollerna, 
som inte uttalat är ”funktions-
hinderroller”?

Några veckor tidigare hade jag 
pratat med Eric Sandström på 
Furuboda folkhögskola som 
berättat om deras yrkesmusiker-
utbildning med fantastiska 
deltagare. Där möts människor 
från hela Sverige med olika 
bakgrund, men personer med 
erfarenhet av funktionsnedsätt-
ningar lyser med sin frånvaro. 
De söker bara till Musikverk-
stan, en anpassad musikutbild-
ning på Furuboda.

Själv vidareutbildar jag mig just 
nu på Medieinstitutet i Stockholm 
i tv-produktion, samtidigt som jag 
fortsätter mitt arbete som 
chefredaktör för Föräldrakraft på 
deltid. Skolan har medvetet 
arbetat med att ta in personer i 
olika åldrar, få en jämn fördelning 
av kvinnor och män och hitta en 
balans mellan personer med 
svenskt och utländskt påbrå. Men 
inte heller här hittar man någon 
med en funktionsnedsättning.

”Det var ingen som sökte” fick 
jag som svar när jag undrade 
varför här inte finns en enda 
rullande rullstol.

Vad beror det på, att vi inte ser 
några personer med funktions-
nedsättningar på Sveriges teater-, 
musik- och mediaskolor? Vem är 
det som bestämmer att det är 
omöjligt att spela gitarr bara för 
att man inte kan gå? Det finns ju 
ingenting som tyder på att det 
skulle vara särskilt mycket 
svårare, egentligen.

En vacker dag dyker en ny 
generation ungdomar med 
funktionsnedsättningar upp och 
tar plats på scenen. En dag 

behöver inte Romeo eller Julia 
spelas endast av gående, seende 
och hörande.

Längtar inte ni, precis som 
jag, efter den dagen när vi 
skrattar åt vår enfald när 
personer utan funktionshinder 
fick spela personer med 
funktionshinder?

Kvinnor har spelats av män, 
mörkhyade personer har 
spelats av vita, målade med 
mörk färg. Idag skrattar vi åt 
det som att vore det ett stort 
skämt. 

Frågan jag ställer mig är, när 
släpps alla in i Kultur-Sverige? 
Vems fel är det egentligen att 
personer med funktionsned-
sättning inte söker till teater-, 
musik- och mediaskolor? Inte 
är det för att man inte kan 
spela teater eller producera tv, 
det finns någon eller något där 
som präntar in i ens huvud att 
”nä, det är nog lite för svårt för 
dig”. 

Jo visst, alla kan vi inte bli 
skådespelare. Men alla har vi 
rätt att försöka. Läs om unga, 
estetiska Filippa Kritz i det här 
numret och inspireras.

Sara Bengtsson

När 
släpps 
alla in i 
Kultur-
Sverige?

”
Greta Garbo i rullstol

En bred referensgrupp ger Föräldrakrafts redaktion råd och expertis inom skola, vård, juridik och andra specialområden:

Anders Olau son, 
styrelseord-
förande, 
Ågrenska

Örjan Brinkman, 
generealsekrete-
rare, 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

Carl Leczinsky, 
direktör, 
Hjälpmedels-
institutet

Charlotte Petri 
Gornitzka, gene-
ralsekreterare, 
Rädda Barnen

VÄL KOM MEN MED SYN PUNK TER, 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 mig på 08-4100 5637.
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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 flytta gränserna för vad man klarar. Otto Bocks hjälpmedel finns för alla stadier i livet - barn, vuxna
och för erfarna. Otto Bock hjälpmedel är fullt anpassningsbara för bästa funktion och komfort. Kvalitet för livet!

Fanny följer i mammas hjulspår.

Frihet kan vara att kunna välja mellan att promenera eller cykla. Med Kimba Cross                                          kan man göra båda delarna.

Läs mer om Fanny:
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Vi gör Föräldrakraft

1. Färgerna utanför 
köksfönstret,  tänk om 
man fi ck tid att måla...
2. Det kliar i fi ngrarna 
att göra en ännu bättre 
webb och tidning till 
glädje och nytta.
3. Sveriges lokalblas-
kor! Heder åt alla lokal-
redaktörer som har koll 
på verkligheten.

1. De vackra färgerna 
och den friska luften.
2. Livet är precis så 
spännande som man 
gör det!
3. Fantomen!

1. Ett steg närmare 
våren.
2. Att få hälsa 
på en god vän 
som fl ytt över till 
Skottland.
3. Svenska Dagbla-
det. Har bara DN 
nu och väntar på 
halva priset-erbju-
dande från SvD.

1. Tända en brasa och 
tjocka myskoftor.
2. Närmast en semes-
ter på Teneriffa, men 
inget slår att snart få 
bli mamma (januari 
2008)!
3. Allt om mat.

1. Alla vackra färger 
i naturen och att 
tända ljus i mörkret.
2. Att börja öva jul-
sånger med kören.
3. Dagens Nyheter.

1. Friska klara luften.
2. Att jag ska göra 
klart terminen i skolan.
3. Ikea Family :-) 
eller kanske Svenska 
Dagbladet.

Bäst med hösten:       Ser fram emot just nu:         Min favorittidning (förutom denna):

Sara Bengtsson
Chefredaktör

1 2 3

Lotta Appelqvist
Annonsförsäljning

1. När barnen är på 
simskola och jag 
kan se höstrusket 
utanför de stora 
fönstren.
2. Nästnästa resa.
3. Wired, som inte 
alls är så ”techi” 
som man kan tro. 
Lidelsefullt hant-
verk ligger bakom 
varje nummer!

Annette Wallenius
Kundtjänst

Sören Olsson
Krönikör

Ninnie Wallenborg
Funktionshinder.se

Mikael Nyberg
Grafisk formgivning

Valter Bengtsson
Ansvarig utgivare

Medarbetare 
i detta nummer:

Sofia Tedsjö
Jurist Confrere
1. Trädlövens vackra 
färger.
2. Jultider.
3. ELLE!

Anders Olauson
Ordförande Ågrenska
(ingår i tidningens 
referensgrupp)
1. Nystart efter som-
maren och eftertänk-
samhet efter vårens 
resultat.
2. Att få träffa Drott-
ningen i Estland när 
hon skall inviga vårt 
Estniska Agrenska.
3. Den dagstidning 
som jag uppskattat 
mest är faktiskt Väs-
terbottens Folkblad 
och Kuriren, från min 
tid när jag bodde i 
Umeå. Efter den kom-
mer faktiskt Financial 
Times! 

Föräldrakraft i nya lokaler 
Besök oss gärna på Eriksbergsparken 1 i centrala 

Stockholm. Ring för att boka ett besök!

1. Luften, löven, fär-
gerna och vemodet.
2. Att snart få möta 
blicken på det lilla 
barnet som har ocku-
perat min mage så 
oääändligt länge.
3. Det måste bli mor-
gontidningen, baserat 
på tomhetskänslan 
som infi nner sig de 
dagar den uteblir.

Kristina Sahlén
Fotograf

Månadens citat:
”Yttrande-
friheten tycks 
begränsad 
när den 
funktions-
hindrade 
från scenen 
oemotsagd, 
med humorns 
hjälp, 
ifrågasätter 
sin vardag”
Ulrika Hörberg 
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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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Välkommen till vår nya webb

M
ånga brukar fråga 
mig hur det kändes 
att få ett funktions-
hindrat barn. Det 
är inte så lätt att 

svara på det. Men jag kan förklara det i 
form av en metaforisk historia.

Vår resa skulle gå till Norge. 
Så var det tänkt. 
Från början var jag inte alls särskilt 

intresserad av att resa över huvud taget. 
Men många vänner hade varit i Norge 
och de rekommenderade det varmt. 

Efter en tids funderande bestämde vi 
oss till slut.

Norge fick det bli! Det verkade vara 
tryggt och säkert och vi bestämde oss 
för att åka dit.

Norge kändes bekant och i allt 
väsentligt påminde det om Sverige. 
Man kunde enkelt klara sig med att 
prata svenska – fast lite långsammare 
och kulturen var inte heller särskilt 
främmande. Det skulle inte innebära 
några svårigheter att anpassa oss från 
det trygga och välbekanta i Sverige.

Därefter följde månader av planering 
och förberedelser. Vi läste reseböcker, 
språklexikon och vi drömde om allt vi 
ville se och utforska när vi väl kom 
fram. 

Förväntan var stor när det äntligen 
var dags att resa.

Nio månaders längtan skulle äntligen 
resultera i en tämligen trygg och 
lättförståelig resa till Norge.

Döm om vår förvåning när dörrarna 
till flyget öppnades och det visade sig 
att vi hade landat i Mongoliet…

Ungefär så skulle man kunna beskriva 
den stora förvåning, chock och om-
tumlande känsla som inträffade den 
dagen då vår son föddes.

Han hade Downs syndrom. 

Nu stod vi i ett helt främmande land 
utan vare sig karta, lexikon eller guide. 
Vi hade ingen aning om vad som 
väntade i detta främmande och 
skrämmande land.

Ingenting påminde om varken 
Sverige eller det Norge som vi hade 
planerat att åka till.

Med stapplande steg fick vi börja 
utforska detta nya och okända landskap.

Med tiden lärde vi oss att älska detta 
annorlunda land. Det blev som vårt 
andra hem. Och ofta tycker jag att jag 
känner mig mer som hemma där än i 
Sverige.

Ständigt dyker det upp nya sidor av 
detta annorlunda och spännande land. 
Det finns nåt kittlande i att inte veta vad 
som väntar bakom nästa hörn. 

Men det är inte bara en skön och 
avkopplande resa. På grund av de 
kulturella skillnaderna tvingas vi att 
leva i ständig ovisshet och utan kon-
troll. Det finns delar av detta land som 
jag fortfarande har svårt att acceptera 
och skapa fred med. Det finns, som i 
alla länder, olika delar som man önskar 
skulle vara på ett annat sätt. 

Men den dag jag kommer att lämna 
detta jordeliv kan jag med stolthet 
känna att jag har varit och rest i 
Mongoliet. Det är inte alla som kan 
eller vågar det.

Jag känner mig stolt över det landet. 
Jag älskar det med alla sina fel och 
brister.

Sören Olsson

Ps: Jag har även varit i Norge två gånger 
och det är inte så dumt där heller!

RESAN TILL NORGE
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VARSÅGOD – ett smakprov på vad 
Föräldrakraft planerar att ta upp i 
kommande utgåvor. Mer information 
finns på vår webbsida.

NR 2007-07 (7 DECEMBER)

GUIDE: LÄKEMEDELSINFORMATION. 
Så kan föräldrar ha nytta av Sveriges 
största informationsbank om 
läkemedel FASS.

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 inlärningssvårigheter? I 
Föräldrakrafts skoltema lyfter vi fram 
förebilderna. Goda exempel på skolor 
som rekommenderas av föräldrar 
som har barn med funktionshinder. 
Samtidigt belyser vi de brister i 
skolsystemet som behöver åtgärdas. 
Du får även ta del av erfarenheter och 
synpunkter från en enkät bland 
Föräldrakrafts läsare.

SIGNHILD ARNEGÅRD HANSEN. 
Intervju med svenskt näringslivs 
hetaste namn. 

NR 2008-01 (JANUARI 2008)
PRIVATVÅRD. 
JURIDIK. 
TEMA BILAR. 

NR 2008-03 (MARS 2008)
ASSISTANS. 
KOLLO. 
RESOR.

Sören Olsson

Nyheter, reportage & tips hittar du på vår webbsida www.foraldrakraft.se
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Namn: Ulrika Hörberg.
Ålder: 58 år.
Bor: Mackmyra mellan Gävle 
och Sandviken.
Familj: Make och 33 skådisar.
Arbete: Verksamhetsledare på 
Gävle Handikappteater.
Fritid: Teater, man, hund, katt, 
höns och sköldpaddor.
Därför läser jag 
Föräldrakraft: Är alltid 
nyfiken på det nya.
Så hittade jag tidningen 
första gången: På internet.
Det här vill jag läsa mer om: 
Tips om ny facklitteratur och avhand-
lingar. 
Motto: Det enda du kan göra är en annan 
människa väl. (Stig Dagerman)
Mentor: Karl Grunewald som jag haft 
kontakt med sen mitten av 1970-talet. 
Karl har gjort en fantastisk insats för 
personer med utvecklingsstörning. Han 
har betytt och betyder oerhört mycket 
för många. Jag beundrar honom oerhört 
och gläds åt att han fortfarande är aktiv.

Det här brinner jag för: Livets gåva till 
mig var att jag träffade vuxna utveck-
lingsstörda 1971 på vårdhemmet 
Björnkulla utanför 
Stockholm. Jag blev 
dramapedagog, 
dramatiker, regissör 
med inriktning 
funktionshindrade.
Flyttade till Gävle 
1975. Då ansågs det 
som lyteskomik att 
visa utvecklingsstörda 
på scen. På 1980-talet 
fick skådespelarna 
avdrag från habilite-
ringsersättningen om 
de ville spela teater på 
dagtid. Och mer än en 
gång  råkade grupper-
na i blåsväder för att 
vi med teaterns hjälp 
påtalade brister på 
dagcenter och 
gruppboende. 
Yttrandefriheten är 
begränsad när den 
funktionshindrade 
från scenen oemot-
sagd med humorns 
hjälp ifrågasätter sin 
vardag och det 

bemötande de får. Då 
legojobben sinade och 
produktionskraven på 
dagcenter försvann på 90-
talet såg omsorgen  teatern 
som en möjlighet för den 
lagstadgade sysselsättning-
en. Då startades grupper 
med dagcenterpersonal 
och trallvänlig repertoar. 
Det är härligt att utveck-
lingsstörda numera har 
rätt till konstnärligt 
skapande utan habilite-
ringsavdrag. Det känns 

bra, även om risk finns att pjäsernas 
innehåll anpassas till dagverksamhetens 
normer.

Personalen kan inte ifrågasätta sin 
arbetsgivare och de utvecklingsstörda 
kan inte ifrågasätta sin personal. 
Dagcenters teaterledare har i många fall 
omsorgskompetens i stället för teater-
dramautbildning. Både dagcenterstyrda 
teatergrupper och fria teatergrupper 
behövs dock! 

 Just nu spelar vår ungdomsgrupp ”Att 
vara i Särklass” och ”Perfekt” (om 
anorexia). De vuxna utvecklingsstörda 
gör en bejublad såpa om utvecklingsstör-

das rätt till sex. Och pjäsen ”Han är jag” 
berättar om hur yttre omständigheter 
kan orsaka en ungdomspsykos.  

Det här tycker jag...
... att politikerna måste göra: Lära sig 
att alla funktionshindrade inte gillar 
dansbandsmusik och kaka till kaffet. 
Många politiker  är osäkra i mötet med 
funktionshindrade. I sin osäkerhet 
”klappar” politiker gärna den funktions-
hindrade på huvudet och förväntar sig 
tacksamhet, men blir bestörta när de mö-
ter en kritisk tänkade människa.

Andra frågor som jag tycker är 
viktiga: Inte bara resurser är viktiga utan 
även engagemang och kompetens. Jag 
skulle aldrig lämna in bilen till någon, 
som inte kunde eller var intresserad av 
bilar. Men funktionshindrade är många 
gånger hänvisade till personal som 
saknar intresse och utbildning.

Ulrika tycker att
engagemang är lika 
viktigt som resurser

– Livets gåva var att jag av misstag 
träffade utvecklingsstörda, säger Ulrika 
Hörberg, skapare av Gävle Handikapp-
teater.                                   Foto Mats Vestin

”Mer än en 
gång har 
vi råkat i 
blåsväder 
för att vi 
har påtalat 
brister på 
dagcenter och 
gruppboende.”

Ferieläger året runt 
för barn och ungdomar 
med neuropsykiatriska 
funktionshinder.

Vår ferieverksamhet har 
fått namnet Tuskulum.
TUSKULUM BETYDER ”LANTLIG FRISTAD”.

Vi valde det nya namnet för att det 
beskriver en viktig del av upplevelsen.
 Tanken är att vi ska fi nnas till året runt 
för barn och ungdomar med ADHD, ADD, 
Tourette och Asperger-syndrom samt 
andra närliggande funktionshinder. Vi 
fungerar som ett stöd för dem och för 
deras familjer.
 Tuskulum har ferieläger sommar, höst, 
vinter och vår, på fl era platser i Sverige.

• Strukturerade aktiviteter 
• Tydliga rutiner
• Små grupper. 8-14 deltagare 
• 7 - 18 år
• Rutinerade ledare
 Barnen och ungdomarna får tillfälle att
under en längre sammanhängande period
utanför familjen pröva sina krafter och 
möjligheter.
 Läs mer på www.tuskulum.se där du 
också kan fylla i en ansökan om plats.

– eskil johanssons ab –

Oppundavägen 6, 122 48 Enskede. 08-648 77 40. info@tuskulum.se  www.tuskulum.se
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Nytt forum där syskon vågar prata: ”Behovet är 
enormt” (kan kapas så att vi får plats med dragrubbe)

kraftNYHETER

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

arnombuds-
mannen Lena 
Nyberg säger nej 

till rege ringens planer på 
statliga specialskolor. De 
mest sårbara barnen 
tvingas flytta från sina 
föräldrar, varnar hon.

Lena Nyberg menar att rege-
ringens förslag kan få allvar-
liga konsekvenser.

Ekeskolan och Hällsbo-
skolan ska ta emot barn med 
synskada och ytterligare 
funktionshinder respektive 
språkstörning, men enligt 
planerna ska den så kallade 
visstidsutbildningen samti-
digt läggas ned.

Barnombudsmannen var-
nar för att många barn re-
dan från sex års ålder måste 
separeras från sina familjer 
och bo på internat vid de 
nya specialskolorna.

– Enligt FN:s barnkonven-
tion är familjen den grund-
läggande enheten i samhäl-
let och den naturliga miljön 
särskilt för barns utveckling. 
Enligt artikel 9 ska konven-
tionsstaterna säkerställa att 
ett barn inte skiljs från sina 
föräldrar mot deras vilja, sä-
ger Lena Nyberg.

Lena Nyberg vill istället 
bevara den nuvarande viss-
tidsutbildningen som är 

flexibel och gör det möjligt 
för barnen att bo hemma 
större delen av tiden.

Barnombudsmannen be-
farar även att specialskolor 
gör det frestande för kom-
muner att inte lösa problem 
på hemmaplan utan hänvisa 
allt fler barn till Ekeskolan 
och Hällsboskolan.

– Om utredningens förslag 
genomförs kan man inte ga-
rantera att varje hemkom-
mun gör sitt yttersta för att 
ge alla barn den skolgång 
som de har rätt till, säger 
Lena Nyberg.

– Om det finns en special-
skola med internat utanför 
barnets hemkommun som 
har undervisning som är 
lämplig för det enskilda bar-
net kan det bli alltför lätt för 
kommunerna att hänvisa 
barnet dit som enda alterna-
tiv. Risken är att det kom-
mer att ske under ”tvång” ef-
tersom kommunerna anser 
att man inte kan erbjuda 
barnet den undervisning 
som barnet har rätt till. Man 
köper sig fri.

Lena Nyberg anser att varje 
kommun ska stärka lärarnas 

kompetens både i grundsko-
lan och särskolan.

Hon vill att staten ser till 
att kommunerna får de re-
surser och den kompetens 
som behövs för att ge alla 
barn med behov av särskilt 
stöd den undervisning de 
har rätt till.

– Intentionerna ska vara att 
ge alla barn likvärdiga möj-
ligheter att få en tryggad 
skolgång i den skola som fa-
miljen anser vara bäst. 
Kommunerna borde kunna 
garanteras tillräckliga eko-
nomiska resurser från staten 
så att inget barn blir utan 
särskilt stöd.

– Stödet till barnet gäller 
även det personliga stödet 
av utbildade assistenter. 
Ingen assistent ska behöva 
sluta för att pengar saknas 
eller att någon annan assis-
tent som arbetat längre ska 
få tjänsten, säger Lena 
Nyberg.

Kommunerna måste ock-
så bli bättre på att ge stöd till 
föräldrar så att de klarar av 
föräldraskapet och ”så att en 
skolplacering på internat in-
te blir en form av avlast-
ning”.

Valter Bengtsson

Barnombudsmannen har 
sin webbplats på www.bo.se

”De mest sårbara barnen 
tvingas lämna sina hem”

B
Barnombudsmannen hänvisar till FN:s barnkonvention.

Barnombudsmannen varnar för att barn kan tvingas lämna 
sina föräldrar redan vid sex års ålder.

Lena Nyberg
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om Downs syndrom

Tack vare stöd från Arvsfonden har Svenska Downföreningen 
kunnat skapa webbsajten Kunskapsbanken om Downs syndrom 
som öppnades våren 2006. Nu öppnar vi Kunskapsbankens medlems-
forum där anhöriga, yrkesverksamma och andra intresserade kan 
bidra med information, utbyta erfarenheter 
och ställa frågor till andra medlemmar. 
Tillsammans kan vi skapa ett dynamiskt 
medlemsforum och  Kunskapsbanken kan 
fortsätta att utvecklas som en viktig källa till 
kunskap och information om Downs syndrom.

Välkommen som medlem i KB-forum! 

www.svenskadownforeningen.se

ENERGIGIVANDE I HÖSTMÖRKRET!

Missa inte Svenska Downföreningens Kunskapsträff med inspirerande 
föreläsare. Lördag den 10 november i Gävle. Program och anmälan: 
www.svenskadownforeningen.se

FK_0706_s12-25_nyhet_v04.indd   13FK_0706_s12-25_nyhet_v04.indd   13 07-10-15   23.03.2507-10-15   23.03.25



Nytt forum där syskon vågar prata: ”Behovet 
är enormt” (kan kapas så att vi får plats med 

kraftNYHETER

14 FÖRÄLDRAKRAFT # 6, 2007

orås kommun får kritik av 
Skolverket för att en elev med 
funktionshinder inte fått 

tillräcklig utbildning. Skolan borde ha 
ordnat undervisning i hemmet eller på 
annan plats, anser Skolverket.

Eleven har haft en ”synnerligen kompli-
cerad skolgång med långa frånvaroperio-
der” ända sedan skolstarten 2005. Skolan 
har försökt lösa situationen, men enligt 
Skolverket har man inte gjort tillräckligt.

Det är oacceptabelt och i strid mot 
skolförfattningarna att en elev är utan 
skolgång under så lång tid, skriver 
Skolverket i sitt beslut.

– Skolverket finner det anmärknings-
värt att skolan inte anordnade särskild 
undervisning i hemmet eller på annan 
plats. Om sådan inte hade kunnat ge-
nomföras på grund av oenigheten mel-
lan skola och hem, fanns anledning för 
kommunen att överväga ett vitesföreläg-

gande. Invändningar att hemmet inte li-
tade på skolan eller att det fanns risk för 
att situationen skulle förvärras ändrar 
inte denna bedömning. Borås kommun 
har därför åsidosatt elevens rätt till ut-
bildning, skriver Skolverket.

Skolan får bland annat kritik för att det 
har saknats åtgärdsprogram och lägger 
ansvaret för detta på rektorn.

– Åtgärdsprogram måste upprättas för 
elever i behov av särskilt stöd även om 
vårdnadshavarna har en annan uppfatt-
ning i frågan. Andra planeringar kan in-
te ersätta ett åtgärdsprogram, skriver 
Skolverket.

Senast den 15 november 2007 måste 
Borås kommun redovisa vilka åtgärder 
som vidtagits med anledning av skolver-
kets beslut. Kommunen ska då berätta-
både vad man gör för den berörda elev-
en och vilka generella åtgärder man vid-
tar för att utveckla verksamheten och fö-
rebygga problem av det här slaget. ●

Stockholm gratisvaccinerar 
mot dagisbakterie
Stockholms läns landsting blev 
nyligen först i Sverige med att ge 
små barn gratis vaccin mot ”dagis-
bakterien” pneumokocker. 
Bakterien kan orsaka dödlig 
hjärnhinneinflammation, blodför-
giftning och hörselskador.

Stockholm börjar vaccinera alla 
barn som fötts från den 1 juli i år och 
ska ges på barnavårdscentraler vid tre, 
fem och tolv 
månaders ålder.

Även Örebro 
satsar på vaccin 
mot pneumo-
kocker. Där 
informerar 
barnavårdscen-
tralerna alla föräldrar om möjlighe-
ten till vaccination men där är spru-
torna än så länge inte gratis.

– Små barn bör bo i Stockholm 
eller i Örebro eftersom det i andra 
landsting saknas en uttalad vilja att 
informera om pneumokocker och 
rekommendera föräldrar att 
vaccinera sina barn mot dessa 
livshotande bakterier, säger Ann-
Charlotte Gyllenram, ordförande 
för Barnplantorna. ●

Skolverket: Elev borde ha 
fått undervisning i hemmet
Rektor i Borås upprättade inte åtgärdsplan

B
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Kommer det nytt ?

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

PERSONLIG ASSISTANS NÄR DEN ÄR SOM BÄST

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.

www.assistansia.se

”Tack vare Assistansia har vi idag en hög 
livskvalitet och ett befriande lugn i livet”
Orlando Barbic är åtta år. Han kan inte kommunicera 
verbalt, men är ett fysiskt yrväder som älskar att jaga och 
jagas, hoppa och klättra. När han var tre år förstod hans 
mamma Monika att han hade autism. 
– Första åren var kämpiga. Jag var långtidssjukskriven och 
situationen var minst sagt ansträngd. Jag lever separerad 
från Orlandos pappa, men tack och lov är vi goda vänner.

Monika fick senare tips om Assistansia, och i april 2005 
ringde hon.
– Jag fick ett fantastiskt bemötande i telefon, säger hon. 
Vänligt och förstående, vilket man inte är bortskämd med 
i de här sammanhangen.

Sex månader senare var allt klart: Monika var kund hos 
Assistansia och avlönad assistent på heltid.
– Idag har jag en hög livskvalitet och ett befriande lugn i 
livet.

Idag kan Monika se ljust på tillvaron och älskar verkligen 
att vara mamma till Orlando.
– Utan Assistansia hade vi aldrig haft den trygghet vi 
har idag. Det är verkligen ett toppenföretag som jag 
rekommenderar till alla i liknande situation.

Bara du och ditt barn kan avgöra vad som är hög livskvalitet 
för er. Och tillsammans med dig och utifrån era behov och 
önskemål kan vi hjälpa er dit. Ring 020-30 31 00 redan 
idag. Välkommen!
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Nyfi ken? Besök oss på www.etac.se/junior

?
Avancerat sittande på ett enkelt sätt?

Stilfull design?

Multi-justerbarhet?

Dynamisk rygg?

Flexibilitet?

Söker du:

Lösningen kommer snart...

Ett nytt stjärnskott till familjen!

edan 2005 har bara 
fyra procent av 
Sveriges fastighetsä-

gare gjort sina byggnader 
tillgängliga genom att ta bort 
enkelt avhjälpta hinder. Det 
visar en rapport från 
Boverket. Stora bolag är de 
värsta syndarna – däribland 
pensionsförsäkringsbolag 
och allmännyttan.

Att döma av Boverkets rapport 
har många fastighetsägare ig-
norerat i de nya reglerna som 
säger att så kallade enkelt av-
hjälpta hinder ska åtgärdas.

Enligt plan- och bygglagen 
är man sedan 2003 skyldig att 
åtgärda ”enkelt avhjälpta hin-
der” och de fastighets ägare 
som ännu inte gjort något har 
alltså begått ett lagbrott.

Men det har varit ganska 
riskfritt att skynda långsamt. 
Lars Estlander, arkitekt på 
Boverket som står bakom rap-
porten, känner inte till ett en-

da fall där någon fastighetsä-
gare fått föreläggande.

– Om en person eller orga-
nisation anmäler bristerna till 
byggnadsnämnden så tar 
nämnden en diskussion med 
fastighetsägaren. Nämn    den 
kan göra ett föreläggande men 
brukar undvika det eftersom 
det är en långsam och resurs-
krävande process. Det är bätt-
re att ha en bra dialog, säger 
Lars Estlander.

Att det har gått så långsamt 
att ta bort hindren beror till 
stor del på att kommunernas 
byggnadsnämnder inte har 
varit tillräckligt aktiva. Upp-
sala kommun har dock arbe-
tat framgångsrikt med att krä-
va in åtgärdsförslag från fast-
ighetsägare. 

Boverkets nya rapport om 
arbetet med enkelt avhjälpta 
hinder kan beskrivas som 
chockerande:

■ På två år har antalet fast-

ighetsägare som säger att de 
är färdiga bara ökat från fem 
till nio procent.

■ En dryg tredjedel av fast-
ighetsägarna har blivit klara 
med hälften av sina fastigheter.

■ Två tredjedelar säger att 
de ska bli klara till år 2010, 
men det anser Boverket vara 

överoptimistiskt.
■ Många stora fastighetsfö-

retag och allmännyttiga bolag 
har ännu inte kommit igång 
med arbetet alls.

Lars Estlander tycker inte 
att det finns något försvar för 
eftersläpningen.

– Nej, jag tycker inte att det 

Fastighetsjättar bryter mot plan-  
Allmännyttan och pensionsbolag bland de största syndarna men bolagen g

Det fi nns inget 
försvar mot att 
strunta i att åt-
gärda enkla hinder, 
anser Lars Est-
lander på Boverket 
som anser att 
fastighetsägarna 
bryter mot lagen. Så här får det inte se ut enligt Boverket.

S
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The Art of Mobility™ 

Styrka och smidighet

X850

Häng med kompisarna

• Rolig att köra

• Ny fräck design

• Tålig och stabil

• Tar sig fram överallt

Läs mer på www.permobil.se

går att försvara. Det är särskilt 
två grupper som borde ha gjort 
mycket mer. Den ena gruppen 
är de stora fastighets- och för-
valtningsföretag som äger en 
massa fastigheter. Det handlar 
bland annat om stora pen-
sionsförsäkringsbolag som har 
lagt ut förvaltningen men som 
ändå är ansvariga.

– I den gruppen finns också de 
största fastighetsbolagen som 
ofta äger moderna fastigheter i 
centrala lägen. Kanske är det in-
te så mycket som behöver åtgär-
das där, men det vet vi inte för 
de har inte gått igenom dem.

– Den andra gruppen som 
borde ha kommit längre är all-
männyttan, där 44 procent av 
företagen ännu inte ens har på-
börjat en inventering och 38 
procent inte ens känner till före-
skrifterna. Det är anmärknings-
värt och där måste politikerna 
titta på sina företag och hur de 
hanterar de här frågorna. 

Boverkets undersökning ba-
seras på enkäter som är anony-
ma och därför kan Lars Est-
lander inte peka ut enskilda fö-
retag. Statliga Fastighetsverket 
nämner han dock som ett bra 
exempel när det gäller att åt-
gärda hinder för tillgänglighet.

Lars Estlander anser att det är 
enkelt för fastighetsägarna att 
röja en del hinder.

Förklaringen till att så många 
bolag har struntat i reglerna 
kan vara dåligt engagemang 
både hos ledningen och perso-
nalen i fastighetsföretagen.

– Jag tror att det är en led-
nings- och organisationsfråga. 
Bolags ledningen måste sköta 
frågorna och se till att priorite-
ringen blir klar för alla i orga-
nisationen. Tillgänglighet är en 

prioriterad samhällsfråga, sä-
ger Lars Estlander.

– Det är inga komplicerade 
saker. Det finns experter man 
kan anlita, säger Lars Est lander.

Men blir det fortfarande ing-
en större risk för efterräk-
ningar och straff?

– Vi tycker att kommunerna 
ska skärpa sin tillsyn, säger Lars 
Estlander.  /vb

 och bygglagen
n går fria trots stora brister.

Kom igång! Cheferna måste ändra inställning
Ett sätt för bolagen att komma igång kan vara så här:
■ Förankra målsättningen att ta bort hinder hos ledningen.
■ Kontakta kommunen för att få goda råd. Ta hjälp av konsulter vid behov 
(tips på konsulter finns på Handisams webbplats, www.handisam.se)
■ Påverka attityden hos personalen, kanske genom inspirationsseminarier 
och upplevelsedagar där personalen får ”prova på” att ha funktionshinder.
■ Inventering av hinder ska genomföras parallellt med ovanstående.
■ Gör bedömningar och sätt igång med åtgärder.
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Lättlästa böcker för unga...

L-förlaget satsar 
extra mycket på 
unga läsare i höst 

och släpper en mängd nya 
ungdomsböcker som ska 
vara extra lättlästa. 
”Hårdrock!” av Rickard 
Jakbo är en av nyheterna.

Boken handlar om artisterna 
bakom de legendariska grup-
perna och deras gimmicks. 
Vad är det för skillnad på 
punk och hårdrock? På Death 
Metal och Thrash Metal? När 
andra musikstilar blir ute ef-
ter bara några år fortsätter 
hårdrocken att växa. Varför 
är det så?

Några svar hittar du i boken 
Hårdrock! som är en av 
böckerna i LL-förlagets sats-
ning ”Lättläst för unga”. 
Lättlästa böcker hoppas för-
laget ska vara ett bra bote-
medel mot att ungdomars 

läsning har försämrats. En-
ligt Skolverket går många 
unga ut årskurs 9 utan att ha 
godkänt i läsförståelse, bland 
pojkarna gäller detta mer än 
12 procent.  

De nya lättlästa böckerna 
tar sikte på unga personer 
från 12 år och uppåt. Flera av 
dem riktar sig till unga killar, 
exempelvis ”Hockey – från 
nedsläpp till sudden death” 
av Arne Norlin och fantasy-
boken ”Det magiska molnet” 
av den populäre författaren 
Niklas Krog.

I boken ”Mount Everest, 
mellan himmel och helvete” 
av Bengt Fredrikson möter 
läsaren de modiga kvinnor 
och män som har försökt att 
bestiga världens högsta berg.

Andra nyheter är ”Sanna 
– sameflickan från Jokk-
mokk” av Sara Aira Fjäll-
ström och ”Kriget kommer”, 

en roman som utspelar sig 
under andra världskriget, av 
Torsten Bengts son. 

Vidare finns en ny bok 
fylld med skräckhistorier – 
”Luckan i golvet” av Lena 
Arro.

En riktig pysselbok finns 
också i utbudet, nämligen 
”Pyssla och pynta med pär-

lor, filt och papper” av Marit 
Eng stedt. 

På sina drygt 130 sidor 
finns många inspirerande 
tips på vad man kan tillverka 
med papper, textil och pär-
lor, allt noga illustrerat med 
foton av Ester Sorri. 

LL-förlaget har sin webb-
sida på www.ll-forlaget.se ●

Fantasy, pyssel och hårdrock bland nya lättlästa böcker för unga  

På LL-förlagets webbsajt finns 
en topplista över de mest 
populära böckerna just nu. De 
bäst säljande böckerna just nu:
1. Ondskan
2. Esraa från Alexandria
3. Ormblomma
4. Vampyren i Blackeberg
5. Det fruktansvärda
6. Fotografens död
7. Vanliga sjukdomar

VILL DU RECENSERA böcker 
för Föräldrakraft? Hör av dig 
med ett mail till info@
faktapress.se

Topplista LL-förlagen – Vill du recensera?

En mängd nya lättlästa 
böcker.

L
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Se även hem-
sida för info 
om våra som-
markurser
och läger!

Samverkan kan 
betyda allt
Tre familjer med barn som 
har funktionshinder 
skriver om sina upplevelser 
och erfarenheter.

”Att pussla ihop ett liv” är ti-
teln på boken som kommit att 
handla om samverkan och hur 
allt hänger ihop. Familjerna 
berättar om sin vardag runt 
barn som har diagnosen au-
tism och fler funktionshinder. 
Boken ger en bild av hur man 
kan få alla pusselbitar på plats 
för att möta barnens behov.

Författare till boken är de sex 
föräldrarna i samarbete med 
redaktören Ann-Katrin Swärd, 
men boken vänder sig inte ba-
ra till föräldrar utan också till 
alla de som arbetar inom olika 
verksamheter. 

Den röda tråden är att sam-
verkan är A och O för att bar-
nen ska få ett bra liv.

Även papporna är 
med och skriver om sina 
barn. Det brukar sägas 
att det mest är mammor-
na som uttrycker sig i 
skrift, till exempel i kon-
taktboken mellan skola och 
hem, och även om det kan-
ske är en överdrift så är det 
bra att papporna verkligen 
kommer till tals i  den här bo-
ken. /vb
Intermedia Books, 
www.intermediabooks.net
ISBN 978-91-975365-4-7

Svart på vitt om 
kurdiska unga
Det talas ofta om hur svårt 
det måste vara att leva med 
det ”dubbla utanförska-
pet” i form av att vara 
invandrare och ha funk-
tionshinder, men inte 
mycket är känt om hur det 
egentligen är.

Nu finns en bok som skild-
rar tillvaron för funktionshin-

drade kurdiska ungdomar och 
föräldrar till barn och unga 
med funktionshinder. Farhad 
Jahanmahan har intervjuat ett 
stort antal unga och föräldrar 
och Mångkulturellt centrum 
har publicerat boken ”Dörren 
ska vara öppen för alla”.

Berättelserna ger en mörk 
bild av vardagen och många 
känner sig dåligt informera-
de, ohörda, osedda och över-
körda. 

Boken används som av-
stamp för en konferens på 
Fittja gård söder om Stock-
holm och blir förmodligen 
studiematerial i många andra 
sammanhang.

Författaren ringar in de vik-
tigaste problemen och föreslår 
åtgärder. ●
Mångkulturellt centrum,
www.mkc.botkyrka.se
ISBN 91-88560-77-5

... och fackböcker för föräldrar och proffs

Förslag åtgärder

Åtgärderna som Farhad vill se:
■ Inrätta ett informationscenter
■ Producera flerspråkig 
information om funktionshin-
drades rättigheter
■ Samordna handikappfrågor 
under en och samma myndighet
■ Utbilda myndighetspersoner i 
kulturmöten och funktionshinder
■ Bekämpa strukturell rasism 
och diskriminering
■ Antidiskrimineringslag som 
inkluderar tillgänglighetsfrågor
■  Tillämpa FN:s standardregler 
om funktionshindrades 
rättigheter
■ Handikapprörelsen måste 
engagera fler med invandrar-
bakgrund
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För mer information, kontakta osswww.lofric.se

andstingets ledning griper in 
när det gäller behandlingen 
av 20-åringen med Hunters 

sjukdom. ”Läkarna avgör om behand-
lingen är medicinskt motiverad. Vi 
kommer att satsa de pengar som 
behövs för en god sjukvård”, säger 
finanslandstingsrådet Chris Heister.

20-årige Kalle Dejemark får be-
handling ännu en tid för sin 
sjukdom Hunters trots de hö-
ga läkemedelskostnaderna. 
Landstingets centrala led-
ning tar över frågan från 
Karolinska Universitetssjuk-
huset som tidigare sagt nej.

– Eftersom frågan är prin-
cipiellt viktig finns skäl för 
landstinget centralt att utreda 
var gränserna ska gå när ut-
vecklingen av nya läkemedel 
och behandlingsmetoder till 
exempel får ekonomiska konsekvenser 
liknande dessa, säger biträdande lands-
tingsdirektör Göran Stiernstedt.

– Ett sjukhus eller en klinik ska inte 
ensamt behöva avgöra en sådan här frå-
ga, med ett svårt etiskt avgörande som 
är kopplat till ekonomiska begränsning-
ar. Vi kommer därför att lyfta frågan dels 
inom landstingets olika organ, dels för 
en diskussion med till exempel Sveriges 
Kommuner och Landsting och social-
styrelsen, säger Göran Stiernstedt.

Finanslandstingsrådet Chris 
Heister säger att ”patienter ska få 

den vård och behandling som 
är medicinskt motiverad”.

– Det är läkarnas uppgift att 
avgöra om en viss behandling 
är medicinskt motiverad eller 
inte. Vi kommer att satsa de 
pengar som behövs för en god 
sjukvård, heter det i uttalandet.

Vänsterpartiets Birgitta 
Sevefjord kräver att finans-
landstingsrådet Chris Heister 
”agerar för att med fortsatt be-

handling rädda livet på den 20-årige pa-
tient som lider av den dödliga Hunters 
sjukdom”. ●

Chris Heister: Vi 
satsar de pengar 
som behövs för 
god sjukvård.

Dyra läkemedel 
oroar landstingen
Sveriges Kommuner och 
Landsting (SKL) är oroligt för 
hur nya läkemedel och vacciner 
ska kunna finansieras i framti-
den. Förbundet vill analysera 
frågan tillsammans med social-
departementet.

– Det finns små patientgrupper 
som är i behov av extremt dyra 
läkemedel och enskilda kliniker 
som kan hamna i kläm när det 
gäller finansieringen, säger Ellen 
Hyttsten, chef för avdelningen 
för vård och omsorg på SKL.

SKL vill att en arbetsgrupp 
tillsätts för att finna en långsiktig 
lösning.

– Diskussionen ska handla 
både om finansieringen av nya 
dyra läkemedel, extremt dyra 
särläkemedel som används vid 
specialbehandlingar och nya 
vacciner, men också hur former-
na för ett eventuellt stöd kan se 
ut. Lösningen måste vi finna 
gemensamt, säger Ellen 
Hyttsten. ●

Bostadsbolag vill 
stoppa diskriminering
Diskriminering är ett stort 
problem inom bostadssektorn. 
Det händer till exempel att 
familjer som har barn i rullstol 
nekas lägenhet i hus utan hiss. 

Nu har SABO en plan för att 
stoppa diskrimineringen.
För fattaren Helena Holmberg 
har gått igenom en mängd 
anmälningar om diskriminering 
och sedan skrivit en bok om 
hur de allmännyttiga bostadsbo-
lagen inom SABO ska kunna 
bättra sig. ●

Landstinget ändrar beslut om 20-åring: 

”Vi satsar de 
pengar som behövs”  

L

Bakgrund Karolin-
ska sjukhuset ville avbryta be-
handlingen  av Kalle Dejemark 
som har den dödliga sjukdomen 
Hunters. Orsaken är att behand-
lingen anses vara för dyr – 10 
miljoner kronor per år.

Till Dagens Medicin säger 
Stefan Engqvist, chefläkare och 

ordförande för sjukhusets 
etiska råd, att beslutet är 
resultatet av ett ekonomiskt 
resonemang.

– Det handlar om hur vi ska 
använda våra gemensamma 
resurser för så många som 
möjligt i sjukvården. Vi vet att 
killen mår bättre av medicine-

ringen. Men det här handlar om 
tio miljoner kronor som vi inte 
har. Det här är en extrem prislapp.

Fem svenskar har Hunters 
sjukdom som påverkar bland 
annat hjärtat, lungorna, lederna 
och skelettet. Barn med 
sjukdomen dör ofta i tonåren 
eller får leva med svår invaliditet.
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I höst vill vi inspirera
unga att läsa!
Vi tyckte det var hög tid att satsa extra på ungdomar som 
inte hittat viljan eller inspirationen att läsa. Därför har vi 
tagit fram fl er böcker speciellt för dem. Läs mer om våra 
titlar och beställ på: www.lattlast.se/unga

koltoaletterna är 
så smutsiga och 
äckliga att hälften 

av barnen vägrar besöka 
dem, enligt en studie vid 
Göteborgs universitet. 
Resultatet blir att många 
barn får problem med 
hälsan, särskilt de som 
redan är utsatta.

Många barn lider i tysthet 
och det är mycket viktigt att 
skolans ledare tar problemet 
på allvar och sätter in åtgär-
der för att förbättra miljön på 
skoltoaletten men också ger 
barnen möjlighet att få lov att 
gå när de behöver, säger 
Anna-Lena Hellström, urote-
rapeut och forskare på Insti-
tutionen för omvårdnad vid 
Göteborgs Universitet.

Dålig lukt, kiss och bajs på 
toalettstolen, dålig tillgång till 
toalettpapper, rädsla och 
känslor av otrygghet är några 
av orsakerna till att barn inte 
vill gå på toaletten under 
skoldagen. Miljön upplevs 
som skrämmande.

Att inte gå på toaletten un-
der en hel dag kan ge funk-
tionsstörningar i både blåsan 
och tarmarna. Och för barn 
som redan lider av till exem-
pel sängvätningsproblem är 
detta mycket allvarligt.

Skolledare och lärare får 
hård kritik i en studie som 
nyligen publicerades. Många 
barn är osäkra över om och 
när man får gå på toaletten. 
Om man får gå eller ej varie-
rar efter vad läraren tycker för 
just det tillfället.

– Barn ställs inför valet att gå 
på toaletten eller att vara med 
kompisarna på rasten. De är 
rädda för att visa att de måste 
gå på toaletten, och väljer där-
för att försöka hålla sig vilket 

resulterar i att de får 
bekymmer med att 
kissa på sig eller får 
urinvägsinfektio-
ner, säger Anna-
Lena Hell ström.

Sängvätning är 
det näst vanligaste 
hälsoproblemet hos 
skolbarn, efter ast-
ma och allergi. Var 
sjunde sjuåring kis-
sar på sig under 
natten.

– Det finns ett stort mör-
kertal. Jag är övertygad att 
många barn döljer sitt pro-
blem. Det är lättare att ge 
hjälp när problemet uppstår 
än att vänta en längre tid, sä-
ger Anna-Lena Hellström.

Sängvätning ger upphov till 
skuld och sämre självbild hos 

barnen och många 
av dem får aldrig 
någon hjälp.

Enligt läkeme-
delsföretaget Fer-
ring är sängvätning 
ett problem som 
kan behandlas. De 
vanligaste behand-
lingsmetoderna för 
sängvätande barn 
är kisslarm och 
medicinering, 

uppger Ferring. Kiss larm ser 
till att väcka barnet när det 
kommer kiss i byxan. Det re-
ceptbelagda läkemedlet Mini-
rin är en smälttablett som 
minskar mängden urin som 
bildas. ●

Mer om sängvätning på 
www.torrnatt.nu

Cogmed Arbetsminnesträning

Cogmed utvecklar och erbjuder arbetsminnesträning för 
förbättrad koncentrationsförmåga. Träningen är baserad 
på forskning vid Karolinska Institutet i Stockholm.

– för förbättrad koncentrationsförmåga

www.cogmed.com    08-506 315 50

Nytt pris!
Nu kan du själv 
träna ditt barn

– Skolorna måste 
åtgärda skoltoalet-
terna, säger Anna-
Lena Hellström.

Smutsiga skoltoaletter hot mot hälsan
S Fakta sängvätning

Fakta om sängvätning (enures):
■ I varje förstaklass finns det 
upp till fyra sängvätare.
■ Drygt 85.000 unga mellan 5-
18 år lider av sängvätning.
■ Sängvätning är det vanligaste 
långvariga hälsoproblemet efter 
allergi bland skolbarn.
■ 2 procent tvingas leva med 
sängvätning upp i gymnasie-
åldern.
■ Sängvätning kan behandlas 
med medicin eller ”kissalarm”.
■ Sängvätning är ärftligt.
■ Sängvätning är ingen 
”psykisk” åkomma men kan 
förvärras av yttre påfrestningar.
Källa: Ferring
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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

Har du ett barn med 
funktionshinder?

Vi kan hjälpa dig med:
Rättigheter Överklagningar
Ansökningar Stödsamtal

LaSSe Brukarstödcenter
Vestag. 2, 416 64 Göteborg

Tfn 031-84 18 50

Kostnadsfritt för dig som bor i Västra Götaland.

Hjultorget 2007 i bilder
Hjultorget 2007 i 
början av september 
blev en festlig 
tillställning med över 
3 000 besökare. 

2007 års mottagare av Stilpriset 
blev Magnus Berglund (t h), Scan-
dics handikappambassadör som i 
samråd med handikapporganisatio-
ner och hotellgäster har tagit fram 
en handikappstandard. En av hans 
uppgifter har varit att – tillsammans 
med rehabiliteringshunden labradoren 
Ada – utbilda Scandics medarbetare 
och skapa ökad förståelse för hur 
vardagen fungerar för personer med 
funktionshinder.

Åsa Sten-
mark Design 
var ett av 
fl era mode-
företag som 
passade på 
att visa upp 
kläddesign 
för personer 
som sitter i 
rullstol.

Erik Elofsson från Otto 
Bock demonstrerade 
den nya mobilen som 
passar unga och 
vuxna som vill ut i 
naturen eller kanske 
spela golf.  

Stockholms stad driver Träff-
stugan som är en mycket 
populär samlingsplats för 
unga med rörelsehinder. På 
Hjultorget presenterade man 
sin verksamhet.

En Volvo utöver det vanliga 
demonstrerades av Ove Lun-
dell på CM Fordonsteknik. 

Föräldrakrafts monter fanns precis vid 
ingången till Hjultorget.
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Att livet går vidare 
även efter svåra olyck-
or är Ambjörn Sandler 
ett levande bevis på. 

För 16 år sedan höll han på 
att mista livet i en svår 
trafikolycka. Idag är han en 
populär föreläsare på många 
områden – inte bara om 
konsten att överleva utan 
även inom ledarskap och 
krishantering.

De riktiga hjältarna i 
dagens samhälle ser han 
bland föräldrar som har barn 
med funktionshinder.

– Föräldrar och särskilt 
ensamstående med barn med 
funktionshinder rör mig 
djupt, berättade han vid 
Hjälpmedel i tidens mini-
mässa i Östersund i slutet av 
sommaren.

Ambjörns karriär var 
utstakad inom Sveriges 
högsta militära ledning, men 
olyckan kom emellan. En 
arbetskamrat dog, själv 
klarade han livhanken med 
knapp nöd. 

– Jag ville leva till varje pris, 
berättade Ambjörn som 
återhämtade sig överraskan-
de snabbt. 

Han pratar gärna öppet om 
de svåra kriser han gått 
igenom – om depressioner och 

aggressiva utbrott. En krävan-
de patient som både skrämde 
slag på sjukhuspersonal – och 
lärde dem ett och annat. 

Ingenting verkar främ-
mande för Ambjörn som 
jagar, åker scooter och flyger 
paraglider. Han har förverk-
ligat en gammal dröm – att 
hoppa fallskärm. Till och 
med datorer, som han 
tidigare hatade, har blivit ett 
kärt intresse. 

Olyckan har gett Ambjörn 
nya dimensioner i livet. 

– I mitt tidigare liv var jag 
en stridis men nu vet jag 
bättre och finner mening i 
ödmjukhet, omtanke, 
ärlighet och oförställsamhet. 

Han talar mycket om viljans 
betydelse och hur mycket den 
egna familjen betytt för att han 
skulle vilja leva.

– När man kommer till 
vägs ände kan man antingen 
ge upp, låta andra ta över 
eller kämpa. Se till att ni har 
någon som ni tycker om, 
annars klarar man inte en 
sådan situation. 

Han delar gärna med sig av 
sina erfarenheter. En av dem 
lyder: Se till att du har bra 
relationer. /vb

Han ville leva – till varje pris. Familjens stöd blev avgörande för att Ambjörn Sandler skulle 
klara livhanken efter sin svåra olycka.

Vi producerar produkter och 

tjänster som bidrar till ett samhälle 

tillgängligt för alla.

Tillgänglighet

SRF Iris AB • www.iris.se • Telefon 08 - 39 90 00

Jag ville 
leva till 
varje pris
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17 av 21 landsting och 
regioner har dragit ned på 
stödet till funktionshindra-
de som vill utbilda sig för 
att kunna få ett arbete. Nu 
kräver flera folkhögskolor 
och förbund att regeringen 
vidtar åtgärder.

Att utbilda sig på folkhögsko-
la är ofta enda chansen för 
funktionshindrade att få en 
utbildning som leder fram 
till ett vanligt arbete. Flera 
folkhögskolor har speciell 
kompetens för att ta emot 
elever med funktionshinder.

Nu håller olika politiska 
beslut på att rasera möjlighe-
terna. Furuboda folkhögskola 
har gjort en kartläggning som 
visar att folkhögskolorna 
upplever att de flesta lands-
ting och regioner har blivit 
mer återhållsamma när det 

gäller den behandling som 
funktionshindrade kan behö-
va i samband med studier.

Samtidigt har nya regler för 
sjuk- och aktivitetsersättning 
satt käppar i hjulet för perso-
ner med funktionshinder.

Sedan januari 2007 tving-
as den som är funktionshin-
drad välja mellan att klara 
sig på sjuk- eller aktivitetser-
sättning på 5000-6000 kro-
nor per månad eller att ta 
studiemedel (lån och bi-
drag). Beslutet togs under 
2006 på initiativ av den soci-
aldemokratiska regeringen.

Ersättningen är orimligt låg 
för de flesta funktionshin-
drade eftersom de har små 
möjligheter att dryga ut stu-
diemedlen med extrainkom-
ster och ofta behöver en 

längre studietid än andra. 
Att ta studielån är också 
svårt eftersom många funk-
tionshindrade får sämre 
möjligheter till återbetalning 
efter studierna. 

– Samtidigt som regelver-
ket har skärpts har regioner 
och landsting stängt plån-
böckerna. Utvecklingen går 
stick i stäv med regeringens 
arbetslinje och det nationella 
målet om tillgänglighet för 
alla år 2010, skriver represen-
tanter för fem folkhögskolor 
och tre organisationer.

Skolorna och organisatio-
nerna slår fast att både re-
gering, riksdag, landsting, 
regioner, kommuner, försäk-
ringskassor och arbetsför-
medlingar har ansvar.

Man har två krav:
1. Ge personer med funk-

tionshinder rätt att uppbära 
sjuk- eller aktivitetsersätt-
ning utan att det fråntar dem 
rätten till studiemedel från 
CSN.
2. Vidta åtgärder mot den 
allt mer återhållsamma in-
ställningen till att bevilja 
stöd till funktionshindrade 
som vill studera på folkhög-
skola.

– Utbildningsminister Jan 
Björk lund och folkhälsomi-
nister Maria Larsson har ett 
särskilt ansvar för att säkra 
tillgängligheten i utbild-
ningen, skriver skolorna och 
förbunden i sin gemensam-
ma protest.  ●

Uppmaning till Björklund och Larsson: 

”Rädda studierna för 
funktionshindrade”

Ministrarna Jan Björklund 
och Maria Larsson måste 
agera för att rädda studierna, 
kräver skolor och förbund.

Fakta sämre ekonomi för funktionshindrade
ATT DE NYA VILLKOREN för 
ersättning och stöd missgynnar 
elever som har funktionshinder 
visar dessa exempel som tagits 
fram av Furuboda folkhögskola:

STUDERANDE ALLMÄN KURS
● Totalbelopp per månad: 7 492 
kr varav 2 572 kr bidrag.
● Möjlighet att tjäna upp till 

50 000 kr per halvår.
● Rabatter på CSN-kortet.

PERSONER MED FUNKTIONS-
NEDSÄTTNINGAR
● Sjuk eller aktivitetsersättning: 
5 000-6 000 kr per månad.
● Inga möjligheter till extra 
inkomst.  

Följande skolor och organisationer 
står bakom protesterna mot de 
försämrade villkoren för personer 
med funktionshinder.
Föreningen Furuboda, Eric 
Sandström, Informationschef. 
Framnäs folkhögskola, Inga 
Granström, Verksamhetschef
Ädelfors folkhögskola, Rolf 
Axelsson, Rektor. Kristinehamns 
folkhögskola KPS, Lars Persson, 

Rektor Valla folkhögskola, Kenneth 
Hedström, Rektor
Neurologiskt Handikappades 
Riksförbund (NHR), Stefan Käll, 
Generalsekreterare. Riksförbundet 
för Trafik- Olycksfalls- och 
Polioskadade (RTP), Per-Arne 
Kölhed, Förbundsordförande. 
Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft, 
Gunbritt Kristianson, 
Förbundsordförande.

De kräver åtgärder:
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Kontakta ABF där du bor, du hittar oss på: www.abf.se

Olikheter & Möjligheter!
Nu satsar ABF på studiecirklar 
för unga och vuxna personer 
med utvecklingsstörning. 

Intresserad?

Personlig assistans
efter dina önskemål

Vårt motto

Kvalitet Gemenskap 
Trygghet

Max Assistans AB
Ranarpsvägen 54
269 92  Båstad

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

Folk hälsominister Maria 
Lars son slog ett slag för 
valfrihet när hon invigde 
ID-dagarna i Nacka Strand i 
oktober. 
– Det kommer nya produkter 
hela tiden och lagarna får inte 
vara så fyrkantiga att vi inte 
kan använda dem, sa Maria 
Larsson.

Hon nämnde som exempel 
på en bra innovation det lilla 

fordonet Segway som gör att 
rörelsehindrade kan färdas 
stående på ett enkelt sätt. 
Segway får dock inte använ-
das på grund av att Vägverket 
har saknat en klassificering 
för den här typen av fordon 
och därför måste besluta om 
dispenser i varje enskilt fall.

– Vägverket ska se över 
vilka lagar som behöver 
förändras för att nya produk-
ter av det här slaget inte ska 
stoppas av lagstiftningen, sa 
Maria Larsson.

Segway fanns inte på ID-
dagarna, däremot många 
andra utställare som visade 
upp både nya hjälpmedel och 
gamla favoriter. 

”Fyrkan-
tiga lagar 
får inte 
stoppa 
smarta 
hjälp-
medel”

Gewas handdatorer lockade 
Hjälpmedelsinstitutets styrelse.

Mats Lind-
berg får goda 
råd av Daniel 
Lilj hammar 
och Bartek 
Tatkowski när 
han testar Tobiis 
ögonstyrning.

Två av nyheterna på ID-Dagarna: Infovox talsyntes på ett litet 
usb-minne (till vänster) och Iris talande klocka.
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harlotte är noga med att 
understryka att hennes 
privata liv inte har på-
verkat hennes yrkesroll 
när vi träffas på Rädda 
Bar nens huvudkontor i 

Sund byberg norr om Stockholm. Utom 
på ett sätt – livet med sonen har gett hen-
ne en större förståelse och kunskap om 
de orättvisor som finns, även på hem-
maplan, i välståndets Sverige.

– Jag ser tydligt skillnaden mellan de 
barn med funktionsnedsättningar som 
får bra hjälp och de som ramlar mellan 
stolarna. För oss blev det så tydligt att 
barn till ensamstående, eller till familjer 
där man inte var bra på myndighetssven-
ska, har det extra svårt, säger Charlotte.

Vi har hittat en lucka i hennes pressade 
schema och sätter oss ner i ett konferens-
rum hos Rädda Barnen. Charlotte pus-
tar ut en kort stund men för mig sedan 
tillbaka till en tid då hennes liv var mer 
kaosartat än idag.

– Vi märkte rätt tidigt att det var något 
som inte riktigt stämde för Lukas. Han 
har en storebror som är knappt två år 
äldre, så vi kunde redan när Lukas var 
drygt två år se de stora skillnaderna i ut-
veckling mellan storebror och lillebror, 
säger Charlotte.

Hon berättar att Lukas inte visade nå-
got intresse för böcker och inte alls var 

road av att få sagor upplästa för honom. 
Det första året var han tidig i sin utveck-
ling, menar Charlotte, men sedan stan-
nade det av.

– Det hände ingenting. Han hade inget 
språk, så han kunde ofta bli förtvivlad 
och arg. För oss var det en omöjlighet att 
förstå vad han menade. När vi gick för 
att handla kunde han bara springa bort 
från mig och när vi var hemma kunde 
han försvinna ut i skogen eller följa efter 
främmande människor. Det var som om 
att han inte hade några inbyggda grän-
ser, berättar Charlotte.

Inget språk, inga rädslor, inga gränser 
och ett oberäkneligt temperament. Det 
är klart att Charlotte och hennes man 
började undra över hur deras son måd-
de.

– Han kunde få helt oförståeliga ut-
brott. Om man inte öppnade garagedör-
ren när han ville det kunde han slänga 
sig på marken och bara skrika. Och då 
får man komma ihåg att det bara var en 
liten kille i två- till treårsåldern vi pratar 
om, säger Charlotte.

Charlotte och hennes man påpekade 
Lukas avvikande beteende för dagisper-
sonalen, men där svarade man att de in-
te hade märkt något särskilt konstigt 
med Lukas beteende och att det inte 
fanns anledning att oroa sig.

– Men så tog de in nya barn på dagiset 
och plötsligt märkte man även på dagis 
att han inte betedde sig som de andra bar-
nen. Han hade svårt att umgås med 
de andra och bet ett annat barn.

Hon går 
ditt barns 
ärende
Charlotte Petri Gornitzka är generalsekre-
terare för Rädda Barnen och har sedan 
länge engagerat sig för de allra mest 
utsatta barnen i samhället. Men hon har 
också fått kämpa hårt för sin egen son.

Text: Sara Bengtsson
sara.bengtsson@faktapress.se
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– Det var två saker som gjorde att 
vi till slut bestämde oss för att un-

dersöka honom vid så tidig ålder. Det 
första var dagisincidenten och att en för-
älder till slut tog upp problemet med 
mig, ”Lukas är en härlig kille, vi kommer 
väldigt bra överens, men han är speciell 
och jag tror att det kommer göra er gott 
att undersöka vad det är”. Han hade själv 
en son med liknande problem och tyckte 
att vi skulle söka upp BUP, Barn- och 
ungdomspsykiatrin. Idag är jag den för-
äldern väldigt tacksam. Visst var det job-
bigt när en annan förälder la sig i och på-
pekade att allt inte stämde med mitt 
barn, men samtidigt var det  ovärderligt 
att få den puffen.

Den andra incidenten – som fick bä-
garen att rinna över – var den dagen då 
familjen hälsade på hos barnens mor-
mor.

– Helt plötsligt såg jag Lukas sitta 
gränsle över balkongräcket, glad och liv-
full, utan någon som helst tanke på att 
det skulle kunna vara farligt, berättar 
Charlotte.

När Lukas var tre år kom han till BUP 
och fick träffa en psykolog som under-
sökte honom. Han fick leka i sandlådan 
och göra diverse lekövningar.

– Vi fick helt enkelt visa upp oss och 
fick ett fantastiskt bemötande. De berät-
tade för oss att de inte fick ställa någon di-
agnos, men nämnde att det möjligen kun-
de handla om att Lukas hade någon form 
av autism. Jag vet inte om det var rätt av 
dem att göra så, men för oss blev den 
stunden avgörande. Vi fick möjlighet att 
förbereda oss mentalt för en eventuell 
diagnos och kunde börja läsa om diagno-
sen för att bättre förstå Lukas beteende. 
Redan nu började vi tänka på att allting 
alltid måste vara förutsägbart och att ge 
Lukas goda rutiner, säger Charlotte.

BUP remitterade familjen till Huddinge 
sjukhus där Lukas skulle utredas. Men 
innan de släppte iväg föräldrarna hade 
psykologen ett långt samtal med dem 
om att det var viktigt att inte skuldbeläg-
ga sig själva. 

Hon förklarade för Char lotte och hen-
nes man att det inte var deras fel och att 
det viktigaste var att de nu lade energin 
på Lukas och hans framtid och utveck-
ling.

– Vi hade verkligen tur med vårt möte 
med BUP. Det hon sa till oss var fantas-
tiskt givande och gav oss den kicken vi 
behövde för att orka vidare. Jag tror att 
alla föräldrar skuldbelägger sig när det 
inte fungerar för ens barn och självklart 
hade även jag gjort det.

Char lotte beskriver sig som en enga-
gerad och yrkesinriktad kvinna. Hon har 
satsat på karriären och föräldrarna har 
delat lika på föräldraledigheten.

– I samband med att Lukas blev så oro-
lig började jag fundera över om jag verk-
ligen gjorde rätt. Jag har alltid tyckt att 
det varit fantastiskt att barnen har haft 
två närvarande föräldrar. Men tänk om 
det var vårt fel att Lukas inte var i ba-
lans? Tänk om jag faktiskt hade varit för 
lite hemma? Gjorde jag verkligen rätt 
prioriteringar i livet?

Det är första gången Charlotte berättar 
om sin son när jag träffar henne, ”åt-
minstone för en tidning”, skrattar hon. 
Hon har mycket att berätta och talar ut-
an avbrott i en och en halv timme. Trots 
den press hon haft både i privatliv och 
yrkesliv ger hon intryck av att vara en 
lugn och balanserad kvinna som fått 
njuta av väldigt många fina stunder.

– Ja, skuldkänslorna jag känt för att jag 
inte varit hemma mer med Lukas vändes 
till en enorm tacksamhet och lycka över 
att Lukas alltid haft två närvarande och 
engagerade föräldrar kring sig. Det är 
vanligt att föräldrar splittras på grund av 
att situationer som denna blir för myck-
et, men i vårt fall blev vi mer samman-
länkade, berättar Charlotte.

Utredningen på Huddinge sjukhus tog 
nio månader och Lukas gick igenom en 
mängd olika tester. Det var en lång tid av 
väntan, men en positiv sådan, menar Char-
lotte. När beskedet om Lukas diagnos, 
högfungerande autism, kom blev Char-
lotte och hennes man inte förvånade.

– Det var mer som en bekräftelse för 
oss. Vi pustade ut och blev glada när vi 
insåg att vår son nu skulle få handgriplig 
hjälp av experter och att vi skulle lära oss 
hur vi skulle träna med honom för att 
utveckla honom, säger Charlotte.

Charlotte räknade med att familjen nu 
skulle få klara besked, att Lukas skulle 
hamna i fokus och få direkt hjälp.

– Men jag blev riktigt besviken. Vi blev 
hänvisade till Habi literingscenter syd i 
Stockholm, men Lukas skulle aldrig vara 
med på några möten. Vi trodde att vi 
skulle få konkreta verktyg. I stället fick vi 
som föräldrar göra handlingsplaner och 
prata om hur vi mådde och hade det. Vi 
hade kontakt med många bra personer 
men habiliteringen blev ändå inte vad vi 
hade förväntat oss, säger Charlotte.

Ett vanligt sätt att bemöta det som de 
tyckte var undermålig hjälp hade varit 
att kämpa och klaga. Men Charlotte och 
hennes man valde att gå en annan väg, 
de tog saken i egna händer.

– Vi började söka efter olika metoder 
på internet och fick kontakt med ett in-

Fortsättning från föregående uppslag

INTERVJUN kraft

”Har jag verkligen gjort rätt priorite-
ringar i livet?” har varit en fråga som  
Charlotte Petri Gornitzka ofta funde-
rat över, men nu är skuldkänslorna 
borta.                                   Foto: Kristina Sahlén
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stitut i Massachusetts i USA som sedan 
länge arbetade med en kommunika-
tionsmetod för barn med autism. Det 
var under åren 1996–97 och på den ti-
den var det nästan tabu att ge sig på olika 
alternativa kommunikationsmetoder för 
barn med neuropsykiatriska funktions-
hinder, säger Charlotte.

Hon och hennes man bestämde sig ändå 
för att de ville komma i gång med hand-
griplig träning för Lukas och sökte peng-
ar från olika fonder för att kunna åka till 
institutet i USA.

– Vi fick ihop pengarna och åkte till 
USA under en vecka, vid två tillfällen. 
Det var ett stort genombrott för Lukas 
och för oss. Nu fick vi för första gången 
hjälp i hur vi skulle möta Lukas och hur 
vi skulle öva upp hans sociala förmågor. 
Det enda vi visste var att han hade hög-
fungerande autism och att det är en ut-
vecklingsbar diagnos, därför var det så 
viktigt för oss att komma igång så snabbt 
som möjligt, säger Charlotte.

Så skrattar hon till, när hon tänker till-
baka på veckan i USA.

– Man fick ju ta människorna där med 
en viss klackspark. På institutet fanns 
människor med en fantastiskt kompe-
tens, men hela tänkesättet är utvecklat 
utifrån att man ska ”sikta mot stjärnor-
na”, skrattar Charlotte och fortsätter:

– Inställningen vi möttes av var att 
”om ni gör så här så är allt möjligt”! 

Men det var precis den kicken Char-
lotte och hennes man behövde. De ville 
höra att ingenting var omöjligt, istället 
för den attityd de tyckte sig möta hem-
ma som gick ut på att man skulle anpas-
sa sig till en massa ”inten” som att ”Lukas 
kommer nog inte kunna lära sig cykla, 
simma och…”. 

Den träning föräldrarna fick lära sig 
var egentligen väldigt enkel och konkret. 
De fick instruktioner om att de alltid 
skulle prata till Lukas och alltid söka 
ögonkontakt.

– Istället för att bara prata med 
honom, skulle jag sätta mig ner på 

”Visst var det jobbigt 
när en annan förälder 
la sig i och påpekade 
att allt inte stämde med 
mitt barn, men samti-
digt var det ovärderligt 
att få den puffen.”
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huk och hela tiden söka ögonkon-
takt. Det viktigaste med träningen 

var att man skulle vara närvarande som 
förälder och koncentrera sig på bara ho-
nom när man talade till honom, berättar 
Charlotte. Vi fick lära oss att vara nyfik-
na på den leken som vårt barn höll på 
med och att på ett naturligt sätt försöka 
haka på för att få kontakt.

De lärde sig även hur man skapade 
fasta rutiner och förutsägbarhet för so-
nen. Knepet var att hela tiden uppmunt-
ra till kommunikation med Lukas och 
bygga ett starkt arbetslag kring honom.

– Meningen var inte att bara vi som 
föräldrar skulle träna med honom. Alla 
som fanns runt omkring oss och som 
hade kontakt med Lukas skulle träna 
med honom i vardagen. Så vi byggde 
upp vårt eget lilla arbetslag med dagis-
personal, släkt, vänner och ledsagare, be-
rättar Charlotte.

När Lukas fick sin diagnos blev han 
berättigad till en ledsagare 30 timmar 
per månad. Sedan tre års ålder har han 
haft samma ledsagare som en gång i 
veckan tagit med honom på roliga akti-
viteter.

– Det har varit fantastiskt bra att Lukas 
fått ha en och samma ledsagare i elva år. 
Nu slutar han dock, så vi ska få en ny led-
sagare, men det ska nog gå bra, säger 
Charlotte.

Hon nämner att även Lukas storebror 
blev involverad i träningen och jag und-
rar om han också blev en del av arbetsla-
get.

– Nej, vi valde att inte sätta någon press 
på honom att han skulle träna sin lille-
bror. Det kunde vi inte kräva. Men vi såg 
till att han alltid visste vad som hände 
och förstod vad lillebrors funktionshin-
der innebar. Storebror har alltid själv-
mant tagit ett stort ansvar för Lukas och 
självklart har man funderat många gång-
er på om man försakat honom när Lukas 
tagit så mycket tid. Som storebror har 
han alltid funnits där, men han måste få 
ha sitt eget liv, säger Charlotte.

Hon berättar att bröderna idag funge-
rar jättebra ihop. Men visst, menar hon, 
de första åren med Lukas, när storebror 
var i åldern tre till fem år, fick uppmärk-
samheten för storebror nog ge vika för 
Lukas.

– Viktor har gått i en stödgrupp för 

syskon i samma situation och det upp-
skattade han mycket. En bra sak som ha-
biliteringen erbjöd!

För henne har sonen aldrig fått bli 
funktionshindret. Personer med hög-
fungerande autism eller Asperger syn-
drom beskrivs ofta som att de inte har 
någon fantasi, inte förstår ironi eller ab-
strakta påståenden och har svårt med 
den sociala förmågan.

– I Sverige beskriver man funktions-
nedsättningar utifrån de hinder perso-
nen i fråga har. Man glömmer att titta på 
det som gör personen unik. I min sons 
fall handlar det om att han är extremt 
duktig på att minnas saker som han är 
intresserad av. Det gör att han har hög 
status hos till exempel sin storebrors 
kompisar, säger Charlotte.

Lukas är bäst på dataspel, menar mam-
ma. Som många andra unga killar är han 
extremt intresserad av datorer och spel. 
Det började oroa hans föräldrar, då han 
allltid ville sätta sig vid datorn när han 
kom hem från skolan.

– Så vi skaffade honom ett dansspel till 
datorn. Nu är han bäst på att dansa på 
dansmattan. Han spelar mot andra och 
tycker det är hur kul som helst, på så sätt 
har vi fått honom att röra på sig även när 
han spelar på datorn, säger Charlotte.

Hon beskriver honom som en levande 
uppslagsbok, som kan allt om Eurovision 
Song Contest, och har massor av humor.

– Det är så underligt. Vi beskriver hur 
olika personer med funktionshinder 
fungerar och är, men glömmer bort att 
alla människor har tydligt påbrå även 
från sin familj. Jag har träffat flera män-
niskor som sagt att ”han är ju visst social 
och pratsam” och ”han förstår ju visst 
ironi och har humor”. Jag tycker att 
Lukas personlighet mer styrs av arv och 
miljö än av hans funktionsnedsättning, 
säger Charlotte.

Hon menar att sonen utvecklats fantas-
tiskt bra under sina fjorton år och idag 
har han snarare Asperger syndrom än 
högfungerande autism. Hon tycker att 
det är viktigt att man som förälder inte 
bekräftar det som barnen inte klarar ut-
an istället letar efter det som barnet är 
bra på.

– För han är en superhärlig kille. Visst 
märker man att han är lite speciell. Han 
har ett visst sätt och kan prata med ett 
lillgammalt språk.

Det har han lärt sig av TV:s nyheter 
och vuxenprogram. Han har aldrig varit 
särskilt intresserad av barnprogram, ut-
an hellre tittat på nyhetsprogram.

När Lukas skulle börja skolan startade 
nya problem för familjen. Först gick han 
i sexårsverksamheten i sin hemskola, 
men det fungerade inte så bra. Han be-
hövde extra stöd, men det kunde han in-
te få på den skolan.

– Vår kamp för Lukas började på rik-
tigt nu. För mig är det en självklarhet att 
alla barn ska få gå i skola där man bor, 
men Lukas blev skickad till en skola i en 
annan kommun, där de samlade ihop 
barn med liknande funktionsnedsätt-
ningar. Fördelen med den klassen var att 
personalen var bra och att han fick hjälp 
med skolarbetet, säger Charlotte.

I årskurs 1–3 gick han i skolan i den 
andra kommunen, medan föräldrarna 
förde kampen om att ge honom plats på 
skolan nära hemmet.

– Problemet med att gå i en skola i en 
annan kommun är att man blir okänd där 
man bor. Inga barn visste vem han var 
och han fick inte möjligheten att skapa 
sig ett socialt nätverk med andra barn på 
samma gata. När man inte går på samma 
skola som alla andra barn blir man ”ing-
en”. Och sen var klassen han gick i inte 
heller så lämplig. Det enda klasskamra-
terna hade gemensamt var att de alla var 
olika. Till slut tycktet vi att han inte fick 
tillräckliga utmaningar, säger Charlotte.

Efter tre år lyckades Charlotte och hen-
nes man få skolan i hemkommunen att 
starta en mindre klass för elever med lik-
nande svårigheter som Lukas och han 
fick äntligen gå i skola tillsammans med 
barnen i hans eget område.

– Det handlade bara om att inte ge upp 
och att skrika så högt man kunde. Vi var 
uthålliga och tillsammans med andra 
föräldrar fick vi skolan att ändra sig. Det 
är alltid något som gör att skolan ”inte 
kan”, man har inte pengar, lokaler eller 
kompetens. Men det är skolans ansvar 
att se till att lokalerna och kompetensen 
finns, säger Charlotte.

Som ny på skolan var Lukas en främ-
ling, men han har klarat sig bra tack vare 
storebror och hans vänner. Många av sto-
rebrors vänner har blivit extravänner åt 
Lukas.

– För oss har det varit viktigt att alltid 
berätta om Lukas svårigheter.

INTERVJUN kraft

”Man glömmer bort att titta på det
              som gör någon unik. I min sons fall handlar det om         
                       att han är extremt duktig på att minnas saker
                                   som han är intresserad av.”

Fortsättning från sidan
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Det har varit ett skydd för Lukas att 
människor i hans omgivning känt till 
hans situation. Vuxna är inte alltid så to-
leranta mot andra barn, men när de får 
förklaringar till avvikande beteenden 
brukar det bli bra. Nu har även Lukas 
själv börjat berätta om sin funktions-
nedsättning, säger Charlotte.

Det svåra som Lukas nu står inför är pu-
berteten och det faktum att storebror 
slutar skolan för att gå vidare till gymna-
siet. Nu måste Lukas klara sig själv på 
skolan.

– Jag oroar mig för att han kommer 
känna sig ensam. Än så länge har han in-
te funderat så mycket över kompisar. 
Han har inte så många kompisar i sin 
egen ålder. Däremot blir han accepterad 
av personer han möter genom sina in-
tressen och de har blivit hans vänner, be-
rättar Charlotte.

Men det är just relationer som Char-
lotte oroar sig mest för. För henne är det 
viktigt att sonen lär sig att klara sig själv 
och får ett så självständigt liv som möj-
ligt men hon vill inte att han ska råka ut 
för ensamhet.

– Man oroar sig självklart för hur det 
ska gå för honom när han slutar skolan, 
flyttar hemifrån och ska skaffa ett arbete. 
Hur kommer det gå för honom att kom-
ma in i en social gemenskap? Kommer 
han att få ett riktigt arbete eller kommer 
han att bli hänvisad till anpassade ar-
betsplatser? Och var ska han bo? Därför 
har vi som föräldrar insett att det är vik-
tigt att vi nu inte behandlar Lukas som 

mindre än han är, säger Charlotte.
Sedan fem år tillbaka spelar Lukas i ett 

basketlag i Skuru för ungdomar med neu-
ropsykiatriska funktionsnedsättningar. 
Det var storebrors basketspel som locka-
de Lukas att testa, men ingenstans verka-
de det finnas ett lag som skulle passa ho-
nom. Lukas pappa hade gått och funderat 
över om han skulle kunna dra i gång en 
verksamhet inom Skuru, men han var ju 
inte själv särskilt bra på basket. Familjen 
hade dock tur, Amanda, en duktig tjej,
som spelade i Skuru basket, såg sin möj-
lighet att bidra och samtidigt göra det 
som ett specialarbete i gymnasiet.

– Lukas kunde äntligen få spela på sina 
villkor. I början orkade spelarna knappt 
hålla bollen och studsa den. Idag spelar 
de matcher, berättar Charlotte.

Laget finns kvar och tränas av Char-
lottes man och Amanda. Men det är ett 
ganska krävande frivilligarbete och laget 
kommer behöva fler frivilliga tränare i 
framtiden.

– Det är fantastiskt vad idrotten ger 
min son och hans lagkamrater. Han har 
hittat en gemenskap med killar och tje-
jer i sin egen ålder och får en otrolig so-
cial träning. Men främst har det förhöjt 
Lukas självkänsla, då han insett att han 
faktiskt ”är någon” och att det inte är 
omöjligt för honom att lära sig något 
och bli bra på det. I laget får han tävla 
med sig själv och det har gett honom ett 
mycket bättre självförtroende. Nu spelar 
han fotboll också, säger Charlotte.

För familjen Petri Gornitzka blev livet 

inte som de hade tänkt sig, men det an-
norlunda livet har bjudit på många spän-
nande och lyckliga överraskningar.

– Det har ju blivit så att Lukas har fått 
styra våra prioriteringar. Det han klarar 
av, det kan vi göra. Han klarar till exem-
pel inte av en massa sol och därför åker 
vi aldrig på sol- och badsemester. Det 
viktigaste för oss är att Lukas alltid kan 
vara med, säger hon.

Vintersemestrar har det blivit desto mer 
av. Med lite hjälp av goda vänner lycka-
des Lukas lära sig att åka skidor och nu 
kan hela familjen åka iväg på trevliga 
vintersemestrar.

– Först började han på skidskolan, men 
tyckte det var så läskigt att han ville sluta 
efter första åket. Så vi gav honom privat-
lektioner och min man tränade extra 
mycket med honom. Jag beundrar min 
man som övat så mycket med Lukas. Han 
har gett sig katten på att Lukas ska lära sig 
saker och det har fungerat till slut. Han 
har haft ett fantastiskt tålamod.

Många nya utmaningar väntar Lukas 
och hans familj, men nu känner Char-
lotte att familjen är på rätt väg. Jag frågar 
henne vilka stödinsatser hon har saknat 
mest som mamma.

– Jag önskar att vi tidigt hade fått hjälp 
från en handledare, som en egen ”coach” 
för vår familj. När man kastas in i den 
här världen med diagnoser, behand-
lingsmetoder och kampen för sina rät-
tigheter har man tusen frågor. Tänk om 
man då kunnat få prata med någon som 
visste vilka rättigheter vi hade och vad 
som skulle kunna vara bra för vår familj, 
säger Charlotte.

– Vi hade några tuffa år i början. Men 
jag tror att jag kan våga påstå att vi har 
fått mer än det kostat. Lukas har stärkt 
vår familj och vi hade nog varit mer 
splittrade idag om vi inte fått upp ögo-
nen för det viktigaste i livet. Att vi har 
varit tvungna att tänka på hur vi beter 
oss och är mot varandra har stärkt våra 
band, säger Charlotte med ett leende. ●

Jag önskar att vi tidigt hade fått hjälp från en handledare, som en egen ”coach” för 
vår familj, säger Charlotte Petri Gornitzka.

Fakta Charlotte Petri Gornitzka 

ÅLDER: 48 år.
FAMILJ: Gawe, sönerna Viktor och Lukas 
och katten Klara.
BOR: I Nacka.
YRKE: Generalsekreterare för Rädda 
Barnen.
VIKTIGASTE UPPDRAGEN FÖR RÄDDA 
BARNEN JUST NU: Att arbeta för att alla 
barn får gå i skola och att fler länder 
lagstiftar mot barnaga.
DET HAR JAG LÄRT MIG AV MIN SON: Allt 
om Eurovision Song Contest och att se 
möjligheterna mer än hindren.
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ånga projekt på Furu-
boda har bidragit till att 
förbättra livssituationen 
för personer med funk-
tionshinder. Senast gjor-
de de succé med projek-

tet Spelhålan som gör det möjligt för alla 
att spela datorspel. Det projektet vann 
Allmänna arvsfondens pris ”Guld-
kornet” 2006.

– Vi visade att det går att använda da-
torn för att göra träning kul, säger Håkan 
Larsson.

Han menar att det finns ännu större 
potential för personer med funktions-
hinder genom musiken. Genom att lära 
sig spela musik får man bättre självför-
troende, får stå på scen och visa vad man 
kan och skaffar sig en social aktivitet.

Sedan två år tillbaka anordnar Furuboda 
folkhögskolekursen ”Musik verkstan” 
som vänder sig främst till personer med 
kommunikativa svårigheter. Furuboda 
har arbetat med anpassningar av mu-
sikinstrument sedan 1986, men det är 
först nu man startat folkhögskolekurs i 
musik för personer med funk-
tionshinder.

– Vi har andra väldigt pro-
fessionella musikutbild-
ningar på skolan med in-
trädesprov. Men till Mu-
sikverkstan är alla välkom-
na och här arbetar vi mer 
med att inspirera eleverna, 
öka deras kommunikations-
möjligheter och stärka deras 
självförtroende, berättar Furu-
bodas informationschef Eric Sand-
ström.

På Musikverkstan går Philip Fransson 
som är 22 år och nästan bara kan röra på 
huvudet. Trots det spelar han musik på 
datorn.

– Det viktiga med Musikverkstan är 
att det ska vara som att ”lira” på riktigt. 
Oavsett dina kroppsliga hinder ska du 
kunna spela och skapa häftig musik. Vi 

har anpassat datorn individuellt efter 
Philip och han använder sig av en så 
kallad ”headmouse” för att skapa sin 
musik, säger Håkan Larsson.

En headmouse är en liten reflekterande 
tejpbit som man fäster på pannan. När 
Philip vrider på huvudet flyttas mus-
markören på motsvarande sätt. På det 
sättet kan Philip använda sig av blissym-
boler för att ta sig genom huvudmenyn 
och dess undernivåer.

– Han kan välja själv vad han vill spela 
och med vilka instrument. Han kan ta 
ackord eller spela toner och skapa sina 
egna solon. Han är så motiverad, trots 
sina hinder, det är oerhört kul! berättar 
Håkan Larsson.

Filips musikskapande tog honom hela 
vägen till Ryssland. Tillsammans med 
Hjälpmedelsinstitutet åkte Philip och 
Håkan till Ryssland för att fira Astrid 
Lindgren och fick spela för en enorm 
publik.

– När vi väl kom dit fick jag stora skäl-
van. Vi skulle spela på en jättescen mitt 
på en gågata i St Petersburg. Men Philip 

var hur cool som helst och ville mest 
bara öva inför vårt framträdan-

de. Vi körde lite Astrid Lind-
grenlåtar och rocklåtar och 
gjorde succé på scenen. Det 
är det som är så fantastiskt 
med musikverkstan, våra 
elever får verkligen chansen 

att visa vad de går för, säger 
Håkan Larsson.

På Furuboda använder man 
sig mycket av datorer för att 

förenkla musicerandet. Håkan Larsson 
berättar om hur man tidigare använde 
sig av vanliga keyboards, som lödades 
om för att passa personer med funk-
tionshinder. Nu finns en mycket mer av-
ancerad teknik som gör det möjligt för 
alla att skapa egna sounds eller använda 
sig av färdiga för att mixa ihop till egna 
låtar.

– Vi har program till datorerna som 

gör att vem som helst kan använda sig av 
färdiga ljud och toner. Det känns verkli-
gen som att lira på riktigt, säger Håkan 
Larsson.

Det datorprogram som används är 
JoyMusic, som Furuboda själva har ut-
vecklat. Nu är målet att man ska sprida 
informationen om vilka möjligheter 
som finns med enkel anpassning av in-
strument och datorer.

– Det är enkelt, om man får rådgivning 
och enkla tips från någon som vet. Och 
musiken gör att eleverna kan träna upp 
sin kommunikationsförmåga och moto-

Eric Sandström.

Musiken har en viktig roll för att uppmuntra barn och ungdomar 
till kommunikation – särskilt om man har en kommunikations-
nedsättning. Det hävdar Håkan Larsson, logoped på Föreningen 
Furuboda i Skåne, som  anordnar folkhögskolekurser både för 
de som har funktionshinder och de som inte har det. Nu vill 
Furuboda sprida sina erfarenheter till resten av Sverige.

M

Philip Fransson skapar musik på 
datorn genom att vrida på huvudet.

”Som att lira 
på riktigt”
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riska funktioner samtidigt som de har 
kul tillsammans, säger Håkan Larsson.

Enligt Eric Sandström är kommuner 
inte ovilliga att öppna musikskolan för 
alla, men saknar kunskap.

– Idén om att alla ska kunna spela byg-
ger på att man använder datorer men 
hos många finns en stor datorrädsla. 
Man vet inte hur det fungerar och man 
har inte sett några resultat publicerade. 
Därför är det svårt för lärarna att se vad 
det kan betyda för barn och ungdomar 
med funktionshinder. Sedan finns ju 
även problemet att det kanske kostar lite 
för mycket, säger Eric Sandström.

Håkan Larsson, som är logoped, me-
nar att musiken antagligen är det bästa 
medlet för att träna upp ungdomars 
kommunikationsförmåga. När man 
övar barn att använda bokstäver, ord och 
blir det ofta långtråkigt.

– Men kan man använda sig av datorn, 
trycka på knappar och direkt få re-
spons via att man till exempel 
hör ett högt ”wrooooom”, då 
blir träningen mer spän-
nande, säger han.

Med musiken kan trä-
ningen även bli mer social 
– för musik kan spelas i en 
stor ensemble.

– Ofta samlar man gärna 
ihop ett gäng med samma 
funktionshinder och tror att 
de automatiskt ska ha en mas-
sa saker att prata om. Men ett funktions-
hinder gör inte att man skaffar sig sam-
ma intressen. I Musikverkstan kan alla 
vara med och det är inte funktionshin-
dret som är det gemensamma för perso-
nerna, det är musiken. Och de har hur 
mycket som helst att prata om! Eleverna 
startar band med olika inriktning, vi har 
både dans-, rock- och popband i olika 
grupperingar, säger Håkan Larsson.

I Musikverkstan är även svenskalärare 
inblandade. De har kurser i att skriva 
låttexter. Eleverna skapar musik i studi-
on och kan sedan skriva sina egna texter 
till sina låtar.

– Det handlar inte om att man ska 
skriva världens bästa låttext. Man kanske 
bara skriver några rader som går om och 
om igen i låten. Men det viktigaste är att 
man själv får öva på att skriva och får 
skriva om det som man själv är intresse-
rad av. Det blir mycket crazytexter, men 
även texter om allt som ungdomar fun-
derar på; kärlek, identitet och revolt mot 
överheten, berättar Håkan Larsson.

Sedan får ungdomarna ge sig ut på 
konserter och spela för publik. Det är då 
deras självförtroende höjs, eftersom de 
får synas och visa upp sina egna alster.

– Jag kan se en otrolig stolthet hos våra 
taggade ungdomar, säger Håkan Lars-
son.

På Furuboda finns ett kommunikations-
team med logoped, arbetsterapeut och 
tekniker. En extraresurs för de som be-
höver jobba med kommunikation och 
datoranpassningar integrerat med skol-
undervisningen. Man har valt att samar-
beta med deltagarnas logopeder från 
hemlänen för att integrera deras arbete 

med deltagarnas skolgång. Tyvärr har 
man mött motstånd, då myndigheterna 
på hemorten inte alltid vill ge det stöd 
till deltagaren som han eller hon behö-
ver.

– Tio till tjugo procent av våra kursdel-
tagare får rätt stöd från sin hemkommun 
utan att behöva strida. Vi hjälper givetvis 

till och stödjer våra deltagare om de 
vill överklaga besluten och i 

slutändan får 50 till 60 procent 
de insatser de behöver, säger 
Eric Sand ström.

Furuboda har alltid kämpat 
för funktionshindrades rätt till 

bra utbildning och drar nu i lite 
trådar för försöka få till med en 

förändring. Enligt Eric Sand ström 
har det blivit svårare att få rätt in-
satser – särskilt om man vill ta 

med sig insatserna till en annan kom-
mun.

– Om man behöver behandlingsinsat-
ser vill hemorten helst se att man använ-
der sig av de resurser som finns hos dem. 
Därför är det svårt att motivera kommu-
nerna till att ge insatser till en deltagare 
som vill studera på annan ort, säger Eric 
Sandström.

Därför känns det nu viktigt för Furuboda 
att sprida informationen om egenut-
vecklade programvaran JoyMusic och 
hur man anpassar musikinstrument. 

– Vi vill dra igång ett tre årigt projekt 
med hjälp av medel från Allmänna 
Arvsfonden, precis som vi gjorde med 
Spelhålan. Målet är att sprida informa-
tion om vad vi gjort här på Musikverkstan 
och inspirera andra. Vi kommer att gå ut 
och visa att musikskapanda bidrar till 
ökad fritid, träning och samspel för in-
dividen, säger Håkan Larsson.

Samtidigt vill de använda de tre pro-
jektåren till att ytterligare utveckla tek-
niken. Håkan Larsson menar att musik-
verksamheten har goda förutsättningar 
att bli ännu mer värdefullt än datorspel 
för träning av barn och ungdomar. 

– När man använder datorspel för att 
träna blir man motiverad att göra tråki-
ga rörelser i och med att man spelar. 
Men det kan lätt bli så att man bara upp-
repar samma rörelser. Med musiken kan 
man skapa många fler rörelser och upp-
muntrar även ungdomarna att tillhöra 
ett socialt sammanhang med olika band 
och ensembler, säger Håkan Larsson.

Både Eric Sandström och Håkan 
Larsson tycker att det är konstigt att så få 
satsar på musikverksamhet för barn och 
unga med funktionshinder.

– Det är faktiskt väldigt konstigt. Även 
om man sitter i rullstol kan man spela 
gitarr. Musikverkstan har blivit en succé 
bland ungdomar med funktionshinder, 
men visst skulle vi önska att ungdomar 
med funktionsnedsättningar även sökte 
till våra professionella musiklinjer, säger 
Eric Sandström. ●

Håkan Larsson.

”Det blir mycket crazy-texter, 
men även texter om allt som 
ungdomar funderar på; 
kärlek, identitet och revolt 
mot överheten.”
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är Filippa Kritz föddes 
med ryggmärgsbråck sa 
läkarna att hon antagli-
gen aldrig skulle lära sig 
gå. Idag är hon nio år, 
åker slalom, simmar och 

rider – allt tack vare en inställning från 
hennes föräldrar om att hennes intres-
sen alltid måste gå före hennes hinder. 
Men det är från musik, dans och teater 
som hon får livsglädjen.  

– Det är jätteroligt att spela teater, dansa 
och spela cello! berättar en sprallig Filippa 
för mig när vi besöker henne och hennes 
familj i Spånga i norra Stock holm. 

Filippa har en krångelfot, berättar 
Anna Kritz, Filippas mamma. Den gör 
det ibland svårt för henne att hänga med 
när det blir för mycket spring och hopp. 

Trots det hoppar hon under hela in-
tervjun runt i rummet och kastar sig 
över soffan som om det inte finns några 
hinder i världen hon inte kan besegra. 

– Filippa hittade tidigt glädjen i musik 
och teater. Hon gick som liten på ett da-
gis som inriktade sig på mycket aktivite-
ter med teater, musik och rytmik. Så var-
je vår hade de en stor föreställning för 
oss föräldrar. Snart började Filippa i en 
kör på fritiden. Det var då min idé om 
en dansgrupp föddes, säger Anna. 

Anna visste att det fanns ett stort behov 
av fritidsaktiviteter för barn med funk-
tionshinder och fick idén att starta en 
dansgrupp för barn med ryggmärgs-
bråck – en dansgrupp som skulle anpas-

sa dansövningarna efter barnens speciel-
la förutsättningar. 

– Jag såg vilken glädje Filippa upplevde 
när hon fick ägna sig åt sång och dans 
och jag kontaktade vår sjukgymnast och 
Filippas dagisfröknar. Ganska snart hade 
vi startat dansgruppen ”Glitter” med fy-
ra glada dansande tjejer, alla med rygg-
märgsbråck, berättar Anna. 

Våren 2004 startade dansgruppen ”Glit-
ter” med målet att visa barnen och föräld-
rarna att allt är möjligt, bara varje individ 
får göra på sitt sätt. Filippa fick möjlighe-
ten att dansa i en grupp med flickor med 
liknande erfarenheter. 

– Det roliga var att de först började i 
samma dansgrupp och visste inte att de 
hade samma diagnos. När de väl upp-
täckte att de hade likadana erfarenheter 
tyckte de att det var väldigt kul. De stod 
och jämförde ärr och upptäckte att man 
kunde ha olika längd och utseenden på 
skenor. Det var bra för Filippa att få se 
att hon inte var ensam med ryggmärgs-
bråck, för på dagis och skola har hon all-
tid varit ensam med sin funktionsned-
sättning, berättar Anna. 

– Det som är svårt är att snurra, annars 
är det enkelt att dansa, berättar Filippa. 

Att vara öppen och alltid berätta om 
hur förutsättningarna ser ut är viktigt 
tycker mamma Anna. Filippas föräldrar 
har alltid ansett att det är Filippa som 
ska visa vägen till hennes intressen, 
ingenting får vara omöjligt. 

– Det är inte Filippas krångelfot som 
är utmaningen, det är omgivningens 
ovana. Det är också därför vi tycker att 
det är omgivningens uppgift att anpassa 
sig så att Filippa alltid kan vara med, på 
sitt sätt, säger Anna. 

Med dansgruppen Glitter utveckla-
de man speciella dansövningar med 
mindre och mer annorlunda snurrar, 
så att de passade flickorna. Man an-
vände sig även mycket av orientalisk 
dans, eftersom det dansas mycket med 
händer och armar. 

– Vi höll på två år och det var jätte-
kul. Sedan gjorde vi också teater med 
dansgruppen, säger Filippa. 

Sakta men säkert övergick gruppen till 
att arbeta mer med teater än med dans 

och Glitter hann göra flera fantastiska 
föreställningar under de två åren som 
gruppen fanns. Men sedan var det dags 
för Filippa att gå vidare. 

– Hon kände att det var dags att testa 
något nytt. Nu var det teater hon ville 
prova och vi såg till att hon fick börja i 
Vår teater. 

Att vara med i ett funktionshinder-
sammanhang gav Filippa en enorm 
kraft, men nu var det dags för henne att 
ta ett kliv vidare, säger Anna. 

Mamma Anna berättar att det visst 
kändes lite oroligt, precis som alla 
andra föräldrar oroar hon sig alltid 
för sina barn, men det visade sig 
att teaterlektionerna skulle gå som 
en dans. 

Första gången följde Anna med 
Filippa på teatern för att berätta 
för teaterfröken om Filippas sär-
skilda behov. 

– Och sedan fick Filippa 
själv bestämma om hon 
ville att vi skulle berätta för 
de andra barnen eller inte. 
Hon valde att inte berätta. 
Istället bestämde vi att om det 
var någon som undrade, så var 
det bara att fråga. Öppenhet är 
väldigt viktigt på det sättet, 
att man förklarar för an-

Musik ska byggas utav glädje 
– med eller utan krångelfot

Text: Sara Bengtsson
sara.bengtsson@faktapress.se

Nioåriga Filippa Kritz har förvånat de fl esta, 
inklusive läkarna som trodde att hon aldrig 
skulle kunna gå.

N

Orientalisk dans var populärt i Glitter.

INSPIRATION kraft

FK_0706_s34-35_kritz_v02.indd   34FK_0706_s34-35_kritz_v02.indd   34 07-10-15   20.35.3907-10-15   20.35.39



# 6, 2007 FÖRÄLDRAKRAFT 35     

dra barn. Det finns inga barn 
som är elaka i grunden, ibland 
kan det bara vara svårt att för-
stå. Som jag sa tidigare, det är 
andras ovana som är utma-

ningen. Utan mina linser skulle 
jag inte se någonting och Filippas 

pappa är jättelång, nästan två meter, 
och slår i huvudet jämnt och ständigt. Så 
vem är det egentligen som är funktions-
hindrad? säger Anna. 

Filippa skrattar ljudligt när mamma be-
rättar om pappa som titt som tätt slår i 
huvudet i saker. 

– Samma glädje som Filippa har hittat 
i dansen och teatern har hon hittat i 

musiken. Tidigare sjöng hon i kör, 
men slutade på grund av att hon 

tyckte att låtarna var tråkiga. 
Men nu har hon precis börjat 
spela cello, säger Anna. 

På grund av Filippas krång-
elfot är det lite svårare för hen-
ne att spela cello, då man måste 
sitta brett isär med benen. 
Hennes ena hand är också lite 

svagare, vilket kan göra det svårt 
att trycka ner strängarna. Men 

annars har cellolektionerna gått 
strålande. 

– Idrotts aktiviteterna har varit 
fantastiskt bra för att stärka Filippas 
kropp. Men det är i teatern och musi-

ken som hon har hittat självkänslan, 
självförtroendet och kraften att våga ta 
för sig, säger Anna. 

Anna och Filippa berättar om hur det 
var när de startade Glitter. I början när 
flickorna möttes för första gången våga-
de de flesta knappt ställa sig och sjunga. 
Efter två år var de alla galna scen älskare. 

– Det var en liten flicka som satt i 
rullstol som var jätteblyg från bör-
jan och inte ville använda sitt 
ståskal. Men i slutet ställde hon sig 
ensam på scenen med ståskalet och 
sjöng för glatta livet. De flesta flick-
orna mådde väldigt bra av att få va-
ra i ett sammanhang där alla hade 
en funktionsnedsättning, men ef-
ter de två åren var nog de flesta re-
do att gå vidare, när de hade funnit 
självförtroendet, berättar Anna. 

På Vår teater trivs Filippa riktigt 
bra idag. Hon tyckte det var kul att 
vara med i Glitter, men nu känns 
det roligare att få spela teater. 
– Det roligaste med att gå på teatern, 

det är när vi får leka leken ”Gräns vak-
ten”, säger hon med ett leende. Då ska 

barnen som sitter på stolar byta plats 
med varandra utan att gränsvakten hin-

ner före och tar en stol. 
Trots krångelfoten älskar Filippa att 

röra på sig och hon menar att hon kän-
ner sig trygg i teatergruppen. Ibland kan 
människor stirra, men hon och mamma 

har kommit på ett knep för att hantera 
det. 

– Det finns ugglor. Ugglorna är de som 
stirrar mycket, säger Filippa. 

– Ja, vi har valt att kalla dem ugglor, ef-
tersom riktiga ugglor stirrar mycket. Så 
om Filippa märker en uggla på tunnel-
banan, då kan hon säga att hon ser en 
uggla och vi kan välja att vända ryggen 
till ugglan, berättar Anna. 

Mamma Anna menar att hennes döttrar 
en dag kommer att komma in i perioder 
då livsfrågor blir viktiga att hantera. Hos 
Filippa är det enklare att förutspå vad 
dessa frågor kommer handla om. 

– Det är självklart att hon frågar sig 
varför just hon måste vara annorlunda. 
Kan jag få byta, är frågor som dyker upp. 
Men när de frågorna har kommit upp 
har jag berättat för henne att det inte 
finns något normalt. Det finns andra 
flickor på skolan som inte har en krång-
elfot, men jag skulle aldrig någonsin 
hellre ta med mig någon av dem hem. 
Det är viktigt att få Filippa att förstå att 
hon är fantastisk som hon är, säger 
Anna. 

Filippa är redan inne i en fas när hon 
upptäcker att vissa saker är orättvisa. 
Hon har blivit mer fundersam över an-
dra och vad de tycker om henne, vilket 
är en naturlig utveckling. På det sättet 
menar Anna att teatern kan vara till stor 
hjälp. Filippa har fått god kontakt med 
barnen på teatern och får där möjlighet 
att spela ut alla sina känslor. 

– Det är därför de estetiska aktiviteter-
na är så viktiga. För Filippa är de otroligt 
värdefulla eftersom de lär henne mycket 
om livet, säger Anna. 

Väl uppe i Filippas rum plockar hon 
fram en mikrofon och sjunger en låt av 
sin favoritartist – Måns Zelmerlöw från 
årets Melodifestival. Hon skrattar och 
hoppar och visar tydligt att krångelfoten 
inte får vara något som styr henne. 

Låten av Måns Zelmerlöw uppträdde 
hon med själv på scen när skolan hade 
en stor föreställning för föräldrar. 

– Och jag mimade inte ens, jag sjöng 
helt själv, berättar Filippa. 

– Ja, och samtidigt var det sju killar 
som skulle dansa breakdans efteråt. De 
behövde vara många killar för att våga 
stå på scen, men Filippa ställde sig där 
uppe själv och visade vad hon går för, sä-
ger en stolt mamma med ett leende. ●

”Så om Filippa märker en 
uggla på tunnelbanan, då 
kan hon säga att hon ser 
en uggla och vi kan välja att 
vända ryggen till ugglan.” 
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ed handen på hjärtat: 
När jag kom till Hjul-
torget på Älvsjö mässan i 
september visste jag inte 
mer om elhockey än att 
utövarna satt i eldrivna 

kälkar på hjul. Jag tänkte att det säkert 
var kul. Knappast svårt.

Johnie Hjelm, 15 år, är den första spe-
lare jag får syn på när jag gör en lov förbi 
IFAH Stockholms monter. Jag undrar 
om han kan förklara lite mer om spor-
ten. Visst, inga problem, säger Johnie 
och pekar på en av kälkarna. Slå dig ned 
så kan vi snacka.

Johnie är en av klubbens elva spelare 
och IFAH Stockholm är en av fyra fören-
ingar i Sverige som har elhockey. Till 
mässdagarna har klubben skickat fyra av 
sina mest erfarna spelare. Johnie har hål-
lit på i fem år.

Johnie Hjelm gillar allt med sporten – 
men hoppas på fler motståndarlag.

I elhockeyn har Johnie funnit en boll- 
och lagsport som han kan syssla med. 
Han tränar med laget två gånger i veckan. 
I våras spelade IFAH Stockholm en tur-
nering i Norge. Johnie hoppas på en tur 
också till Danmark, elhockeyns hemland. 

– Det var där allting började och där 
finns många lag. Vi ska dit, det har bara 
inte blivit av i år, säger han. 

Jag försöker få honom att ringa in vad 
som är allra roligast med sporten. Det 
blir en stor ring, som omfattar mycket. 

–Jag gillar farten, kompisarna och att 
komma ut och resa. Nästan allt. 

Lättare för honom att peka på vad som 
kunde vara bättre. 

– Jag önskar att det fanns fler motstån-
darlag så att vi kunde ha turneringar. 
Också önskar jag att man fick tacklas. 

Stolarna gör 14 km/tim och kostar 
80 000 kronor. Förbudet mot kropps- 
och kälkkontakt är motiverat av självbe-
varelsedrift. Ekonomin sätter redan 
gränser för sportens möjligheter att växa. 
Krossade kälkar skulle inte göra bilden 
ljusare. 

Klubben har sex kälkar. Spelarna får 
turas om. 

– Det vore kul om vi alla kunde träna 
samtidigt, säger Johnie. 

Att få sporten att växa är inte ett önske-
mål bara från Johnie. De föräldrar och 
ledare som Föräldrakraft talar med är 
inne på samma linje. Elhockeyn i Sverige 
befinner sig i sin linda. Intresse finns, 
men brist på lokaler och pengar gör det 
svårt för sporten att växa. IFAH Stock-
holm har elva spelare på väntelista. Olle 
Lundgren, som var med i starten med el-
hockeyn inom IFAH, sätter ord på di-
lemmat.

– Vi har märkt av ett stort intresse un-
der Hjultorget-dagarna. Vår monter var 
hela tiden full och vi får många förfråg-
ningar, och alla säger att det verkar kul.

Enligt Olle är situationen komplex. 
Det kan vara ”knöligt” med lokaler. Att 
kånka runt på sex kälkar, och att inva-
dera en lokal med elva spelare plus le-
dare och assistenter, kräver en del ut-
rymme. Och det är inget man får med 
en handvändning. Olle vill däremot in-
te tillstå att pengar saknas. Pengar finns, 
de har bara inte nått elhockeyn än, sä-
ger han. 

– Det finns pengar där uppe. Jag ska 
inte säga att vi är motarbetade, men det 
händer ingenting, säger han. 

Men Olle och de övriga engagerade le-
darna och föräldrarna sitter inte och 
väntar på besked som de kanske aldrig 
får. De jobbar högst aktivt för att få igång 
andra klubbar. 

– Vi försöker utveckla sporten i Sverige. 
Målet är en förening i varje storstad, då 
skulle vi kunna ha seriespel. Jag har tja-
tat igång Malmö och Visby. Därutöver 
finns en förening i Eskilstuna, säger 
Olle. 

Att figurera på Hjultorget är ett led i 
denna strävan att öka uppmärksamhe-
ten för sporten, och förhoppningsvis få 
fler att starta föreningar. 

Och på mässan får Johnie och de an-
dra möta nya, om än tillfälliga, motstån-
darlag. Den första mässdagen skåpade 
de ut Djurgårdens elitseriestjärnor med 
2–11.

Elhockeyn 
har allt utom 
motståndare
Elhockeyns eldsjälar försöker få fl er att starta 
föreningar ute i landet. Sportens unga stjärnor 
visade upp sig på Hjultorget, och gjorde livet 
surt för reportrar och elitseriespelare.

Text: Mikael Nyberg
mikael.nyberg@faktapress.se

M
dlk falkf jlask f

Johanna Rydgren

Jens Nilsson

Johnie Hjelm
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Den andra dagen möter han och lag-
kompisarna två journalister från sporten 
på Radio Stockholm och en från Föräl-
drakraft. Han tippar att resultatet blir 
detsamma som mot Djurgårdens stjär-
nor.

Så långt allt väl, och kälken fungerar 
bra som intervjustol. Det här ska bli kul, 
tänker jag. Knappast svårt. Men när 
strömmen kopplas på, axlarna spänns 
fast i säkerhetsbältet och min hand för-
väntas röra vid en överkänslig joystick 
slutar det roliga. Åtminstone för mig och 
kollegorna på radiosporten. Roligare 
dock för publiken. Och motståndarna.

Jag försöker krampaktigt få kälken dit 
jag vill, men kör jag inte in i målburen så 
kör jag in i en med- eller motspelare. 
Och den där bollen som jag brukar kun-

na kontrollera med fötterna är plötsligt 
så märkligt rund och svårfångad.

Siffrorna talar sitt tydliga språk. När 
två halvlekar är till ända har vi journalis-
ter 1–11 i baken. En brakförlust som inte 
ens en radioreporter kan snacka bort.

Med handen alltjämt på hjärtat. 
Det Johnie och lagkamraterna gav 

prov på var inte bara uppvisning och ut-
klassning.  De gav mig en djupare förstå-
else för sporten. Nu vet jag att den kräver 
minst lika mycket övning som andra 
sporter. 

Kanske är namnet elhockey missvisan-
de. Inte sysslar väl Foppa med skridsko-
hockey? Det är hockey som Johnie syss-
lar med. Liksom Foppa. Ingenting annat. 
Skillnaden är bara att Foppa kunde valt 
en massa andra sporter. Men för Johnie 

var det här ett av få alternativ för en tio-
årig kille som ville bli en del av ett lag, i 
en bollsport.

Nu önskar jag att Johnie och de andra 
i IFAH Stockholm får fler lag att spela 
mot. Motståndare som kan bjuda upp 
till något som jag själv inte var förmögen 
till. Riktig kamp. 

Tack för en god match.

Hit kan du vända dig 
FÖR FRÅGOR OM HUR du kan börja med 
elhockey, eller starta en förening, kan du 
vända dig till IFAH Stockholm, www.ifah.se

Generalsekreteraren ser en 
framtid för elhockeyn

Alla klubbar 
samlades i 
Tunaspelen
När Tunaspelen nyligen arrang-
erades för 15:e året i följd 
samlades för första gången alla 
svenska elhockeylag i en och 
samma turnering. 

– Precis som en eldriven rullstol 
styrs kälken med en joystick. 
Därför är elhockey en perfekt 
lagidrott för personer med 
mycket grava funktionshinder, så 
det är ett viktigt utvecklingssteg 
som sker, när Tunaspelen i år 
mönstrar alla de svenska lagen, 
säger Leif Thorstenson,  kansli-
chef vid Handikappidrottsförbun
det som tillsammans med fem 
föreningar ansvarar för 
Tunaspelen.

– Tävlingarna som främst är 
inriktade mot barn och ungdo-
mar med funktionshinder eller 
andra nybörjare inom handi-
kappidrotten startade 1993 som 
en liten friidrottstävling, säger 
Leif Thorstenson. /mn
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öräldrakraft träffar 
Doro ta Jerowska och 
Piotr Iwanicki kort ef-
ter ett av deras tre fram-
trädanden under den 
andra dagen på hjälp-

medelsmässan Hjultorget och får höra 
en historia som nyss börjat, men som 
redan hyser fantastiska inslag och som 
lär pågå många år än.  

När Piotrs rullstol behövde servas för 
sju-åtta år sedan började en karriär som 
redan rymmer tre VM-medaljer av äd-
laste valör. Som många andra unga män 
och kvinnor sökte Piotr efter en idrott 
att utvecklas med. 

–Jag testade basket, tennis, maraton 
och simning. När jag tvingades lämna 
min rullstol på service tipsade mig en 
vänlig kvinna om en rullstolsdansskola.

Piotr mötte sin första partner och de 
dansade i två år, tills tränaren ville testa 
en ny kombination. Vid Piotrs sida ställ-
de han Dorota. 

– Tränaren ville testa oss, han tyckte 
att våra dansstilar och vårt utseende pas-
sade för varandra, säger Dorota. 

Ett mästerligt drag, skulle det visa sig. 
Sedan den dagen har inga andra par 

stått högst på prispallen när VM avgjorts 
vart annat år. 

Men medaljer i all ära. Dorotas och 
Piotrs mål är framför allt att kunna leva 
av dansen. Att bli professionella. 

I dagsläget är de ekonomiska förut-
sättningarna att leva av dansen högst be-
gränsade. Förutom att Panthera förser 
Piotr med rullstol lyser sponsorer med 
sin frånvaro. Och parets chans att kom-
ma ut och resa begränsar sig ännu till in-
bjudningar av det slag som gav dem 
chansen att visa upp sig i Älvsjömässan i 
september, samt till internationella täv-
lingar. 

–Vi ska kunna leva av det här, det är 
vårt mål och vad vi kämpar för, säger 
Dorota beslutsamt och full av tillförsikt. 

Det är frestande, och lätt, att tro att de 
kommer att lyckas. Disciplinen kunde 
knappast ha fått mer lämpade ambassa-
dörer än paret Jerowska/Iwanicki. På 
närmast klanderfri engelska, och med en 
utstrålning som följer dem även utanför 
dansgolvet, torde de ha alla chanser att 
ge uppmärksamhet åt rullstolsdans. 

Chanserna att lyckas blir inte mindre 
av att de är disciplinerade, att de under-
kastar sig sträng och regelbunden trä-
ning samt, inte minst, att de älskar vad 
de håller på med. 

Det senare kunde ingen som såg dem 
på Hjultorget tvivla på.

Rullstolsdans, av den typ som Dorota 
och Piotr utövar där ena partnern sitter i 
rullstol, började i Nederländerna för 
närmare 30 år sedan. Idag är den spridd 
världen över.

– Det är en ung disciplin, men alla 
kontinenter har par, tror jag. Men det 
finns några förbund i Östeuropa som 
går i bräschen, bland annat det polska, 
säger Dorota. 

Vad är ert råd till dem som känner att 
det här verkar intressant?

– Att alla kan dansa. Om du inte hittar 
en partner kan du dansa med din mam-
ma eller pappa, eller med en funktions-
hindrad kompis, säger Dorota.

Det där med att alla kan dansa kan 
kännas något svårt att ta till sig. Allra 
helst efter att ha sett Dorota och Piotr ta 
en svängom på Hjultorget.  

Piotr har servat sin rullstol många 
gånger sedan den där dagen när han blev 
tipsad om rullstolsdans och fann en 
sport att utvecklas med. Nu är det han 
som utvecklar sporten. Tillsammans 
med Dorota. /mn

Men än saknas egen sajt
Svenska handikappidrottsförbundets 
generalsekreterare Stig Carlsson tror 
på elhockeyns framtid. Han tar för 
troligt att idrottsgrenen snart kom-
mer att finnas med på förbundets 
hemsida, i någon form.

Elhockey har ännu ingen egen undersajt 
på Svenska handikappidrottsförbundets 
(SHIF) webbplats. 

En idrott som hyser engagerade ledare 
och som arbetar målmedvetet för att fler 
klubbar ska startas ute i landet torde va-
ra behjälpt av den draghjälp en under-
sajt kan innebära. Varför finns inte re-
dan en sådan?

– För att förstå varför alla sporter inte 
har en egen undersajt måste man också 
förstå hur vi jobbar. För att få en under-
sajt måste man vara en central idrott. 
Det krävs att idrotten finns på ett antal 
platser runt om i landet, med verksam-
heter i klubbar och distrikt och idrotten 
ska ha svenska eller internationella mäs-
terskap, säger Stig Carlsson, generalse-
kreterare på SHIF.

– Men visst skulle vi kunna ha en sajt 
som heter Nya idéer eller Sporter på 
gång, eller något i den stilen. Det är ock-
så mycket möjligt att det blir så efter ok-
tober månads Tunaspelen i Eskilstuna. 
Vi har en utvecklingsgrupp i Eskilstuna 
som är mycket engagerad i nya idrotter. 
Jag vet att flera inom just elhockeyn 
kommer att samlas där och tala om vad 
man ska göra för att ta nästa steg. Vår 
förbundsordförande kommer också att 
vara där, säger Stig Carlsson.

Engagemang och aktiviteter måste 
komma utifrån, från klubbarna, säger 
Stig Carlsson. Det gäller också tillkom-
sten av en hemsida. Att ha en duktig 
webbtekniker är ingen nackdel, men inte 
heller en förutsättning för att en före-
ning ska kunna lägga upp en sajt.

Riksidrottsförbundet tillhandahåller 
ett enkelt verktyg i Klubben on line, med 
vilket en sajt kan byggas utan större för-
kunskaper av webbpublicering. Stig 
Carlsson märker av ett intresse för el-
hockey och får påstötningar utifrån.

– Ungefär en gång i kvartalet kommer 
det brev från intressenter som driver det 
här på internationell nivå. Det finns 
dessutom flera utvecklingsgrenar, säger 
Stig Carlsson. /mn

”Elhockeyn 
snart redo för 
nästa steg”

Dorota och Piotr 
fick Hjultorget 
att stanna upp
När världsmästarparet Dorota Jerowska och Piotr 
Iwanicki intog dansgolvet på Hjultorget stannade 
mässan upp. ”Vi vill sprida den här disciplinen 
världen över. Alla kan dansa”, säger Dorota.

F
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De polska världsmästarna vill 
sprida sin disciplin. Alla kan 
dansa, är deras budskap.

Varför skriver ni inte om ...

Fakta rullstolsdans
RULLSTOLSDANS FÖREKOMMER i många 
olika skepnader på skilda platser runt vår 
jord. Enklast kan begreppet rullstolsdans 
beskrivas som en dans där någon eller 
några deltagare använder rullstolen som 
hjälpmedel eller idrottsredskap. Vanligast i 
Sverige är rullstolsdans som sällskapsdans 
vid olika tillställningar av privat eller 
offentlig karaktär. Man bjuder upp och river 
av en bugg, hambo eller vals i pardans eller 
kanske en disco, hiphop, rock´n roll eller 
salsa. Detta är rullstolsdans – oavsett hur 
danskunning eller erfaren dansarna är när 
det kommer till steg och turer! 

Källa: Handikappidrottsförbundet.

HÄR KAN DU LÄSA om rullstolsdans: 
www.handikappidrott.se/rullstolsdans 
www.wdance.com

Tipsa oss gärna om vad som händer där ute i 
idrotts-Sverige! Mejla info@faktapress.se

Piotr och Dorota samt några av deras konkurrenter. Foto: www.piotrek-dorota-strefa.pl och www.wdance.com
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De får 
regeringen 
att lyssna 

et blir förbju-
det att an-
vända assis-
tansersätt-
ningen för 
ekonomiska 

förmåner, enligt ett förslag 
som LSS-kommittén presen-
terade nyligen.  Assistans före-
tagen ska istället tvingas att 
konkurrera med kvalitet som 
främsta vapen.

– Det är ingen seger för nå-
gon, men ett nödvändigt steg 
för att rädda assistansen, sä-
ger Gerd Andén, ordförande 
för brukarkooperativet JAG.

Tanken är att en stor statlig 
informationskampanj ska 
dras igång för att göra alla as-
sistansberättigade medvetna 
om de nya reglerna, som kan 
börja gälla sommaren 2008 
om regering och riksdag an-
tar förslaget.

Snedvridning av konkurren-
sen med hjälp av kontanter-
sättningar ”rakt i fickan” ska 
ersättas av medvetna konsu-
menter som istället väljer as-
sistansordnare utfrån kvalitet 
och servicenivå. Samtidigt 
ska ”övervinster” hos vissa as-
sistansföretag förvandlas till 
bättre löner, utbildning och 
annan personalvård. Så är 
tanken bakom LSS-kommit-
téns förslag.

Åtgärderna välkomnas av 
Gerd Andén från intressefö-

reningen JAG och Vil-
helm Ekensteen från or-
ganisationen IFA. Båda 
har varit engagerade i 
assistansfrågor ända se-
dan reformen ur-
sprungligen infördes 
och har varit pådrivan-
de i kampen mot fusk 
och missbruk. De är 
knutna till LSS-kom-
mittén som experter.

Även om de inte ser de 
nya reglerna som ”en 
triumf” ställer de sig 
helt bakom förslaget 
om förbud mot miss-
bruk och de kontroll- 
och sanktionsmöjlighe-
ter som kommittén så 
snabbt som möjligt ock-
så vill införa.

– Det är beklagligt att 
branschen har utvecklats 
på ett oseriöst sätt på 
grund av ett fåtal företag, 
säger Gerd Andén. Vi hop-
pas att detta nu snabbt 
rättas till. Vi är väldigt räd-
da om assistansverksamhe-
ten som gör det möjligt för 
personer med funktionshin-
der att leva som andra i sam-
hället.

Missbruket av assistans-
pengar har blivit så omfattan-
de att hela reformen varit ho-
tad.

Skärpta regler för assistansersätt-
ning ska tvinga fram bättre kvalitet. 
”Det här är ingen seger för någon.” 

D
Text: Valter Bengtsson
valter.bengtsson@faktapress.se

Röster som hörs i Rosenbad. Gerd 
Andén och Vilhelm Eken steen är knutna 
till LSS-kommittén som experter.
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Problemet har varit att 
vissa assistansföretag vär-
vat nya kunder genom att 
erbjuda dem stora kon-
tantersättningar, pengar 
som har ”blivit över” i 
assistansverksamheten 
och som skulle kunna 
ha gått till löner, ut-
bildning eller kvali-
tetsförbättringar di-
rekt kopplade till as-
sistansen.

Varken Gerd Andén 
eller Vilhelm Eken-
steen tror att de nya 
restriktionerna 
och kontrollerna 
kommer att upp-
levas som en be-
straffning av bru-
karna.

– De verkliga 
bovarna är de as-
sistansanordnare 
som har miss-
brukat systemet, 
säger Vilhelm 
Ekensteen som 
menar att staten 
inte kommer att 
vare sig vilja el-
ler ha resurser 
att satsa på nå-
got omfattande 
system för att 
kontrollera bru-
karna.

De kontanta er-
sättningar som 
betalats ut till 
brukare blir olag-
liga om LSS-kom-
mitténs förslag 
spikas, men det 
dröjer ännu några 
månader innan 
riksdagen kan fatta 
beslut om att infö-
ra lagen.

Under tiden är 
det fritt fram, efter-
som ”missbruket” 
för närvarande är 
fullt lagligt på grund 
av en lucka i lagen. 
Och när företag erbju-
der kontanta ersätt-
ningar för nya kunder 
är det lätt att bli lockad.

– Det har varit en stor 
frestelse för många bru-
kare med små inkomster 

att ta emot kontantersätt-
ningen från oseriösa före-

tag och det har inte heller 
varit olagligt, säger Gerd 

Andén.

Så vill LSS-
kommittén 
stoppa 
missbruket
■ Den som är berättigad till 
assistans måste använda 
hela ersättningen för att 
köpa personlig assistans 
eller själv vara arbetsgivare 
för sina personliga assisten-
ter.

■ Den som köper personlig 
assistans ska inte få ta emot 
några ersättningar eller 
andra ekonomiska förmå-
ner av assistansanordnaren 
om det inte finns särskilda 
skäl för det. 
Assistansanordnare ska inte 
heller få betala ut ersätt-
ningar och ekonomiska 
förmåner utan särskilda 
skäl.

■ Den ersättningsberättiga-
de ska kunna redovisa hur 
den utbetalda assistans-
ersättningen har använts. 
I vissa fall ska överskott av 
assistansersättningen 
betalas tillbaka till 
Försäkringskassan.

■ Försäkringskassan får 
kontrollera hur den enskilde 
använt assistansersättning-
en. Försäkringskassan ska 
också, efter samråd med den 
ersättningsberättigade, få 
besluta att assistansersätt-
ningen betalas ut till annan 
assistansanordnare än 
denne valt.

■ Staten ska ta ett större 
ansvar för att alla berörda 
får en samlad information 
om vilka regler som gäller i 
samband med personlig 
assistans.

LSS-kommittén är beslut-
sam att stoppa missbruket.
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Ett dilemma med de 
nya reglerna är att det 

även kan behöva betalas ut 
ersättningar som är fullt legi-
tima, exempelvis utlägg för 
assistenters biljetter och an-
dra omkostnader.

Med de nya reglerna måste 
alla dessa utlägg redovisas 
och – åtminstone i teorin – 
kan komma att kontrolleras 
av myndigheterna.

Försäkrings kassan kan allt-
så kartlägga vilka utlägg en 
assistansberättigad har haft 
för sina assistenter exempel-
vis varje fredagskväll tio år 
bakåt i tiden.

Men denna kontroll kränker 
inte integriteten, resonerar 
LSS-kommittén som ser det 
som ”ett pris man måste be-
tala” för att ha möjlighet att 
stoppa missbruk.

Det handlar inte om någon 
löpande redovisning men vid 
en kontroll från Försäkrings-
kassans sida måste kvitton 
vara sparade.

Inte heller Gerd Andén el-
ler Vilhelm Ekensteen ser det-
ta som ett alltför stort intrång 
i privatlivet, utan vill mer 
jämföra det med den redovis-
ning av utlägg som varje före-
tag måste sköta.

– I mitt kooperativ i Lund 
har vi redan ett system där al-
la utlägg måste redovisas och 
det ser vi inte som något pro-
blem. Om jag går på bio och 
har biljettutlägg för min as-
sistent är det självklart att jag 
redovisar detta. Redovis nin-
gen handlar ju inte om min 
egen biobiljett, säger Vilhelm 
Ekesteen.

Möjligheten till missbruk 
uppstod när staten 1997 in-
förde en schablon för assis-
tansersättningen. Schablonen 
uppgår idag till 228 kronor 
per timme. Om ett assistans-
företag har många brukare 
med relativt enkla behov kan 
det bli pengar över. Andra as-
sistansanordnare, med mer 

krävande och mindre ”lön-
samma” brukare, kan där-
emot få svårt att få ersätt-
ningen att räcka till. 

Nackdelen med schablonen 
är alltså att den är lika stor, 
oavsett hur behoven ser ut. 
Med många lönsamma kun-
der kan det alltså bli rejäla 
överskott för ett assistansfö-
retag och vissa har utnyttjat 
detta till att dels ta ut stora 
vinster på verksamheten, dels 
”köpa” nya kunder med kon-
tanta utbetalningar.

– Missbruket har spridit sig 
och även del del anordnare 
som inte har velat arbeta på 
det sättet har känt sig tvinga-
de att konkurrera med såda-
na osunda medel, säger Vil-
helm Ekensteen.

Missbruket är inte nytt. 
Redan 2005 slog riksrevisio-
nen larm om att det förekom. 
I somras fick regeringen nog 
efter ingående rapporter om 
missbruk och gav LSS-kom-
mittén i uppdrag att snabbut-
reda hur det skulle kunna 
stoppas.

– Vi måste kunna se med-
borgarna i ögonen och säga 
att assistansersättningen 
verkligen används på rätt sätt, 
säger LSS-kommitténs ordfö-
rande Kenneth Johansson.

Hur stora belopp som an-
vänts felaktigt finns ingen be-
räkning på, men hela assistans-
verksamheten omsätter drygt 
18 miljarder kronor bara i år. 
Det beloppet väntas öka till 24 
miljarder kronor år 2010.

Genom att stoppa möjlig-
heten till kontantutbetalning-
ar till brukare hoppas LSS-
kommittén att företagen 
istället ska satsa mer på kvali-
tet som konkurrensmedel 
och bättre löner till assisten-
terna. 

– Förhoppningsvis blir det 
en generell kvalitetshöjning, 
säger Kenneth Johansson.

Men inget hindrar egentligen 
att pengarna istället går till 
ökade vinster. 

Assistans före tagens vinster 
är något som LSS-kommittén 
tänker analysera under de 
närmaste månaderna, inför 
slutrapporten som ska kom-
ma under 2008. Men det finns 
inga planer på att begränsa 
”normala vinster”, enligt 
Kenneth Johans son som ändå 
flaggar för att slutbetänkan-
det kommer att innehålla nå-
gon form av definition av vil-
ka överskott som är rimliga. 
Det återstår att se hur eventu-
ella ”övervinster” ska kunna 
begränsas.

I slutbetänkandet kommer 
också förslag om att införa 
speciella tillstånd för att driva 
assistansverksamhet och ak-
tiv tillsyn av verksamheten.

Men Gerd Andén betonar att 
mycket hänger på brukarna:

– När man inte längre kan 
få pengar i fickan från oseriö-
sa assistansföretag tror jag att 
de assistansberättigade kom-
mer att välja anordnare och 
assistenter på ett så klokt sätt 
att man får så bra service som 
möjligt, säger hon.

LSS-kommittén föreslår att 
Försäkringskassan startar en 
stor informationskampanj 
för att de nya reglerna ska bli 
allmänt kända.

– Denna informationskam-
panj är väldigt viktig så att al-
la blir medvetna om hur vik-
tigt det är att välja assistans-
anordnare på rätt sätt, säger 
Vilhelm Ekensteen.

Bättre löner till assistenter 
kan också bli resultatet av de 
nya reglerna och mer med-

Fortsättning från förra sidan

”Med många lönsamma kunder kan det alltså bli 
              rejäla överskott för ett assistansföretag och 
vissa har utnyttjat detta till att dels ta ut stora vinster på verksamheten,     
                                dels ’köpa’ nya kunder med kontanta utbetalningar.”

LSS-kommittén ska även utreda och lämna förslag senast 30 juni 
2008 om dessa frågor:
■ Vem ska ha ansvaret för assistansersättningen?
■ Vilka krav på kvalitet ska man kunna ställa på assistansanordnare?
■ Ska det krävas tillstånd för att bedriva assistansverksamhet?
■ Hur ska tillsynen av assistansverksamheten bli mer aktiv?
■ Hur ska övervinster hos assistansföretag kunna begränsas?
■ Hur ska den snabba ökningen av kostnaderna kunna dämpas?
■ Övergripande frågor om personkrets, det vill säga vilka som ska 
ha rätt till assistans. 

Fler nötter som måste knäckas

Magnus Andén (som är son till Gerd Andén) och Vilhelm 
Ekensteen vill att staten ska ta över hela ansvaret för assis-
tansen: ”Då blir rättvisan inte beroende av enskilda kommu-
ners ekonomi.”                                                        Foto: Walter Hirsch
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vetna brukare. Och när LSS-
kommittén blir klar med sitt 
slutbetänkande nästa år hop-
pas många att det gamla för-
slaget om att 85 procent av 
assistansersättningen ska gå 
till löner och personalkostna-
der ska förverkligas.

– Det vore väldigt bra men 
det är svårt att bedöma om 
det kommer att bli så, säger 
Vilhlem Ekensteen.

– En 85-procentregel skulle 
lösa många av problemen 
men det vore samtidigt lite 
orättvist eftersom behoven är 
olika, menar Gerd Andén 
som helst skulle vilja ha en 
differentierad schablon som 
tar hänsyn till hur stort beho-
vet av stöd är.

Ännu viktigare för rättvisan, 
menar både Gerd och Vil-
helm, är att staten får hela an-
svaret för assistansersättning-
en. Även detta är en fråga som 
kommer att tas upp i LSS-
kommitténs slutbetänkande 
2008. 

Idag är ansvaret splittrat 
mellan kommuner och stat, 
vilket bäddar för orättvisor 
mellan olika kommuner.

– Ett statlig huvudmanna-
skap ger den bästa trygghe-
ten, säger Gerd Andén.

– Om assistansersättningen 
är beroende av kommuner-
nas ekonomi kan man vara 
säker på att de största beho-
ven inte blir tillgodosedda 
fullt ut, säger Vilhelm Eken-
steen. Man måste komma 
ihåg att den 24:e timmen as-
sistans är mycket viktigare, 
för den som har behov av 
mycket stöd, än den andra 
timmen för den som inte be-
höver så mycket stöd.

– Eftersom assistansersätt-
ningen är en så stor belast-
ning på den kommunala 
ekonomin är risken stor att 
man naggar vår rättvisa i 
kanten. Med staten som hu-
vudman kan kommunerna 
inte spara på att dra in assis-
tans, säger Vilhelm Eken-
steen.

Inför LSS-kommitténs slutbe-
tänkande hoppas Gerd Andén 
och Vilhelm Ekensteen även 
på en del andra förbättringar 
av LSS-reformen. 

Valfrihet när det gäller att 
välja daglig verksamhet och 

Rätten till personlig assistans har revolutionerat möjligheterna för 
personer med funktionshinder att leva ett normalt liv.
■ Rätten infördes år 1994.
■ En schablon för ersättningen infördes 1997, vilket bäddade för 
fusket som nu ska stoppas.
■ Försäkringskassan beslutar om huvuddelen av assistansersätt-
ningen, men även kommunerna tar en stor del av besluten och 
kostnaderna.
■ Tidigare sköttes all assistans av samhället men numera finns 
valfrihet att välja privata och kooperativa anordnare. Den assistens-
berättigade kan också själv  vara arbetsgivare för assistenterna. 
■ Drygt hälften av assistansen sköts fortfarande av kommunerna 
men allt fler väljer privata assistansföretag.
■ Under 2006 fick drygt 14 000 personer assistansersättning. Under 
åren 1995–2006 ökade antalet personer med assistansersättning 
med i genomsnitt nio procent per år.

Fakta personlig assistans

gruppboende är två heta öns-
kemål. 

Regeringen håller just nu på 
att dra igång en försöksverk-
samhet med fritt val av hjälp-
medel. Fritt val av daglig verk-
samhet och gruppboende vo-
re en logisk fortsättning.

– Vi vill ha en ersättning som 
vi själva kan använda för att 
välja daglig verksamhet och 

gruppboende. Det skulle be-
tyda mycket för det egna in-
flytandet, exempelvis om 
man vill flytta. Om man har 
behov av mycket stöd finns 
det idag ingen kommun som 
vill ta emot en, då är man 
ingen populär medborgare. 
Det vore en oerhörd befriel-
se om man fick valfrihet även 
på dessa områden, säger 
Gerd Andén. ●

Ny tidning
Föräldrakraft är tid-
ningen för Dig som är 
förälder eller anhörig 
till barn med funktions-
hinder och särskilda 
behov. Varje nummer 
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med tips och praktisk 
vägledning, intervjuer, 
teman och reportage. 
Beställ en provprenu-
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agstiftningen har under 
de senaste åren fått en allt 
starkare handikapp-
aspekt. Handikapp rörel-
sen har lyckats bra med 
att föra fram sina hjärte-

frågor inom i stort sett hela samhällsap-
paraten. Samtidigt dyker nya luckor stän-
digt upp och det är ett mycket brett områ-
de som handikapprörelsen måste hålla 
koll på.

– Det sätt vi jobbar på, att integrera 
handikappaspekter inom alla områden, 
blir mer och mer accepterat, säger Inge-
mar Färm, ordförande för HSO, Handi-
kappförbundens samarbetsorgan, som 
representerar nästan en halv miljon med-
lemmar.

Det som har betytt mycket är den natio-
nella handikapplanen ”Från patient till 
medborgare” som riksdagen antog år 
2000 med målsättningen att den ska va-
ra genomförd år 2010.

– Det var dokumentet där riksdag sat-
te ned foten och sa att alla frågor har en 
handikappaspekt och att tillgänglighet 
är en medborgerlig rättighet, säger Inge-
mar Färm.

De vackra orden om att Sverige ska va-
ra helt tillgängligt år 2010 riskerar dock 
att skorra illa. Visst har många framsteg 
gjorts, men alla är eniga om att det är 
långt kvar tills man når en riktig tillgäng-
lighet.

De båda politiska blocken lägger gär-
na ansvaret på varandra för att för lite 
har hänt, men i stort kan man konstatera 
att socialdemokraterna och alliansen har 
skött sig ungefär lika bra eller dåligt. 
Alliansregeringen har ambitionen att 
skynda på processen, men det är en lång 

historia att få åtgärder genomförda ute 
på fältet där enskilda myndigheter, kom-
muner och företag ska göra sin del av 
jobbet. 

Den utvärdering som ska göras år 
2010 kommer att bli en besvikelse i för-
hållande till de mål som sattes upp. 
Mycket har hänt sedan år 2000 – men 
väldigt mycket återstår. 

HJÄLPMEDEL
I höst startar försöksverksamheten Fritt 
Val inom tre landsting. Om valfriheten 
inom hjälpmedel blir en framgång kom-
mer modellen att införas för hela landet 
år 2010. Det hoppas regeringen och folk-
hälsominister Maria Larsson.

Fritt Val inom hjälpmedel kan utan 
tvekan bli en av de största förändringar-
na för personer med funktionshinder 
under de närmaste åren. Det fria valet 
kan bli en revolution. Inom några år kan 
landets hjälpmedelscentraler vara utsat-
ta för hård konkurrens. Brukarna kan ta 
med sig en rekvisition och shoppa var de 
vill. Många tror att det blir en utveckling 
som påminner om marknaden för per-
sonlig assistans. Ti di gare kom alla assis-
tenter från den offentliga sektorn, nu har 
privata företag tagit över 30 procent och 
fortsätter att ta marknadsandelar. 

VÅRD OCH 
OMSORG
Valfriheten kan bli minst li-
ka stor inom i stort sett all 
vård och omsorg, om statliga 
Nuteks och företagsorgnisa-
tionen Almegas nya rapport 
om offentlig upphandling för-
verkligas. Nutek och Almega 
föreslår en ny lag som slår fast 

att landsting och kommuner kan erbjuda 
full valfrihet mellan olika utförare – pri-
vata företag eller offentlig verksamhet – 
inom all vård och omsorg. (Se sidan 48.)

ASSISTANS
Framtiden för den personliga assistansen 
för personer med funktionshinder är ock-
så i stöpsleven. I slutet av september pre-
senterade LSS-kommittén en snabbutred-
ning om hur man kan stoppa ”missbruk” 
av assistansersättning, men de stora frå-
gorna återstår ännu att lösa – hur kost-
nadsutvecklingen ska dämpas, vem som 
ska vara ansvarig för assistansen och hu-
ruvida den ska vara en rättighetslag även i 
framtiden. (Mer om LSS-kommitténs ar-
bete på sidan 40.)

LÄKEMEDELS-
INFORMATION
På EU-nivå är information till patienter 
om läkemedel en het fråga. Inom EU-or-
ganet Pharmaceutical Forum diskuteras 
nu vilka regler som ska gälla för informa-
tion om läkemedel. Läkemedelsbolagen 
har ett behov av att marknadsföra sina 
produkter, men i Europa är möjligheter-
na till att göra reklam för receptbelagda 
läkemedel mycket begränsade medan det 
i USA råder mycket större frihet.

Pharmaceutical Forum har jobbat med 
frågan under ett par års tid och nu börjar 
man skymta ett resultat. Nästa sommar 
ska forumet fatta beslut om rekommen-
dationer och riktlinjer, sedan blir det upp 

till EU-parlamentet att godkänna för-
slagen. Detta väntas gå ganska 
snabbt, eftersom trycket är 
stort från många håll. 

Den svenska Läkemedels-
riksdagen är ett typiskt initia-
tiv som visar att behovet av 
tydliga riktlinjer är stort. 
Rädslan är stor för att läke-

medelsbolagen ska dränka 
patienter och anhöriga 

med ett överflöd av reklam 

TEMA LAGAR

Nya lagar 
revolutionerar
Så påverkas du och ditt barn av nya lagar och 
regler. Vi har pratat med organisationer och ex-
perter och ger dig här en överblick över vad 
som händer både ur svenskt, europeiskt och 
internationellt perspektiv. 

Text: Valter Bengtsson
valter.bengtsson@faktapress.se

L

Ingemar Färm knyter näven för 
500 000 medlemmar i HSO.

TEMA LAGAR kraft
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och information utan verklig möj-
lighet till överblick.

Pharmaceutial Forum tittar inte bara på 
informationsfrågan utan även på hur man 
ska värdera effekten av mediciner och hur 
man ska sätta priser och skapa ersätt-
ningssystem. Detta är också viktiga frågor 
som är nära sammankopplade med frå-
gan om hur patienten ska få bästa möjliga 
information.

TRANSPORTER
Handikappaspekten väger numera tungt 
inom transportområdet. Men det har 
krävts många års arbete och mycket mö-
da för att flytta fram positionerna. Det 
nya EU-direktivet om flygtransporter har 
varit en omstridd fråga under mer än tio 
år, men till slut har handikapprörelsen 
lyckats få in paragrafer om rättigheter för 
personer med olika funktionshinder. 
Målet har varit att komma tillrätta med 
olika flygbolags hårda villkor för att ta 
med rullstolar, syrgastuber etcetera. 

I det nya flygdirektivet gäller princi-
pen om icke-diskriminering och där reg-
leras vad som gäller så att det blir tydligt 
både för flygbolagen och resenärer med 
funktionshinder. 

– Personer med funktionshinder ska i 
princip kunna flyga på samma villkor 
som alla andra, säger Ingemar Färm.

Flygdirektivet blev klart i somras och 
införlivas nu i respektive lands lagstift-
ning och när detta är klart kan myndig-
heterna agera mot flygbolag som inte er-
bjuder bra service för personer med 
funktionshinder.

Det kan ta 1–2 år för ett EU-direktiv att 
få genomslag i svensk lag, men sannolikt 

vill regeringen agera snabbt eftersom 
man tidigare fått bannor av EU för att 
det tagit alltför lång tid att införa lag-
stiftning kring till exempel åldersdiskri-
minering.

Den som inte vill vänta på att lagstift-
ningen blir klar och myndigheterna age-
rar mot trilskande flygbolag kan själv 
vända sig till EU-domstolen med sina 
klagomål och hänvisa till EU-direktivet 
– men det är svårt att säga vad resultaten 
av en sådan aktion blir.

Ett EU-direktiv för tågtransporter är 
också på gång men det är oklart hur lång 
tid det tar innan detta blir klart. Troligen 
handlar det om flera år.

EU-DIREKTIV MOT 
DISKRIMINERING
I början av oktober passerades en mil-
stolpe då kampanjen ”1million4disa-
bilty” hade fått in mer än en miljon 
namnunderskrifter till stöd för en starkare 
europeisk lagstiftning mot diskriminering 
av personer med funktionshinder. 

Med en miljon medborgare bakom sig 
får kampanjen rätt till att få frågan be-
handlad av EU som ett så kallat medbor-
garinitiativ, vilket nu alltså har förverkli-
gats.

SVENSK DISKRI-
MINERINGSLAG
De svenska planerna på en ny gemensam 
lag mot diskriminering kommer allt när-
mare ett avgörande och en proposition 
är att vänta från regeringen under no-
vember månad. 

Den nya lagen kan börja gäller från 
nästa sommar, om integrations- och 
jämställdhetsdepartementet under 
Nyamko Sabuni och statssekreterare 
Christer Hallerby lyckas lösa de kniviga 
frågor som fortfarande är omdiskutera-
de.

– Den bild jag har är att regeringen 
försöker följa diskrimineringsutredning-
ens förslag så långt det går, säger Ingemar 
Färm och hänvisar bland annat till att 
olika EU-direktiv tvingar Sverige att infö-
ra ny lagstiftning på flera områden.

Ganska säkert är att rege ringen före-
slår att de olika diskrimineringslagarna 
samordnas till en gemensam lag och att 
ombudsmännen (däribland Handikapp-
ombudsmannen) slås samman till en 
myndighet.

Regeringen har också lovat att se över 
hur ersättning för kränkning vid diskri-
minering ska regleras. Skadestånden ska 
vara kännbara vid diskriminering i såväl 
offentliga som privata verksamheter, har 
regeringen slagit fast.

Ett bollplank för regeringen är den så 
kallade handikappdelegationen med sju 
representanter för handikapprörelsen och 

Fortsättning från föregående uppslag

Patientens säkerhet 

■ Hur kan säkerheten för patienten bli 
bättre? Under 2007 tillsatte regeringen en 
utredning om patientsäkerhet som 
ska vara klar senast 31 december 2008. 
Utredaren Lars Lundgren ska granska säker-
heten för patienterna och de system som 
finns för att rapportera och åtgärda brister.
Enligt regeringens direktiv är syftet att 
stärka patienten ställning och förbättra 
kvaliteten i vården. Tanken är att patienterna 
ska få starkt stöd av patientnämnden 
oavsett var i landet man bor.
■ En annan utredning, ledd av Toivo 
Heinsoo, ska lämna förslag på hur 
patientens rättigheter i vården ska stärkas.

Svenska försäkringsbolag 
måste erbjuda bättre 
försäkringar för barn och 
vuxna med funktionshin-
der. Det kan bli resultatet av 
den nya FN-konvention om 
mänskliga rättigheter som 
togs i mars i år.

– Vår syn på FN-konventio-
nen är att försäkringsbola-
gens vägran att teckna 
försäkringar utan skyhöga 
premier för personer med 
funktionshinder nu måste 
ändras, säger Ingemar Färm, 
ordförande för HSO 
Handikappförbunden.

FN-konventionen om 
rättigheter för personer med 

funktionshinder togs i mars i 
år och håller nu på att 
förberedas för ett genomför-
ande i Sverige.

Regeringen har tillsatt en 
hög jurist, Jan Grönvall, som 
arbetar med att förbereda 
den svenska ratificeringen. 
Han undersöker nu bland 
annat vilka lagändringar som 
kommer att krävas.

Försäkringsbolagens 
inställning har hittills varit 
att neka försäkringar för 
barn med funktionshinder 
eller göra stora undantag i 
försäkringarna.

Det har hittills inte funnits 
någon lag som har gjort det 

möjligt att tvinga försäk-
ringsbolagen att erbjuda bra 
försäkringar för personer 
med funktionshinder. 

– Det behövs en ny lag som 
säger att bolagen inte har rätt 
att neka, menar Ingemar 
Färm.

Frågan är inte ny. När 
Ingemar Färm anställdes som 
HSO:s generalsekreterare i 
januari 1990 var det en av de 
hetaste frågorna.

– Då var en lagstiftnings-
lösning på gång och familje- 

och handikappministern 
Bengt Lindqvist agerade i frå-
gan, men sedan blev det 
maktskifte och ingenting 
hände, säger Ingemar Färm.

Nu räknar du med att det 
kommer att bli en förändring?

– Ja, det är vår uppfattning 
och jag tror att även reger-
ingen inser att man måste 
ändra lagstiftningen. 

Hur kommer försäkringsbo-
lagen att reagera i så fall – blir 
det chockhöjda premier?

– Som jag ser det bör man 
ha en solidarisk lösning där 
man sprider ut kostnaderna 
på hela försäkringskollekti-
vet, säger Ingemar Färm. ●

Bättre barnförsäkring kan bli resultat av FN-konvention
”Det behövs 
en ny lag”

TEMA LAGAR kraft
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lika många som utses av regeringen. 
Gruppen träffas fyra gånger per år under 
ledning av ministern Maria Larsson.

Ännu återstår att definiera vad som är 
rimligt att kräva av företag och andra 
verksamheter när det gäller att åtgärda 
brister i tillgängligheten.

– Det som kostar pengar är alltid svå-
rast att lösa. Utredningen har föreslagit 
att bristande tillgänglighet ska vara en 
diskrimineringsgrund och för att åtgär-
da det krävs arbete och pengar. I FN-
konventionen om mänskliga rättigheter 
finns en allmän regel om rimliga kostna-
der, men det är upplagt för eviga diskus-
sioner om vad som är en rimlig kostnad, 
säger Ingemar Färm.

Utredningen har ett resonemang om 
rimliga kostnader som i praktiken inne-
bär att man kan ställa högre krav på sto-
ra företag än på små, på samma sätt som 
arbetsrättslagarna har hårdare krav på 
storföretag.

En av de viktigaste punkterna i den 
väntade nya diskrimineringslagen är att 
företag måste upprätta planer för att 
motverka diskriminering, på samma sätt 
som man idag har jämställdhetsplaner. 

– Det handlar om att företagen ska 
tänka efter före, gå igenom sina lokaler 
och verksamheter för att se vad som kan 
vara diskriminerande för att undanröja 
detta innan det händer något, säger 
Ingemar Färm.

Även här väger ekonomiska argument 
tungt – både för och emot.

– Jag gissar att man från arbetsgivar-
håll tycker detta kan vara för tunga påla-
gor och att man hänvisar till globalise-
ringen och den ökande konkurrensen 
från länder som inte har dessa krav, sä-
ger Ingemar Färm. 

För enskilda personer som känner sig 
diskriminerade kan en ny paragraf i den 
kommande lagen få avgörande betydelse, 
eftersom den troligen kommer att ge ide-
ella organisationer rätt att föra talan för 
enskilda personer i rättegång. Att man 
känner sig ensam, svag och utsatt behöver 
alltså inte vara ett hinder för att driva en 
tuff rättegång om diskriminering. 

– Det är sannolikt att detta kommer 
med i regeringens proposition, men se-
dan måste vi som intresseorganisation 
analysera vad vi klarar av och orkar med. 
Vad har vi för resurser och hur ska vi or-
ganisera detta? säger Ingemar Färm.

INTERNATIONELLT
Ur ett internationellt perspektiv är FN-
beslutet i mars 2007 om mänskliga rät-
tigheter för personer med funktionshin-
der viktigaste milstolpen på senare tid. 
De allra flesta är eniga om att deklaratio-
nen är mycket bra, men trots det är det 
än så länge svårt att peka på vilken kon-
kret betydelse den kommer att få ur 
svensk synvinkel. 

Det som händer just nu är att FN i 
Geneve bygger upp ett speciellt kontor 
som ska fokusera på att genomföra 
mänskliga rättigheter för funktionshind-
rade.

Både Handikappförbunden och dess 
europeiska motsvarighet EDF arbetar 
nu med att införliva FN-konventionen i 
respektive lands lagstiftning. EDF har en 
viktig roll när det gäller att stödja handi-
kappförbunden i Sverige och övriga län-
der.

– Vi ska noga gå igenom alla 50 artik-
larna i konventionen för att se vilken be-
tydelse det har för lagstiftningen, men 
sedan blir det också viktigt att arbeta po-

litiskt med frågorna. Politikerna kan ib-
land vara pigga på att lagstifta men dåli-
ga på att genomföra och därför gäller det 
att sätta ett stort politiskt tryck, säger 
Ingemar Färm.

FN:s konventioner har alltså stor bety-
delse inte bara för fattiga länder där barn 
och personer med funktionshinder kan 
tyckas vara mer utsatta.

I början av oktober tog Barnom-
budsmannen Lena Nyberg barnkonven-
tionen som argument mot att nya statli-
ga internatskolor ska ersätta så kallad 
visstidsutbildning för barn med synska-
da eller språkstörning. 

– Enligt FN:s barnkonvention är fa-
miljen den grundläggande enheten i 
samhället och den naturliga miljön sär-
skilt för barns utveckling. Enligt artikel 9 
ska konventionsstaterna säkerställa att 
ett barn inte skiljs från sina föräldrar 
mot deras vilja, sa Lena Nyberg.

På många liknande sätt kan FN:s kon-
ventioner om barn och mänskliga rättig-
heter få stor inrikespolitisk betydelse. ● 

Webblänkar till mer information:
* HSO Handikappförbunden finns på www.hso.se
* EDF, European Disability Forum, finns på www.
edf-feph.org
* Här finns nationella handikapplanen Från patient 
till medborgare: www.regeringen.se/sb/d/108/
a/1478
* Diskrimineringsutredningens förslag finns på 
www.regeringen.se
* FN-konventionen om mänskliga rättigheter för 
personer med funktionshinder finns på www.
regeringen.se
* Webbsajt för kampanjen 1million4disability 
www.1million4disability.eu

■ Den låga svenska momsen på 
ljudböcker (6 procent) har blivit en het 
potatis för EU-kommissionen som anser 
att ljudböcker ska jämställas med cd-
skivor för musik som har den vanliga 
momsen på 25 procent.
■ Handikappförbunden har dragit igång 
många aktiviteter för att Sverige ska få 
behålla den lägre momsen och försöker 
påverka både EU-parlamentet, Margot 
Wallström och EDF, handikappförbundens 
europeiska samarbetsorgan.
■ En höjning av momsen skulle bli ett 
hårt slag för ljudboksmarknaden, som är 
så viktig för många personer med 
funktionshinder som läs- och skrivsvå-
righeter, synskador och afasi. 
■ Frågan är aktuell just nu och möjligen 
har den redan avgjorts när denna tidning 
kommer ut.

Höjd moms hotar ljudbok 
■ EU:s strukturfonder är en 
gigantisk kassakista. Det 
handlar om 6 miljarder kronor 
som varje år fördelas till 
svenska projekt plus lika 
mycket som den svenska 
regeringen ställer upp med. 
Strukturfonderna är totalt sett 
EU:s största utgiftspost efter 
jordbruksstödet. 

■ Fonderna används framförallt 
till projekt som syftar till att 
stärka kompetensen och se till 
att personer som hamnat 
utanför arbetsmarknaden får en 
chans att få arbete. Ett exempel 
är projektet ”Annorlunda arbets-
liv” som avslutades i slutet av 
september.

■ Handikappförbunden har 
goda möjligheter att påverka 
och kontrollera hur pengarna 
från EU:s strukturfonden 
används. Handikappförbunden 
har egna representanter både i 
övervakningskommittéerna och 
i de flesta så kallade partner-
skap. Dessutom har förbunden 
en egen arbetsgrupp som håller 
ögonen på utvecklingen och tar 
egna initiativ när det behövs. 

■ Svensk representant på EU-
nivå är Ingemar Färm. Den 
svenska arbetsgruppen leds av 
Afasiförbundets ordförande Lars 
Berge-Kleber.

■ En mängd projekt får stöd – 

det handlar om hundratals 
projekt som hela tiden är igång 
– och när det gäller att utforma 
projekt som får stöd av 
strukturfonder är friheten stor.

– Bara fantasin sätter 
gränser, men ur vår synvinkel är 
det önskvärt att projekten är 
stora så att de kan få tydliga 
resultat, säger Ingemar Färm på 
Handikappförbunden.

– Vi har varit med i en hel del 
projekt men kommer att höja 
vår ambitionsnivå för den nya 
perioden 2007-2013. En idé 
som vi har diskuterat är att 
upprätta en helpdesk som 
rådgivare vad gäller tillgäng-
lighet för samtliga projekt i 
Sverige.

Fakta EU:s strukturfonder en chans för handikappförbunden
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egeringen har redan 
bestämt att brukar-
na ska få valfrihet 

när det gäller hjälpmedel. 
Landstingets hjälpmedelscen-
traler ska få konkurrens. För-
söksverksamhet håller redan 
på att starta upp.

Nästa steg kan bli att valfri-
het inom all vård och om-
sorg. Nyligen släppte Almega 
och Nutek en rapport om of-
fentlig upphandling av vård 
och omsorg. Hela rapporten 
går ut på att öka konkurren-
sen och valfriheten. Utredarna 
gasa på så att den privata sek-
torn kan ta över långt mer av 
vården än dagens tio procent.

En ny lag om valfrihet ska 
göra detta möjligt.

– Om brukarna själva får 
välja undviker man alla pro-
blem med att värdera kvalitet 
när man upphandlar vård 
och omsorg. Genom att infö-
ra en ny lag om valfrihet kan 
man se till att det inte finns 
någon tveksamhet kring vad 
som gäller, säger Stefan Jöns-
son på Nutek.

Nutek och Almega har dock 
inget svar på hur patienter 
och deras anhöriga ska kun-
na hantera den ökade valfri-
heten. 

Valfrihet är inte bara av go-
do. En nackdel är att det kan 
bli mycket svåröverskådligt 
att hitta rätt utförare. Den 
som ska välja hemtjänst i 
Stockholm idag har redan 
idag ett 50-tal olika leveran-
törer i en tjock katalog som 
riskerar att förvirra lika 
mycket som den vägleder.

– Det är ett oerhört pro-
blem för de som ska välja, sä-
ger Carl-Axel Palm som är vd 
för Vingslagets Omsorgs AB.

Under presentationen av rap-
porten ställde För äldra   kraft 
frågan hur brukare och anhö-
riga ska kunna välja rätt, men 
något svar gavs inte och rap-
porten har heller ingen plan 
för detta.

Desto viktigare för Nutek 
och Almega är att sätta fart på 
privatiseringen av markna-
den. Rapporten slår fast att 
det bästa sättet är att ge bru-
kare och patienter valfrihet 
att välja utförare. Det räcker 
med att kommunen, lands-
tinget eller staten fastställer 
vad som är godtagbar kvalitet 
och sedan låter patienterna 
välja mellan alla leverantörer 
som uppfyller grundkraven, 
menar rapportens författare.

Med fler leverantörer ska 
det också vara möjligt att till-
godose individuella krav i 
större utsträckning.

För att ”framgångsrika före-
tag ska ha möjlihget att ut-
vecklas och expandera” vill 
rapporten även skapa större 
marknader än enskilda lands-
ting. De nya valfrihets syste-
men ska kunna vara regionala 
eller nationella.

En nationell uppföljning 
och utvärdering av alla företag 
och organisationer som utför 
vård och omsorg blir nödvän-
digt, enligt rapporten. Kvalitet 
och kostnader ska kunna jäm-
föras på ett systematiskt sätt. 
Resultaten ska redovisas öppet 
och vara tillgängliga för pa-
tienter och alla andra.

Nutek och Almega är också 
angelägna om att ersättnings-
systemen blir sådana att det 
lockar till expansion och ut-
veckling. Dagens upphandling 
hindrar ofta effektivisering 
och utveckling på grund av att 

man sätter ett tak för ersätt-
ningen.

Rapporten föreslår att ett 
nytt nationellt organ inrättas 

för att se till att den offentliga 
upphandlingen blir väl utfor-
mad och stimulerar konkur-
rens. Konkurrensverket ska 
enligt förslaget också ha möj-
lighet att överpröva upp-
handlingar.

Rapporten har fått bakläxa av 
Anna-Stina Nordmark-Nils-
son som är vd för Före tagarna 
och tidigare arbetat med upp-

Rapport: Ny lag kan 
ge valfrihet inom all 
vård och omsorg 

TEMA LAGAR kraft

En explosion av valfrihet väntar den 
svenska vården, omsorgen och 
hjälpmedelsvärlden. Men hur ska 
enskilda personer kunna välja?

R

Gärna ökad valfrihet 
men ”ska avknoppare få 
kunder serverade på fat”? 
Shori Zand, Avesina AB är 
kritisk till hur privatisering-
arna kan gå till.
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handlingar för Stockholms 
landsting:

– Det rapporten föreslår be-
hövs inte. Lagen om offentlig 
upphandling är tillräcklig för 
att vi ska få en bra vård och 
omsorg. Problemen med da-
gens upphandling är  istället 
att vi inte är kompetenta be-
ställare och leverantörer. 
Branschen är omogen. Alla 
måste förstå att upphandlin-

gar ska följas upp och utvär-
deras. Idag har vi mer upp-
följjning av vägbyggen än 
sjukvård. Om alla skulle för-
stå att lagen om upphandling 
ska följas så skulle vi inte ha 
några problem, säger Anna-
Stina Nordmark-Nilsson.

Shori Zand, som är koncern-
chef för Avesina AB som 
bland annat driver Storkens 
mödrahälsovård, bekräftar 
att okunskapen är stor om 
reglerna för offentlig upp-
handling.

– Enskilda tjänstemän kan 
få för sig att införa valfrihet 
när man redan har gjort en 
upphandling och en leveran-
tör redan har gjort stora in-
vesteringar för att sköta verk-
samheten i tre år. Om man 
skapar sådan osäkerhet kom-
mer ingen att våga investera, 
säger Shori Zand.

Carl-Axel Palm, Vingslaget 
Omsorgs AB, säger att det in-
te finns någon bra dialog mel-
lan beställare och utförare.

– Vi kan aldrig lämna syn-
punkter på anbudsunderlaget 
utan måste gå med på allt 
även om det innehåller direk-
ta felaktigheter. Underlagen 
reglerar ofta detaljer i verk-
samhetens struktur men in-
nehåller inget om verksam-
hetens resultat. När man väl 
har tagit över en verksamhet 
gör anbudsunderlaget att 
man inte kan förbättra något.

Satsningen på avknoppning-
ar av offentlig verksamhet är 
Anna-Stina Nordmark-Nils-
son mycket kritisk till:

– Det måste vara ett 

Anna-Stina Nordmark-Nils-
son ger Nutek bakläxa: ”De 
här förslagen behövs inte.”
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G
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ul

!
Ge bort 
Föräldrakraft 
som julklapp!
Tidningen Föräldrakraft lämpar sig utmärkt som jul-
klapp till föräldrar och andra anhöriga till barn och 
unga med funktionshinder. För 398 kronor inklusi-
ve moms kan du ge bort 10 nummer som är välfyllda 
med tips och praktisk vägledning, intervjuer, teman 
och reportage. 

Sänd in kupongen med din beställning före årsskif-
tet så kommer tidningen med start i januari. Gåvan 
omfattar tio nummer varav sex under 2008 och fyra 
under 2009.

Fyll i adressuppgifterna på baksidan av denna sida 
och posta till oss. Portot är betalt. 

Det går också bra att eposta uppgifterna till info@
faktapress.se

Talongen ovan kan du klippa ut och överlämna som 
ett presentkort till julklappens mottagare!
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brott mot lagstiftningen 
att bara värdera stolar 

och bord när man knoppar 
av verksamhet till personal 
eller ledning. 

– Hur skulle det se ut om 
staten sålde Nordea till kon-
cernledningen för ett pris 
som motsvarar inventarier-
na? 

– Avknopp ningar har blivit 
ett mantra. Som skattebetala-
re vill jag inte föra över stora 
förmögenheter inom vård, 
omsorg och skola till enskilda 
personer utan konkurrens. 
Det är en oerhörd skillnad 
mellan att starta från noll el-
ler få ta över en färdig verk-
samhet med kundregister och 
allt, säger Anna-Stina Nord-
mark-Nilsson.

Ulf Lindberg, näringspolitisk 
chef på Nutek, säger att det 
”inte är olagligt att göra dåli-
ga affärer” och försvarar stra-
tegin:

– Vi behöver fler aktörer på 
marknaden för vård och om-
sorg och därför måste vi stöd-
ja personalgrupper och en-
skilda som vill ta över.

Ulf Lindberg säger att Nu-
tek överväger att skapa en 
”Avknopp nings aka demi” för 
att ytterligare underlätta för 
personal som vill ta över.

Shori Zand, Avesina AB, är 
också emot att värdefulla 
verksamheter ”skänks bort” 
till personal- eller lednings-
grupper.

– Ska vissa få en hel vård-
central serverad på fat med 
ett ”varsågod och ta för er” 
medan andra företagare mås-
te investera stort och hoppas 
att få vara med och konkur-
rera någon gång? 

– Vem ska stödja de företag 
som inte tillhör avknoppar-
na? Många vill starta verk-

samhet men ska avknoppar-
na hela tiden få förtur och 
stöd?

Carl-Axel Palm menar också 
att det är ”otroligt viktigt att 
ha lika villkor mellan aktörer-
na på marknaden” men ser att 
det finns många hinder som 
utestänger småföretagen.

– Ibland sätter man ekono-
miska hinder i upphandlingen 
och begär att leverantören ska 
ha hög årsomsättning. Hur 
kan man göra det om man vill 
ha konkurrens från småföre-
tag? Det viktiga är inte årsom-
sättningen utan hur man fi-
nansierar verksamheten.

– Det finns också krav på 

driftgarantier, inventarier och 
långa avtalsperioder som för-
svårar för småföretag.

Marcus Zackrisson som för 
ITPS räkning har arbetat med 
en annan rapport om sjuk-
vården, är kritisk till syftet 
med att privatisera.

– Sveriges landsting har idag 
världens mest kostnadseffek-
tiva sjukvårdsorganisation. 
Man kan inte säga att man bå-
de ska få ökad kostnadseffek-
tivitet, tillväxt och valfrihet. 
Något måste bort. ●

Ladda ned rapporten från 
Nuteks hemsida på 
www.nutek.se

TEMA LAGAR kraft

– Vi tvingas gå med på 
rena felaktigheter i lands-
tingens upphandlingar, 
säger Carl-Axel Palm, 
Vingslaget Omsorgs AB.

Fortsättning från föregående sida

”Man kan inte få 
ökad kostnads-
effektivitet, 
tillväxt och 
valfrihet. Något 
måste bort.”
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...............................................

D
u får 10 num

m
er av Föräldrakraft hem

 till 
brevlådan m

ed start i januari 2008.

Föräldrakraft
FaktaPress AB
—

—
—

—
—

—
Svarspost 
550 653 401
129 20  Hägersten

Jag vill ge b
ort en p

renum
eration p

å 
10 num

m
er av Föräld

rakraft i julklap
p

.
Tidningen ska skickas till
Nam

n: ........................................................................
Adress: ......................................................................
Postnr & Ort ...............................................................
Telefon: ......................................................................

Fakturan ska skickas till
Nam

n: ........................................................................
Adress: ......................................................................
Postnr & Ort ...............................................................
Telefon: ......................................................................

– Vi har världens mest effek-
tiva sjukvård. Det går inte att 
öka både effektiviteten, val-
friheten och tillväxten, säger 
Marcus Zackrisson.
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EXPERTERNA kraft

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

”Sedan kom sorgen över 
allt dumt jag gjort och sagt”
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r egenskaper 
som man 
förknippar 
med funk-
tionshinder 
verkligen 

bara problem eller är det 
tillgångar som vi måste värna 
om?

Under större delen av mitt 
liv har jag känt mig utanför 
och annorlunda. Jag hade 
alltid lätt att få vänner, men 
svårt att behålla dem. Jag 
förstod aldrig varför.

För sju år sen läste jag om 
Asperger syndrom, och jag 
blev fascinerad, någon hade 
skrivit en hel bok om ”mig”! 
Nu började jag förstå, vilken 
lättnad jag kände, det var ju 
inte mitt ”fel”.

Strax därefter kom sorgen, 
sorgen över allt som kunde 
ha varit annorlunda om 
någon förstått tidigare i mitt 
liv, sorgen över allt dumt jag 
gjort och sagt. Men framför 
allt en stor skam över alla 
som jag omedvetet sårat i 
min ”brutala ärlighet”, jag 
menade ju inget illa, jag sa ju 
bara som det var.

Jag läste vidare i boken och 
insåg att även mina barn 
hade samma egenskaper. 
Idag är både jag och mina 

barn utredda. Jag har 
diagnoserna Asperger 
syndrom och ADD (under-
aktiv AD/HD) och barnen, 
ja, de stora har samma 
diagnoser, den lilla är vad jag 
humoristiskt brukar kalla 
NTV (Normal Tills Vidare), 
även om jag inte alls gillar 
ordet normal.

För två år sen 
började jag 
föreläsa om 
neuro psy ki-
atriska funk-
tionshinder som 
är ett samlings-
namn för bland 
annat Asperger 
syndrom, AD/HD, 
ADD och Tourette 
syndrom. 

Jag blev för-
skräckt över hur 
minimal kunska-
pen var om hur man kan 
hjälpa personer med ”osynli-
ga” funktionshinder. Jag ring-
de runt till flera företag som 
jag visste hade bra produkter 
och frågade om jag fick låna 
och visa på föreläsningar, och 
det fick jag!

Efter några månader 
samarbetade jag med över 30 
företag och organisationer 
som tillhandahöll produkter 
av olika slag, det blev tungt 

att bära till alla föreläsningar. 
En idé föddes, varför inte 

iordningställa en lägenhet så 
att man kunde se allt i 
naturlig miljö? Jag kontakta-
de min hyresvärd och frågade 
om de inte kunde sponsra 
mig. De beviljade min 
önskan och gav mig sex 
hyresfria månader till en tvåa 
som låg vägg i vägg med min 
egen lägenhet i bottenplan. 

Nu gick det undan, på en 
och en halv månad inredde 
jag, med stor hjälp av en 
mängd nya samarbetspart-
ners samt nära och kära, hela 
lägenheten. 

Den 30 november 2005 var 
det öppet hus i visningslägen-

heten, över 100 personer 
kom. Elever från 

gymnasiesärskolor, 
föräldrar, boende-
stödjare, arbets-
terapeuter 
blandades med 
personer från 

Autismcenter syd, 
Handi kapp-
upplysningen, 
Cogmed, Frö-
sunda LSS och 
vuxenneuropsy-
kiatriska enheten 
på S:t Göran med 
flera.

Åtta månader senare var 
jag tvungen att ge upp mitt 
livsverk, trots att hyresvärden 
numera subventionerade 
hyran rejält varje månad. 
Kostnaden totalt för hyra, el 
och försäkringar blev för stor 
just då.

I samråd med min familj, 
tog jag beslutet att flytta in 
visningslägenheten i vårt 
hem, vi bor i en etagelägen-

het och kände att vi kunde ha 
undervåningen som vis-
ningslägenhet. Sagt och gjort, 
under sommaren 2006 
flyttade vi över allt och 
verksamheten fortsatte som 
vanligt.

Idag har jag över 90 företag 
och organisationer som 
samarbetar med mig, så jag 
har möjlighet att visa ett stort 
utbud av produkter och 
tjänster, både privatpersoner 
och yrkesverksamma reser 
långväga ifrån för att få 
utbildning i mitt hem! Jag 
reser även runt hela Sverige 
och föreläser om förmågor 
och svårigheter (funktions-
hinder), verktyg (hjälpme-
del) och strategier.

Ända sedan Föräldrakraft 
startade har jag lovordat och 
rekommenderat denna 
tidning till de jag mött. 
Anledningen är enkel. 
Tid ningen ser möjligheter och 
inte problem med att själv ha 
eller vara anhörig med någon 
som har funktionshinder. 

Enligt de diagnoser jag har så 
har jag en mängd ”störnin-
gar”, men de stör inte mig så 
mycket. 

Däremot vet jag att många 
människor stör sig på mig, 
men är det då mig det är fel på?

Jenny M Ström

Räcker din energi inte 
till? Känns alla krav 
övermäktiga? Maila frågor 
till Jenny Ström genom 
info@faktapress.se

Jenny Ström sva-
rar på läsarnas frå-
gor. Här inleder hon 
som medverkan 
med en krönika.

Jenny Ström är en av Föräldra-
krafts experter som kan svara på 
läsarfrågor. Hon inleder här sin 
medverkan med en krönika om 
sina egna personliga erfarenheter. 

ä
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Jag är funktionshin-
drad. Vad krävs för att 

jag skall få handikapp-
ersättning?

Om du är funktionshindrad 
har du rätt till handikapp-
ersättning från och med juli 
det år du fyller 19 år. Denna 
ersättning skall täcka de 
merkostnader som uppkom-
mer som en funktionshin-
drad person har på grund av 
sitt funktionshinder. För att 
få handikappersättning krävs  
att du behöver hjälp av en 
annan person i din dagliga 
livsföring eller att du har 
höga merkostnader och att 
stödbehovet finns för minst 
ett år.

Du kan också få handi-
kappersättning om du har 
kostnader som är direkt 
kopplade till ditt funktions-
hinder som till exempel 
mediciner som inte täcks av 
högkostnadsskydd, eller 
kostnad för dyr specialkost. 
Har du redan något annat 
stöd som täcker dina mer-
kostnader får du inte handi-
kappersättning också för 
samma sak. Det är 
Försäkrings kassan som 
beslutar om handikapp-
ersättning genom att titta på 
hjälpbehovet och merkostna-
derna. Om du får rätt till 
handikappersättning kan den 
lämnas i olika nivåer beroen-
de på hur stort ditt behov är. 

Jag funderar på att 
anställa en person 

som är funktionshindrad. 
Hur fungerar det med 
lönebidrag? Är den anställ-
de ”precis som alla andra 
anställda” eller gäller 
särskilda regler?

Om du anställer en person 

som är funktionshindrad kan 
du kompenseras genom 
lönebidrag. Det är arbetsför-
medlingen som betalar ut 
lönebidraget varje månad 
efter det att arbetsgivaren 
lämnat in en rekvisition. 
Storleken på lönebidraget 
bestäms av arbetsförmed-
lingen och fastställs utifrån 
hur stor lön den anställde har 
och vilken arbetsförmåga 
han eller hon har. 

Du som arbetsgivare kan 
tillsammans med arbetstaga-
ren, arbetsförmedlingen och 
facket komma överens om 
hur stor nedsättning av 
arbetsförmåga som den 
anställde har och hur 
arbetet skall anpassas 
till den funktions-
hindrade. Den 
anställde skall ha lön och 
andra anställningsförmå-
ner som alla andra, det vill 
säga följa kollektivavtal. 
Bidraget skall till viss del 
täcka den anställdes lön, 
sjuklön, semesterlön och 
avgifter samt försäkringar. 
Du är också skyldig att se till 
att arbetsmiljön är anpassad 
till den funktionshindrade, 
till exempel att ramper finns. 

Min syster lider av 
psykiska funktionshin-

der och är manodepressiv. 
Hon har svårt att förstå 
information, särskilt sådan 
som är skriftlig. Hon 
hanterar inte sin ekonomi 
på ett bra sätt och jag är rädd 
att hon kommer att hamna i 
svårigheter om ingen 
hjälper henne, men hon vill 
inte ha hjälp. Hon klarar att 
sköta sig själv i övrigt. 

Din syster kan få hjälp på 
olika sätt. Om hon absolut 

inte vill ha hjälp av någon 
anhörig eller god vän som 
kan bistå henne så är det inte 
möjligt för er att genom 
fullmakt företräda henne vid 
till exempel bankärenden. 
Det är möjligt att din syster 
skulle behöva en god man 
om hon uppvisat svårigheter 
att sköta sin ekonomi och 
riskerar att utsätta sin 
ekonomi för skada. 

Om hon inte inser risken själv 
kan du som nära anhörig 
ansöka om att tingsrätten 
förordnar en god man för 
henne. I och med att din 
syster inte själv vill lämna 
samtycke till denna ansökan 
måste du ha ett läkarintyg 
som styrker att hon är i 
behov av en god man. En god 
man kan ha i uppgift att 
endast sköta hennes ekono-

mi, medan hon själv sköter 
sin person. Uppdraget 

den gode mannen får 
skall vara anpassat 

till just din 
systers behov.

Jag har fyllt 18 år och vill 
ta körkort. Mitt funktions-
hinder gör dock att jag inte 
kan köra en vanlig bil utan 
måste ha en som är special-
byggd för mig. Kan jag kräva 
att körskolan skall ha en 
handikappanpassad bil för 
mig att övningsköra i? När 
jag sedan skall köpa egen bil 
(mina föräldrar har inte ens 
en bil som kan anpassas) kan 
jag få någon hjälp med 
pengar då? Jag tycker det 
känns orättvist att jag skall 
behöva betala mer än mina 
kompisar.

Om du vill ta körkort som 
funktionshindrad måste en 
bedömning göras om det går 
att medge körkortstillstånd 
på grund av ditt funktions-
hinder. Vid ansökan om 
körkortstillstånd görs en 
lämplighetsbedömning 
genom att en hälsodeklara-
tion och synundersökning 

bifogas ansökan. Det kan 
även vara bra att bifoga ett 
läkarintyg. Du får sedan 
träffa en person från 
Vägverket som bedömer 
vilken typ av anpassad bil du 
behöver. 

När du har fått ditt tillstånd 
kan du börja övningsköra. 
Det finns flera körskolor som 
har anpassade bilar men alla 
har inte det.  Det du behöver 
göra när det är dags för dig 
att skaffa egen bil är att du 
skall söka bilstöd hos 
Försäkringskassan. 
Därigenom kan du som är 
funktionshindrad och har 
svårigheter att förflytta dig 
och svårt att använda 
kollektivtrafiken få hjälp med 
ekonomiskt bidrag till att 
köpa eller anpassa en bil. Du 
som inte har en bil redan kan 
få ett grundbidrag till att 
köpa bil om du har en 
inkomst. Har du låg inkomst 
kan du få ett anskaffningsbi-
drag. I ditt fall är det inte 
aktuellt med att anpassa en 
redan befintlig bil, men ett 
sådant bidrag finns också. 

Har du redan fått beviljat 
bilstöd och köpt din bil kan 
du övningsköra i den om du 
inte söker dig till de körsko-
lor som har anpassade bilar. 
När du klarat körkortet kan 
du hos kommunen söka 
parkeringstillstånd.

”Jag har fyllt 18 år och vill 
ta körkort. Kan jag kräva en 
anpassad bil hos körskolan?”

?

?§

Sofi a Tedsjö Mathias Blomberg

?

?

”Flera körskolor 
som har 
anpassade 
bilar men alla 
har inte det.” 

Ska det behöva vara dyrare 
att ta körkort om man har en 
funktionsnedsättning?
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EXPERTERNA kraft

Vi har tre barn mellan 
3 och 10 år. Vårt yngsta 

barn har en kromosommiss-
bildning, har inte något 
förståeligt tal och behöver 
skötas som ett spädbarn. 
Hon kräver mycket tid. 
Trötthet, oro och ledsnad 
kännetecknar vår vardag, 
men det som tär mest på oss 
är svårigheter i relationen 
till barnens farmor och 
farfar. De ringer oss dagli-
gen, frågar inför och vill ha 
redogörelse efter besök på 
habiliteringen hos läkare. 
De vill att vi skall söka läkare 
utomlands, de sänder oss 
information via Internet osv. 
Vi har ju fler barn, barn som 
också behöver farmor och 
farfars engagemang. Vi säger 
snart upp bekantskapen 
med dem. Vad skall vi göra?

Barnbarn brukar ibland 
kallas för ”livets efterrätt”. 
Mor och farföräldrar ut-
trycker sällan att det är sonen 
eller dottern som blivit 
förälder utan säger i stället 
”jag har blivit mormor, jag 
har blivit farfar” etc. Vi blir 
heller aldrig riktigt vuxna i 
våra föräldrars ögon, eller 
hur? 

Mor-och farföräldrar bär 

på dubbel oro, dels oron för 
sina barn och dels oron för 
barnbarnen. Denna oro tar 
sig ibland uttryck som kan 
upplevas både belastande och 
irriterande. Ibland förekom-
mer ett ömsesidigt hänsyns-
tagande som också stör 
relationen. Det är viktigt att 
ibland fundera över hur 
relationen till föräldrar och 
svärföräldrar varit med eller 
utan barn, med eller utan 
sjuka/och eller funktionshin-
drade barn. 

Det är svårt att i er situation 
ta hand om både den egna, 
barnens och dessutom era 
föräldrars sorg och oro. Finns 
det möjlighet att ni två 
föräldrar gemensamt sitter 
ner med dem på tu man 
hand och försöker förklara er 
situation? Kan farmor och 
farfar få någon uppgift som 
gör att de både avlastar er 
och samtidigt känner att de 
gör nytta och får utlopp för 
all den kraft de nu lägger ner 
på att ”vara jobbiga”? Ofta 
kan praktiska sysslor, 
konkreta uppdrag fylla den 
funktionen. Behövs skjuts till 
fritidsaktiviteter för sysko-
nen? Delar farmor eller farfar 
något intresse med syskonen, 
något som kan bli deras 
gemenskap, något som 
barnen inte gör med sina 
föräldrar? 

Finns möjlighet där ni bor 
att boka tid hos barnets 
läkare eller till annan lämplig 
person på habiliteringen för 
att farmor och farfar kan få 
information om barnets 
problematik från någon 
annan än från er? Ett sådant 
informationstillfälle med 
möjlighet att också få ställa 
frågor avlastar ofta föräldrar-
na. Kanske morföräldrar och 
vuxna syskon till er föräldrar 
också behöver höra från 
någon professionell om ert 

barns situation för att ni skall 
slippa vara de som för 
information vidare.

Efter flera års äkten-
skap och längtan efter 

barn blev vi äntligen gravida 
och väntade tvillingar. 
Glädjen var obeskrivlig.  Jag 
hade en komplicerad 
graviditet och en svår 
förlossning. Barnen föddes 
för tidigt och en av tvilling-
flickorna dog strax efter 
födelsen. Vi har idag en 
underbar liten ettåring. 
Sjukhusbesöken börjar glesa 
ut något men vi vet att 
uppföljning av hennes 
lungor kommer att fortsätta. 
Hon utvecklas fint om än lite 
långsammare än jämnåriga. 
Vi vågar planera framåt och 
gläds varje dag. Men, och det 
är ett stort men. Jag tänker 
varje dag på vår dotter som 
dog i samband med födelsen, 
funderar på hur hon skulle 
ha sett ut idag, hur systrarna 
skulle haft det tillsammans. 
Jag drömmer om henne och 
vaknar ibland gråtande på 
natten. Min man säger till 
mig att glädjas över det barn 

vi har, gå vidare. Jag känner 
mig inte så glad som jag 
borde. Ge mig råd!

Din fråga handlar om hur du 
skall klara av att få plats för 
både sorg och glädje. 
Funderingar som dyker upp 
är huruvida du haft möjlig-
het att sörja att ni förlorat ett 
barn. Föräldraskapet blev ju 
inte som du/ni drömde, 
hoppades och planerade för. 
Glädjen över det barn ni har 
framgår tydligt, men sorgen 
och saknaden efter systern 
måste också få sitt utrymme. 
Mammor och pappor 
reagerar ofta på olika sätt, 
visar sorg och ledsnad olika. 
Det finns inget rätt eller fel i 
dessa sammanhang, men det 
är viktigt för relationen att 
man orkar med varandras 
olikheter. Det handlar om att 
vara generös mot varandra, 
tillåta att vi inte uttrycker 
våra känslor på samma sätt. 
Det är ju också så att du och 
din man är de enda som 
verkligen delar erfarenheter-
na av väntan och längtan, 
graviditet och förlossning, 
glädje och sorg osv. Försök 
att ge varandra utrymme att 
prata om dessa upplevelser, 
prata om likheter och 
olikheter i sättet att tänka 
och känna. 

Kontakt med läkare och 
kurator på KK och genom-
gång av journal kan ge fakta 
som underlag för fortsatta 
samtal. Ibland finns behov av 
gemensamma samtal hos 
någon professionell och 
ibland är behovet större hos 
den ene föräldern. Dra dig 
inte för att söka samtalshjälp 
för att ventilera din situation!

?

?

”Jag vaknar och 
gråter om natten. 
Min man säger 
att vi borde 
glädjas över 
det barn vi har 
men jag känner 
mig inte så glad 
som jag borde.” 
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”Vi säger snart upp bekant-
skapen med farmor och farfar”
Ågrenskas experter ger svar på frågor om barn med sällsynta funktionshinder. 

Helena 
Fagerberg-Moss

Ågrenskas ex-
perter ger för-
äldrar svar på 
olika frågor här 
i Föräldra kraft. 
Den här gången 
svarar psyko-
logen Helena 
Fagerberg-Moss 
på två frågeställ-
ningar.
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tt vara förälder till ett 
barn med funktionshin-
der kan, vid sidan av allt 
underbart, faktiskt även 
innebära ett stort arbe-
te. Det kan handla om 

stor tidsåtgång, sömnlösa nätter och svå-
righet att kunna ge syskon tillräcklig 
uppmärksamhet. Därför kan man ansö-
ka om avlösning.

De senaste åren har det blivit allt van-
ligare att föräldrarna får hjälp med av-
lösning. Ökningen har varit kraftig se-
dan 1999. När det gäller korttidstillsyn 
enligt LSS hade antalet insatser ökat med 
över 70 procent fram till förra året. 

Karin Sääf Göransson är verksamhets-
chef på Bambi Ekonomisk förening, 
som är ett litet föräldrakooperativt fö-
retag. 

Det startades av föräldrar till barn 
med flerfunktionshinder (det vill säga 
omfattande rörelsehinder, utvecklings-
störning, epilepsi/kramper). De startade 
ett korttidshem eftersom de inte var nöj-
da med det som landstinget och kom-
munen kunde erbjuda. 

När Stockholms kommun införde 
kundvalssystem för avlösning lämnade 
Bambi in ett anbud på detta och blev 
upphandlade.

Vad skulle du vilja säga till föräldrar 
som känner att det är svårt att lämna 
bort sitt barn och att släppa kontrol-
len? Hur kan man stötta?

– Jag tror att möjlighet att få träffa an-
dra föräldrar och diskutera sin oro kan 
vara ett stöd, säger Karin Sääf Göransson. 

– Det är viktigt att kunna träffa andra 
som vågat släppa kontrollen och som 
tycker att barnet har det bra på exempel-
vis korttidsvistelse. 

– Jag tycker att vår modell att börja 
med att lämna barnet i några timmar till 
en avlösare, där man som förälder kan 
hålla sig i närheten om man vill, tills 
man känner sig trygg, och sedan gå vida-
re till att våga lämna barnet över natten 
på korttids är bra. Avlösare är också en 
bra ”träning” för både barn och föräld-
rar inför personlig assistans.

Vad gör man om föräldern behöver av-
lastning men barnet vägrar?

– Jag tror inte att det förekommit på 
Bambi korttids att något barn vägrat 
stanna. Personalen ser till att de trivs. Jag 
tänker att om man har kompetent per-
sonal som kan möta barnet på rätt sätt så 
löser det sig.

Vad är det viktigaste med att avlast-
ning finns? För barnen och för föräld-
rarna?

– Det ger både barnet och föräldrarna 
en möjlighet att få ”slippa” varandra en 
stund eftersom man ofta lever väldigt 
nära varandra. Syskon får en möjlighet 
att ta mer plats vilket underlättar i sys-
konrelationen.

Hur väljer man en avlösare eller ett 
korttidshem?

– Det är viktigt att den som adminis-
trerar avlösningen, kommunen eller nå-
gon privat anordnare, är seriösa och läg-
ger stor möda på att hitta rätt avlösare 
som passar barnet och familjen. Även 
om avlösare är ett yrke där man inte job-
bar många timmar i veckan så har man 
ändå rätt till fortbildning och stöd i yr-
kesrollen för att kunna göra ett seriöst 
jobb. Det är inte bara barnpassning.

Hur har det sett ut de senaste åren gäl-
lande antalet beviljade insatser? Vad 
tror du om framtiden?

– När det gäller korttidshem är tren-
den att kommunerna minskar antalet 
beviljade dygn eller avslår om det är en 
ny ansökan i de fall då barnet också är 
beviljad personlig assistent. 

– Jag tror på sikt att korttidshem inte 
kommer att vara ett alternativ för barn 
som också kan ha rätt till personlig as-
sistans. 

– Däremot tror jag att avlösning kom-
mer att fortsätta vara ett alternativ för 
de mindre barnen och för dem som inte 
”kvalar in” för personlig assistans, säger 
Karin Sääf Görans son.

VIKTIGT ATT VÅGA LÄMNA    
Text: Ninnie Wallenborg
info@faktapress.se

A

”Jag tycker att vår mo-
dell att börja med att 
lämna barnet i några 
timmar till en avlösare 
och sedan gå vidare till 
att våga lämna barnet 
över natten på korttids 
är bra.” 
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Eskil Johansson bedriver ferieläger för 
barn och ungdomar med ADHD, ADD, 
Asperger- och Tourette syndrom och an-
dra närliggande neuropsykiatriska funk-
tionshinder. Verksamhet heter Tusku-
lum, som betyder ”en lantlig fristad”, och 
namnet beskriver en viktig del av verk-
samheten. 

Huvudsyftet är att barnet eller ungdo-
men, med utgångspunkt från hans eller 
hennes förutsättningar, ska erbjudas en 
meningsfull miljö. 

Finns det grupper som är extra efter-
satta när det handlar om avlösning, 
som hamnar mellan stolarna på grund 
av lagstiftningens utformning? 

– ADHD, ADD och andra grupper som 
inte tillhör LSS (Lagen om stöd för vissa 
funktionshindrade) är mycket mer utsat-
ta, eftersom det inte finns några självklara 
insatser för dem, säger Eskil Johansson. 

– Den grupp som ofta far illa är kom-
binationen ADHD och lätt förstånds-
handikapp. Dessa ungdomar hamnar 
lätt i fel gäng, kriminalitet, missbruk 
med mera. Först då blir dessa uppmärk-
sammade, säger Eskil Johansson. 

Sedan januari 2007 finns en ny insats i 
socialtjänstlagen; kvalificerad kontakt-
person. 

– Detta är en insats för de som hamnat 
snett. Vi har sedan i våras börjat erbjuda 
kommunerna denna tjänst, säger Eskil 
Johansson.

Hur vet man om man har rätt till avlös-
ning eller korttidshem?

– I många fall har föräldrarna fått 
hjälp eller tips från sin kommun om att 
denna verksamhet finns, och att det kan 
passa. Ibland ringer föräldrar till mig 
och berättar att de har pratat med sin 
kommun om möjligheten att få sin son 
eller dotter att komma på våra läger, 
och det händer att kommunens 
svar blir att ”vi brukar inte be-
vilja sådan verksamhet”. Jag 
tror att många föräldrar 
tror att det är omöjligt 
då, vilket det inte är. 
Man kan alltid an-
söka!

Hur ser framtiden ut för den här typen 
av verksamhet?

– Jag hade mina första läger 1998, och 
då var det svårt att övertyga handläggar-
na på kommunerna att detta var ett alter-
nativ till så kallat vanligt kollo eller läger-
verksamhet. Sedan dess har medvetenhe-
ten om att dessa barn och ungdomar fak-
tiskt finns ökat. Numera ses det som ett 
funktionshinder, och att det i många fall 
inte hjälper att ha med en resursperson 
på vanligt kollo eller läger. Man inser 
att det inte räcker, det är för stora 
grupper och för lite struktur, vilka 
många av dessa barn och ungdo-
mar behöver mycket av, säger 
Eskil Johansson. ●

   ÖVER STAFETTPINNEN 
Så mycket har det ökat 

Så här ser statistiken för LSS-insatser ut när 
det gäller barn och unga upp till 22 år enligt 
socialstyrelsens lägesrapport för 2006:
■ Ledsagarservice för flickor har ökat från 
820 till 1400 insatser från 1999 till 2006 (en 
ökning med 71 procent).
■ Ledsagarservice för pojkar har ökat från 
1200 till 2200 insatser (plus  83 procent).
■ Avlösarservice för flickor har inte ökat 
utan ligger stilla på 1200 insatser.
■ Avlösarservice för pojkar ligger också 
stilla, antalet insatser är 2100.
■ Korttidsvistelse för flickor har ökat från 
3000 till 3500 (+ 17 procent).
■ Korttidsvistelse för pojkar ökade från 
4600 till 5500 (+20 procent).
■ Korttidstillsyn för flickor ökade från 1100 
till 1900 (+73 procent).
■ Korttidstillsyn för pojkar ökade från 1600 
till 2800 (+75 procent).

Frågor och svar 
på nästa sida
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Vad är avlösning?
Insatsen kan se olika ut beroende på be-
hovet. Med avlösarservice menas att en 
person tillfälligt övertar omvårdnaden 
från en anhörig. Syftet är att anhöriga 
ska få avlastning och vila eller genomfö-
ra egna aktiviteter.

Korttidsvistelse utanför det egna hem-
met innebär att barn, ungdomar eller 
vuxna med omfattande funktionshinder 
vistas på ett korttidshem, hos en familj 
eller på ett läger. Syftet är att personen 
ska få rekreation och miljöombyte och 
att de anhöriga ska få avlastning.

Hur ansöker man?
Ansökan görs alltid hos kommunens bi-
ståndshandläggare. En ansökan till kom-
munen måste alltid utredas och besvaras 
med ett ja eller nej. Kommunen kan inte 
vägra att behandla en ansökan, och man 
bör alltid begära ett skriftligt beslut.

Vem kan få avlösning?
En riktlinje är att barnet kräver mer av 
föräldrarnas tid och kraft än barn utan 
funktionshinder i motsvarande ålder. 
Det handlar alltså inte bara om specifika 
diagnoser utan om föräldrars och sys-
kons behov av avlösning.

Vilka argument kan 
framföras i ansökan?
Kort sagt får man fundera på, och ta 
hänsyn till, vilka extra behov barnet med 

funktionshinder har. Behov som tar tid, 
kraft och energi från föräldrarna och på-
verkar familjesituationen.

När det gäller ansökan om korttidshem 
så kan det vara bra att beskriva hur myck-
et hjälp barnet behöver på natten. Det är 
ett tungt vägande skäl att föräldrarna be-
höver få sova en hel natt. När det gäller 
både avlösning och korttidshem så kan 
det vara bra att beskriva att barnet med 
funktionshinder ”tar så mycket tid” att 
man har svårt att få tid med syskonen.

Kan man 
överklaga ett beslut?
Absolut, och ofta kan det leda till ett po-
sitivt beslut. Det kan vara bra att begära 
personlig inställelse när nämnden alter-
nativt länsrätten/kammarrätten ska dis-
kutera ärendet. Med detta menas att för-
äldrar träffar dem som beslutar och då 
ges möjlighet att lägga fram sina argu-
ment. En överklagan kan ta tid och kän-
nas påfrestande. Ta gärna hjälp av exem-
pelvis en kurator!

Vilka lagar kan man 
använda sig av?
Beroende på barnets funktionshinder så 
ansöker man om avlösning enligt LSS 
paragraf 9 eller Sol (Socialtjänstlagen) 4 
kap, paragraf 1. För att ha rätt till de oli-
ka insatser som ryms inom LSS måste 
barnet/ungdomen ”passa in i” person-
kretsen och uppfylla vissa kriterier. LSS 
ger rätt till stöd till personer med

■ utvecklingsstörning, autism eller au-
tismliknande tillstånd,

■ betydande och bestående begåv-
ningsmässigt funktionshinder efter 
hjärnskada i vuxen ålder föranledd av 
yttre våld eller kroppslig sjukdom, eller

■ andra varaktiga fysiska eller psykiska 
funktionshinder som uppen-
bart 

inte beror på normalt åldrande, om de är 
stora och förorsakar betydande svårighe-
ter i den dagliga livsföringen och därmed 
ett omfattande behov av stöd eller servi-
ce.

Personer med Asperger syndrom kan 
ibland tillhöra personkrets 1 i LSS med-
an de som har ADHD eller ADD ofta får 
söka bistånd enligt Socialtjänstlagen.

Detta kan tyckas krångligt, men be-
dömningen görs av kommunens hand-
läggare. 

Ett vanligt missförstånd är att avlös-
ning endast kan fås om barnet omfattas 
av LSS. Så är alltså inte fallet. 

Om man har personlig assistans då?
Personlig assistans och avlösning är 

helt olika insatser. Personlig assistans är 
till för att barnet ska få möjlighet att vara 
självständigt och korttidshem och avlö-
sarservice är till för föräldrar/syskon. ●

”Kommunen kan inte vägra 
att behandla en ansökan, 
och man bör alltid begära 
ett skriftligt beslut.”  

Mer information:
■ 1993:387 Lag om stöd och service till 
vissa funktionshindrade.
2001:453 Socialtjänstlag
■ www.handikappupplysningen.se
■ www.fub.se – FUB, Föreningen för 
Utvecklingsstörda Barn, Ungdomar och 
Vuxna.
■ www.rbu.se – RBU, Riksförbundet för 
Rörelsehindrade Barn och Ungdomar.
■ För att diskutera avlösning och möta 
andra i samma eller liknande situation: 
www.funktionshinder.se
■ Mer information om föräldrakooperati-
vet Bambi på www.bambi.se eller telefon 
08-704 25 59.
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Vi läste med fasa och 
djup bedrövelse i slutet av 
juni i Länstidningen, Söder-
tälje, om Fadel och hans för-
äldrar som nekas personlig 
assistans. Fadel har en god-
artad tumörväxt som gör att 
han just nu inte kan andas 
normalt. Den kommer att 
”växa bort” om ett antal år, 
men eftersom tillståndet inte 
är varaktigt, och hans be-
hov delvis medicinska, nekas 
han personlig assistans. Det 
har nu gått ett antal måna-
der och jag vet att beslutet är 
överklagat av ansvarig läkare 
och jag kan bara hoppas att 
det idag har löst sig. Men hur 
resonerar man på kommun 
och försäkringskassa när 
man tar sådana här beslut?

Vi har tidigare bott i 
Södertälje men bor sedan 
några år i en närliggande 
kommun. I februari förra 
året föddes vårt andra barn 
med en medfödd missbild-
ning som innebär att hon 
liksom Fadel blev beroende 
av tracheostomi (konstgjord 
luftväg på halsen) men hon 
är också i behov av respirator. 

Vår dotter vårdades på 
sjuk hus under sina första tio 
levnadsmånader när hon 
slutligen kunde komma hem 
i december förra året. Hon 
har personlig assistans 
dygnet runt, vilket är en 
förutsättning för att hon ska 
kunna vara hemma. Hon 
behöver tillsyn varje minut 
av specialutbildad personal 
som vet hur man ska suga 
bort slem som täpper till luft-
vägarna, sätta tillbaka röret i 
halsen om det skulle åka ut, 
som kan ge henne konstgjord 
andning och syrgas om det 
behövs. Det är absolut vaken 
assistans som krävs, eftersom 
en person med tracheostomi 
kan kvävas om hon/han inte 
får hjälp att ta bort slem i 
luftvägarna. Barn med 
tracheostomi kan i regel 
heller inte skrika eller prata 
eftersom ingen luft passerar 
stämbanden, vilket ställer 
ännu högre krav på alert och 
vaksam närvaro av utbildad 
personal.

Det här insåg vår kommun 
och redan inom ett par 
månader från ansöknings-
datum hade vi beslut från 

kommun och försäkringskas-
sa klara och rekrytering och 
utbildning av personal 
påbörjades.

Kommuner och försäk-
ringskassor har förstås en 
massa krav, ekonomiska, 
politiska och principiella, att 
leva upp till. Men de måste ju 
också ha ett samhällsekono-
miskt och socialt ansvar. Ett 
dygn på LIVA (långtidsinten-
siven på Astrid Lindgrens 
sjukhus, där vår dotter och 
Fadel vårdats) kostar, enligt 
uppgift från personalen, 
25 000 kr per dygn. Är det 
verkligen samhällsekono-
miskt försvarbart att kom-
munen genom att vägra ta 
sitt sociala, humanistiska 
och, enligt fleras tolkningar, 
lagstadgade ansvar belastar 
landstingets finanser med 
750 000 kr per mån? För den 
summan får man många 
personliga assistenter.

Hur tror kommunen och 
försäkringskassan att 
föräldrarna ska orka? Dygnet 
runt, utan möjlighet att få av-
lastning eftersom pojken 
behöver så specifik hjälp? 
Hur har de tänkt ta hand om 
spillrorna av familjen när de 
går under av trötthet, oro, 
stress? Det är omänskligt att 

begära detta av en familj som 
bara vill ha hjälp att klara av 
sin sons grundläggande 
behov, att vara säker på att 
han kan andas. Vi vet av egen 
erfarenhet att hemmet är den 
bästa miljön för barnets 
utveckling, både psykiskt, 
socialt och motoriskt. För 
infektionskänsliga barn (som 
barn med tracheostomi) är 
hemmets bakterier betydligt 
mindre farliga än sjukhusets.

Inte nog med att kommu-
nens och försäkringskassans 
beslut strider mot sunt 
förnuft, det strider också mot 
barnkonventionen. I artikel 3 
står: ”…barnets bästa ska 
komma i främsta rummet 
vid alla åtgärder som rör 
barnet…”, och i artikel 6 står: 
”…varje barn har rätt att 
överleva, leva och utveck-
las…”. Det är kommunens 
och landstingets ansvar att se 
till att nämnder, styrelser och 
förvaltningar lever upp till 
det som står i barnkonven-
tionen.

Sverige har skrivit under 
barnkonventionen och det 
gör oss djupt upprörda att 
Södertälje kommun och 
försäkringskassan inte 
förmår leva upp till den.

Emma och Andreas 
Jonsson

Andreas och Emma Jonsson vill ge 
stöd till Fadel och hans föräldrars 
kamp för assistans.

Vi läser er intressanta, 
innehållsrika och tilltalande 
tidning Föräldrakraft och nu 
senast numret där ni har ett 
avsnitt med guide kring rät-
tigheter. Vill passa på att läg-
ga till några lästips om lagar 
och regler. 

Handikappupplysningen, 
som är en informationstjänst 

i Stockholms län, ger ut en 
broschyr som vi kallar Kort 
om bidrag och stöd till barn 
och ungdomar med funk-
tionshinder. Den kan du hitta 
i pdf-format på vår webb-
plats på www.handikapp-
upplysningen.se/gn/openc-
ms/web/HU/stod_vardagen. 
Broschyren kan också 
beställas via webbplatsen 

www.habilitering.nu. Gå in 
vid Beställ publikationer till 
höger på förstasidan. 

Vill också informera om 
att Handikappupplysningen 
är en telefontjänst dit alla är 

välkomna att ringa.Vi som 
svarar är socionomer och 
fungerar ofta som guide för 
den som ringer att hitta till 
rätt ställe för sin fråga. 
Många gånger ger vi också 
den som ringer ”redskap”, till 
exempel fakta, laghänvisning, 
överklagningsvägar som stöd 
för att våga kräva sin rätt. 

Med vänlig hälsning från 
Handikappupplysningen
genom Pia Sandlin

Tur att vi 
bor i rätt 
kommun!
Om vi hade stannat kvar i Södertälje hade vår 
dotter plågats på samma sätt som Fadel. 
Det skriver Emma och Andreas Jonsson.

Tips från handikappupplysningen

DEBATTDEBATT kraft
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Från nätblaska till 
glad, snygg och in-
tressant tidning
Hallå! Jag läste tidningen 
redan på den tiden då det var 
en ”nätblaska”. Igår kom jag 
tillbaka efter ett års mamma-
ledighet och hittade er fan -
tastiska tidning i högen av 
post. Måste gratulera er och 
tacka för denna glada, 
snygga, och intressanta 
tidning! 

Max
Marie-Maximiliame Bergelin
Produktchef Marketing
Business Unit Urology
Astra Tech Scandinavia

Stort tack för en väl-
matad, informativ och trevlig 
tidning som hjälpt mig hål-
la mig à jour inom området. 
Den har dessutom hjälpt mig 
att hjälpa andra, fram förallt 
föräldrar med barn som har 
ett funktionshinder.

Gunilla Hammarskiöld
Hjälpmedelsinstitutet, HI
 

Tack vare den lilla annon-
sen om boken ”När livet 
stannar – 11 år och 338 
dagar med Jennie” och 
webbadressen till Anettes 
sida, som fanns i ett num-
mer av tidningen, så har 
Anette, hennes son Ludvig 
och min familj en mycket 
nära och fin kontakt idag. 
Tänk vad en liten annons 
kan göra!  

Jag fick tyvärr aldrig lära 
känna Jennie. Eventuellt har 
jag träffat henne någon 
gång, när jag var liten, 
efter som jag och Jennie var 
inskrivna på samma habili-
tering. Jag har däremot hört 
Anette berätta om Jennie på 
ett helt underbart sätt och 
sett många fina kort. Jag fick 
ett kort på Jennie i en fin 
sommarklänning, midsom-

markrans o med ett stort 
leende. Hon var ju jättesöt :)

Vi hjälper varandra mycket 
i sorgen. Även vi har förlorat 
en kompis till mig som var i 
ungefär samma situation 
som Jennie. Det är tungt, 
men tänker man positivt så 
vet vi att Jennie och Elin har 
det bra nu, eller som Ludvig 
skrev till mig i ett sms ”Nu 
leker säkert Elin och Jennie i 
någon park någonstans. De 
har varandra i evighet.”

Jag har läst Anettes bok 
många många gånger... Hon 
bad även mig att skriva en 
recension av boken som finns 
på www.stoltz-progress.nu.

Som sagt – tusen tack, flera 
gånger om, från mig, min 
familj och de i vår omgivning 
som läst boken.

Iza

När livet stannar 
– 11 år och 338 
dagar med Jennie 
”En gripande historia som drar med mig rakt 
in i familjen Stoltz värld och lämnar kvar väl 
ingraverade spår.” Föräldrakraft

”Från början till slut en bok om människo-
värde och om den kärlek som Jennie väcker och fördjupar genom 
att fi nnas till.” UNIK, FUB:s tidning

Beställ boken direkt från författaren, Anette Stoltz, www. 
stoltz-progress.nu, 0731-804578 eller via www.adlibris.com 

Jag håller med BO till fullo 
och har själv negativa 
erfarenheter från internat 
och saknade mina föräldrar 
oerhört. Jag är född 1955 och 
ser det nya förslaget om 
specialskolor som en tillba-
kagång.

Kommentar på 
Föräldrakrafts webbsida

Visst är det stor risk att 
kommunerna i krympande 
budget ser specialskola som 
en enkel lösning att ”bli av 
med problemet”. Det är 
kostsamt att utbilda personal 
med specialkompetens och 
sedan att behålla den med 
tanke på det svåra uppdraget 
och den dåliga lönen i 
förhållande till det komplice-
rade uppdraget. Detta 
innebär att vi återgår till 
segregation av barn och 
elever. Lyssna på de som fått 
sina barndomskontakter 
spolierade på grund av flytt 
till specialskola.

Kommentar på 
Föräldrakrafts webbsida

Jag vet inte om det är så 
enkelt. Jag minns Hällsbo-
skolan som en helt unik skola 
vad gäller kompetens och 
kunskap samlad på ett ställe. 
En kompetens som nu är 
splittrad över hela landet. Var 
hamnar de barn som skulle 
behöva den kompetensen 
idag? Jag vet, för jag har ett 
barn som hade behövt 
Hällsboskolan – dessa barn 
hamnar mellan stolar och i 
ett ingemansland där deras 
framtida möjligheter helt är 
beroende av hur mycket 
föräldrarna själva arbetar 

med deras träning och 
kämpar för att få talpedagog 
och teckenstöd. 

Jag tycker att båda möjlig-
heterna ska finnas för 
föräldrar att själva avgöra 
vad de tror är bäst – special-
skola eller integrering i 
annan skola. Barn är olika 
och det behövs olika lösning-
ar, jag tror det är svårt att 
säga att en lösning ska gälla 
för alla oavsett svårigheter.

Kommentar på 
Föräldrakrafts webbsida

Låt barnen göra valet själva.
Min flicka har gått i grund-
särskola, träningsskola, 
individintegrerad i vanlig 
grundskola och numera går 
hon i specialskolan. Hon 
älskar sin skola. Hon har valt 
själv.

Tack vare att specialskolan 
fanns kunde hon gå i en skola 
på sina villkor och där hon 
trivs! Jag anser attt ämnet är 
alldeles för komplicerat för 
att diskutera i några få korta 
rader och man måste alltid se 
till den enskilda individen 
och familjen. Lyssna på oss 
som har erfarenhet av dagens 
skola. 

Mamma till en ungdom
som har en synskada i kombina-
tion med fler funktionshinder 
(kommentar på Föräldrakrafts 
webbsida)

Inte bara föräldrar behöver Föräldrakraft...

Vi hjälper varandra i sorgen

”Jag har läst boken många många gånger...”

”Barn kan 
tvingas flytta från 
sina föräldrar”
Fyra åsikter om att Barnom-
budsmannen Lena Nyberg 
motsätter sig statliga speci-
alskolor på bekostnad av den 
mer fl exibla visstidsutbildningen.

Lena Nyberg får stöd
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LSS-kommitténs 
slutbetänkande måste ge-
nomsyras av inställningen 
att den personliga assistan-
sen samt LSS-lagstiftningen 
är en mänsklig rättighet, och 
att målsättning för oss alla 
som medmänniskor är att 
förankra den som en sådan 
både nationellt och interna-
tionellt.

Ett statligt huvudmanna-
skap är ett nödvändigt steg i 
denna riktning, samtidigt 
anser vi att ett statligt 
huvudmannaskap inte ska 
innebära att valfriheten att 
välja utförare av assistansen 
minskar eller försvinner utan 
snarare stärks och uppmunt-
ras. Detta innebär även 
rätten till anhörigassistans.

Dock vill vi inte att ett 
förstatligande av huvudman-
naskapet ska vara ett svepskäl 
för kommuner och landsting 
att undfly sin plikt och sitt 
ansvar att följa och efterleva 
LSS-lagstiftningen.

Med tanke på att så många 
medborgare med funktions-
hinder som omfattas av LSS-
lagstiftningen inte erhåller de 
insatser de har laglig rätt till 
på grund av kommunala 
olikheter, i både tolkning och 
praktiserande, önskar vi, 
Förbundet Unga Rörelse-
hindrade, klarare regler och 
direktiv. Vi tror även att ett 
statligt huvudmannaskap är 

önskvärt ifall vi på allvar ska 
få bukt med att så många 
personer med funktionshin-

der som omfattas av LSS-
lagstiftningen hamnar 
”mellan stolarna” – ett 

statligt huvudmannaskap 
anser vi behövs som ett 
instrument för att klargöra 
en entydig nationell tolkning 
av lagen.

Vi kräver även att man i 
LSS-kommittén slutbetän-
kande tydligt markerar ett 
avstånd från så kallad 
kommuntrots, det vill säga 
kommuner som aktivt eller 
passivt trotsar LSS-lagstift-
ningen. Vidare bör rätten att 
få överklaga beslut rörande 
rätten till assistansersättning 
eller LSS-åtgärder bevaras 
och stärkas.

Vi kräver att man trots 
sjukhusvistelse ska få behålla 
exakt samma assistans man 
har i sin hemmiljö – vi anser 
det vara befängt att vi som 
omfattas av LSS-lagstiftning-
en ska vara livrädda att 
hamna på sjukhus samt ett 
resursslöseri att kräva av en 
redan tungt belastad vård att 
den förutom medicinska 
åtgärder även ska torka oss i 
röven eller peta oss i näsan. 
Vi kräver att man åtgärdar 
detta ”fel” i systemet omedel-
bart – för vi med LSS har lika 
rätt till sjukvård som alla 
andra utöver våra funktions-
hinder eller åkommor.

Slutligen anser vi att LSS-
lagstiftningen inte kan ifråga-
sättas, bara stärkas, tryggas, 
utvecklas och förbättras samt 
tydligt förankras som en 
mänsklig rättighet – då den 
är en lagstiftning som 
garanterar personer med 
funktionshinder demokratis-
ka rättigheter.

Förbundet Unga 
Rörelsehindrade

Sahar Mosleh
Förbundsordförande
073-35 45 180
www.ungarorelsehindrade.se

Sahar Mosleh och Unga rörelsehindrade skriver öppet brev till 
LSS-kommittén som under nästa år presenterar sitt slutbe-
tänkande om assistans och andra frågor inom LSS, lagen om 
stöd till vissa funktionshindrade.

Detta är ju löjligt. Det 
går ju precis lika bra nu som-
tidigare att utnyttja reglerna. 
Politikerna har ju missat allt. 
Först skriver de lagar, som 
folk håller sig till och då blir 
brukaren misstänkliggjord 
och beskylld för missbruk.

Har man följt lagarna så 

har man inte missbrukat. 
Det finns ju ingen som blivit 
fälld för missbruk. Det är 
hjärnspöken hos vissa 
”moraliskt” högt stående, 
som är avundsjuka för att 
brukaren fått mer än 
lagstiftaren hade räknat 
med. Det enda ”felet” med 
den tidigare lagen är ju att 

brukaren har fått mer än vad 
lagstiftaren tänkt sig. Och ef-
tersom det är funktionshin-
drade det rör sig om så 
kallas detta ”missbruk”.

Det är ju löjligt. Förstår 
inte hur Föräldrakraft kan ha 
en sådan vinkling på artikeln.

PE

”Löjlig lagändring.” Om skärpningen av regler för assistansersättning

”Här är våra krav 
till LSS-kommittén”
Unga rörelsehindrade skriver ett öppet brev till LSS-kommittén.

”Dock vill vi inte att ett förstatligande av hu-
vudmannaskapet ska vara ett svepskäl för 
kommuner och landsting att undfl y sin plikt 
och sitt ansvar att följa och efterleva LSS-
lagstiftningen.”

”Det är hjärnspö-
ken hos vissa 
’moraliskt’ högt 
stående, som är 
avundsjuka för att 
brukaren fått mer 
än lagstiftaren 
hade räknat med.”
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Det fi nns faktiskt ing-
en laglig rätt till vård för nå-
gon i det här landet, vilket 
många inte verkar känna till.

I Sverige finns en lång 
tradition att tänka på fattiga 
länders problem. Det är ju 
fint, men när ska vi lösa våra 
egna? Det är så lätt att 
engagera sig för människor 
på andra sidan jordklotet, 
men när närmaste grannen 
far illa – vem bryr sig då?

Har försökt gå ut i medier 
men får bara höra av journa-
lister att”nu tar du väl i?”. För 
att kunna leva ett bra liv 
krävs tillgång till vård – även 
om man är funktionshin-
drad. Den andra juni demon-
strerade tusentals funktions-
hindrade på olika håll i 

Sverige för kravet att 
otillgäng-

lig-

het skall utgöra en grund för 
diskriminering. Varför inte 
marschera för tillgänglighet 
till vård?

En lagstiftning där brist på 
tillgänglighet utgör grund för 
diskriminering har redan 
funnits i USA i 17 år.

Visst är det en fin gest att 
stödja en marsch för att 
funktionshindrade ska ha full 
tillgänglighet till spårvagnar, 
krogar och så vidare. Min fråga 
till alla handikappföreningar 
är dock: varför inte marschera 
för tillgänglighet till vård?

Vi är många funktionshin-
drade som nekas vård för 

sjukdomar.
En kvinna i Malmö 
dog i hjärtinfarkt 

efter att vården 
skyllt smärtan 

på funk-
tionshin-

dret.
En 

annan 

kvinna som fick söka vård 
utomlands dog till följd av 
komplikationer vid opera-
tionen. I Sverige bortförkla-
rades hennes whiplashskada 
med att hon var en galen 
kvinna.

Själv har jag i sju år 
kämpat för vård för följder-
na av en vanlig urinvägsin-
fektion, som utvecklade sig 
till svår njurbäcksinflamma-
tion med nedsatt njurfunk-
tion eftersom vården 
uteblev. Mina krämpor 
skylls på mitt funktionshin-
der. Jag blir ständigt ifråga-
satt och måste visa läkarin-
tyg på att smärtan inte 
härrör sig från nackskadan, 
om och om igen.

Måste Herr Svensson ha 
ett intyg från ortoped eller 
sjukgymnast varje gång han 
söker för urinvägsinfektion?

”Vanliga” medborgare får 
penicillin för en enkel 
urinvägsinfektion och blir 
friska på några dagar. Men 
eftersom jag har rullstol 
uteblir vården!

Olika smärtor från olika 
sjukdomar buntas samman 
till ett enda 20 år långt 
smärttillstånd.

Jag har också blivit felbe-
handlad av en läkare som 
satte in adrenalin intra-
venöst mot ett vanligt 
nässelutslag. Detta frestade 
så mycket på mitt hjärta att 
jag idag ligger som ett kolli 
med svåra bröstsmärtor, 
kärlkramp och en puls på 
185 slag i minuten i viloläge. 
Men även mina hjärtpro-
blem skylls på mitt gamla 
funktionshinder, trots att 
läkaren blev prickad i Hälso- 

och sjukvårdens ansvars-
nämnd.

Handikappade är inte bara 
sitt funktionshinder. De kan 
även få andra sjukdomar. 
Tillgänglighet till vård är 
grunden för tillgänglighet till 
livet.

Linda Garbén
www.lindagarben.se
(Kommentar till Föräldrakrafts 

webbartikel ”Nu blir det valfrihet 
inom all vård och omsorg”)

Någon har tänkt till. Visst 
blir det billigare för kommu-
nen därför att det är en 
engångskostnad för dem. 
Men det blir dyrare för den 
som får handikappanpass-
ningen. Oftast måste man ha 
en stor speciell bil. Både 
inköp, skatt och försäkringar 
blir därmed dyrare och faller 
på användaren själv.

Nu höjer man försäkringar 
och bensinskatter igen.

Visst, friheten blir större. 
Mycket större oftast. Men 
denna frihet kostar väldigt 
mycket. Har alla råd med 
denna friheten?

Undrar en förälder med 
stora utgifter för handikapp-
anpassad bil.

Lena M

Om hundar 
och epilepsi
Efter jag har läst 
denna artikeln blev 
jag nästan tårögd för 
detta låter ju helt 
otroligt, hoppas det 
fungerar och det blir 
större så probleme-
nen med epilepsi 
avtar.

Fredrik Johansson

Varför marscherar inte organisationerna med krav på till-
gänglighet till vård? frågar Linda Garbén. Bilden är Ilias 
Bennanis foto från Marschen för tillgänglighet.

”Måste Herr Svens-
son ha ett intyg från 
ortoped eller sjuk-
gymnast varje gång 
han söker för urin-
vägsinfektion?”

Anpassad bil – en dyr frihet

Denna gång lottar vi ut 
Jonas Helgessons bok 
”Grabben i kuvösen 
bredvid. Om att vinna mot 
ett handikapp” till Pia 
Sandlin, Iza, Marie-Maxi-
miliame Bergelin och 
Emma Jonsson. Grattis!

Vill du också göra dig 
hörd? Något som gör dig 
upprörd eller synpunkter 
på tidningen? Skriv till oss 
på sara.bengtsson@
faktapress.se!

Maila till info@fakta-
press.se

Skicka brev till 
Föräldrakraft, FaktaPress. 
Backebogatan 3, 129 40  
Hägersten.

re:@

Är du en lycklig vinnare av boken?

Sjukvård för alla – även funktionshindrade
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kraft

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

NÄSTA NR

Julnumret är här 
redan den 7 december!
Nu blickar vi fram mot december och vårt stora julnummer. 
Den 7 december når det våra prenumeranter. Till dess – håll 
koll på Föräldrakrafts nya webbsajt där det händer massor. 
Besök oss gärna varje dag på www.foraldrakraft.se så får du 
koll på nya hjälpmedel, aktuella skolfrågor och 
nya assistansregler.

TEMA SKOLA. Hur hittar du rätt skola 
för barn med behov av särskilt stöd? I 
Föräldrakrafts skoltema lyfter vi 
fram förebilderna. Goda exempel 
på skolor som rekommenderas av 
föräldrar som har barn med 
funktionshinder. Samtidigt 
belyser vi de brister i skolsystemet 
som behöver åtgärdas. Du får 
även ta del av erfarenheter och 
synpunkter från en enkät bland 
Föräldrakrafts läsare.

SIGNHILD ARNEGÅRD HANSEN, är ett 
av svenskt näringslivs hetaste namn men 
hon är också djupt engagerad i sin familj. I 
vår stora intervju berättar honom om livet 
med sin son som har ett funktionshinder.

GUIDE: LÄKEMEDELSINFORMATION. Så kan föräldrar ha 
nytta av Sveriges största informationsbank om läkemedel 
FASS.

ALTERNATIV VÅRD.   Naturläkemedel och alternativa 
vårdformer får ofta kalla handen. Men många familjer har 
ändå goda erfarenheter av  alternativa behandlingsformer.

PLUS reportage, nyheter, tips och råd!

MISSA INTE JULNUMRET – beställ en prenu-
meration på 10 nummer för 398 kronor 

inkl moms. Maila beställningen till 
annette.wallenius@faktapress.se eller 

ring 08-4100 5636.

VAR MED OCH UTFORMA 
FÖRÄLDRAKRAFT TILL DEN 
TIDNING SOM DU SJÄLV VILL 
LÄSA!
Tyck till om aktuella frågor, saker 
du vill ändra på och tips om 
artiklar som du helst vill läsa. 

Hör av dig med ett mail till 
info@faktapress.se om du också 

vill tycka till.

Annonstorget

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.)

Hon grundade Svenska Lantchips och överraskade 
sedan hela Sverige med att bli ordförande för Svenskt 

Näringsliv. Nu skapar hon ett nytt varumärke för ungdomar med 
funktionshinder. Inspirationen kommer från hennes egen son Richard.

Läger 2008
på Mättinge

 
 13–19 april Påsklov på Mättinge.
 25 juni–3 juli Skärgårdsläger med segling. 
 5–13 juli Friluftsläger.
 3–9 augusti Musikläger.
 11–17 augusti Läger för äldre ungdomar.
 25 okt–1 nov Höstlovsläger. 

www.mattinge.se
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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.

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

Ågrenska Familjeverksamheten - sällsynta diagnoser

Familjevistelser 2008

V 3 Svårbemästrad epilepsi (från 12 år)
V 5 Tourettes syndrom med OCD
V 8 Multipel skleros
V 9 Aperts syndrom
V 11 Barncancerfonden. 
 Familjer som mist barn i cancer
V 14 Spinal muskelatrofi 

   V 15 Barncancerfonden. Barn och ungdomar 
 i skolåldern som haft hjärntumör
V 17 Beckwith-Wiedemanns syndrom
V 19 Barncancerfonden. Familjer med 
            ungdomar som haft skelettcancer

  V 21 Akondroplasi

V 22 Dyskinetisk cerebral pares 
V 24 Angelmans syndrom
V 35 Bendysmeli
V 37  Barncancerfonden (diagnos ej  
 fastställd)
V 39 Akondroplasi (från 12 år)
V 41 Albinism
V 43 Ektodermal dysplasi
V 45 Neurofi bromatos
V 46 Barncancerfonden (diagnos ej  
 fastställd)
V 47 Williams syndrom (från 12 år)
V 49 Artrogrypos (AMC)
V 50 Svårbemästrad epilepsi (0-5 år)

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

Ågrenska Assistans - mer  än bara assistans
Din kompetens och vår erfarenhet om olika funktions-
hinder och deras konsekvenser ger goda förutsättningar 
för en bra utformning av just Din assistans.

Tala med Anders Sandegård  031-750 91 56 
eller Louise Jeltin 031- 750 91 48
email: assistans@agrenska.se 

Familjeverksamheten vänder sig i första hand till familjer som har barn med sällsynta 
medfödda sjukdomar och syndrom. Vistelsen på Ågrenska innebär att både föräldrar 
och barn får möjlighet att träffa andra i samma situation, utbyta kunskap och erfarenhet 
och umgås under trevliga former.Tillsammans kan detta bidra till barnets habilitering och 
till att vardagslivet underlättas.
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I HETLUFTEN kraft

Cyklar och fritidshjälp-
medel för barn ligger 
Helena Höij varmt om 
hjärtat. 
Hjälpmedelsinstitutets 
nya ordförande vill driva 
opinion för att ge barn 
samma rätt till hjälpme-
del på fritiden som 
i vård och skola.

elena Höij har varit riksdagsle-
damot för Kristdemokraterna i 
åtta år, men åkte ur riksdagen i 

senaste valet. Nu har hon två ganska nya 
jobb – dels som partiets organisations-
chef, dels som ordförande för Hjälp-
medelsinstitutet. 

Hur går försöksverksamheten inom 
hjälpmedel ”Fritt Val”?

– Än så länge har försöken inte 
kommit igång ute på fältet, men tre 
landsting som anmälde intresse har 
blivit utvalda – Stockholm, Kronoberg 
och Sörmland. Jag vet inte när den 
första rekvisitionen kan delas ut. Det är 
många frågor som måste lösas först. Hur 
får alla berörda relevant information? 
Hur ska avtalen kring hjälpmedel se ut? 
Att få svar på den typen av frågor är en 
del av försöket.

Fritt Val har betecknats som en 
revolution inom hjälpmedel. Ser du 
det också på det sättet?

– Nej, Fritt Val är ingen revolution 
men en väg framåt. Visst kan det bli en 
stor förändring i framtiden men just nu 
handlar det bara om en försöksverk-
samhet i några landsting under 2008 
och 2009.

– Tillgången på nya hjälpmedel har 
ökat på marknaden generellt genom 
teknikutvecklingen, men samtidigt har 
vi haft en utveckling där landstingen har 
försökt få bättre kontroll vilket har lett 
till att utbudet hos hjälpmedelscentra-
lerna har begränsats för brukarna. 

Du har mött många bekymrade 
reaktioner på planerna?

– Många landsting är skeptiska till 
Fritt Val och brukare är oroliga för att 
kompetensen hos hjälpmedelscentraler-
na försvinner och att man måste köpa 
rullatorn på Clas Ohlson. Vi tänker inte 
kasta ut barnet med badvattnet men vill 
ta fasta på den utveckling som redan 
sker. I andra delar av Europa går man 
också mot mer individuella system.

Varför kan barn inte få anpassade 
cyklar som hjälpmedel?

– Ja, det frågar jag mig också. Fritids-
hjälpmedel ingår oftast inte i landsting-
ens utbud av hjälpmedel och finns inte 
heller med i försöken med Fritt Val. Men 
alla barn har rätt till en meningsfull 
fritid enligt FN:s barnkonvention och 
detta är en fråga som jag gärna driver. 
Det måste gå att hitta arbetssätt så att 
barn med funktionshinder ska få 

hjälpmedel för en stimulerande fritid. 
Helst vill jag inte använda ordet fritids-
hjälpmedel, för då blir det stopp. Hur 
definierar man egentligen barns behov – 
vad är fritid och vad är vård? Det är helt 
klart så att hjälpmedel är väldigt viktiga 
även utanför vård och skola.

– Jag har själv tre ganska små barn och 
vi har varje år mycket jobb med att välja 
ut lämpliga cyklar och skridskor. Jag kan 
tänka mig vilket enormt arbete det 
måste vara för familjer som har barn 
med funktionshinder att hitta utrust-
ning som är anpassad.

Hur blir det då med anpassade cyklar 
och andra fritidshjälpmedel för barn, 
kan inte landstingen ändra uppfatt-
ning och godkänna sådant som 
hjälpmedel?

– Jo, det är klart att de kan. Om ett 
barn behöver en cykel för sin motoriska 
utveckling tycker jag att barnet ska få 
det. Det kan vara lika viktigt som andra 
hjälpmedel. Barn med funktionshinder 
har precis lika stora behov av att leka 
och stoja som andra barn. 

– Allt handlar inte om pengar, ofta 
handlar det mer om kunskap. Det 
behövs bättre information. Det är svårt 
för föräldrar att veta vad de kan efterfrå-
ga. 

– Landstingen kan inte ändra detta 
över en natt men jag tror att man kan 
komma långt med olika kreativa 
lösningar, till exempel system för 
utlåning. Då kan man få väldigt mycket 
mer för bara lite mer pengar. Lands-
tingen kan börja med att titta på några 
fritidshjälpmedel för barn. Det handlar 
mest om att inte säga ”nej” utan istället 
se på ”vad” och ”hur mycket”. Det finns 
enorma resurser inom hjälpmedelsverk-
samheten och man måste hela tiden 
utvärdera om de används på rätt sätt.

Vad rekommenderar du en förälder 
som behöver köpa en anpassad cykel 
för 50 000 kronor till sitt barn och inte 
får någon hjälp från landstinget?

– Som enskild förälder blir det väldigt 
svårt att lösa och detta är inte ett ansvar 
man kan lägga på den enskilde. Sam-
hället ska inte ta över, men föräldrar 
måste få stöd att fullgöra sina uppgifter 
och få makt över vardagen. Jag vill gärna 
utnyttja min position i opinionen för att 
barn ska få hjälpmedel för alla typer av 
behov och att skapa friare val.  ●

Helena Höij
Hjälpmedelsinstitutets nya ordförande

Text: Valter Bengtsson
valter.bengtsson@faktapress.se

h

 

ARBETE: Ordförande för Hjälpmedelsinstitutet 
och organisationschef för Krist demo kraterna. 
Tidigare riksdagsledamot under åtta år.
BOR: I villa (under renovering) i Bromma.
FAMILJ: Make och tre barn på 6, 8 och 10 år.

FRITID: Jag har turen att få arbeta med min 
hobby – politiken. Med tre barn är familjen 
fritiden. 
LEVNADSREGEL: Tacksam för att jag har makt 
över min egen vardag.

Fakta Helena Höij
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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 nummer 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-
nummers prenumeration 
för endast 398 kronor så 
missar du ingenting!

om barn med 
funktionshinder

Ja tack, jag beställer:
Prova 3 nummer för 149 kronor inkl moms

10 nummer för 398 kronor inkl moms

Info om teman, utgivningsplan och annonspriser

Namn: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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Tillgänglighet har varit ett honnörsord för Fass.se sedan
portalen startade 2001. Därför samarbetar LIF med 
Funka Nu AB som jobbar med att få fram handikapp-
anpassade webbsidor. Funka Nu:s hårda krav innebär att 
Fass.se måste vara anpassad för att alla oavsett handikapp 
ska kunna tillgodogöra sig informationen. Anpassningen
innebär allt ifrån att synskadade personer lätt ska kunna
få texter upplästa och kunna hitta i innehållet till att 
personer med olika motoriska problem ska kunna navigera 
på sidan med sina hjälpmedel. Synskadade kan dessutom 
få information om läkemedel i punktskrift.

– Vi utvecklar hela tiden Fass.se för att alla ska kunna dra 
största möjliga nytta av tjänsten. Fass.se kan hjälpa dig 
att få en helhetsbild över din hälsa och dina läkemedel. 
Med ökad kunskap kan du också vara med och föra en 
diskussion med din eller ditt barns läkare och tillsammans 
hitta den bästa behandlingen. Senare i höst kommer man 
att kunna lagra sina läkemedel på Fass.se och automatiskt få 
uppdatering med ny information om dessa.

Fakta FASS.se
Läkemedelsportalen Fass.se har över 4 miljoner besökare 
per månad. Förutom Fass-texter fi nns aktuella produkt-
resuméer och bipacksedlar samt aktuella priser och miljö-
information. Du hittar även en läkarbok, patientforum
och läkemedelsuniversitetet som erbjuder utbildningar 
kring läkemedel och läkemedelsanvändning.

All användning av Fass.se är kostnadsfri!

Den för de fl esta kända Fass-boken fyllde 40 år förra året 
och börjar dras med vissa viktproblem. Alla läkemedel 
börjar få svårt att få plats i en enda bok. Detta är inget 
som bekymrar Fass utvecklingschef Per Manell: 

– Fass-boken har varit en trogen tjänare, men framtiden 
heter Fass.se, läkemedelsportalen på nätet där utrymme 
och vikt inte utgör några begränsningar. När det inte fi nns 
några fysiska gränser kan vi också fortsätta att utveckla oss 
och Fass.se är på väg att bli en totallösning för information 
om din hälsa.

Fass.se innehåller de kompletta Fass-texterna för sjukvårds-
personal. För allmänheten fi nns också Patient-Fass och 
bipacksedlar, den informationslapp som medföljer läke-
medlet, till nästan alla läkemedel. Dessutom fi nns en 
läkarbok där man kan hitta information om drygt 300 
sjukdomar och deras behandling. 

– Som patient tjänar man på att vara insatt för att kun-
na föra en diskussion med sin läkare, menar Per Manell. 
Och med Patient-Fass och Läkarboken på Fass.se fi nns alla 
förutsättningar att vara detta.
 

Svårt läkarspråk?
Många tycker nog att läkemedelstexter och läkarinformation 
kan vara svårbegriplig. Men detta har Fass-redaktionen 
försökt avhjälpa; sedan i våras går nämligen svåra ord att få 

förklarade. För detta har redaktionen 
fått hjälp av apotekarstudenter som är 
väl insatta i olika facktermer. 

– En text är inte tillgänglig för alla 
om den inte går att förstå, tycker Per 
Manell. Idag kan man få 3100 ord 
förklarade och det tillkommer fl er 
med tiden. 

Text: Erik Fredholm, LIF

Fass är inte längre enbart en tjock bok förbehållen för läkare. Läkemedelskatalogen fi nns numera på 
din dator och mobiltelefon, alltid med uppdaterad information om dina och din familjs läkemedel. 

ANNONS FRÅN LÄKEMEDELSINDUSTRIFÖRENINGEN, LIF

Per Manell 200710

Läkemedelsinformation för 
alla på FASS.se 
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