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HÖSTSOLEN SKINER IKAPP MED WILLES LEENDE NÄR 
HAN BEORDRAR LILLEBROR PONTUS ATT STÄLLA SIG 
RYGG MOT RYGG MED HONOM. OCH JODÅ, HAN ÄR 
LÄNGRE ÄN LILLEBROR!

>> HELA DENNA SIDA ÄR ANNONS <<

Nu sköter han behandlingen själv 

– och det gör inte ens  

INGET KONSTIGT I DETTA kan tyckas, 
eftersom William är ett drygt år äld-
re än sin bror. Och konstigt är det in-
te – men fantastiskt, tycker mamma 
Margareta och pappa Lenn Viberg. 
För så har det inte alltid varit.

– Innan han började med medici-
nen var lillbrorsan Pontus lika stor 
som Wille, säger hon. 

När Wille var ett och ett halvt år 
förstod föräldrarna att något var fel. 
Han var inte alls så pigg och livfull 
som de jämnåriga kamraterna, åt och 
drack dåligt och dessutom var han 
mycket mindre än de. På eftermidda-
garna orkade han inte ens leka. 

– När ett barn inte leker då kän-
ner man att något är tokigt, säger 
mamma Maggan. På barnavårds-
centralen påbörjades en utredning 
som småningom visade att Wille 
hade brist på tillväxthormon på 
grund av en störning i hypofysen. 
Efter flera års utredande bestäm-
des att han, nu drygt fyra år, skulle 
ordineras tillväxthormon, s.k. GH-
behandling. 

Jobbig tid
– Nu började en jobbig tid för ho-
nom, minns mamma. William hade 
under de här åren av undersök-
ningar och blodprovstagningar rott 
upp en ordentlig skräck för sprutor. 
Han stelnade så fort vi sa ordet 
blodprov. Att då behöva ge honom 
en spruta varje dag. Ja, det blev en 
eländig tid. 

Den nålfria injektorn – cool.click, 
ungefär som insulinpennan – tyckte 
Wille inte alls var så harmlös som 
den låter. Medicinen skjuts in i hu-
den genom tryckluft.

– Den gjorde ont och det blödde 
ofta, minns han. Dessutom visste vi 
inte hur stor mängd han fick i sig, 
fyller mamma Maggan i. Det kom 
ofta vätska utanför så det kändes väl-
digt otryggt. Det var ju så viktigt att 
Wille fick i sig rätt mängd medicin. 

Sedan ett drygt år har dock sorger-
na dött ut. Då byttes den nålfria in-

jektorn mot, en elektronisk injektor, 
easypod.

Lätt byta bild
– Jag har döpt den till Bildbytarbäst, 
fnissar Wille, när vi vill ha en de-
monstration av easypod.

På ungars sätt knappar han sig 
blixtsnabbt fram i injektorns meny 
och visar oss oinvigda hur lätt det 
går att byta välkomstbild i den lilla 
manicken. Lika snabbt drar han ner 
byxorna, blottar låret och ger sig själv 
en dos (GH) tillväxthormon, utan 
att vi hann med i svängarna och ut-
an minsta ryckning i Willes ansikte. 

Men gjorde det ändå inte lite ont 
när nålen stack i skinnet?

– Nej, jag kände ingenting. Titta 
efter själv, du ser väl inte ens något 
stickhål på benet, uppmanar han. 
Vant sätter han tillbaka nålskyddet i 
nålhålet och injektorn piper bekräf-
tande en gång. Så trycker han in 
nålutlösarknappen tills två pip hörs. 
Så viker han nålskyddet åt sidan och 
tar bort den använda nålen. Och så 
in med injektorn i kylskåpet. 

– Så lätt var det, säger han stolt och 
mamma fortsätter:

– Wille har verkligen vuxit med 
den nya injektorn – inte bara på 
längden, ler hon. 

Ökat självförtroende
– Hans självförtroende har ökat 
enormt. Han kan ju sköta hela sin 
dagliga medicinering alldeles själv. 
Det enda vi föräldrar hjälper till med 
är att byta ampullen, när det behövs, 
var 14:de dag i Willes fall. Det är en 
fantastisk känsla att slippa se honom 
lida, som han gjorde förut. Vi vet ju 
dessutom att han får i sig sin dagliga 
dos, och vet exakt hur mycket, som 
är kvar i ampullen efter varje injek-
tion. Den inbyggda loggboken visar 
allt. Det känns väldigt tryggt, säger 
mamma Margareta Viberg, medan 
hon utfordrar sina två växande killar 
med hembakta bullar. ■

Blixtsnabbt drar Wille ner byxorna, blottar 
låret och ger sig själv en dos (GH) tillväxt-
hormon, utan att vi hann med i svängarna 
och utan minsta ryckning i hans ansikte.

Wille har verkligen vuxit med den nya injektorn – 
inte bara på längden. Hans självförtroende har ökat 
enormt, berättar mamma Margareta Viberg. Här till-
sammans med lillebror Pontus.

SEME26-01
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Serono Nordic AB en filial till 
Merck Serono S.A. 
195 87  Stockholm 
Tel. 08-562 445 00

OMKRING 2 100 BARN OCH UNGDOMAR BEHANDLAS MED TILL-
VÄXTHORMON – VARJE DAG. 250 BARN PER ÅR TILLKOMMER 
OCH UNGEFÄR LIKA MÅNGA AVSLUTAR SIN BEHANDLING. VARJE 
DAG BEHÖVER BARNEN TA EN SPRUTA. SPRUTOR GÖR OFTAST 
ONT. MEN DET BEHÖVER INTE LÄNGRE VARA SÅ.

 ont
I JANUARI I ÅR lanserades en 
helt ny typ av injektor avsedd 
för tillväxthormon. Easypod 
är en elektronisk autoinjek-
tor, enkel att använda, med en 
förprogrammerad dosinställ-
ning och en färgskärm, som 
ger enkla instruktioner. En 
hudsensor ser till att injektio-
nen hamnar rätt. Den god-
känner inga katter, hundar, 
osv. Inte ens ett tunt skjorttyg 
kan komma emellan. 

Injektorn har en osynlig 
nål, som kan anpassas helt 
till användaren. Hur snabbt 
och djupt nålen ska sticka-
ställer användaren själv in 
utifrån sina egna önskemål. 
Instruktionerna finns på 26 
olika språk.

– Innan vi lanserade den 
nya injektorn gjorde vi en 
stor användarprövning här i 
Sverige, berättar Pia Kardell, 
marknadschef på läkeme-
delsföretaget Merck Serono, 
som tagit fram den elektro-
niska injektorn. 

Gjorde inte ont
37 patienter, nästan enbart 
barn och ungdomar, ingick i 
studien. Långt över 90 pro-
cent var väldigt nöjda med 

easypod. Den gjorde ju inte 
ens ont.

– Det är särskilt känsligt att 
ge små barn och ungdomar 
injektioner. Doseringen är 
viktig och behandlingen be-
höver ju ske varje dag, påpe-
kar Pia Kardell.

Ger historik
Easypod dokumenterar följ-
samheten av behandlingen. 
Den ger en historik över när 
och vilken dos patienten tar 
av sin medicin. 

– Det gör det tryggt både 
för föräldrar och sjukvården, 
påpekar Pia Kardell. Vård -
personalen kan exakt mäta 
om deras unga patienter följt 
anvisningarna hela vägen 
bakåt i tiden, eller om någon 
injektion har glömts bort. 
Det kan ju ibland vara svårt 
att motivera tonåringar att ta 
sin medicin – varenda dag. 

Med dokumentationens 
hjälp kan vårdpersonalen få 
svar på varför ”Kalle”, trots 
sin medicinering, inte växer. 
Hjälper honom inte behand-
lingen med tillväxthormon, 
GH, eller har han slarvat 
med medicineringen? I easy-
pod finns svaret. 

– Den elektroniska easy-
pod är så lätt att använda, att 
minsta barn direkt fattar ga-
loppen, säger Pia Kardell. 
Dosen är förprogrammerad 
av en barnsjuksköterska på 
endokrinologmottagningen 
och går inte att ändra utan 
pinkod. Easypod anger ock-
så exakt hur mycket läkeme-
del, som finns kvar i ampul-
len, hur många dagars be-
handling som återstår. 

– Det ger en trygghet för 
föräldrarna. Då vet de att 
medicinen räcker när barnet 
stannar över hos farmor.

Råd och anvisningar
En annan trygghet har för-
äldrar och ungdomar i sup-
port-linjen. Varje dag, mel-
lan 8.30 och 21, finns utbil-
dad personal, som kan ge råd 
och anvisningar om easy-
pod. 

– Barnen tar oftast injek-
tionerna på kvällen innan de 
lägger sig och uppstår några 
frågor, finns vi där för dem, 
säger marknadschefen Pia 
Kardell. Även om easypod är 
lätt att använda kan det kän-
nas tryggt med en support-
service. ■

Easypod erhöll medicinskt designpris

Ny elektronisk injektor gör 
det enkelt att ta medicin

Merck Serono är ett globalt bioteknologiskt företag, med försäljning i över 90 länder. I Sverige 
finns 71 anställda. Företaget är världsledande inom området fertilitet och reproduktion och är 
framstående inom neurologi. onkologi, likaväl som metabolism och tillväxt.

Den elektroniska 
injektorn fick i augusti 
ta emot 2007 års 
internationella MDEA 
award (Medical Design 
Exellent Award).

Priset är det enda som 
delas ut exklusivt till 
medicinsktekniska 
produkter. En oberoen-

de internationell jury 
bedömer bland annat 
design, innovativa 
tekniska lösningar, 
förbättringar för 
patienter och 
användarvänlighet. 
Easypod 
tog alltså första 

priset i år. ■ 

>> HELA DENNA SIDA ÄR ANNONS <<

FK_0707_s02-3_merck03.indd   3FK_0707_s02-3_merck03.indd   3 07-11-23   09.50.1407-11-23   09.50.14



26 Signhild Arnegård Hansen är lågstadieläraren 
som grundade Svenska Lantchips och blev 

ordförande för Svenskt Näringsliv. Nu skapar hon ett 
nytt varumärke för ungdomar med funktionsnedsätt-
ningar. Inspirationen kommer från den egna sonen 
Richard. Läs vår intervju med en av Sveriges superstjär-
nor just nu.

Föräldrarnas favoritskolor
36  Långt ifrån alla elever får 

det stöd som de har rätt 
till, visar vår enkät. Men det finns 
många skolor som lyckas alldeles 
utmärkt med att få resurserna att 
räcka till. Vi lyfter fram Joriel-
skolan (bilden) och sju andra 
goda exempel som visar att 
argu mentet ”vi har inte råd” 
inte håller.

56 De är lika populära som de är 
ovanliga, konfirmationslägren där 

alla ungdomar, med och utan funktionsned-
sättningar, deltar på lika villkor. Häng med till 
det uppskattade konfirmationslägret på 
Stiftsgården Åkersberg i Höör och träffa 
ungdomar i full färd med teater, foto och 
naturutflykter. ”Här behöver ingen hålla 
masken”, säger ungdomarna på lägret där alla 
tycks ha kul hela tiden. 

kraft
Bra jobbat, Göran 

Hägglund! Tack för att
du räddade kvar Barn-
ombudsmannen (sid 
14). Håll nu löftet om 
att förverkliga FN:s 

barnkonvention.Chefredaktör Sara Bengtsson 
och övriga medarbetare på 
Föräldrakraft önskar alla läsare en 
god jul och ett gott nytt år!

4 FÖRÄLDRAKRAFT # 7, 2007

Guide till framtiden
64 Tänk om du alltid kunde få veta 

senaste nytt om medicinen som du 
ger ditt barn, och om du kunde få ett sms 
med en varning om någon ny biverkning har 
upptäckts? Du behöver inte hoppas längre. 
Titta  in på www.fass.se och utforska den nya 
funktionen ”Min Fass”. 

Lika populärt som sällsynt

Pontus Helming, Sara 
Karlsson, Sanna Rosén 
på populärt konfi rma-
tionsläger.

”Privata barnsjukhus ökar klyftorna”

12 Barn läkaren Lars H Gustafsson är mycket kritisk till 
planerna på nya privatfinansierade barnsjukhus. 
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Steinar Höeg, Sverigechef för 
Astrazeneca. Han varnar för att många 
barn och unga far illa av dålig medicinsk 
behandling. Med bättre uppföljning kan 
de få ett mycket mer aktivt liv. 
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en krasch till följd av ökade 
vårdbehov och små möjlighe-
ter att öka skatteintäkterna? 
Det scenariot tas ofta till intäkt 
för att medborgarna själva 
måste stå för en allt större del 
av vårdkostnaderna. Men 
utvecklingen behöver inte 
innebära en uppdelning i fattig 
och rik, sjuk och frisk.

Tvärtom, utrymmet för 
innovationer och effektivise-
ringar är så stort att behoven 
för alla kan tillgodoses bättre 
än någonsin, om aktörerna 
inom både den offentlig sektor 
och den privata hälso- och 
vårdbranschen bara vill.

Framtiden måste börja 
diskuteras öppet nu. Om-
ställningen kommer att ta tid 
och ju längre debatten dröjer 
desto mindre blir handlings-
utrymmet.

Valter Bengtsson

Rättvis 
välfärd i 
framtiden 
kräver 
att en 
öppen 
debatt 
startar 
nu. 

”
Hur vill vi ha det?

En referensgrupp ger Föräldrakrafts redaktion råd och expertis

Anders Olau son, 
styrelseord-
förande, 
Ågrenska

Örjan Brinkman, 
generalsekrete-
rare, Handikapp-
förbunden HSO

Janne Wall gren, 
chef patient-
kontakter, 
Astrazeneca

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

Turid Apel -
gårdh, Svenska 
Kyrkans 
cen trum för 
handikappfrågor

Carl Tunberg, 
marknads- och 
utvecklingschef, 
Frösunda LSS AB

Carl Leczinsky, 
direktör, 
Hjälpmedels-
institutet

Charlotte Petri 
Gornitzka, gene-
ralsekreterare, 
Rädda Barnen

FÖRÄLDRAKRAFTS REFERENSGRUPP samlades i 
november i Frösundavik i Solna för en diskussion kring 
viktiga samhällsfrågor.  Mötet kombinerades med ett 
litet studiebesök hos Frösunda LSS AB. På bilden från 
vänster Turid Apelgårdh, Carl Turnberg, Benny Eklund, 
Sara Bengtsson, Janne Wallgren, Charlotte Petri 
Gornitzka, Tomas Erikson, Örjan Brinkman, Anders 
Olauson och Fredrica Sjöström. Några personer saknas 
på bilden.

F
rifräsare för moderater-
na eller bakåtsträvare 
som vill ha allt i 
offentlig regi? Det 
händer att Föräldrakraft 

stämplas på olika sätt. Ja, var står 
Föräldrakraft? Det enkla svaret är 
att vi jobbar på uppdrag av våra 
läsare, det vill säga framför allt 
föräldrar till barn med funk-
tionsnedsättningar. 

Vi tar ställning för en hållbar 
utveckling på alla områden 
(tidningen är nu även miljömärkt 
med Svanen) och ett samhälle där 
alla med eller utan funktionsned-
sättningar får möjlighet att må 
bra och utvecklas.

Men förvirringen är förståelig. 

Just nu händer det mycket inom 
områden som skola, assistans, 
hjälpmedel, bidrag/försörjning 
och andra välfärdsfrågor. Det 
kan vara lätt att snabbt tycka till, 
men vid närmare eftertanke är 
det sällan lika enkelt att veta vad 
som är bra och dåligt. 

Visst är det bra med ett nytt 
barnsjukhus, men ska det bara 
vara öppet för den som kan 
betala? 

Visst måste skattepengar 
användas effektivt men hur 
mycket kontroll och nedskär-
ningar ska personer med 
funktionshinder behöva accep-
tera? 

Visst är det bra med bättre 
service via internet, men går det 
att skydda integriteten? 

Visst är det glädjande att nya 
läkemedel ger allt fler sjuka ett 
mer aktivt liv, men borde inte 
läkemedelsföretagen se till att 
medicinerna blir överkomliga 
för alla som behöver dem? 

Visst är det bra med ökad 
valfrihet och konkurrens, men 
tänk om kortsiktiga intressen tar 
över och raserar system som 
trots alla fel och brister ändå 
skyddar svaga grupper?

Vi har inga enkla svar. Däremot 
ska vi göra vårt bästa för att 
beskriva och analysera utveck-

lingen. Behovet av en öppen 
debatt är stort, eftersom 
utvecklingen är snabb och 
risken uppenbar att avgöran-
de beslut fattas på hög nivå 
och med mycket lite diskus-
sion med och påverkan från 
de som berörs. 

Går den offentliga vården och 
därmed välfärdssamhället mot 
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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. Resa till Småland för 
att träffa släkten och 
klura på hur sommar-
stugan vid sjön Fem-
lingen ska bli ännu mer 
bekväm och mysig.
2. Lägg pussel med 
familjen!
3. Nya tag med Föräld-
rakraft så att den blir 
ännu mer läsvärd och 
spridd.

1. Hemma med familjen 
och med min mamma 
och hennes man.
2. Man pysslar så 
mycket alla andra 
dagar så på julen 
försöker jag låta bli. 
Läsning är lättare 
– alla recept som man 
ska tillaga sen när man 
ska gå ner i vikt igen 
efter jul.
3. Att må gott!

1. Med släkten, 
möjligtvis som 
jultomte.
2. Flickan med 
svavelstickorna, en 
julklassiker.
3. Mitt nya trä-
ningsliv (det har 
sagts förr).

1. Julafton blir med 
släkten i Stockholm. 
Jag ska även snickra 
på nya huset.
2. Julkappsspelet, 
även kallat Norsk 
julafton, där man 
knycker julkappar av 
varandra!
3. Få huset färdigt, 
arbeta med tidningen 
och allra viktigast vara 
med familjen.

1. Lugnt och 
stilla med familjen 
hemma i Sollefteå.
2. En skön deck-
are sitter aldrig fel. 
Julgodis.
3. Att succén med 
tidningen kommer 
att fortsätta samt 
att vi alla håller oss 
friska.

1. I Småland, mitt i 
tystnaden.
2. Måste bli läxböck-
erna.
3. Klara projektarbetet 
i skolan där jag går. 

Hur ska du fi ra jul?      Tips på julläsning/-pyssel.     Viktigast för dig under 2008?

Sara Bengtsson
Chefredaktör

1 2 3

Lotta Appelqvist
Annonsförsäljning

1. I förtid, med 
mina barn (innan 
de reser bort med 
mamma) och mina 
närmaste, på lan-
det, självklart med 
tomte. 
2. Auggie Wren’s 
Christmas Story av 
Paul Auster.
3. Samma som 
Josefi n Abrahams-
son, sid 62.

Annette Wallenius
Kundtjänst

Sören Olsson
Krönikör

Benny Eklund
Marknadsansvarig

Mikael Nyberg
Reporter/formgivare

Valter Bengtsson
Ansvarig utgivare

Medarbetare 
i detta nummer:

Örjan Brinkman
Generalsekreterare 
Handikappförbunden
(ingår i tidningens 
referensgrupp)
1. Firar julen i Sunds-
valls skärgård ut vid 
havet, hoppas på 
massvis med snö och 
jättekallt.
2. Låna eller köp 
en ljudbok och ha 
gemensamma lyss-
narstunder i familjen, 
mycket uppskattat av 
alla över generations-
gränserna.
3. Att vara en bra chef/
generalsekreterare i 
handikappförbunden 
såväl inåt som utåt. 

Vill du annonsera? 
Ring till Benny Eklund på telefon 08-4100 5637 eller 

Lotta Appelqvist på telefon 070-566 5011.

1. En vit jul i Norrland, 
med min lilla familj 
(har förärats en dotter 
sedan sist).
2. Läs Djävulen och 
Gud av Mare Kandre. 
En alldeles fantastisk 
saga som passar 
utmärkt i juletid.
3. Den gamla vanliga 
livsuppgiften, att ta 
vara på ännu ett år.

Kristina Sahlén
Fotograf

Månadens citat:
”Kommer du 
ihåg när det 
snöade så 
mycket så vi 
inte kunde åka 
till skolan? Kan 
du göra om 
det?”
Lars, 10 år, skriver 
till Gud och citeras 
på SÄRNÄT, 
www.sarnat.se

Månadens citat:
”De måste 
visa att de 
sämst gynnade 
barnen får lika 
bra vård”
Lars H Gustafsson om 
Sveriges första privat-
fi nansierade barnsjuk-
hus, Martina.
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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

J
ag vet inte.

Dessa tre små ord kan 
tyckas vara ganska harm-
lösa. Eller hur?

Men att säga de tre 
orden kan ibland uppfattas som väldigt 
provocerande för vissa människor. 

Vi är fostrade i att alltid veta vad vi 
vill och vad vi tycker om i stort sett 
allting. Att då säga att man inte vet kan 
framstå som både oengagerat och 

ointelligent. Man 
måste ju veta!

Eller?
Jag har märkt 

att det ibland 
vaknar en ilska 
hos en del 
människor när de 
inte får veta hur 
saker och ting 
skall vara. Det kan 

vara allt från vad man har för mål i 
livet till vad klockan är. Det måste 
ständigt finnas en agenda för hur livet 
ska vara. Vad som förväntas av en i 
nästa stund. Hur ska man vara? Vad 
ska man göra? Det finns en rädsla 
inbyggd i att inte veta. Då kan nåt 
oväntat hända och det har man ingen 
beredskap för.

Att inte veta tolkas därför ofta som ett 
tecken på svaghet.

För mig personligen står det framför 
allt för ett stort mod att våga säga ”Jag 
vet inte”. Ett mod att vara öppen för 
något nytt. 

Att inte veta är öppningen till det 
man ännu inte har förstått. Dörren till 
det okända.

Men vi människor lever oftast enligt 
våra nedärvda idéer och vår fostran.

Vi vet vad vi tycker om det mesta 
in nan vi ens har lärt oss att tänka själva.

Någon annan har tänkt åt oss så vi 
slipper. Så bekvämt!

”Jag tycker” följs av meningar och 
fraser som lånats av vår omvärlds ideal 
och för inställda program. Det kan vara 
föräldrar, samhälle, religionen och 
andra starka auktoriteter som har valt 
vad vi ska tycka och tänka om både 
stort och smått i livet.

Kanske är det så att vi ibland inte 
låter oss själva ta reda på vad vi tycker 
och tänker ens?

För det skulle ju innebära att vi 
mellan varven tvingades använda den 
fras som vi lärt oss att förkasta.

”Jag vet inte”.

För mig är att tänka samma sak som 
att vara i ovisshet. 

Om vi ska fundera ut vad vi tycker om 
någonting så baseras det ju på att vi 
faktiskt inte vet vad vi tycker. Om vi 
redan vet så behöver vi inte tänka. Vi 
behöver inte känna efter. Vi behöver inte 
skaffa oss en egen åsikt om någonting. 
Det kan ju vara bekvämt förstås, att låta 
nån annan få avgöra vad vi tycker, 
tänker och känner. Men vill vi det?

Kanske skulle det bästa vara om man 
bildade sig en personlig erfarenhet av 
allt det man tycker och tänker om.

Men å andra sidan skulle det nog ta 
ett helt liv…

Jag ska ta ett dåligt, men ändå 
beprövat exempel.

Hur kan jag vara säker på att ... Kina 
existerar? 

Jag har inte sett det. 
I och för sig så har ju en väldig massa 

människor vittnat om att det finns ett 
land som heter Kina, men jag har ju 
ingen egen erfarenhet som kan bevisa 
det. Så jag vet inte. 

Finns Kina?
Ja, jag vet. Jag sa ju att det var ett 

dåligt exempel. 
Ska man behöva uppleva allt själv för 

att acceptera det?
Nä. Det är ju en förenkling. 
Men vad jag menar är att vi på det 

sättet kan upptäcka vilka idéer och 
övergripande kunskaper som vi har 
lånat av andra och som vi går omkring 
och bär med oss och tror att vi själva 
har kommit på.

Personligen så vet jag ingenting om 
morgondagen. 

Jag har en förväntan och en förhopp-
ning om att det ska komma en morgon-
dag. Men helt säker kan jag inte vara. 

Att leva med ett svårt handikappat 
barn är precis på detta sätt. Varje dag. 
Att inte veta någonting alls. Att låta 
ovissheten om morgondagen vara ett 
mer eller mindre konstant tillstånd.

Så därför anser jag att det krävs 
mod att våga vara i en situation av 
att inte veta.

Sören Olsson

DET KRÄVS MOD ATT INTE VETA

Sö
re

n 
O

ls
so

n 
är

 å
te

rk
om

m
an

de
 k

rö
ni

kö
r 

fö
r 

Fö
rä

ld
ra

kr
af

t. 
H

an
s 

nä
st

a 
kr

ön
ik

a 
ko

m
m

er
 i 

nr
 1

, 2
00

8.
 

VARSÅGOD – ett smakprov på vad 
Föräldrakraft planerar att ta upp i 
kommande utgåvor. Reservation för 
ändringar.

NR 2008-01 (JANUARI 2008)
PRIVATVÅRD. Privatiseringshysteri 
eller ett sätt att göra vården bättre? 
Alla typer av vård och omsorg är nu 
aktuella för valfrihet och konkurrens-
utsättning. Vad kommer det att 
betyda för barn och unga i behov av 
extra stöd?  
JURIDIK. Viktig läsning med tips och 
råd för dig som vill slå vakt om ditt 
och ditt barns rättigheter.
TEMA BILAR. Bilar och bilanpassning 
blir stort tema i Föräldrakraft nr 1, 
2008. Reportage och intervjuer med 
tips om ekonomiskt stöd, praktiska 
bilar och smarta lösningar, konsten 
att ta körkort och spännande perso-
ner.

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

NR 4, 2008 (AUGUSTI 2008)
HJÄLPMEDEL. 
FORSKNING. 
DJUR. 
GUIDE STUDIESTÖD.

NR 5, 2008 (OKTOBER 2008)
SYSKON.
INDIVIDUELL PLAN. 
NÄTVERK. 
BARNSJUKHUS. 
PENGAR.

NR 6, 2008 (DECEMBER 2008)   
FIXA ARBETE. 
PSYKISK HÄLSA. 
KÄRLEK. 
IT & DATORER.

Sören Olsson

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

”För mig 
är att tän-
ka samma 
sak som 
att vara i 
ovisshet.” 
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Namn: Daniel Jönsson.
Ålder: 32 år.
Bor: Lägenhet i centrala Sundsvall.
Familj: Bor tillsammans med dottern 
Linn, 6 år och sambo Lina.
Det här jobbar jag med: 
Arbetsledare på Frösunda LSS.  
Fritid: Min fritid spenderar jag helst 
tillsammans med min familj. Gärna 
på någon resa i Sydostasien. Min 
dotter Linn har en utvecklingsstör-
ning som gör att hon behöver mycket  
träning i tal och motorik och det 
ägnar vi mycket tid åt. Det är så 
glädjande att se alla framsteg.
Motto: Ingenting är omöjligt.
Verksamhet som jag tycker är bra: 
Barnhabiliteringen i Sundsvall gör ett 
fantastiskt jobb med otroligt kompe-
tent personal. De arbetar i ett team av 
personer med specialkompetens 
inom olika områden med Linn i 
centrum. Man tittar inte bara på vissa 
delar utan ser helheten, och att allt 
sker under samma tak gör att hon på 
ett smidigt sätt kan få all hjälp och 
stöd hon och vi som föräldrar kan 
behöva.

Därför läser jag Föräldrakraft: 
Tycker att tidningen tar upp intres-
santa ämnen som både berör mitt 
arbete och mig som privatperson. En 
sådan här tidning behövs verkligen så 
att man som förälder till ett barn med 
funktionshinder på ett enkelt sätt kan 
håller sig uppdaterad om vad som 
händer.

Det här tycker jag...
...att politikerna borde ändra på: 
För att den enskilde funktionshindra-
de ska kunna göra val som passar 
dennes behov behövs fler aktörer 
som erbjuder individuella lösningar 
och det hoppas jag fler kommuner 
välkomnar.
... om assistansutredningen: Att 
LSS-kommitténs förslag om vad 
assistansersättning ska användas 
till snart tas upp av regeringen och 
att det blir en lagändring. Idag 
finns inga riktiga riktlinjer vilket 
gör att pengarna ibland används 
till sådant som inte har med 
assistans att göra.
Det bästa med hösten: Älgjakten.

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

”Habiliteringen i 
Sundsvall gör ett 
fantastiskt jobb 
med min dotter. 
Det är glädjande 
att se alla fram-
steg.”

        
   

•
•

•
•

Daniel glädjer sig åt 
dotterns alla framsteg
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Autism - Aspergers syndrom        
Enigma Omsorg AB har fritids, korttids, boende och daglig
verksamhet för barn, ungdomar och vuxna med
Aspergers syndrom eller autism.

För mer information besök vår hemsida
www.enigmaomsorg.se

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

en offentliga vården kan 
dräneras på barnläkare och 
klyftorna ökar. Barn läkaren 

Lars H Gustafsson är mycket kritisk 
till planerna på nya privatfinansiera-
de barnsjukhus. ”Ökade klyftor 
strider mot FN:s barnkonvention”, 
säger han till Föräldra kraft.

– Ägandeformen för ett sjukhus spelar 
ingen roll men om man kräver pengar 
för att barnen ska få vård leder det till 
att somliga har råd och andra inte, sä-
ger Lars H Gustafsson.

Han hänvisar till barnkonventionens 
24:e artikel om att alla barn ska ha rätt 
till ”bästa uppnåeliga hälsa” och den 
andra artikeln om att samtliga barn ska 
behandlas lika.

– Förespråkarna för ett privatfinan-
sierat sjukhus måste visa att det inte le-
der till ökade klyftor för barn. Jag har 
svårt att tro att föräldrar är beredda att 
betala för en vård som inte leder till att 
just deras barn får det bättre än andra. 
Varför skulle de göra det?

Men de drivande bakom nya barn-
sjukhuset Martina säger ju att deras 

verksamhet ska avlasta den offentliga 
vården så att alla kan få det bättre?

– Det återstår för dem att visa att de 
sämst gynnade barnen får lika bra vård, 
vilket de har rätt till enligt barnkon-
ventionen.

Vad händer om Sverige bryter mot 
konventionen?

– Sverige har tidigare 
fått kritik för att asylsö-
kande barn tidigare inte 
fick lika bra vård som 
andra barn, men det har 
man nu ändrat på. 
Sverige utsätts för en 
granskning av FN:s Ge-
nève kontor vart femte år 
för att se om vi följer 

barnkonventionen. Principen är att al-
la barn ska ha bästa uppnåeliga hälsa 
utan åtskillnad och det får alltså inte 
finnas några ekonomiska barriärer.

Är det inte en illusion att villkoren 
ska vara lika?

– Nej, principen betyder att alla ska få 
tillgång till det bästa vi kan erbjuda i 
Sverige och att prioriteringen ska göras 
utifrån barnets hälsa. Kontakter, ekono-

mi eller om man 
är asylsökande 
får inte spela nå-
gon roll.

Det är barnlä-
kare och barn-
sjuksköterskor 
som är drivan-
de i planerna 
på det nya barn-
sjukhuset - hur 
ser du på det?

– Det känns 

tveksamt och jag kommer att prata 
med kollegor om detta och funderar på 
att skriva en debattartikel. När det gäl-
ler vuxna är det lättare att acceptera 
privatfinansierad vård eftersom vuxna 
själva kan styra och planera sina liv 
medan barn är helt beroende av sina 
föräldrars möjligheter. Därför är det så 
viktigt att samhället håller barnen ska-
delösa.

Hur ser du på att de stora försäk-
ringsbolagen vill sälja barnförsäk-
ringar för sjukvård, det har talats om 
en årlig premie på 3 000-4 000 kronor?

– Om man ser det ur barnkonven-
tionsperspektivet så är alla aktörer 
skyldiga att tänka igenom hur deras 
verksamhet rimmar med principen om 
att alla barn ska ha lika rätt till vård.

Du har varit barnläkare på Rosen-
gård i Malmö men gick nyligen i pen-
sion därifrån. Vad tror du att privata 
barnsjukhus skulle betyda för barnen 
i Rosengård?

– Malmö har redan stora skillnader 
och vi har sett att Rosengårdsbarnen 
har ett lägre utnyttjande även av den 
offentliga vården. Med privata barn-
sjukhus tror jag att de redan stora skill-
naderna ökar ytterligare.

– Utsatta familjer kommer som tidigare 
att vara hänvisade till offentliga vården. 
Privata barnsjukhus hoppas kunna av-
lasta den offentliga vården, så att de ut-
satta barnen egentligen inte ska få nå-
gon försämring. Men det är klart att det-
ta dränerar den offentliga vården på 
barnläkarresurser och ger ekonomiskt 
starka tillgång till bättre sjukvård. Det är 
en slags diskriminering. ●

Lars H 
Gustafsson.

Känd barnläkare tar strid:

”Privata barnsjukhus 
ökar klyftorna”  
d

Öppet om du betalar 
■ Det första helt 
privata barnsjukhuset 
öppnar nästa år. 
■ Barnsjukhuset 
Martina blir bara 
öppet för barn med 
försäkringar eller 
för de som kan betala.
■ Barnsjukhuset planeras vid 
Sophiahemmet i Stockholm.
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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 har vi öppnat Kunskapsbankens 
medlemsforum 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

SD:S NYSTARTADE SKOLGRUPP arbetar med inkludering, skollagen och 
informationsmaterial till föräldrar –för att bara nämna några områden. 
Vi välkomnar alla skolintresserade!  
Kontakta oss gärna på  red@svenskadownforeningen.nu
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uffa tag väntar kommuner 
och landsting som inte ger 
barn och unga rätt vård och 

stöd. Hårdare statlig tillsyn och nya 
skadestånd är lösningen, enligt en 
utredning som hälsominister Maria 
Larsson tog emot idag.

Idag är kontrollen av att allt går rätt till 
splittrad mellan Social styrelsen, läns-
styrelserna och kommunerna.

Många kommuner har fått 
kritik för att man inte skött si-
na åligganden enligt bland an-
nat LSS, lagen om stöd till vissa 
funktionshindrade, och många 
hoppas att en mer effektiv tillsyn 
ska resultera i att vård- och stöd-
insatser sköts bättre.

En ny myndighet föreslås ta över tillsy-
nen av både socialtjänsten, hälso- och 
sjukvården, LSS och ungdomshemmen 
hos Statens Institutionssytrelse.

En av fördelarna med en ny tillsyns-
myndighet är att tillsynen blir lika över 
hela landet, oavsett om det är en snål el-
ler generös kommun man bor i.

En viktig nyhet är att det kan bli dyrt 
för kommunerna och landstingen att 
bryta mot lagarna. 

Skadestånd väntar om man inte agerar 
snabbt nog. Den person som inte får det 

stöd han eller hon har rätt till ska 
kunna få ersättning.

Lagen Lex Sarah föreslås ock-
så gälla inom hela socialtjäns-
ten, vilket innebär att alla som 
arbetar inom socialtjänsten 
måste anmäla till kommunen 
om något är dåligt där de ar-
betar.

Senast år 2010 vill utredningen att för-
slagen ska vara förverkligade. Den nya 
myndigheten ska bildas år 2014 men 
fram till dess föreslås Social styrelsen 
sköta uppgifterna. 

Maria Larsson.

Rekordhögt skadestånd till 
elev som inte fi ck rätt stöd 
En pojke i behov av särskilt stöd på 
skolan får ett rekordstort skade-
stånd av Tyresö kommun. Barn- 
och elevombudsmannen Lars 
Arrhenius krävde 65 000 kronor i 
skadestånd och det har kommunen 
nu accepterat.

Tyresö kommun måste också vidta 
en rad åtgärder för att bli bättre på att 

förhindra kränkning-
ar i skolan. 

I maj 2006 anmälde 
föräldrarna Tyresö 
kommun till 
Skolverket och Barn- 
och Elevombudet. 
Föräldrarna ansåg att 
sonen utsatts för 
kränkande behand-

ling och inte fått tillräckligt stöd av 
skolan.

– Eleven har sedan han började på 
skolan i årskurs sex känt sig kränkt 
och utfrusen bland eleverna, påpeka-
de Lars Arrhenius i samband med att 
han i oktober framförde skadestånds-
kravet. 

 
Läs mer på Barn- och elevombudets 
hemsida på www.skolverket.se

Lars 
Arrhenius.

Hårdare tag mot kommuner 
som inte ger stöd till unga
Tillsynen ska bli lika över hela landet

T
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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:

Ett nytt stjärnskott till familjen!

20-årige Kalle Dejemark får en glad 
nyhet. Stockholms läns landsting 
har tagit fram de tio extra 
miljoner per år som behövs 
för fortsatt behandling 
mot den livsfarliga 
Hunters sjukdom.

Det är läkemedlet Elaprase 
som kostar 10 miljoner kro-
nor per år, en kostnad som 
Karolinska Universitets-
sjukhuset tidigare sagt att 
man inte har råd med. 

Nu löses frågan genom ett 
extra läkemedelsanslag från 
landstinget.

Kalle Dejemark kommer 
att få fortsatt behandling med medici-
nen så länge som det är medicinskt 
motiverat.

Landstinget i Stockholm begär sam-
tidigt en ny solidarisk fördel-

ning av kostnaderna för 
dyra ”särläkemedel” 

mellan olika landsting. 
Landstinget vill också 
ha ett bättre pris på 
läkemedlet från till-
verkaren.

Hunters sjukdom är en 
av de ovanliga diagno-
ser som kräver mycket 
dyra läkemedel.

– Det är inte rimligt 
att ett landsting själv får 
stå för hela kostnaden. 
Här krävs en solidaritet 

mellan landstingen, säger biträdande 
landstingsdirektör Göran Stiernstedt. 
/vb

Göran Stiernstedt 
kräver hjälp från 
läkemedelsföretag 
och andra landsting.

10 miljoner kronor per år

Stockholms läns landsting 
räddar Kalles behandling
Behandlingen mot Hunters sjukdom kvar

Kostnader som stiger 
■ Den läkemedelstekniska 
utvecklingen och nya 
behandlingsmetoder 
medför att landstingens 
kostnader för läkemedel 
ofta stiger snabbare än 
andra kostnader inom 
vården.
■ Det gäller både läkemedel 
som skrivs ut i stora volymer för 
folksjukdomar, specialläkemedel som 
används vid till exempel diabetes och 
cancersjukdomar, samt de särläkemedel 
som vänder sig till mycket små 
patientgrupper. Behandlingen kan i 
dessa fall kosta många miljoner kronor 
per patient och år.
■ Sammanlagt fyra patienter i Sverige 
får idag medicin för behandling av 
Hunters sjukdom. De bor i olika delar av 
landet. Årskostnaden är beroende av 
patientens vikt och varierar mellan fyra 
och tio miljoner kronor per patient.
Det finns även andra sjukdomstillstånd 
som behandlas med liknande kostnads-
krävande läkemedel, även om kostna-
derna per patient då oftast är 
lägre. (Källa: Stockholms 
läns landsting)
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De 80 skoldatatek som växt 
upp runt om i Sverige är 
riktiga guldkorn. Det tycker 
Arvsfonden som har utsett 
skoldatateken, Fryshusets 
Elektra och Reumatiker-
förbundets Nike till årets 
vinnare av utmärkelsen 
Arvsfondens Guldkorn.

Guldkornpriset utgörs av 
55 000 kronor och 
delas ut till projekt 
som är långsiktiga, 
nyskapande och 
som lyckas engage-
ra och aktivera 
människor.

Skoldatateken 
startades år 2002 i 
sex försökskommuner för 
att locka skolpersonal att 
använda IT i skolundervis-
ningen, särskilt för barn 
med ADHD och läs- och 
skrivsvårigheter eller 
dyslexi. 

Hjälpmedelsinstitutet 
fick pengar från 
Arvsfonden för att dra 

igång projektet tillsam-
mans med Riksförbundet 
Attention, Riksförbundet 
för Rörelsehindrade Barn 
och Ungdomar och 
Förbundet Funktions-
hindrade med läs- och 
skrivsvårigheter.

Projektet blev så lyckat att 
det idag finns ett 80-
tal skoldatatek runt 
om i landet och 
ambitionen är att 
ännu fler ska satsa. 
Gulkornpris gick 
även till Stiftelsen 
KFUM Söder 
Fryshuset för 
projektet Elektra 

som också vänder sig till 
unga. Det tredje priset gick 
till Reumatikerförbundet för 
projektet Nike som vänder sig 
till invandrarkvinnor med 
reumatism. 

Läs mer om årets Guldkorn 
på arvsfondens webbplats 
www.arvsfonden.se

Kvalitet ger trygghet

Ett helt koncept - C300

C300 PS

C300 CS

www.permobil.se

The Art of Mobility™ 

C300 CORPUS

Arvsfondens 
guldkorn.

Skoldatatek är satsningen som alla älskar
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öran Hägglund ger klart 
besked: Barnombuds-
mannen ska inte läggas ned. 

Han lovar också att satsa på att FN:s 
barnkonvention ska få genomslag 
hos myndigheter och i kommuner.

Nyligen föreslog Statskontoret att BO 
skulle avvecklas trots att denna ty-
piskt svenska inrättning har va-
rit ett föredöme internatio-
nellt.

Men socialminister Göran 
Hägglund är alltså av annan 
åsikt.

– Jag vill lämna ett tyd-
ligt besked, Barn om -
buds man nen ska inte 
läggas ned. BO är alltför 
viktig och kommer där-
för även i framtiden att 

ha en viktig roll i arbetet för att tillvara-
ta barns rättigheter, skrev Göran Hägg-
lund i Aftonbladet.

Göran Hägglund berättade också att 
han om några veckor reser till New York 
för att tala på FN:s konferens ”A World 

Fit for Children”.
– Där samlas under några 
dagar barnministrar från 
hela världen för att följa 
upp och fortsätta arbetet 
med att stärka insatserna 
för barns rättigheter. Ett 

av mötena kommer att 
samla barnombuds-

män från hela värl-
den för erfaren-
hetsutbyte och 
där kommer jag 
också att ha för-
månen att tala.

– Även om 
problemen i 
Sverige inte är 
lika stora som 
de vi kan se i an-
dra delar av värl-

den så kan vi inte slå oss till ro. Den se-
naste tiden har vi upplevt flera svåra 
våldsdåd bland unga med dödlig ut-
gång. Vi vet också att den psykiska 
ohälsan hos barn och unga är ett allt 
mer omfattande problem, och ibland 
har barn med missbrukande eller psy-
kiskt sjuka föräldrar svårt att få den 
hjälp de har rätt till.

– Här har vi förutsättningar att bli 
bättre. Barnkonventionen anger en 
miniminivå och Sverige har stora 
möjligheter att gå längre inom många 
områden. Det kräver att vi tillämpar 
ett tydligt barnperspektiv i de verk-
samheter där det som mest behövs, 
inom skolan, psykiatrin och social-
tjänsten. 

Göran Hägglund räddar BO
Barnkonventionen ska stärkas

Lena Nyberg är räddad, 
dessutom lovar socialminis-
tern att barnkonventionen ska 
få ökat genomslag.

Tipsa oss om en butik, en biograf, ett 
café, ett hotell eller annan off entlig lokal 
där man gjort bra saker för personer med 
någon funktionsnedsättning. 
 Ditt förslag vill vi ha senast den 15/12 
via vår tips telefon 08-508 266 99 eller på 
www.stockholm.se/tillgänglig, där du också 
kan läsa mer om S:t Julianpriset.

Vem tycker 
du ska vinna 
S:t Julianpriset 
2007?

Vinnare 2006: 
Grekiska kolgrillsbaren i Liljeholmen

Johnny Özboyaci

G

BO på export 

■ Den svenska modellen med en 
Barnombudsman har setts som ett 
föredöme för många andra länder.
– FN:s barnrättskommitté rekommen-
derar att allt fler länder inrättar 
barnombudsmän. I dag har cirka 25 
länder i Europa barnombudsmän och i 
höst fyller barnkonventionen 18 år. 
Sverige är på många sätt ett 
föregångsland i fråga om barns 
rättigheter, säger Lena Nyberg.
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Se även hem-
sida för info 
om våra som-
markurser
och läger!

Välkomna till en tvådagarskurs 
med logoped Sara Rosenfeld-
Johnson där hon lär ut olika 
tekniker för att träna den orala 
motoriken. Läs mer om Saras 
träningsmetoder och tränings-
redskap på www.talktools.net.

Kursen riktar sig till alla som 
arbetar med oralmotorisk 
träning och till föräldrar. Antalet 
kursdeltagare är maximerat till 
100 personer varav 30 platser 
är reserverade för föräldrar. 

OBS! Kursen ges på engelska.
Kursavgiften är 2700 kronor 

för professionella och 500 
kronor för föräldrar. I priset 
ingår lunch och kaffe samt 
boken ”Oral-Motor Exercises 
for Speech Clarity” av Sara 
Rosenfeld-Johnson (värde 460 
kronor).

För mer information se 
Mun-H-Centers hemsida 
eller kontakta Pia Dornérus 
på Mun-H-Center.

Sara Rosenfeld-Johnson´s 
Three-Part Treatment Plan for 

Muscle-Based (Oral-Motor) 
Therapy (2-day)

12 & 13 maj 2008 hos Mun-H-Center Ågrenska

www.mun-h-center.se

Mun-H-Center Ågrenska
Lilla Amundön, Box 2046, 436 02 HOVÅS

Telefon: 031 750 92 00. Fax: 031 750 92 01. 
E-post: mun-h-center@vgregion.se

Var tredje familj som har 
barn med rörelsehinder 
saknar mål för barnets 

habilitering. Många vet inte heller 
hur man gör för att klaga på habilite-
ringen. Det visar en stor undersök-
ning som RBU har genomfört i 
Stockholms län.

För att ta reda om på habiliteringen ger 
ett bra stöd till familjer med barn med 
funktionshinder har RBU gjort en enkät 
bland 139 familjer. Föreningen har även 
intervjuat 19 chefer inom barnhabilite-
ringen i Stockholms län samt deras fem 
övergripande chefer.

Nu är rapporten klar och den visar att det 
finns behov av förbättringar på flera om-
råden. Maria Ennefors och Ann-Sofie 
Hult, som gjort undersökningen, lyfter 
bland annat fram följande:

■ Åsikterna om de behandlande insat-
serna varierar mellan olika yrkesgrupper 
från att 65 procent är nöjda med arbetste-
rapeuten till att bara 33 procent är nöjda 
med logopeden.

■ Besöksfrekvensen verkar påverka hur 
nöjda föräldrarna är med olika yrkes-
grupper.

■ Ålder är en avgörande faktor för hur 
mycket insatser ett barn får trots att det är 
det individuella behovet som ska avgöra 
vilka insatser som ges.

■  I habiliteringens policydokument 
står att alla brukare ska erbjudas en plan 
för habiliteringsinsatserna men bara hälf-
ten av familjerna i undersökningen har en 
sådan plan. En av fem har enskilda mål 
och var tredje har inga mål alls. En tredje-
del av föräldrarna tycker att målen följs 
upp på ett bra sätt och en tredjedel är 
missnöjda med uppföljningen.

■ 70 procent får ingen information om 
alternativa behandlingsmetoder och 
många känner sig direkt motarbetade om 
de frågar om detta.

■ Bäst betyg ger föräldrarna på frågan 
om bemötande där en majoritet tycker att 
både deras barn och de själva får ett bra 
bemötande.

Rapporten fi nns att ladda ner på
www.stockholm.rbu.se

Enklare att koncentrera 
sig i klassrummet  
Informationen på tavlan sparas och 
överförs automatiskt till skolelevens 
dator. Den nya produkten Mimio 
ska göra det enklare för elever att 
koncentrera sig på en sak i taget.

Informationen på tavlas sparas i 
datorn automatiskt.

Mimio lanseras av SRF Iris AB 
och syftet är att hjälpa elever som 
har svårt att 
koncentrera 
sig på 
lära ren och 
samtidigt 
göra an-
teckningar.

Mimio 
är en 
av läsare 
som 
sparar anteckningarna från en 
whiteboardtavla digitalt så att 
eleven helt kan ägna sig åt att 
lyssna på läraren.

Produkten visades på Skolforum 
på Stockholmsmässan under 
hösten.

Iris har en webbplats på 
www.iris.se

Informationen sparas 
automatiskt.

Mål saknas för vart tredje 
barn inom habiliteringen
V
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www.lofric.se

Föräldrarnas 
lekplats 
lockar hela 
Sverige till 
Vårgårda  

är ser ni lekplatsen som fått 
kronprinsessan Victoria och 
kommunpolitiker att 

vallfärda till lilla Vårgårda utanför 
Alingsås. Allt tack vare ett par mam-
mor som tröttnade på att lekplatserna 
var dåligt anpassade för barn med 
funktionsnedsättningar.

I förra numret av Föräldrakraft skrev 
vi om Boverkets kritik av stora fastig-
hetsägare och kommuner som inte tar 
itu med enkla hinder och inte gör sina 
fastigheter tillgängliga i tillräcklig takt. 
Artikeln illustrerades av en bild på en 
lekplats, men bildtexten blev helt fel.

Vad bilden visade var inte en dåligt 
anpassad lekplats utan tvärtom ett fö-
redöme när det gäller tillgänglighet.

– Jag ville att det skulle vara rättvist 
för barn som har funktionsnedsätt-
ningar, berättar Inger Bjursell som för 
några år sedan såg till att lekplatsen 
kom till stånd.

Hon är fortfarande drivande i den lil-
la föreningen ”Lekplats för funktions-
hindrade barn och ungdomar” som 
fick med sig Lions, Rotary, cykelklub-
ben, företaget LBC Vårgårda och 
många andra i arbetet med att bygga 
en ny lekplats.

– Vi hade haft möte med kommunen 
om bristen på fritidsaktiviteter för barn 
med funktionshinder. En mamma ville 
ha en anpassad lekplats i Vårgårda så 
att sonen som satt i rullstol skulle slip-
pa åka till Borås. Och själv är jag mor-
mor till två barn med funktionshinder, 
berättar Inger Bjursell.

Inger Bjursell tog tag i frågan och 
lyckades engagera en stor del av sam-
hället. 500 000 kronor drogs in genom 
bidrag, sponsorskap och soaréarrange-
mang. Ytterligare några hundra tusen 
presterades i eget arbete.

Många var med och tyckte till om 
utformningen av lekplatsen. Carina 
Hallners son Kristoffer var en nyckel-
person – det var han som ville ha lek-
platsen först av alla.

– Han ville ha lite utmaningar så där-
för lade vi lekplatsen i en backe, inte 
där det är platt. Vi har en brant backe 

upp till tubrutschbanan. Men sedan 
finns det mycket annat också. Lek-
platsen är inte bara för ”rullisar” utan 
lika mycket för de som har andra funk-
tionshinder.

Efter mycket möda och slit stod lek-
platsen klar år 2003. Den blev så lyckad 
att kronprinsessan Victoria kom till in-
vigningen i september samma år.

– Hon var mycket intresserad av hur 
vi hade gjort för att få lekplatsen till 
stånd säger Inger Bjursell.

Sedan har det rullat på med rader av 
studiebesök från kommuner och andra 
som är intresserade av moderna lek-
platser. 

Inger Bjursell önskar nu att förening-
en ska slippa ansvaret och driften.

– Vi har försökt få Vårgårda kom-
mun att ta över men det har inte blivit 
så. Men vi har en diskussion om det, 
säger Inger Bjursell. /vb

Kronprinsessan Victoria invigde lekplatsen på ett mycket konkret sätt.

H
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Förmångaungakännsdetsåhärjobbigtattläsa.
Därför satsar vi på att ta fram extra många böcker 
som ska locka läsovana ungdomar att läsa. 
LL-förlaget ger ut böcker för läsare som är otränade 
eller har lässvårigheter - utan att tumma på ett rikt 

språk och spännande innehåll. Hos oss kan alla 
hitta en bok att börja med! 
Läs mer om våra titlar och hur du beställer på: 
www.lattlast.se/unga

Elit RH
Arbetsbord med magurtag 
och vinklingbar skiva. 
Arbetshöjd 70-117cm

Paletten
Manuellt eller elektriskt höj- och 
sänkbart skötbord i olika storlekar. 
Färger röd, grön, blå och gul.

Ring oss för att få veta mer om vårt breda produktutbud!
Jeltec AB, Malmgatan 25, 602 23 Norrköping, Tel 011-13 77 00, www.jeltec.seMalmgatan 25, 602 23 Norrköping, Tel 011-13 77 00, www.jeltec.se

Galenskaparnas motto ”Det ska va 
gôtt å leva” är temat för Särskolans 
rikskonferens i Varberg nästa år. Och 
Martin Augustsson, som ansvarar för 
konferensen, tycker att det finns 
anledning att se ljust på framtiden. 

Konferensen 2008 kommer att handla 
mycket om livskvalitet och om att skapa 
ett självständigt liv och en bra framtid 
för eleven efter avslutad skolgång.

– Särskolan har ofta fått kritik för att 
den är omsorgsbetonad och har för lite 
utmaningar. Nu säger vi ”kom igen, våga 
utmana” och därmed skapa självbestäm-
mande och livskvalitet, säger Martin 
Augustsson.

Särskolan är inne i en spännande tid. 
Många hoppas att förslaget om en ny, 
samlad myndighet för specialpedagogik 
ska bli ett lyft för verksamheten. (Läs även 
vår artikel om den nya myndigheten.)

– Jag tycker personligen att det är en 
glad nyhet att vi får en ny myndighet som 
är fokuserad på specialpedagogik. Det 
kommer nog att bli enklare för oss inom 
särskolan att påverka utvecklingen.

– Särskolan har ofta blivit bortglömd 
eftersom det bara är en och en halv pro-
cent av skolvärlden, säger Martin 
Augustsson som hoppas att konferensen 
i maj ska ha en programpunkt som ger 
mer information om hur den nya myn-
digheten ska arbeta.

Programmet är ännu inte spikat men 
skolministern och fp-ledaren Jan Björk-
lund har redan tackat ja till att inled-
ningstala på konferensen som äger rum i 
Sparbankshallen i Varberg den 7-8 maj.

Klart är att författaren Sören OIsson 
är en av de namnkunniga föreläsarna, 
liksom Sophie Dow som kommer att 
prata om inlärningssvårigheter och mo-
dersinstinkt. Sophie Dow kommer också 
att berätta om den egna verksamheten 
Mindroom som har fått stor uppmärk-
samhet som ett verktyg för att lyfta fram 
dolda talanger.

Mats Granlund, professor från Hög-
skolan Jönköping, har forskat om hur 
viktigt det är att få möjlighet att bestäm-
ma själv och kommer att prata om del-
aktighet, kontroll och livskvalitet.

Den kände danske psykologen Bo 
Heljskov-Jörgensen berättar om bemö-
tande och förhållningssätt medan 
Martin Molin föreläser om övergången 
från skola till vuxenliv.

Moomsteaterns konstnärlige ledare 
Kjell Stjernholm delar med sig av sina 
erfarenheter av hur viktigt det är att an-
vända teater och musik för att stärka 
identiteten och skapa jämlikhet.

Konferensen är i princip öppen för al-
la men inbjudningarna går främst ut till 
landets cirka 1 100 grund- och gymna-
siesärskolor.

Även föräldrar har visat stort in-
tresse även om det inte finns några pla-
ner på att gå ut med några inbjudningar 
till dem.

– Jag har redan fått förfrågningar i sam-
band med att vi har haft föräldraträffar 
på min egen skola i Varberg, men tyvärr 
har vi begränsat med plats. Konferensen 
är öppen för alla men vi kan inte bjuda in 
alla, säger  Martin Augustsson.

Vad hoppas du ska bli resultatet av 
konferensen?

– Att människor blir inspirerade och 
får mycket att reflektera över. Vi har fått 
många uppmuntrande reaktioner på 
den positiva tonen i konferensens tema. 
Det är också viktigt för alla som arbetar 
inom särskolan att få träffa kollegor och 
knyta kontakter.

Läs mer om konferensen på 
www.sarkonf.se

Martin Augustsson vill ha mer utma-
ningar i särskolan.

”Det ska va gôtt å leva” 
Livskvalitet i fokus för rikskonferens om särskolan 

Martin 
Augusts-
son hoppas 
kunna ge 
skolorna något 
att refl ektera över.
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nder hösten uppmärk-
sammades att Karo-
linska sjukhuset inte 
ansåg sig ha råd med 
ett läkemedel till en 
20-åring med en livs-

hotande sjukdom.  

Hur kan man lösa problemen med lä-
kemedel som kan bli väldigt dyra om 
det gäller ovanliga diagnoser? 

– Landstingen och regionerna har re-
dan löst det genom att man hjälper 
varandra. De landsting som har många 
sådana patienter får ta en större del, 
men det finns ändå en solidarisk finan-
siering. Jag läste nyligen om en annan 
patient på Karolinska. I det fallet kostar 
medicinen drygt tre miljoner kronor 
per år. Där har sjukhuset utrymme in-
om budgeten eftersom man tycker att 
effekten är viktig. 

Men kostnaderna för läkemedel tycks 
bli ett allt större problem?

– Läkemedelskostnaderna ökar efter 
några år av stagnation. Från Läke me-
dels industriföreningens sida bedömer 
vi att 6-8 procent per år är en normal 
kostnadsökning. Det kommer nya dyra 
läkemedel men samtidigt går patent ut, 
vilket drar ned. Men visst är kostnads-

ökningen snabbare än inflationen. Det 
finns så många olösta medicinska be-
hov och när lösningarna kommer blir 
efterfrågan stor. 

Anser du att samhället klarar en of-
fentlig finansiering även i framtiden?

– Sverige har en offentlig finansie-
ring av läkemedlen och vad jag vet har 
inte heller den nuvarande regeringen 
några planer på att förändra det. Men 
det är klart att man får se detta i ljuset 
av vad som kommer. Vi har inte sett 
slutet på diskussionen om andra finan-
sieringslösningar.

Alla har samma behov av behandling, 
eller hur?

– Jag håller med om det, men det kan 
finnas lägen där samhällsfinansiering-
en inte räcker utan man måste ha för-
säkringslösningar. Det kan också fin-
nas andra lösningar. Det är viktigt att 
staten tillsätter en utredning om hur vi 
ska ha det. Det verkar som att regering-
en och Sveriges Kommuner och Lands-
ting nu har det uppe till diskussion. 
Som jag har förstått det pågår fortfa-
rande en diskussion om budgetramen 
för läkemedelförmånen 2008. Den bud-
getpost som man nu har lagt ger inte 
någon ökning alls jämfört med 2007.

Statens budget för 2008 är ohållbar?
– Ja, som det ser ut nu! Vi har fått in 

en rad nya läkemedel med positiva ef-
fekter och det finns behov som måste 
tillgodoses. 

Vad händer om staten inte höjer bud-
geten för läkemedel?

– Då blir det prioriteringar och då 
kan vi bara hoppas att dessa priorite-
ringar blir tydliga för alla, så att man 
får möjlighet att ta ställning. Annars är 
det svårt att ha någon åsikt om vad 
man ska göra och varför. 
Men en kostnadsökning på 6-8 pro-
cent, mer än dubbelt så mycket som 
inflationen, är väl orealistisk?

– Staten lägger ribban för nivån på 
den medicinska behandlingen och 
budgeten för Sverige visar att det finns 
medel att tillgå. Staten har ett överskott 
för nästa år på 90 miljarder kronor. Så 
det är inte fråga om att det inte finns 
resurser. Men vi har inte haft någon 
riktigt bra diskussion om inriktning-
en.

Det är alltså inte några problem att 
skjuta till pengarna om viljan finns. 
Vad tycker du personligen?

– Medel finns så jag tycker att man 
ska använda dem. Det finns många nya 

Många barn och unga far illa av dålig 
medicinsk behandling. Så behöver det inte 
vara, anser Steinar Höeg. Som ordförande 
för Läkemedels industriföreningen och 
vd för Astrazeneca AB är han en 
av läkemedels-Sveriges mäktigaste. 
Föräldrakraft har fått honom att träda fram.

”Budgeten 
för läkemedel 
är ohållbar”

Text: Valter Bengtsson
valter.bengtsson@faktapress.se

U
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läkemedel som kan hjälpa både äldre 
och yngre. Fler kan komma ut i arbete. 
Och vi kan undvika att folk hamnar på 
sjukhus så ofta. 

Menar du att en höjd läkemedelsbud-
geten egentligen inte ökar kostnaderna 
utan man får mer tillbaka?

– Sedan fem år tillbaka har vi en Läke-
medels för måns nämnd som håller på att 
gå igenom samtliga läkemedel för att se 
om de är konstnadseffektiva eller tillför 
marginalnytta. Det som inte är kost-
nadseffektivt sorteras bort. Nu är det in-
te fullt så enkelt – nämnden tar sitt be-
slut och sedan ska det implementeras i 
landsting och på vårdcentraler som kan 
ha en annan uppfattning utifrån sin 
budgetsituation. Ibland blir erbjudandet 
till patienten inte det som var tänkt från 
början.

Hur ser du på läkemedel för barn och 
ungdomar?

– Astrazeneca är framförallt inriktat 
på de stora folksjukdomarna men speci-
ella satsningar på barn och unga kom-
mer mer och mer. Den europeiska läke-
medelsmyndigheten EMEA vill att bran-
schen i större utsträckning ska doku-
mentera på barn och unga hur lä kemed-
len fungerar. 

– Visst har vi gjort det tidigare också, 
men USA har varit ett föregångsland, ef-
tersom man där har fått längre patent-
period på läkemedel som testats på barn. 
Det är inte så lätt att testa läkemedel på 
barn, men intresset har växt efter hand 
som man har sett att läkemedel för äldre 
har positiv effekt även på barn. 
Ni breddar er alltså?

– Vi breddar vår forskning och täcker 
fler sjukdomar. Sedan ett par år har vi 
även gått in på biologiska läkemedel och 
därigenom kommer vi åt även andra 

sjukdomar. Det senaste är att vi har köpt 
amerikanska Medimmune som har både 
forskning, tillverkning och marknadsfö-
ring av biologiska läkemedel. Där kom-
mer RS-virus in, vilket primärt gäller 
små barn. Samma bolag har utvecklat 
vacciner mot livmodershalscancer.

– Genom ett annat bolag vi har förvär-
vat i England har vi nya läkemedel mot 
reumatism. Vi får ytterligare en utök-
ning inom antibiotika och infektions-
sjukdomar där  det finns ett stort behov 
av att hitta nya, bättre läkemedel efter-
som bakterierna utvecklar motstånds-
kraft mot de gamla. 
Vilka är dina viktigaste förhoppningar 
när det gäller barn?

– När Losec var på väg bort som för-
månsläkemedel upptäckte man plötsligt 
att barn också använde det. Det var en 
nyhet för oss att det var så vanligt. Nu är 
Losec borta ur läkemedelsförmånen 
men för barn går landstingen in och tar 
kostnaden. Om det finns kunskap finns 
också en beredskap att betala. Nexium, 
som är nästa generationens Losec, doku-
menteras nu för svår halsbränna och så 
kallad refluxsjukdom för barn. 

– Diabetes är ett av våra riktigt heta 
forskningsområden. Det är många äldre 
som drabbas, men även barn. Utveck-
lingen på barnsidan blir en integrerad 
del av forskningen. Det är en rätt stor 
grupp yngre som drabbas. Nya medici-
ner kommer om några år.

– När det gäller astma är det viktigt med 
bättre behandling längre ned i åldrarna. 
Idag har vi godkänt från tolv år och upp-
åt för till exempel Sym bi cort, men det är 
viktigt att även de som är yngre än tolv 
år får bra behandling. 
Vilken utveckling vill du se, om du fick 
önska?

– Det första vi behöver är bättre insikt 
i hur behoven ser ut. Vi i Sverige har sto-
ra möjligheter genom den registrering vi 

Fakta Steinar Höeg 

Ålder: 54 år.
Familj: Hustru 
Eva, 5 barn och 
3 barnbarn.
Bor: Södertälje.
Fritid: Familj, 
följa sonen i 
ishockey, vänner.
Andra viktiga uppdrag: 
Ordförande i Läkemedelsindu
striföreningen, suppleant till 
Svenskt Näringslivs styrelse.

Intervjun fortsätter på nästa sida

– Vi ska bli bättre på att 
testa nya läkemedel på 
barn, utlovar Steinar Höeg. 

Foto: Olof Näslund
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rbu halvsida

redan gör. Vi skulle kunna få en 
bättre överblick och utveckla läke-

medel bättre för olika målgrupper. 
Sverige kan vara först ut med att med 
att arbeta mer målinriktat, snabbare 
komma igång med kliniska tester och 
ha bättre uppföljning av effekten. 

– Det är en jättemöjlighet för Sverige. 
Vi har framfört det till regeringen, vi 
har framfört det till landstingen.  

Vilka är hindren?
– Det första är patientens integritet. 

Idag samlas data in och används bara 
för en sjukhusjournal. Om man ska gö-
ra sammanställningar måste man ha ett 
godkännande från patienten. Det andra 
hindret är datastrukturen, där jobbar 
Sveriges Kommuner och Landsting med 
att få ihop det på nationell nivå men det 
är svårt, tar tid och kostar pengar. På det 
muntliga planet är vi överens om att det 
är rätt och riktigt att göra detta, men vi 
är inte riktigt överens om vägen dit.
När man väl har data på plats kan man 
klara många behov, vilka skulle det 
kunna vara?

– Jag vill inte gissa. Låt oss få data 
först. Idag utvecklas det för lite för vissa 

sjukdomar för att vi inte har grepp om 
hur stort behovet är. Att utveckla ett lä-
kemedel kostar mellan 10 och 15 mil-
jarder kronor. Det gör att tröskeln för 
att gå in på ett nytt område är hög, sam-
tidigt som det är mycket risk. Kanske ett 
av hundra försök lyckas. Man värjer sig 
för att gå in i allt.  

Om det kostar 10–15 miljarder att ta 
fram ett nytt läkemedel kan man alltså 
inte hoppas på mediciner för sällsynta 
diagnoser?

– I USA har man sagt att ”okej, vi för-
står att industrin inte vill eller kan ut-
veckla mediciner mot allt”, så där har 
statliga National Institute of Health ett 
samarbete med industrin för att delfi-
nansiera utveckling. Man har också er-
bjudit en förenklad väg framåt genom 
att man tillåter mindre dokumentation 
så att man kommer snabbare genom 
myndighetskvarnen. Dessa förmåner 
gäller om man ser ett stort medicinsk 
behov på en sällsynt diagnos eller om 
man kommer med något banbrytande 
inom en vanlig sjukdom. 

– Det här systemet vill vi gärna se 
även i Sverige. USA ligger snäppet före 
och Europa släpar. Detta kan vara en 
fråga för patientorganisationerna att 
driva. När ett läkemedel är godkänt i 

USA borde det även komma till Europa 
och Sverige direkt. 

Förlorar Sverige mark när det gäller 
forskning kring nya läkemedel?

– Under de senaste åren har vi konsta-
terat att Sverige relativt sett tappar. Vi 
ligger fortfarande väldigt högt med re-
surser till forskning inom den privata 
sektorn men är inte framme på den stat-
liga sidan. Alla är överens om att kraft-
tag måste tas och jag hoppas att det 
kommer lite snabbare än det ser ut att 
göra. 

– Tyvärr kan det dröja hela vägen till 
år 2010 in nan något händer. Vi ser att 
andra länder satsar enormt mycket, 

Kan FASS försvinna? 
Det sägs att Patient-FASS kan försvinna 
på grund av EU, stämmer det? 
– Det är korrekt att det inom EU pågår en 
diskussion om vem som skall få säga vad 
till patienterna eller deras anhöriga. Vi 
arbetar för att medborgarna ska kunna få 
tillgång till information som är kvalitets-
säkrad och där företagen bakom medici-
nerna kan bidra med informationen. Vårt 
mål är att FASS och Patient-FASS skall vara 
kvar.

Fortsättning från föregående sida

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

Åtgärdsprogram för elever med 
koncentrationssvårigheter
Särskilt för elever med DAMP/ADHD. En bok av Kerstin Lindmark, socionom.

Mitt barn har rätt att bli förstådd och få rätt hjälp i skolan! Varje elev 
som har behov av särskilt stöd ska enligt skollagen ha ett åtgärdsprogram 
som skolan arbetar efter. Här beskrivs vad man bör känna till om barnet, 
och hur man bör tänka när man skriver Åtgärdsprogram, oavsett om barnet 
har en neuropsykiatrisk diagnos eller inte. 

Föräldrar kan använda detta material för att beskriva 
behov och åtgärder. Programmet kan sedan användas 
vid planeringsmöten med skolan.

Gleerups Förlag www.gleerups.se info@gleerups.se
Tel: 040-209805 ISBN 91-646-2238-X

Skolor för
hörselskadade och döva

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

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

Besök www.horsel.se
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Finland är ett exempel och även Dan-
mark är på väg upp.

Har du fler tankar om hur man får fram 
läkemedel för sällsynta diagnoser?

– Finansiering är en av de viktigaste 
frågorna. Nya läkemedel kommer att 
kosta mer. Forskningskostnaderna har 
ökat exceptionellt de senaste åren. 

– Det är innovativa läkemedel mot ex-
empelvis reumatism och cancer som står 
för kostnadsutvecklingen. När det gäller 
kroniska sjukdomar, som behandlas lång 
tid inom primärvården, ser vi att man 
inte når upp till riktlinjerna. Med en bra 
behandling kan man undvika att en onö-
digt hög belastning på akutsjukvården. 

– Uppföljningen kan bli klart bättre 
även när det gäller barn och ungdom. 
Inom astma är det ofantligt viktigt att få 
rätt diagnos. Många unga går med obe-
handlad astma, vilket man inte borde 
göra idag. Med bra behandling kan de få 
ett helt annat aktivt liv. Varken unga eller 
gamla vill egentligen gå på medicin men 
om jag får förståelse för vad rätt medici-
nering betyder kan motivationen öka 
och vi får en bättre livskvalitet för alla.

Läkemedelsbranschen anklagas ofta 
för skatteflykt, korruption och andra 
oegentligheter. Vad är din kommentar? 

– Utveckling och användning av medi-
ciner sker i nära samarbete mellan aka-
demi, vård och den forskande industrin. 
Patienten är också mycket central här. 
Grund läggande är att det måste finnas 
en öppenhet och ett förtroende mellan 
parterna. Från industrins sida i Sverige 
har vi därför under de senaste 5–6 åren 
tagit detta på stort allvar. Inom de områ-
den där vi kritiserats, har vi lyssnat till 
kritiken och bland annat fått regler och 
riktlinjer på plats för umgänge med vård 
och patientorganisationer och sedan föl-
jer vi upp efterlevnaden. Sedan två år har 
den globala industrin följt efter. 

Vad ser du som de största etiska risker-
na inom din bransch?

– En av de viktigare frågorna för oss 
och samhället är hur människor i länder 
som räknas till de fattigare ska få tillgång 
till läkemedel. Först på listan ligger rent 
vatten, mat, kläder, bostäder och hygien 
men sedan kommer nog god vård och 
mediciner. Vi kan bidra med mediciner 
och världssamhället måste bidra till att 
det skapas samhällsstruktur och kon-
trollsystem för att säkra korrekt använd-
ning.

Vad är viktigast för dig som Sverigechef 
för Astrazeneca – att hjälpa sjuka eller 
skapa avkastning åt ägarna?

– Vi vill bidra till att människor får en 
bättre tillvaro och livskvalitet genom att 
utveckla bra läkemedel. När vi lyckas 
med det hjälper vi sjuka, vi kan förhin-
dra sjukdom och därmed kommer ägar-
na också att bli nöjda.

Har du personlig erfarenhet av svårt 
sjuka barn?

– Ja, både egna barn som drabbats av 
akut, svår sjukdom och vänners barn 
som drabbades av cystisk fibros och gick 
bort alltför tidigt. Det är då man verkli-
gen uppskattar en tillgänglig och bra 
vård med kompetenta medarbetare som 
har möjlighet att använda senaste tekno-
logi och mediciner. ●

Hur ger ni stöd? 
Hur stödjer ni handikapporganisationer 
och andra som företräder sjuka/
handikappade barn och ungdomar?
– Vi har en rad pågående samarbeten med 
patientorganisationer som till exempel 
Astma- och Allergiförbundet med inriktning 
på bättre omhändertagande för barn och 
ungdom och Schizofreniförbundet för att 
öka förståelsen för den som är ung och har 
schizofreni, säger Steinar Höeg.

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?
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Riksförbundet Sällsynta diagnoser 
och Föräldrakraft gör en satsning på 
att lyfta upp frågor om barn med 
sällsynta diagnoser som leder till 
funktionsnedsättningar.

Riksförbundet och tidskriften har 
kommit överens om att samtliga 7500 
medlemmar i Riksförbundets 30 olika 
medlemsförbund erbjuds Föräldra-
kraft som medlemsförmån. Samtidigt 
kommer Riksförbundet att medverka i 
tidskriften med information i varje ut-
gåva.

– Familjer som har barn med sällsyn-
ta diagnoser befinner sig i en svår situ-
ation och behöver möta andra i samma 
situation. Det är därför viktigt att spri-
da kännedom om förbundets arbete 
och de nätverk som kan vara till stöd, 
säger Elisbeth Wallenius, ordförande 
för Riksförbundet.

Förbundets medlemmar är en en vik-
tig målgrupp för Föräldrakraft.

– Det är mycket glädjande att Sällsynta 

diagnoser vill kommunicera genom 
Föräldrakraft. Samarbetet ger oss ökade 
resurser att uppmärksamma frågor som 
rör barn med alla typer av funktions-
nedsättningar. Föräldrakraft har fått ett 
mycket positivt bemötande både från 
föräldrar och professionella som en ge-
mensam plattform för dessa frågor. Nu 
får tidningen ökat genomslag, säger 
Valter Bengtsson, Föräldrakrafts ansva-
rige utgivare.

Riksförbundet Sällsynta diagnoser in-
går i HSO Handikappförbunden och 

består av 30 olika medlemsförbund med 
totalt 7500 medlemmar. Förbundet fi-
rar tioårsjubileum på skottdagen 2008, 
”Sällsynta dagen”. ●
www.sallsyntadiagnoser.nu

Elisabeth Wallenius är ordförande för 
Riksförbundet Sällsynta diagnoser.

Föräldrakraft och Sällsynta 
diagnoser i gemensam satsning

Fakta Sällsynta dagen 2008

”Sällsynta dagen” kommer att firas på 
skottdagen, den 29 februari 2008, på flera 
håll i Europa. Och det kan man faktiskt 
tacka det svenska Riksförbundet för!

Förslaget kom från Sverige och när den 
europeiska samarbetsorganisationen 
Eurordis träffades i maj enades man om att 
utse skottdagen till ”The European rare 
disease day”. Intresset var så stort att 
många ansåg att Sällsynta dagen bör 
anordnas varje år!

– Målet är att öka medvetenheten om 
sällsynta diagnoser och de särskilda 
förutsättningar som gäller för dessa 
grupper, säger Elisabeth Wallenius.

I Sverige kommer Sällsynta dagen att 
innebära bland annat seminarium och 
galamiddag på Nalen i Stockholm.

Riksförbundet har även kontaktat de 
gymnasieskolor som har estetiska program 
och uppmanat dem att åskådliggöra 
begreppet ”sällsynthet”.

– Det kan handla om utställningar, 
konserter och teaterföreställningar, tror 
Elisabeth.

FUNKTION  AKTIVITET  DELAKTIGHET
Föräldrar och professionella i samarbete

En RBU-konferens med stöd från Interna-
tional Cerebral Palsy Society och Europe-
an Academy of Childhood Disability.

Konferensen ger en unik möjlighet 
att utbyta tankar, idéer, kunskaper, 
erfarenheter och att inspirera. 
Konferensen vänder sig till såväl för-
äldrar till barn och unga vuxna med 
Cerebral Pares som professionella 
inom habiliteringar, inom utbildning-
ar, för assistenter med flera. Även 
föräldrar till unga med andra diag-
noser samt professionella utanför 
diagnosen Cerebral Pares har stor 
behållning av konferensen och är 
mycket välkomna. Framstående 
föreläsare från bland annat Irland, 
Kanada, Norge, Spanien, Storbritan-
nien, Sverige och USA.

Tid och plats
17-19 april 2008, Radisson 
SAS Hotel, Göteborg
Språk
Konferensen kommer att si-
multantolkas från engelska till 
svenska och från svenska till 
engelska.
Info & anmälan
www.rbu.se, sista anmälnings-
dag är den 1 februari 2008.
Utställare
Anmäl intresse till 
rbukonferens@riks.rbu.se
Kontakt
rbukonferens@riks.rbu.se

Ur programmet:
 Från hjärna till delaktighet
 Att ge och att få svåra besked
 Hur vi förstår varandra; om det goda 

samtalets betydelse
 Familjeliv
 I gemenskap med andra
 Att tillåta växande och att släppa taget
Verktyg för ett självständigt liv

Bland föreläsarna kan nämnas:
 Paul Uvebrant, Sverige
 Martin Bax, Storbritannien 
 John Reiss, USA 
 Reidun Jahnsen, Norge 
 Liv Haugen, Norge
 Helen Healy, Kanada  

International Cerebral 
Palsy Society

RBU bjuder in till internationell 
konferens om Cerebral Pares
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Konduktiv pedagogik på 
Stegen Träningscenter

Iris erbjuder hjälpmedel och kompe-
tens som motiverar elever till att läsa
och skriva.

Studiehjälpmedel

Specialpedagogiska
tjänster

Föreläsnings-
tjänster

Läs mer om våra tjänster som ger
läs- och skrivmöjligheter på:
www.iris.se/lasoskriv

www.iris.se •  telefon 08-39 90 90

•

•

•

Läsa och Skriva

Anhöriga kräver att 
livskunskap blir nytt 
obligatoriskt skolämne  

Varje skolklass har normalt 
sett minst en elev med 
neuropsykiatriska funktions-
hinder. Nu kräver föräldrar, 
anhöriga och patienter att 
ämnet ”livskunskap” införs i 
alla skolor.

Livskunskap bör vara ett 
obligatoriskt skolämne så att 
alla elever får en chans att bli 
självständiga individer som 
kan fungera väl socialt. Det 
kräver nätverket Nationell 
Samverkan för Psykisk Hälsa 
som samlar 13 olika patient- 
och anhörigorganisationer.

– Ämnet livskunskap bör 
löpa som en röd tråd genom 
hela skoltiden, anser nätverket 
som går ut med en skrivelse till 
alla kommuner.

Nätverket påpekar också att 
större insikt i mänskliga 
relationer kan ge lugnare 
skolmiljöer och få en positiv 
inverkan på de ungas framtida 
liv.

Allt svårare i skolan för 
barn med hörselskada
Barn med hörselskada har 
svårare än någonsin att klara 
skolan. Bara en av tio går 
vidare till universitet. Det slår 
Svenska Audiologiska 
Sällskapet fast.

Bullret i 
skolorna har 
nämligen 
fortsatt att öka. 
En förklaring är 
att akustiken i 
skollokalerna är dåligt 
anpassad till modern pedago-
gik.

Ett par exempel:
■ Tidigare pedagogik 

innebar klassrum med lång 
efterklangstid medan ny 
pedagogik kräver klassrum 
med kort efterklangstid.

■  I den gamla skolan 
förmedlade lärarna kunskap 
till en tyst klass. I dag präglas 
skolans vardag av ett gemen-
samt ”kunskapande” som 
bygger på dialogen i klassrum-
met och ofta i  parallella 
grupparbeten. 

Kokbok skänker vinst 
till forskningen   
De 2,4 miljoner svenskar som 
har känsliga magar ska kunna 
äta lika gott som alla andra. 
Det vill nya kokboken ”Mat 
med magkänsla” bevisa 
genom ett 40-tal specialanpas-
sade recept.

Författare till 
boken är 
kocken Fredrik 
Eriksson, 
dietisten Pia 
Henfridsson 
och matskri-
benten Lisa Förare 
Winbladh.

– Det här är kanske de 
svåraste recept jag gjort och 
där jag hela tiden var tvungen 
att tänka till, säger Fredrik 
Eriksson.

Boken ges ut med stöd av 
sjukvårdsföretaget Abbott, 
Svensk Gastroenterologisk 
Förening och Riksförbundet 
för Mag- och Tarmsjuka. 

Hela vinsten ska gå till 
forskning kring mag-tarmka-
nal.

Glada Hudikteatern 
från klarhet till klarhet 
Glada Hudikteatern fortsätter 
att skörda framgångar med 
musikalen Elvis som framförs 
av ”utvecklingsstörda och 
normalstörda” skådespelare. 
65 000 personer har hittills sett 
föreställningen och nu 
överväger man en stor 
Sverigeturné.

Redan nu är det bestämt att 
Elvismusikalen återkommer 
till Cirkus på Djurgården i 
Stockholm i februari 2008.

– Hittills har vi bara spelat i 
Hudiksvall och Stockholm 
men vi funderar nu på en 
Sverigeturné, säger verksam-
hetsledaren 
Pär Johansson.

Med en 
beläggning på 
98,6 procent 
ligger Elvis i 
samma klass 
som Mamma Mia och andra 
riktiga storsäljare.

Glada Hudikteaterns 
Elvisföreställning hade 
premiär 2005. 

FK_0707_s22-27_nyhet_v06.indd   27FK_0707_s22-27_nyhet_v06.indd   27 07-11-23   16.13.4807-11-23   16.13.48



Efter succén med Svenska Lantchips

Signhild 
Arnegård 
Hansen 
skapar 
ett nytt 
varumärke 
med 
sonen 
som 
förebild
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Hon är lågstadie-
 läraren som grundade 
Svenska Lantchips 
och överraskade hela 
Sverige med att ta 
över ordförandeskapet 
för Svenskt  Näringsliv. 
Nu skapar hon ett 
nytt varu märke för 
ungdomar med 
 funktionshinder 
– Richard & Co. 
 Inspirationen kommer 
från den egna sonen.

ignhild Arnegård Han-
sen är inte bara superen-
treprenör. Som mamma 
till sex barn, varav ett 
med utvecklingsstör-
ning, har hon länge prio-

riterat sociala frågor, långt innan miljö 
och etik blev trendigt i näringslivet.

Som entreprenör vill hon förverkliga 
bra affärsidéer och är nu redo att dra 
igång sitt mest spännande projekt – en 
verksamhet som anställer unga med 
funktionshinder. 

– Vi ska bygga upp ett nytt varumärke, 
säger Signhild Arnegård Hansen.  

Svenskt Näringsliv? Inte låter det som 
en plats där man pratar barn och funk-
tionsnedsättningar.

Som en av Sveriges mäktigaste institu-
tioner slåss Svenskt Näringsliv för eko-
nomiska hjärtefrågor som sänkta skatter. 
Kontoret på Östermalm förväntar man 
sig vara fyllt av kostymklädda direktörer 
som ilar mellan styrelsemöten och affä-
rer. Men när vi träffar Signhild Arnegård 
Hansen försvinner snabbt denna känsla.

Signhild är ovanligt ung, 46 år, för att 
att ha nått sin position som ordförande 
för Svenskt Näringsliv (företrädaren 
Michael Treschow är 64 år). ”Kors i ta-
ket”, skrev pressen när hon tidigare i år 
seglade upp som kandidat till jobbet.

Dit har hon nått via en ganska krokig 
karriär som lågstadielärare i Huddinge, 
personalchef i försäkringsbranschen och 
konsult.

När hon 1990 grundade Svenska Lant-
chips var det ett projekt för att få större 
kontroll över familjens privata situation. 
Det rullade igång med begagnade ma-
skiner i ett nedlagt mejeri i Dalsland. 
Familjen toppbelånade huset och sålde 
bilen för att få ihop startkapital. Idag till-
verkas chipsen i betydligt modernare lo-
kaler i Södertälje, där Signhild också har 
sin arbetsplats som styrelseordförande 
sedan hennes bror Robert övertagit vd-
posten.

Familjen har alltid varit i fokus för Sign-
hild, som även har ett kontor hemma i 
villan i Segeltorp i Huddinge kommun, 
där hon bor tillsammans med maken 
Michael och sex barn. 

Utvecklingen av Lantchips har styrts 
av familjens och inte minst äldste sonen 
Richards behov. Richard kom till värl-
den för 20 år sedan under dramatiska 
former. Vi bad Signhild berätta vad som 
hände.

– Richard föddes med akut kejsarsnitt i 
vecka 36, på grund av kraftig havande-
skapsförgiftning, som kom väldigt plöts-
ligt. Graviditeten hade i stort sett varit 
komplikationsfri men vid en kontroll hos 
barnmorskan var blodtrycket för högt 
och det var bara att åka in på akuten. 

Kejsarsnitt genomfördes under dra-
matik. Bebisen fick andningsstörningar 
och hamnade i kuvös.

– Men personalen sa till oss att det såg 
bra ut.

En krävande tid följde med den älskade 
sonen.

– Jag kommer ihåg att han var en jätte-
söt bebis och vi var väldigt lyckliga. Men 
om Richard inte hade varit mitt första 
barn hade jag snart upptäckt att det var 
något fel. Som förstabarnsförälder är 
man ju oerfaren och relaterar allt som 
barnet gör till sig själv. Han var väldigt 
känslig för ljud och nya rutiner. Om han 
inte fick lägga sig i vanlig tid kunde han 
skrika i timmar. 

Normalt eller ej – det var ständiga ut-
maningar för Signhild:

– När vi var ute och gick med Richard 
i vagnen kunde han börja skrika och 
skrika och skrika. Jag kände mig tusen-
falt misslyckad som mamma. Jag kände 
att jag inte hade kontroll och inte kunde 
tolka signalerna. 

Först när Signhild fick sitt andra barn, 
två år senare, fick hon upp ögonen. 

– Det var som natt och dag. ”Jaså, är det 
så här bebisar ska vara!” Det var en jätte-
stor skillnad. Samtidigt började Richard 
reagera ännu mer på plötsliga ljud. När 
bebisen skrek höll han för öronen. Jag 
anade att det här var inte som det skulle 
vara. 

Text: Valter Bengtsson
valter.bengtsson@faktapress.se

Signhild Arnehård Hansen har i 
många avseenden låtit succén med 
Svenska Lantchips styras av familjen. 
 Foto: Kristina SahlénS
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Nu sökte Signhild och maken hjälp. 
På barnavårdscentralen tonade 

man ned det hela och sa att pojkar ofta 
är sena i talet. ”Han är lite tunn, föddes 
för tidigt och kan vara lite sen i sin ut-
veckling”, menade personalen.

Richard fick komma till logoped när 
han var 2,5 år men det gick ytterligare 
några år innan man gjorde en psykolog-
utredning. Så småningom fick Richard, 
vid fem och ett halvt års ålder, diagnosen 
damp och grav tal- och språkstörning. 
En tid med många logopedbesök och 
sjukgymnastik följde. 

– Grovmotoriken fungerade bra, 
Richard har aldrig haft något gravt fy-
siskt handikapp, utan sov bra på nätter-
na och lärde sig simma och cykla. 
Finmotoriskt har det däremot varit jät-
tesvårt. Han har även problem med fin-
motoriken i munnen och stammar kraf-
tigt, vilket påverkar sväljförmågan. Jag 
tror att det hade stor betydelse för späd-
barnstiden. Mycket av oron berodde nog 
på att han gick hungrig, men det var 
svårt att få i honom mat och han hade 
lätt för att sätta i halsen och kräkas.

Så var det dags för skolstart och Richard 
fick plats på Hällsboskolan, en special-
skola för barn med grava tal- och språk-
störningar. Eftersom eleverna där inte 
hade några andra diagnoser följde man 
den ordinarie skolplanen, med tecken 
som stöd. Under sju år gick han i Hälls-
boskolans externa verksamheten i Blac-
ke berg i nordvästra Stockholm.

– Det var en jättebra skola men vi såg 
hur svårt han hade för att läsa, skriva, 
räkna och allt som var abstrakt. Vi börja-
de misstänka att det här var mer än bara 
damp och talsvårigheter. Men då var det 
plötsligt väldigt långa väntetider för att 
göra utredning! 

Richard hade det dock bra på skolan 
och lärarna var mycket tveksamma till att 
han skulle flyttas till särskola, trots pro-
blemen med läs- och skrivinlärningen.

Inte förrän Richard gick i sjätte klass 
gjordes en stor utredning på Sachsska 
barnsjukhuset.

Under tiden hade Signhild startat upp 
Svenska Lantchips och familjen planera-
de att flytta ut på landet.

– Vi ville köpa en gård och driva före-
taget där. När vi startade företaget hade 
vi inte förstått hur omfattande Richards 
funktionsnedsättning var, utan trodde 
att han kunde gå i en vanlig skola. När vi 
fick mer kunskap och insåg att det i 
Dalsland skulle bli 12 mil till närmaste 
logoped var det bara att skrinlägga flyt-
ten ut på landet. Vi fick se till att finnas i 

ett område med valfrihet på skolor och 
tillgång till kompetens. 

Att livet styrs mer av familjens behov 
än av karriären är inte något Signhild el-
ler maken beklagar. 

– Min man fick erbjudanden om in-
tressanta utlandsplaceringar, men vår 
värdering var att man inte kan byta språk-
miljö om man har ett barn med grava tal- 
och språkproblem. Många av våra beslut 
har utgått från dessa förutsättningar. Nu 
arbetar maken också i företaget och även 
Lantchips har internationell verksamhet, 
men det är något vi kan arbeta med på 
egna premisser, säger Signhild.

Toppar och djupa dalar
Äntligen blev den stora utredningen klar. 
Den visade på lindrig till måttlig utveck-
lingsstörning hos sonen. Ett faktum som 
Signhild upplevde som både ett problem 
och en tillgång.

– På kurvorna i det psykologiska testet 
ska man ligga under en viss nivå för att få 
diagnosen, men Richards kurva såg ut 
som ett alplandskap, med höga toppar på 
vissa områden, där han nästan är åldersa-
dekvat, och sedan dalar, där han är på 6–7 
års nivå. Det har gjort det svårt att hitta 
en passande skolform. Han har svårt att 
tala men har stort ordförråd. Han har bra 
allmänbildning men kan inte läsa och 
skriva. Samtidigt har han jättesvårt för 
matematiska och abstrakta begrepp och 
en kraftig perceptionsstörning. 

– Det är svårt att säga vad som är hö-
nan och ägget – om perceptionsstör-
ningen är så kraftig att den påverkar 
hans mentala utveckling eller tvärtom. 
Det är nog många föräldrar som, precis 
som vi, funderar mycket på vad som be-
ror på vad, och varifrån kommer det och 
det? Och var det förlossningen eller är 
det medfött? Det där som man aldrig får 
svar på. Jag har lagt det bakom mig, för 
det är inte relevant att försöka utröna 
vad som hände. 

Ser Richards 
starka sidor
Signhild har fokuserat på Richards star-
ka sidor och försökt bygga upp honom 
kring de ”alptoppar” som han har. 

– Det har gått väldigt bra och han har 
fått gott självförtroende. Han har extrem-
intressen som räddningsfordon, brand 
och utryckning. Han kan ta till sig hur 
mycket kunskap som helst om utrust-
ningen i brandbilar. Ett tag var vi rädda 
att han skulle fastna i det totalt. Många 
föräldrar står inför samma frågeställning, 
ska man bejaka det stora intresset eller 
styra över till något annat? Ett tag försök-

te vi slussa över intresset till annat och lät 
honom prova på en rad andra saker men 
han har fallit tillbaka i detta intresse. 

– Till slut kom vi och lärarna fram till 
att vi bara kan nå Richards potential till 
inlärning via hans specialintresse. Då får 
han motivationen och uthålligheten. Vi 
låter honom fortfarande prova mycket 
annat men vi bejakar också hans intresse. 

– Det har stärkt hans självförtroende, 
han känner att det finns ett område 
som han är duktig på. Han kommer 
aldrig att kunna bli brandman men vi 
har sett till att han har fått gå kurser in-
om civilförsvaret och praktisera inom 
brandförsvaret. Han är väldigt ansvars-
full och har nu många vänner inom den 
här sfären. Människor är oftast mycket 
vänliga och tillmötesgående när de får 
vara en positiv kraft för den som har 
funktionshinder. 

Genom åren har det varit en mängd myn-
dighetskontakter, men familjen har för-
sökt klara sig utan avlastning och bidrag.

– Jag tänkte inte ens på att söka vård-
bidrag. Jag har arbetat mycket hemifrån 
och haft möjlighet att planera min egen 
tid. Vi sökte vårdbidrag ganska sent, när 
Richard närmade sig högstadieåldern. 

Just nu är det en lugnare period och 
Richard går sista året på särskolegymna-
siets individuella program.

Nu, när Richard har fyllt 20 år, faller 
han ur habiliteringens skyddande sys-
tem. En ny fas väntar.

Signhild och maken har själva varit 
starkt pådrivande i kontakterna med 
vårdteamet och habiliteringen.

– Mycket av ”drivet” har kommit från 
oss föräldrar. Jag har mött många föräld-
rar som tycker att de får dåligt stöd från 
habiliteringen. För oss har stödet varit 
hyfsat men vi har också varit tydliga. 
Tidigare hade vi möten en eller två gång-
er per år med representanter för habili-
tering, skola, läkare med flera.  

– Det var vi som ringde och sa att ”nu 
är det dags för ett möte igen”.  På mötena 
var det jag eller min man som drev dis-
kussionerna och planeringen, medan de 
andra mest fungerade som resursperso-
ner. 

Hur lyckades ni med det, det var ju 
de som var experter?

– Vi hade naturligtvis respekt för deras 
kompetens men samtidigt kände vi att vi 
hade bäst information om vår sons behov. 
Och vi läste massor av böcker. Jag och min 
make var pålästa när vi kom till träffarna 
och vi var engagerade i hans utredningar, 
diskuterade med läkare och så vidare. 

– Vi har haft möjlighet att göra mycket 
”vid sidan om”, Richard har ofta varit med 
oss när vi arbetat på fabriken, han har varit 

Fortsättning från föregående uppslag

”Barn kan säga att ’det där klarar Richard visst’. De kan vara tuffare     
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med oss på resor och var i USA en längre 
tid när vi startade upp fabriken där. Han 
har varit med på många olika saker och det 
har stärkt hans självförtroende.

Det aktiva engagemanget från föräld-
rarna har gjort det lättare att kräva åt-
gärder även från myndighets- och vård-
personer.

– Vi kände att vi själva gjorde vår del 
och därför kunde ställa krav. 

Kan du ge ett exempel på situationer 
när ni var tvungna att stå på er?

– Trögast var att få till stånd den stora 
utredningen. Det var inga problem att få 
remiss, men det var så stor brist på per-
sonal att det helt enkelt inte fanns folk 
att göra utredningen. Man skriker och 
hojtar för sitt barn, men man måste ock-
så ha respekt för den verklighet man mö-
ter och försöka finna andra vägar. Vi för-
sökte hitta privata alternativ till utred-
ningen men så småningom kom han 
ifråga för utredning. 

Framtida arbete
Med Richard i särskolans sista årskurs 
tänker hans föräldrar en hel del på den 
framtida sysselsättningen. 

– Vi funderar vad man kan hitta på för 
sysselsättning för Richard och andra 
ungdomar som kommer ut från särsko-
lorna, sysselsättning som kan vara mer 
meningsfull än det som kommunerna 
erbjuder och som kan vara spännande 
och intressant. Det kommunerna kan 
erbjuda är att hjälpa till i ett café eller i 
en park. Det är inte fel, men det är ett 
väldigt litet utbud. 

Tanken är att bilda en ideell förening 
med en grundinvestering från Lantchips 
för att få igång en verksamhet där unga 
kan få intressanta arbeten.

– Jag räknar inte med att dessa ungdo-

mar har tillräcklig produktivitet för en 
ren affärsverksamhet, men jag tror att 
man med hjälp av aktivitetsstöd och ide-
ella krafter, till exempel en pensionär nå-
gon dag i veckan, kan ”ratta” olika grup-
per som exempelvis driver ett bageri.

Signhild Arnegård Hansens plan är att 
hitta ett område utanför Stockholm där 
man kan ha enkel produktion, någon 
typ av förarträning, exempelvis traktor-
körning, och andra roliga uppgifter.

– Där kan vi kanske också få in lite af-
färsmannaskap med någon produktion 
under ett eget varumärke. Det får inte 
handla om illojal konkurrens – som ord-
förande för Svenskt Näringsliv vet jag 
vad det kan innebära. 

– Vår tanke är att bygga ett varumärke 
som baseras på att det är personer med 
funktionshinder som producerar och att 
man därför kan ta ut ett marknadsmäs-
sigt pris trots allt. 

Hon tror dock inte att verksamheten 
kan rikta sig till de som har riktigt stora 
funktionsnedsättningar, utan till ”mel-
langruppen”, de som klarar sin vardag 
men ändå inte kan ”stå till arbetsmark-
nadens förfogande”.

Det är ännu inte klart när verksamheten 
kan starta.

– Vi har en projektplan och letar efter 
en plats och en person, en eldsjäl, som 
kan driva projektet. Vi vill gärna ha en 
gård där vi kanske kan ha betesdjur som 
ska skötas om. Väldigt många ungdomar 
tycker det är roligt att arbeta med djur. 
Där kan också finnas livsmedelsproduk-
tion, det är ett område vi kan, och sköt-
sel av fordon och lättare reparationer.

Till en början tror hon att det kommer 
att omfatta två arbetslag med vardera tio 
ungdomar. 

– Om det visar sig att det fungerar bra 
kan det skalas upp och starta i flera an-

dra kommuner, kanske med andra hu-
vudmän.  

Hur tror du att verksamheten ser ut 
om tio år?

– Vår tanke är att få ordentlig snurr 
även om det nog inte ska vara så många 
personer anställda på varje ställe. Det 
finns andra företag som arbetar med det 
här på ett liknande sätt men det kostar 
ganska mycket pengar för kommunerna 
och vår ambition är att kunna erbjuda 
många fler platser till en lägre kostnad, 
så att pengarna räcker till fler.

Hon vill erbjuda spännande jobb för 
både pojkar och flickor och möjlighet att 
cirkulera mellan olika uppgifter. 

– Uthålligheten hos dessa ungdomar 
är ofta låg, de kanske bara kan jobba ett 
par timmar per dag medan andra klarar 
längre och vi måste anpassa verksamhe-
ten till det, säger hon.

– Jag och min man är vana entrepre-
nörer, vi kan nog hitta andra vägar och 
lösningar än vad kommunerna själva 
kan göra. Det handlar om att både hitta 
inkomstmöjligheter och få verksamhe-
ten att fungera, säger Signhild Arnegård 
Hansen.

Du har redan många bollar i luften. 
Hur kan du dra igång en sådan här 
satsning också?

– Tiden är alltid flaskhalsen och det är 
därför som vi söker efter en person som 
tycker att det här är en bra idé. Vi vill dra 
igång, men sedan behöver vi personer 
som kan tänka sig att vara engagerade i 
projektet. När vi har kommit igång mås-
te vi ha anställda personer med vanlig 
lön för att driva verksamheten och vi 
kommer också att behöva anställa peda-
goger för vissa delar. Men vi hoppas även 
att ideella krafter ska bidra till pro-
jektet. 

ARBETE: Ordförande för Svenska Lantchips, 
ordförande Svenskt Näringsliv och Ung Före-
tagsamhet. Sitter i ett antal andra styrelser.
ÅLDER: 46 år.
FAMILJ: Maken Michael och sex gemensamma 
barn i åldrarna 6–20 år.
BOR: Sedan 20 år i villa i Huddinge kommun.
MOTTO: Ingen framgång kan kompensera för ett 
misslyckande i hemmet.

VERKSAMHET: Tillverkning av potatischips och 
andra snacksprodukter.
ÄGARE: Signhild och Michael Hansen, Robert 
Arnegård.
OMSÄTTNING: Cirka 70 miljoner kronor i Sverige.
ANTAL ANSTÄLLDA: 25.

Fakta Signhild Arnegård Hansen 

     och inte lika förblindade och överbeskyddande som vi.”  
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”När jag kom hem, och förstod dimensionen
        av det hela, så grät jag i fl era dagar. 
                            Sedan tänkte jag: nu ska vi se vad vi kan göra.”
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Har ni några modeller att följa?
– Vi har tänkt ut en egen modell 

och detta blir ett försöksprojekt för att se 
om det fungerar. Tanken är att det ska bli 
en verksamhet som även ger inkomster. 
Vi har haft kontakt med flera kommu-
ner och de är mycket intresserade. De 
köper praktikplatser från många olika 
håll redan nu. Vi förhandlar redan med 
vissa kommuner. 

– Ursprunget var att vi ville se att vår 
egen son skulle få en meningsfull syssel-
sättning. Det är klart att vi kan ge ho-
nom jobb inom Lantchips men vi vill 
också att han ska få det i ett socialt sam-
manhang och det är lättare om han ar-
betar tillsammans med de som också har 
svårigheter och i ett lugnare tempo.

Din son har påverkat Lantchips ut-
veckling i hög grad?

– Ja verkligen, men vi har fem andra 
barn också. Lantchips är ett familjepro-
jekt och familjens situation påverkar de 
beslut vi tar både professionellt och pri-
vat. 

– Mitt andra barn har fått ta ett stort 
ansvar för storebror. Han är nu 18 år 
men det tror ingen, han verkar mycket 
äldre. När han var liten var det ofta han 
som tolkade för andra människor vad 
Richard sa. De andra barnen har också 
tagit stort ansvar men i praktiken har 
han varit som en storebror och extra-
pappa för alla syskonen på många sätt. 

Signhild menar att det inte har varit 
några problem för syskonen att förstå 
Richards svårigheter. 

– Jag tror att det är en fördel med en 
stor syskongrupp – om det bara hade va-
rit två barn hade det varit lättare att kän-
na sig förfördelad. Det är också nyttigt 
att barn inte är lika ”softa” som föräld-
rar, utan ibland kan säga att ”det där kla-
rar Richard visst”. De kan vara tuffare 
och ibland ser de med klarare ögon än vi 
föräldrar som lätt blir förblindade och 
överbeskyddande.  

Inte minst för den sociala utveckling-
en har syskongruppen varit viktig. Det 
har också varit en trygghet att Richard 
nästan alltid har haft något syskon hem-
ma, någon att vända sig till. 

Signhild har inte deltagit i några speci-
ella nätverk, däremot har mor- och far-
föräldrar till Richard varit ett viktigt 
stöd. Utmaningarna har hanterats utan 
alltför stora strapatser.

– Det är en sorgeprocess att ha ett barn 

med en funktionsnedsättning. När jag 
kom hem efter den första stora utred-
ningen, när jag förstod dimensionen av 
det hela, så grät jag i flera dagar. Men en 
diagnos ger också möjligheter, man får 
tillgång till resurser och kan ta nya tag. 
Efter ett tag tänker man att ”nu ska vi se 
vad vi kan göra och vad är det bästa vi 
kan göra utifrån det här”. 

– Barn med funktionsnedsättningar 
ska par en ödmjukhet i livet och insikt 
om att man inte rår över allt. I dagens 
samhälle ska man vara strategisk och 
planera. Barn tar ner oss på jorden, hjäl-
per oss att inse vad som är värdefullt i li-
vet, ger oss distans till vår egen person 
och tar bort allt vad egoism heter. Ett 
barn med funktionsnedsättning gör det i 
ännu högre grad. 

Föräldrarna har hela tiden försökt 
koncentrera sig på det som Richard 
kan och ser det som en välsignelse att 
det inte blev ”värre än det blev”. 

– Richard har inga tunga fysiska funk-
tionsnedsättningar. Vår oro handlar mer 
om utsattheten – hur han ska klara vux-
enlivet, ha relationer, få flickvän, hur 
långt från oss kan han flytta, hur mycket 
klarar han sig själv, kommer andra att 
såra honom, lura honom, trampa på ho-
nom. Det finns mycket att smälta och ar-
beta med mentalt för en förälder som får 
ett barn med funktionsnedsättning, oav-
sett vilken typ av nedsättning. 

Har ni någon strategi för hur er son 
ska klara sig på egen hand?

– Det är svårt och vi har bestämt oss 
för att ta ett år i taget. Richard är inställd 
på att flytta till ett hus som ligger ganska 
nära hemmet och där vi också har ett 
kontor. Det är jättebra att han vill flytta 
dit och han får säga till när han känner 
sig redo. Än så länge vill han bo kvar 
hemma, men det kommer en dag när det 
blir ett bra första steg. 

– Samtidigt som vi ser framåt och för-
söker ta vara på alla möjligheter lär vi 
oss att ta en dag i sänder. Jag känner själv 
en stor trygghet i den stora syskongrup-
pen som kan dela på ansvaret när vi för-
äldrar inte längre kan ta det. Den grund-
läggande kärleken mellan syskonen tror 
jag Richard känner en stor trygghet i. 
Och jag tror egentligen att det är viktigt 
att inte oroa sig för mycket, ofta går det 
bättre än man tror. 

Kontrasten mellan dina båda värl-
dar – familjen och Svenskt Näringsliv. 
Hur påverkar det?

– När man deltar i den politiska debat-
ten om utanförskap på arbetsmarknaden 
har jag erfarenhet av båda världarna, dels 
att ha ett funktionshindrat barn som inte 
kommer att kunna få ett normalt jobb, 
dels att driva ett företag där jag ser vilka 
enorma produktivitetskrav vi ställs inför i 
den globala konkurrensen. De personer 
vi anställer inom Lantchips måste vara 
väldigt produktiva för att vi ska klara 
vårt kostnadsläge jämfört med andra. 

– När jag ser det här från båda hållen 
inser jag att samhället måste vara en 
brygga för personer som inte kan vara så 
produktiva av olika orsaker. Det finns 
ingen möjlighet att lägga ansvaret på fö-
retagen att sysselsätta dessa personer, 
men vi kan inte heller separera dem från 
det verkliga livet. Detta påverkar givetvis 
min syn på de näringspolitiska frågorna. 

Hur får du gehör för barnfrågor här 
i Svenskt Näringslivs hus?

– Jag tycker jag får bra gehör. Det är 
klart att jag inte kan gå ifrån styrelsemö-
tena här i huset för att hämta barn. Det 
får jag lösa på annat sätt. Jag skulle inte 
ha tagit uppdraget om jag bara hade haft 
småbarn. Nu har jag även större barn 
och vi har tagit ett gemensamt familje-
beslut där vi ställer upp för varandra. 

– På den här positionen [som ordföra-
de i Svenskt Näringsliv] är det viktigt att 
få in personer som inte har gått den ”ra-
ka karriärvägen” utan även har andra er-
farenheter. Det vore bra på fler positio-
ner, men det bygger på att man har ett 
bra nätverk i hemmiljön, som kan sluta 
upp för en, säger Signhild Arnegård 
Hansen. ●

Fortsättning från föregående uppslag

Så här ser planen ut för den nya verksamheten med 
ungdomar med funktionshinder.
AFFÄRSIDÉN: Att ge unga människor som inte står 
till arbetsmarknadens förfogande en möjlighet att 
delta i ett riktigt arbetslag. Även dessa unga 
människor har rätt till chansen att förverkliga sina 
drömmar och att bidra till samhällets utveckling.
VERKSAMHET: Aktiebolag som organiserar 
arbetslag inom olika fält, som djurskötsel, 
skogsvård, vaktmästeri och tillverkning. Varje 
arbetslag arbetar med professionellt stöd. Syftet är 
att träna upp självkänsla och säkerhet, så att de 
inom några år kan utföra sina arbeten på hel- eller 
deltid inom privat eller offentlig verksamhet. 
VARUMÄRKET: Richard & Co.
BERÄKNAD START: Våren 2008.

Fakta Richard & Co
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TEMA SKOLOR
SKOLTEMA kraft
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yligen lämnade skol-
myndighetsutredningen 
in sitt betänkande till 
utbildningsminster Jan 
Björklund. Enligt den 
ska en ny myndighet bil-

das, Myndigheten för specialpedagogik, 
för att ta hand om alla frågor som rör 
barn, ungdomar och vuxna med funk-
tionshinder i skolan.

En enkät bland Föräldrakrafts läsare vi-
sar att vissa frågor är mer vanliga än an-

dra. Det största problemet för föräldrar-
na är att det inte är självklart att eleven får 
den hjälp och det stöd han eller hon fak-
tiskt har rätt till. En anledning är att det 
enligt personal på skolorna kostar för 
mycket eller att personalen inte tror det 
behövs för just den eleven. 

En annan återkommande åsikt är att 
personalen har alltför liten kunskap, eller 
kanske ingen alls, om funktionshindret. 
Föräldrarna anser att de måste kämpa 
oerhört hårt för att deras barn eller ung-
domar ska få det som faktiskt är deras rät-
tighet.

I en intervju med Föräldrakraft säger 

Jan Rocksén, generaldirektör på Special-
pedagogiska institutet, att han hoppas 
att den nya myndigheten tar till vara 
möjligheten att ta ett samlat grepp om 
allt stöd till elever med olika funktions-
nedsättningar. Han säger att det till 
mångt och mycket handlar om rådgiv-
ning, att främja utveckling av läromedel, 
kompetensutveckling och bedrivande av 
undervisning. 

Eftersom det många gånger är så att 
barn, ungdomar och vuxna med funk-
tionsnedsättning har två eller flera funk-
tionsnedsättningar samtidigt är det klokt 
att inte dela upp stödet utan se möjlig-
heter i den samlade kompetensen. 

Enligt Jan Rocksén ska särskilt stöd ges 
till de barn som har svårigheter i skolan 
(enligt skollagen 4 kap §1 andra kapit-
let). Det finns dock en hel del att utveck-
la när det gäller samordning mellan stat, 
kommun och landsting. Specialpeda go-

Långt ifrån alla elever får det stöd de har rätt till, 
visar Föräldrakrafts undersökning. Här presente-
rar vi åtta goda exempel som visar att argumen-
tet ”vi har inte råd” inte håller.

Text: Annette Wallenius
annette.wallenius@faktapress.se

N

Särskolan i Kramfors sid 40
Brune Skola sid 42
Jorielskolan sid 44
Rösjöskolan sid 46
Höghammarskolan sid 48
Habiliteket i Täby sid 50
Labanskolan sid 52
Karlskrona Montessori-
   friskola sid 54

Följ med till:

  som föräldrarna
Åtta skolor 
rekommenderar
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Att lära för livet är utgångspunkten för individuella programmet ”Mat & Bo” på 
Höghammarskolan.                                                                       Foto: Sussanne Jonsson

giska institutet arbetar aktivt med att 
skapa mötesplatser mellan olika aktörer 
för att förbättra detta.

Jan Rocksén understryker att det är 
viktigt att pedagogiskt stöd till elever 
med funktionsnedsättning leds av utbil-
dade lärare. 

– Status kan uppnås genom att rektor 
utser speciellt duktiga lärare att få såda-
na uppdrag. De bör få högre lön på 
grund av sin speciella förmåga. Man bör 
också sträva efter att inte bilda särskilda 
”funktionsnedsättningsklasser”. Stödet 
kan i stället vara i form av fler lärare i 
klassen eller att klassen består av färre 
elever så att läraren hinner med. 

– Det är önskvärt att det i lärarutbild-
ningen ingår kunskap om pedagogiska 
konsekvenser av funktionsnedsättning-
ar. Specialpedagogiska institutet deltar 
på flera lärarhögskolor med inslag i kur-
ser men de nya lärare som kommer ut är 

bara en liten del av lärarna i Sverige. 
Därför måste man kontinuerligt fylla på 
kunskaper till den verksamma lärarkå-
ren. Det är också ett av Specialpedago-
giska institutets och den nya myndighe-
tens kärnuppdrag. Vissa funktionsned-
sättningar är så sällan förekommande att 
det inte är rimligt att utbilda i förväg ut-
an man måste sätta in utbildningen när 
situationen dyker upp, säger Rocksén.

Lös problemen 
före skolstarten
Skolan bör vara anpassad för barnet i 
god tid före skolstart, så att inte förbere-
delserna startar när barnet kommer till 
skolan. Det handlar om att en assistent 
finns på plats, att byggnader eventuellt 
är handikappanpassade och att lärare är 
förberedda och har fått information el-
ler utbildning kring funktionshindret. 

Hur ska vi då få bukt med de skillna-
der i resurser som finns mellan skolorna 
och kommunerna i Sverige?

– För att förbättra situationen anser 
jag att man i skollag och förordning tyd-
ligare bör formulera vad en kommun är 
skyldig att tillhandahålla, säger Jan 
Rocksén. 

– Att till exempel låta en assistent som 
inte har lärarutbildning handleda en elev 
i behov av särskilt stöd kan inte anses va-
ra tillfredställande. I stället borde det va-
ra den duktigaste pedagogen som tar sig 
an den svåra uppgiften. Men det räcker 
inte med lagstiftning och regler. Resurs-
fördelning har också att göra med kun-
skap, värderingar och attityder.

En hel del av våra läsares funderingar 
kring skolfrågorna handlar om utanför-
skap. Hur ska vi få ungdomarna i skolan 
att ta hand om varandra?

Integration 
eller inte kan vi alla ha olika åsikter om, det vikti-gaste måste vara att vi ser till varje individs rätt att existera – ”varje elev ska ges god utbildning och få uppleva att han eller hon är en resurs” (från Handikappförbun-dens plattform för skol- och ut-

bildningsfrågor).

Fortsättning på sidan 40
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FRÖSUNDAS ANN
PÅ MITTEN
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Särskolan i Kramfors

Utbudet   b
med solig 
Om en elev på särsko-
lan i Kramfors inte når  
upp till målen måste 
personalen ändra den 
individuella planen och 
på så sätt bygga vidare 
på  elevens kunskaper.

d

I de fall där skolan är integrerad 
borde det vara naturligt att skolan 

ägnar mer tid åt att öka elevernas kunska-
per om hänsyn och respekt. På så sätt kan 
eleverna själva få möjlighet att lösa frågor 
kring utanförskap och mobbning.

I särskolan finns med all sannolikhet 
delar av samma problematik men där på-
går sedan tidigare diskussionen som en 
del av livet självt. Även i de här frågorna 
finns skollagen att luta sig mot. 

Vi frågar Jan Rocksén hur den nya 
myndigheten ska öka skolornas medve-
tenhet och kunskap i rådande lagar, lä-
roplaner och konventioner. 

– Det bör finnas en naturlig koppling 
till den nya rektorsutbildningen. Många 
frågor som till slut blir en resursfördel-
ningsfråga ligger hos rektor att besluta 
om. Specialpedagogiska institutet har en 
speciell skolguide, ”Skolledning och 
konsekvenser av funktionsnedsättning”, 
på hemsidan.

Föräldrar på 
kollisionskurs
Vad har då föräldrarna för ansvar för att 
underlätta och hjälpa pedagogerna i 
skolan med just deras barn eller ung-
dom? Med några av de skolor som pre-
senteras på dessa temasidor har vi just 
pratat om föräldrarnas delaktighet. 

Det är ibland en svår balansgång för 
rektorer och pedagoger att hålla sig till 
den tro på pedagogiken skolan har när 
föräldrarna har andra åsikter.

Föräldrakrafts läsare vill ha både den 
integrerade skolan och särskolan. Vissa 
barn vill gå i den vanliga skolan och an-
dra barn trivs bättre i särskolan. För-
äldrarna bör själva få bestämma vilken 
typ av skola deras barn ska gå i. Enligt 
Jan Rocksén gäller följande regler: 

– En förälder har rätt att välja en an-
nan skola i kommunen än den som lig-
ger närmast. De allra flesta föräldrar väl-
jer den skola som ligger närmast hem-
met. Om en förälder till ett barn med en 
funktionsnedsättning inte upplever att 
skolan närmast hemmet är ett bra val så 
kan det ha att göra med tillgänglighet. 
Jag tycker alltså att man ska börja med 
att kräva full tillgänglighet på skolan 
närmast hemmet. Annars kan man ju 
inte tala om fritt val.

Jan Rocksén anser att det är en förbätt-
ring att staten samlar sitt specialpedago-
giska stöd till en myndighet. Det blir lätt-
tare att skapa flexibla lösningar utifrån 
enskilda elevers behov. Det blir också 
lättare för kommuner och andra skolhu-
vudmän att kontakta rätt instans med ba-
ra har en ingång till det statliga stödet. ●

Till din länksamling
Specialpedagogiska Institutets webbsida 
finns på www.sit.se

Här kan man läsa om Skollagen:
www.riksdagen.se

en obligatoriska särsko-
lan i Kramfors bildades 
1968 då den nya lagen, 
om att alla barn och 
ungdomar med utveck-
lingsstörning hade rätt 

till utbildning, kom till. Då var det 
Ådalens rektorsområde i landstingets re-
gi och där ingick Härnösand, Kramfors 
och Sollefteå. Sedan 1993 har Kramfors 
kommun skolan i egen regi.

För Ulla-Stina Georén, som har arbe-
tat på skolan sedan 1972, har det varit 
viktigt att skolan och hon som rektor 
haft politikernas förtroende att agera, 
vilket hon har betalat tillbaka genom 
att hela tiden se det som ett förtroende 
och handla därefter.

Eleverna på skolan har grav, måttlig 
eller lätt utvecklingsstörning. Skolan 
utgår från individen och ser hela tiden 
till helheten för eleven. För Ulla-Stina 
och övriga i personalen är det viktigt 
att hela tiden diskutera och komma 
fram till lösningar som leder till att 
elevens tid i skolan används på absolut 
bästa sätt.

Skolan är uppdelad så att elever med 
lätt utvecklingsstörning går tillsam-
mans med grundskoleelever. När det 
infördes ledde det till många diskussio-
ner men idag ses det som mycket lyck-
at. 

I träningsskolan går elever med mått-
lig och grav  utvecklingsstörning i små 
klasser. 

I särskolan finns inget som heter ”icke 
godkänd”, men skulle det ändå vara så 
att en elev inte når upp till målen är det 
personalen som måste ändra elevens 
individuella plan och på så sätt bygga 
vidare på elevens kunskaper.

Ulla-Stina berättar att hon ägnar 
mycket tid åt att prata med föräldrar 
som är nya på skolan, för att få en käns-
la för vad som passar just deras barn 

Resursfördelningen är och förblir en frå-
ga för rektorn, säger Jan Rocksén.

Fortsättning från sidan 37

■ Sverige har 290 kommuner med 4 978 
rektorsområden. 
■ I dessa finns det 10 770 skolor och 
1 464 079 elever.
■ Grundskolan har 962 349 elever och den 
obligatoriska särskolan 14 390 elever. 
■ I gymnasieskolan går 376 087 elever och i 
gymnasiesärskolan 8 233 elever.

Fakta Skolan 2007
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allra bäst. Då jag berättar att vi på 
Föräldrakraft har hört många berätta att 
deras största problem med deras barns 
skolgång är att de måste kämpa så hårt 
för barnets rätt att det nästan inte finns 
någon ork kvar till annat, svarar Ulla-
Stina snabbt att ”det är rektors sak att 
kämpa”. 

Det är också viktigt att ta förändringar 
för eleven i den takt som föräldrarna är 
mogna för, alla ska kämpa för samma 
sak och mot samma mål, säger Ulla-
Stina. 

Hon betonar hur viktigt det är att lyssna, 
visa respekt och utgå från så mycket ge-
mensam information som möjligt samt 
att ha en öppen dialog kring den indivi-
duella utvecklingsplanen, vad skolan 
önskar prioritera och hur föräldrarna 
vill prioritera. Detta är en mycket an-
svarsfull och svår uppgift som måste gö-
ras med förståelse och värme.

När jag frågar om mobbning och bråk 
förekommer i skolan, svarar Ulla-Stina 
att även det är en fråga om att samtala 
och diskutera. Visst kan det uppstå såda-
na situationer och då måste personalen 
vara med och direkt ta diskussioner och 
reda ut det som ofta visar sig vara miss-
förstånd. En lektion i svenska kan ibland 
leda till en diskussion om något helt an-
nat och mycket mer livsnära.

Ulla-Stina Georén ser inga direkta hot 
mot skolan och verksamheten, däremot 
så ser hon det nya projektet ”Solkram” 
som en stor möjlighet. Gymnasieskolorna 
och gymnasiesärskolorna i Sollefteå och 
Kramfors ska samverka för att ge elever-
na ett bredare utbud och på så sätt sti-
mulera till fler möjligheter för eleverna. 
Ett möjligt ”hot” för eleverna är vuxenli-
vet, de begränsade möjligheterna till 
jobb och lönebidrag som finns just nu, 
framför allt på mindre orter.

Det bästa råd som Ulla-Stina vill ge för-
äldrar är att titta på hur skolan är orga-
niserad och om det finns en person som 
har överblick över hela verksamheten. 
Att personalen är välutbildad, har för-
måga till förståelse och är kunnig i funk-
tionshindret ser Ulla-Stina som oerhört 
viktigt.

Vad kan då andra skolor lära av sär-
skolan i Kramfors? Ulla-Stina hänvisar 
till en förälder som kommenterat att 
skolan ”har ett kunskapsbaserat förhåll-
ningssätt och inte ’bara’ engagemang och 

erfarenhet. Det senare är naturligt-
vis betydelsefullt, men utan kunskap är 
det mindre värt. Skolan arbetar med de 
kognitiva hjälpmedel som finns, har en 
öppen dialog och ger oss också informa-
tion om forskningsresultat och  tips på 
litteratur och kontakter där vi kan utby-
ta erfarenheter och/eller få mer kun-
skap.”

Det bästa med särskolan i Kramfors är 
enligt Ulla-Stina det individuella per-
spektivet och att skolan genomgripande 
gör okonventionella val för att det ska 
passa eleven. Några exempel på okon-
ventionella val: 

●  Gymnastik ingår i skolplanen och 
kring fysiska aktiviteter försöker skolan 
arbeta tillsammans med fritidsverksam-
hetsdelen så att man på bästa sätt utnytt-
jar tider, lokaler och intressen för både 
skola och fritidsverksamhet. Skolan har 
också något som kallas för rullstolsdans.

● Karaktärsämnet ”park och fastighet” 
i samarbete med kommunens bostads-
företag ger många ringar på vattnet både 
bland hyresgäster och bovärdarna i bo-
stadsföretaget.

● Samverkan med folkhögskola, dag-
lig verksamhet, särvux och gymnasiesär-
skola i estetisk verksamhet i form av tea-
ter. Man samverkar även med folkhög-
skola, gymnasiesärskola och särvux när 
det gäller trafikkunskap.

● För elever med måttlig eller grav ut-
vecklingsstörning använder skolan visuell 
struktur. ”Ingen sjukgymnast kan över-
träffa hästens tredimensionella muskula-
tur, så ridning är ett viktigt inslag.”

Ulla-Stina Georén berättar om en gravt 
utvecklingsstörd pojke som kom till sko-
lan. Föräldrarna hade mycket bestämda 
åsikter kring hur de ville att utbildningen 
skulle gå till. Ulla-Stina var dock av en an-
nan åsikt och fick tre månader på sig att 
”prova”. Efter det var föräldrarna lyriska 
över vad mycket nytt pojken hade lärt sig 
på den korta tiden. ●

breddas 
”kram”

”På vår skola är musik en viktig 
del av undervisningen. Vi sjunger i 
stor grupp, klassvis och med 
individuell undervisning. Det är 
två mycket kunniga musikhandle-
dare som arbetar på heltid med 
våra elever. 

Vi ser att musiken, sången, 
rytmen, sättet att uttrycka sig med 
olika instrument ger eleven ett bra 
självförtroende, det är ett fantas-
tiskt redskap till talträning, till att 
just jag kan göra något helt själv 
efter min egen förmåga. 

Vi har även rullstolsdans på 
schemat flera gånger i veckan – en 
riktig höjdare. En fröjd för ögat 
och med suveränt samspel mellan 
elever och personal.”

Åsa Sjölander, 
resursassistent på skolan

Obligatorisk särskola, gymnasiesärskola och 
särvux i kommunal regi.
ANTAL ELEVER: 114.
INRIKTNING: Utbildning, helhetstänkande. Hur 
ska jag arbeta idag för att elevens nuläge och 
vuxenliv ska bli så bra som möjligt? Kom ihåg 
det gemensamma skrattet
PEDAGOGIK: Metodik, bemötande och 
förhållningssätt utifrån ett individuellt 
perspektiv.
REKTOR: Ulla-Stina Georén.
WEBBADRESS: www.kramfors.se

EN RÖST OM SKOLAN

Ulla-
Stina 
Georén ger 
aldrig upp för 
de som har det 
svårt i skolan.

Fakta Särskolan i Kramfors 
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lrika Daniels arbetar 
som specialpedagog, 
klasslärare och pedago-
gisk ledare på särskolan 
Brune Skola i Uppsala, 
dit hon kom redan vid 

starten i januari 1993. Hon berättar att 
skolan startade med en klass på initiativ 
från några föräldrar som deltagit i ett 
projekt för barn med autism under led-
ning av leg. psykolog och leg. psykotera-
peuten Örjan Swahn. 

Numera består verksamheten av nio 
klasser, cirka 40 elever, fördelade på två 
skolor med gemensam ledning. Eleverna 
på Brune skola har företrädelsevis diag-
nos inom autismspektrat, men även 
adhd och Fragile-X.

Enligt Ulrika är skolan särskilt bra på att 
arbeta med beteendeproblem. Överskott 
och underskott av olika beteenden kan 
hämma inlärningen. Med för lite funk-
tionella beteenden kan det vara svårt att 
tillgodogöra sig skolundervisning, social 
kommunikation eller lek.

Skolan gör först en beteendeanalys, väl-
jer sedan metod, gör en handlingsplan, 
genomför den och utvärderar. Noggranna 
noteringar görs för att se att arbetet ger 
resultat. Sker ingen förändring ändrar 

man metod. Så fortgår arbetet tills man 
uppnått önskat resultat. En åtgärd för att 
minimera ett beteendeproblem kan vara 
att lära eleven funktionell kommunika-
tion (till exempel via PECS) istället för att 
slåss för att få uppmärksamhet.

Särskolan är inte integrerad men det 
finns samarbete med andra särskolor 
kring diskotek, friidrottstävlingarna 

”Ungdoms spelen” och ”Stabby  ruset” 
och gemensamma friluftsdagar.

Skolan gör en årlig föräldra-
enkät med överlag mycket 

bra omdömen. Det är 
viktigt med god kon-

takt med föräldrar-
na och skolan har 

flera sätt att 
kommunicera, 

som kontakt-
böcker, 

spontana kontakter, nätverksmöten, fö-
räldramöten, samtal och skolråd. Även 
mera sociala aktiviteter som grillkvällar 
och melodifestival är viktiga.

Idrotten på skolan fungerar mycket bra, 
tycker Ulrika Daniels. I grundsärskole-
klasserna är barnen uppdelade klassvis 
och alla deltar utifrån sina egna förut-
sättningar. I träningssärskoleklasserna 
har klasserna blandade grupper. 
Idrottsdagar är gemensamma för alla 
barn. Idrottslärarna är även elevassisten-
ter på skolan och känner alla barn väl. 
De kan därför anpassa undervisningen 
och förhållningssättet efter varje elev. 

Ulrika ser ljust på framtiden och pla-
nerna är att ständigt utveckla arbetssät-
tet och undervisningen. Att förbättra all 
personals kompetens är också priorite-
rat. På så sätt hoppas Ulrika att Brune 
Skola även i framtiden ska vara attraktiv 
för både elever och personal.

Hon menar att det största hotet mot 
verksamheten är personalneddragningar. 
Rätt bemanning ger bra undervisning.

Även andra skolor skulle kunna lära sig 
att jobba bort beteendeproblem som 

hämmar inlärning hos 
eleverna, menar Ulrika. 

– Vi har en strukture-
rad arbetssituation där 
alla övningar registreras. 
Registreringen ligger se-
dan till grund för fortsatt 
inlärning. Har eleven för 
hög procent fel, förenk-
las övningen tills eleven 
bemästrar den. Kan elev-
en övningen försvårar vi. 
Det innebär att innehål-

let i undervisningen för varje elev alltid 
ligger på rätt nivå. Vi skickar även hem 
elevernas resultat varannan vecka så att 
föräldrarna kan följa hur deras barn 
lyckas i undervisningen, säger Ulrika.

– Vår grundsyn är att skolarbete ska 
vara roligt, vi använder ”felfri inlärning” 
alla elever ska lyckas. Ingenting är omöj-
ligt. Vi arbetar med normalisering i ett 
livsperspektiv. ●

Ulrika 
Daniels, 
pedagogisk 
 ledare.

Brune Skola i Uppsala

Med perspektiv på hela livet
Brune Skola vet hur man jobbar bort beteende-
problem. ”Andra skolor kan göra som vi”, säger 
Ulrika Daniels på skolan som startades på initia-
tiv av några föräldrar. 

U

Kommunal grundsär- och träningsskola för årskurserna 1-10 för 
elever med autism.
ANTAL ELEVER: 23.
PEDAGOGIK: Beteendeinriktat arbetssätt med TBA (Tillämpad 
Beteende Analys).
REKTOR: Tommy Eklund.

WEBBADRESS: www.bruneskola.uppsala.se

FÖRÄLDRAKOMMENTAR

Fakta Brune Skola

”Jag hade önskat att den 
här skolformen hade 
varit tillgänglig för min 
son redan för tre år 
sedan. Här finns det 
verkligen resurser, 
kunskap och ambition 
att påverka vår sons 

beteendeproblematik. Det som oroar 
idag är att den här utmärkta, men 
givetvis ganska kostsamma, verksamhe-
ten ständigt tycks ligga i skottsluggen 
när det ska sparas på skolan. ”

Fredrik Hjelm, pappa till Kalle, 6 år 
med infantil autism.

42 FÖRÄLDRAKRAFT # 7, 2007

Emil Thorsén på 
grillfest med skolan.
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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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orielskolan i Älvsjö i söd-
ra Stockholm startades 
på initiativ av föräldrar 
år 1999. När idén hade 
fötts uppvaktades ett an-
tal intressenter och före-

taget Pysslingen nappade. Skolan är upp-
kallad efter de två barn vars föräldrar star-
tade det hela, Joakim och Gabriel.

Skolan vänder sig till barn med CP-
skador och andra neurologiska funk-
tionsnedsättningar. Upptagnings områ-
det är Storstockholm. 

Inriktningen är konduktiv pedagogik, 
en rörelsepedagogik från Ungern. 

Klasserna är i stort sett åldershomoge-
na i de flesta ämnen men den kondukti-
va delen är indelad i fysisk nivå, sittande, 
stående, gående och rullande. Skolan har 
fyra konduktorer och två biträdade. Elev-
erna har konduktiv pedagogik i lektions-
form vid två tillfällen/vecka – totalt 4.5 
timmar.
Skolan är inte integrerad men samarbe-
tar med andra skolor i närheten. Ibland 
får man besök av elever från den vanliga 
skolan och eleverna får då följa verksam-

heten en vanlig dag, sitta 
i rullstol och känna hur 
det är att vara i minori-
tet. Barnen på Joriel-
skolan är då i majoritet 
vilket stärker deras själv-
förtroende. 

Skolan har sett hur 
viktigt det är med helhet 
även kring idrott och 
har därför flera idrotts-

dagar för varje klass/termin i stället för 
de traditionella lektionerna. Även 
idrottsläraren är rullstolsburen, vilket 
gör att förståelsen är stor. I träningssko-
lan har man inte idrottslektioner utan 
där är det idrottsdagarna som gäller.

Personalen, med rektor Ingrid Carl-
stedt i spetsen, har jobbat hårt med att få 
organisationen på plats. I början var det 
ganska svajigt med en otydlig organisa-
tion och många krav från både ägare och 

föräldrar. Den tiden är över nu och sko-

lan får ofta höra att det är en positiv at-
mosfär, att medarbetarna är professio-
nella och att man har bred kompetens. 
Det är viktigt att det får ta tid att bygga 

upp verksamheten under samverkan, 
nätverkande och kvalitetsutveckling.

Ingrid berättar hur svårt det är när 
föräldrarnas och personalens åsikter går 
isär om vad som är bäst för barnet. Då är 
det viktigt att skolan har helikopterper-
spektiv och försöker se till vad som är 
bäst för både skola och elev. 

Hennes bästa råd till föräldrar som ska 
välja skola till sitt barn är att besöka flera 
olika skolor, helst flera gånger och att 
prata med personalen om förväntning-
ar, både de förväntningar som skolan 
har på dem som föräldrar och föräldrar-
nas förväntningar på skolan.

Jorielskolan Älvsjö grundad av föräldrar

Möblerat för största 
möjliga skolglädje
Barns nyfi kenhet, motivation och kreativitet står 
i fokus på Jorielskolan där man tar stöd i den 
konduktiva pedagogiken som genomsyrar hela 
vardagen.

J FÖRÄLDRAKOMMENTAR

”Min son Joel har 
gått i Jorielskolan 
sedan i tvåan och 
går nu i sjuan. Han 
stortrivs och har 
gått i samma klass 
hela tiden. Han fick 
en ny lärare och 
några nya klasskom-
pisar nu i höst, men 

före det har klassen och personalen varit 
stabil i alla år. Joels lärare Titti Ängfors är 
en jätteengagerad pedagog som jobbat 
med gruppen och barnens självkänsla. 

Den konduktiva pedagogiken var 
huvudskälet till att vi bytte till Joriel-
skolan från en RH-klass i en vanlig skola. 
Joel får mycket träning; varje vecka två 
pass konduktiv pegagogik – ”kp” – i 
grupp och dessutom hela ”kp-tänket” 
integrerat i vardagen. Det innebär att 
eleverna ska bli så självständiga som 
möjligt och använda de förmågor de har. 

Här tänker de vuxna mer på hur de ska 
undvika att hjälpa för mycket, i stället för 
att lägga allt till rätta, vilket är min 
erfarenhet från andra ställen Joel varit på.

Undervisningen är individuellt 
utformad efter varje elevs förmåga och 
nivå. Klasserna är blandade med barn 
på olika nivåer vilket jag tycker är bra. 
Alla får vara bra på något. 

Många engagerade människor arbetar 
på skolan vilket stimulerar både barn 
och föräldrar. Att det finns flera vuxna 
med egna funktionshinder är toppen.”

Maria Ennefors

Ingrid 
Carlstedt.

Ingrid Carlstedts tips 
inför valet av skola:
”Besök många skolor, 
besök dem fl era gånger, och 
tala om dina och skolans 
förväntningar.”

Maria Ennefors är 
mamma till Joel.
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På min fråga om det förekommer bråk 
och mobbning i skolan berättar Ingrid 
hur det pratas om respekt i elevgrupper-
na och att Pysslingen har en person som 
kan föra elevernas talan (Pyssombud). 
Skolan har även livskunskap på schemat, 
då är eleverna indelade i tjej- respektive 
killgrupper och är utan sina assistenter.

Framtiden ser ljus ut. Jorielskolan är 
idag ensam i sitt slag i Sverige men Ingrid 
Carlstedt hoppas att det startas fler då 
det finns stora fördelar med att vara fle-
ra och kunna ta upp problemställningar 
tillsammans. ●

ANTAL ELEVER: 51.
INRIKTNING: Konduktiv pedagogik.
ÄGANDE: Startades på initiativ av föräldrar men ägs av företaget 
Pysslingen.
REKTOR: Ingrid Carlstedt.
WEBBADRESS: www.pysslingen.se

Fakta Jorielskolan

Jorielskolans 
konduktiva pe-
dagogik fi nns 
med på alla 
hörn och till 
och med möb-
lerna är spe-
cialgjorda för 
”kp-tänket” 
(lilla bilden). 

Foto: 
Thomas Carlgren 
(Jorielskolan) och 

Istock (skolmöbeln) 

G
od

 J
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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Rösjöskolan Sollentuna

Ett föredöme n 
Rösjöskolan har fyra hörnstenar: 
Välutrustat bibliotek, skapande 
lärande, närhet till natur och 
miljö samt moderna datorer både 
i klassrum och datasalar. 

ösjöskolan byggdes i 
början av 60-talet och 
ligger i Sollentuna norr 
om Stockholm. Kom -
mu nens särskola flytta-
de dit i början av 1990 

ungefär samtidigt som rektor Ann Char-
lotte Markman kom dit. Hon är idag 
rektor både för grundskolan och särsko-
lan och har sammanlagt 380 elever va-
rav 50 i särskolan. 

Ann Charlotte berättar att skolan är 
”inkluderande” så mycket som det går, 
tack vare en strikt och tydlig organisation. 
I en tid då många skolor går från schema 
anser personalen på Rösjöskolan att sche-
ma och rutiner är väldigt viktigt, speciellt 
för barn med någon form av funktions-
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nedsättning. Även läxorna är systematiskt 
upplagda med tydlig information – både 
föräldrar och elever får klart besked om 
vad som ska göras och när. Personalen pla-
nerar mål för sexveckorsperioder.

Skolan har kommit långt när det gäller 
IT-hjälpmedel och Ann Charlotte berät-
tar entusiastiskt om deras digitala white-
board-tavlor:

– Om något är extra klurigt för någon 
elev är det bara att gå tillbaka, inget sud-
das bort.

Ann Charlotte tilldelades Stiftelsen 
Helge Åkerlunds och Libers Skolledar-
stipendium tidigare i år. Stipendiet delas 
ut till skolledare som främjat använd-
ningen av interaktiva läromedel. 

Skolans elever har mycket bra resultat 
i läsning, läsförståelse och matematik. 
Läs lektionerna är ett bra exempel på hur 
inkluderande klasser kan ge bra resultat, 
särskolebarnen på skolan är mycket duk-
tiga på läsning. 

Idrott är också ett viktigt ämne. Sär-
skolan har sina egna idrottstimmar och i 
de fall inkludering sker så är det bara då 

man vet att det kommer att lyckas, utan 
risk för oro och ledsamhet. Barnen i sär-
skolan simmar varje vecka och även fri-
tids (som är inkluderande) satsar en hel 
del på simning, vilket gör barnen till rik-
tiga ”fiskar” i vattnet.

Rösjöskolan arbetar också med Olwe-
usprogrammet mot mobbning och krän-
kande behandling. Tillsammans med en 
psykolog gick personalen under tre ter-
miner (90 minuter varannan vecka) ige-
nom all verksamhet och vad som skulle 
förbättras. Nu har skolan uppföljning ett 
par gånger per termin, arbetet får aldrig 
betraktas som avslutat. Att skolan har 
lyckats genomföra en stor förändring ly-
ser igenom när Ann Charlotte berättar 
”alla vuxna tar ansvar och personalen 
bär nu gula västar för att synas ordentligt 
på rasterna”.

När barnen börjar skolan har föräldrar-
na ett samtal med rektor för att alla ska 
berätta om sina förväntningar och även 
lyssna på de krav som ställs. ”Ett viktigt 
samtal som ökar medvetenheten”, menar 
Ann Charlotte. 

En förklaring till att det går så bra och 
att många aktivt söker sig till Rösjöskolan 
är att skolans personal har stor kunskap 
om olika funktionshinder. Under flera år 
har skolan haft en föreläsning varje må-
nad om olika funktionshinder, om 
grupprocesser och om hur man hanterar 
svårigheterna omkring. Dessa föreläs-
ningar är öppna för all personal på sko-
lan. Varje månad har skolan KBT-skola-
de psykologer som handleder särskole-
personalen utifrån de autistiska barnen 
och hur personalen ska arbeta vidare. 
Skolan har med andra ord arbetat aktivt 
de senaste 20 åren med att öka förståel-
sen för funktionshinder. 

Skolan är även med i ”Kometprojektet” 
för skolorna i Sollentuna. Projektet fo-
kuserar på det som är bra och är ett pro-
gram för samspel mellan föräldrar och 
lärare. Metoden bygger på en inlärnings-
princip och syftar till att ge verktyg att 
möta utagerande barn på ett hjälpsamt 
sätt. En av skolans specialpedagoger är 
Kometinstruktör.

Ann Charlottes bästa tips till andra sko-
lor är att skapa struktur, rutiner och lugn 
kring barnen. Att  se till så att alla har en 
”ordning och reda-känsla”. Ann Charlotte 
betonar även det goda samtalet för att leta 
sig fram till bra lösningar. ●

n är det gäller IT-hjälpmedel

Mamma Annika Eriksson och sonen 
Carl trivs på Rösjöskolan. 

Foto: Daniel Colliander

FÖRÄLDRAKOMMENTAR

”Jag måste berätta vilken fantastisk 
skola min son Carl går i. Vi bor i 
Sollentuna, Carl är 10 år och har 
Downs syndrom.

Carls skola heter Rösjöskolan och är 
en kommunal friskola, vilket kort sagt 
innebär att skolan har klippt banden 
med skolförvaltningen i kommunen 
och får behålla hela skolpengen själva. 

Detta innebär att det finns gott om 
resurser på skolan, hög personaltäthet 
(även ute på rasterna) med lärare och 
assistenter. I alla klassrum finns digitala 
whiteboards och vi har både bibliotek 
och datasal. 

Redan från första skolåret har 
eleverna bild, musik och trä-/metall-
slöjd med utbildade lärare. 

Alla elever i Rösjöskolan lär sig 
simma. Carl går en gång i veckan till 
badhuset med sin klass.

Carl går i en grundsärklass för 
årskurs 1–4 med sju barn, en lärare och 
sex assistenter. De har sitt klassrum i 
samma byggnad som de ’vanliga’ 
klasserna.”

Annika Eriksson

Rösjöskolan visar mycket bra resultat i 
läsning, läsförståelse och matematik.

Foto: Hamid Iravani

Kommunal friskola med grundskola årskurs 
1-6 samt särskola, grundsärskola och 
träningsklasser.
ANTAL ELEVER:  374 varav 50 i särskolan 
REKTOR:  Ann-Charlotte Markman.
WEBBADRESS: www.edu.sollentuna.se/ros
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Fakta Rösjöskolan
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öghammarskolan star-
tade sin verksamhet re-
dan 1905. Då hade sko-
lan 48 elever, idag har 
skolan utvecklats till att 
vara ett av Bollnäs störs-

ta företag och har cirka 350 elever. 
Skolan drivs av Bollnäs kommun men 

två tredjedelar av eleverna kommer från 
andra kommuner. Detta är en särskola 
med lokaler på fem olika platser i Bollnäs 
plus elevboende i sex olika bostadsom-
råden. Skolan vänder sig till elever som 
fått diagnoserna utvecklingsstörning, 
autism eller autismliknande tillstånd.

Skolan satsar på att förbereda eleverna 
för livet efter skolan och har flera yrkes-

vägledare som arbetar med arbetsplats-
förlagd utbildning och utslussning till 
sysselsättning, boende och fritid. 

Kjell Gyllenswärd, skolans chef, be-
rättar att mycket handlar om att förbe-
reda eleverna för ett så självständigt 
vuxenliv som möjligt. I elevboendet är 
matlagning, städning och hushållseko-
nomi en del av elevernas vardag.

Både idrott och kultur är viktiga inslag 
och ingår för alla elever efter egen för-
måga. Dessutom finns idrottsgymnasi-
um som tillval och då har eleverna extra 
träning flera gånger i veckan. Flera av 
skolans elever har varit framgångsrika 
och deltagit i idrottstävlingar både na-
tionellt och internationellt.

Även på denna skola förekommer 
ibland kränkningar och mobbning, 
vilket skolan ser mycket allvarligt på 
och även agerar kraftfullt mot. Kjell 
berättar om en konsekvensstege i tre 
steg, muntlig varning och elevvårds-
konferens, skriftlig varning och elev-
vårdskonferens och som sista steg 
hemskickning i några dagar.

Höghammars skolan har elva nationella 
program och inriktningar plus individu-
ella program för gymnasiesärskolan. 
Årets nyhet är det estetiska programmet. 
Det finns även individuella program 
med yrkes- och verksamhetsträning. 
Som tillval kan eleverna söka till idrotts-
gym na siet. Tränings skolan är nioårig 
med ett frivilligt tionde år. 

Kjell pratar mycket om hur viktigt det 
är med erfarenhetsutbyte och berättar 
att Höghammarskolan tar emot studie-
besök från andra skolor, föräldrar och 
elever flera gånger per vecka.

Det största hotet ser Kjell i att kom-
munerna drar ner på skolpengen för 

Höghammarskolan, Bollnäs

100-åring i absolut toppform

H

Länets idiotanstalt, förlagt i ett herresäte. Så lät 
det när Höghammarskolan omnämndes i pressen 
för 102 år sedan. Sedan dess har mycket hänt. 
Skolan lockar idag elever långt utanför Bollnäs.

Största möjliga koncentration.
Foto: Sussanne Jonsson
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”En skola som jag verkligen kan 
rekommendera är Höghammar-
skolans träningsskola i Bollnäs, en 
riktig 10 poängare! Personalen gör 
verkligen allt för den enskilde 
individen. Skolan har varit handi-
kappskola i över 100 år.

 Förutom de välutbildade lärarna 
(eldsjälar allihop) finns också 
skolsköterska, psykolog, kurator, 
sjukgymnast, talpedagog, autismkon-
sulent och musikterapeut. Skolan 
arbetar med främst kommunikation, 
estetisk verksamhet, motorik, var-
dagsaktiviteter och verklighetsupp-
fattning.

 Man försöker skräddarsy skolgång-
en för varje elev. Klasserna är i regel 
små och har bra personaltäthet. Det 
ges mycket utrymme för fysisk 
aktivitet i olika former under skoltid, 
både inomhus och utomhus. 
Elevernas kreativitet uppmuntras – 
de får spela instrument, sjunga, 
dansa, rita, teckna, snickra, göra film, 
skapa med lera etc. 

Stor träning i socialt liv – att lära sig 
visa hänsyn, lyssna på andra, att prata 

och göra sig förstådda. Där finns 
också caféverksamhet som eleverna 
får vara med om att sköta. Köpa, 
handla, sköta pengar, samtala i den 
mån eleven kan med besökarna, torka 
bord och diska.

Jag tycker att personalen är suverän 
på att se möjligheter och tränings-
stunder i allt det vardagliga från 
minsta lilla detalj till större projekt. 
Man vågar prova att ta med eleverna 
på olika saker, anordnar konserter, 
friluftsdagar med mera.

Min son som är 15 år har utveck-
lingsstörning och autism, han har 
varit elev där sedan han började 
sjuan, nu går han i nian. Han har 
utvecklats enormt både i tal, socialt, 
idrott och kreativitet. Musik klarade 
han inte alls av förr men nu sjunger 
han både solo och spelar lite piano. 
Han älskar när det är ”storsjung” på 
skolan då flera klasser träffas för att 
sjunga. Han tecknar och snickrar och 
gör filmer och mycket mer. Allt med 
stöd och uppmuntran från persona-
len och går det för fort fram eller om 
det är en jobbig dag backar de lite 
eller tar det lugnare. 

Vi bor 3,5 mil från Bollnäs så han 
åker skolskjuts men han stortrivs och 
det är aldrig problem för honom att 
åka dit. 
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eleverna, att kom-
munerna inte är 
beredda att beta-
la för den kvalitet 
som skolan kan 
ge. 

Ett annat pro-
blem för Hög-
hammarskolan är 
att lokalerna är 
spridda på så 
många olika håll 
i Bollnäs, vilket 
kräver ett trans-

portsystem och mycket information.  ●

Fakta Höghammarskolan

Träningsskola med årskurs 
1-10 samt gymnasiesärskola (4-åriga 
utbildningar).
ANTAL ELEVER: 340.
PEDAGOGIK: Att förbereda eleverna för ett 
så självständigt liv som möjligt med 
arbete/sysselsättning, boende och fritid.
SKOLLEDNING: Särskolechef Kjell 
Gyllenswärd, fem rektorer och tre 
boendechefer.
WEBBADRESS: www.hoghammar.se

FÖRÄLDRAKOMMENTAR

Kjell Gyllenswärd.
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abiliteket i Täby anpas-
sar arbetssätt och peda-
gogik efter varje barns 
individuella behov, det 
har varit ett medvetet 
arbetssätt från första 

början och skolan tycker det fungerar 
mycket bra. 

På skolan går barn med olika rörelse-
hinder, från muskelsjukdomar till cp-
skador. Alla har även någon kommuni-
kationsnedsättning när det gäller syn, 
hörsel etcetera.

Klasserna är åldersintegrerade och även 
ämnena är ibland integrerade. Barnen ar-
betar i klasser på fyra till fem barn. Ålders-
skillnaden kan var tre till fyra år och det 
viktiga är att barnen kan samverka och 
har ett utbyte av varandra.

Här har eleven tillgång till förskola/sko-
la, fritidsverksamhet, sjukgymnast, logo-
ped, arbetsterapeut och specialpedagog, 
allt under ett tak. 

Rektor Annika Strömberg ser att resultat 
och framsteg är mycket 
goda. ”Våra elever behö-
ver få god tid på sig att nå 
sina mål. Det är deras rät-
tighet tycker vi”, säger 
hon. De flesta barn går i 
träningsskola så alla får 
det stöd de behöver för 
att nå målen. 

Habiliteket arbetar 
mycket med koordination mellan hem 
och förskola/skola/fritidsverksamhet/
kortidsboende. I kommunikationen 
med föräldrar tar skolan hjälp av bland 

annat kontaktböcker och skolråd, där 
det finns föräldrarepresentanter från al-
la skolstadier. 

Idrotten leds av tre sjukgymnaster och 
alla barn som kan är med i grupp, övriga 
får individuell träning. Barnen rider och 
simmar en gång i veckan tillsammans 
med sjukgymnaster, arbetsterapeuter 
och skolpersonal.

Verksamheten växer konstant och 
personalen arbetar mycket med att ut-
veckla verksamheten. Habilitekets störs-
ta problem är lokaler och att skolan på 
sikt kan komma att växa ur de nuvaran-
de lokalerna.

– Men vi brukar hitta lösningar, säger 
Annika Strömberg. 

Den ursprungliga tanken med Habili-
teket var att barnen och föräldrarna inte 
skulle behöva tvingas åka fram och till-
baka mellan olika inrättningar för habi-
litering med mera. 

Här finns habilitering och skola till-
sammans, vilket betyder att man kan ta 
större hänsyn till barnens egen ork och 
motivation. Det är möjligt att flytta på 
habiliteringstid, kanske byta tid mellan 
habilitering och skoltid. Arbetsmodellen 
som har utarbetats bygger på att allt ska 
fungera ihop.

Ett tips från Annika till föräldrar som 
letar skola till sitt barn är att först tänka 
igenom vad barnet behöver. ”Boka tid 
och ta god tid på er att diskutera igenom 

Annika 
Strömberg.

Fakta Habiliteket

H

HABILITEKET TÄBY

Alla får 
rätt stöd
Skola och habilitering 
inom samma väggar? 
På Habiliteket i Täby har 
drömmen förverkligats.

Förskola, särskola, grundskola, fritids- och 
kortidsverksamhet och integrerad habilitering.
ANTAL ELEVER: 25.
PEDAGOGIK: Anpassad för varje elev.
PRIVAT/KOMMUNALT ÄGANDE: Privat.
REKTOR: Annika Strömberg. 
WEBBADRESS: www.habiliteket.se

”Jag har en son som idag 
är sex år och som 
beviljades plats på 
Habiliteket när han 
fyllde tre. Vi bor inte i 
Täby kommun men blev 
tipsade av vår kurator 
och kommunen gjorde 
bedömningen att det var 
det bästa alternativet för 
vår son. 

Det var en stor lättnad för oss att 
äntligen kunna känna oss trygga i 
vardagen och veta att han har det bra och 
får bästa möjliga utvecklingsmöjligheter. 

En av fördelarna är att antalet vårdkon-
takter har minskat betydligt. På plats i 
vardagen finns sjukgymnast, lekpedagog, 
arbetsterapeut, övrig personal och lärare i 
skolan/förskolan. Överlag är personalen 
motiverad, kunnig och tycker om sitt 
jobb och sina elever. 

Det finns också tillgång till en 
integrerad kortidsverksamhet som gör 
att barnen kan stanna kvar i sin skol- 
eller förskolemiljö under kvällar/helger. 
I vissa fall finns även samma personal 
på plats som under ordinarie verksam-
het.” 

Anna Lövgren

Natalie Kettunen är en av Habilite-
kets duktiga högstadieelever. 

Foto: Annika Strömberg

FÖRÄLDRAKOMMENTAR

Anna har en 
son på Habi-
liteket.
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”Fröken, fröken jag kan.”
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abanskolan startades 
1997 av Age Sanner Pers-
son och Annika Isaksson 
sedan de känt sig motar-
betade av den dåvarande 
skolledningen i lands-

tingets regi. En av fördelarna med att star-
ta eget är att man kan handplocka perso-
nal som är intresserad av skolans pedago-
gik och därmed får man en engagerad 
och kunnig personalstab.

Pedagogiken är speciell. Med dramaöv-
ningar som grund stärks elevens själv-
känsla, tillit till sig själv, sina kamrater och 
till personalen som deltar i övningarna. 
Eleverna får en medvetenhet om sina för-
mågor, motoriskt och verbalt, samt får 
möjlighet att utveckla sin fantasi och ska-
parförmåga. Med detta som grund ökar 
möjligheterna att ta till sig den teoretiska 
undervisningen. Skolan lägger stor vikt 
vid att alla elever ska få åtnjuta det som 
samhället har att erbjuda i form av kul-
turaktiviteter som teater, dans, bio, konst-
utställningar och muséer.

Skolan ligger i en egen byggnad med 
närhet till fyra andra grundskolor. En 

grupp högstadieelever har varit i skolan i 
perioder för att läsa sagor för eleverna på 
Labanskolan. Även samarbete med en 
förberedelseklass och en annan friskola 
med gemensamma musik- och danslek-
tioner har förekommit. 

– I höst har vi haft ett samarbete med 
en fristående gymnasieskola som bland 
annat utbildar sjuksköterskor och brand-
män, som behöver kunskap om barn med 
särskilda behov, säger Annika Isaksson.

Vilka elever passar då in på skolan? 
Enligt Age och Annika vänder sig skolan 
till elever som behöver en kreativ och 
händelserik skolmiljö och som inspire-
ras av och utvecklas i samvaro med an-
dra människor. Tyvärr har skolan inte 
möjlighet att ta emot elever med stort 
vårdbehov, lokalerna kan inte rymma 
skrymmande hjälpmedel.

Hur nöjda är elever och föräldrar med 
skolan? En enkätundersökning har föl-
jande kommentar från en mamma: ”Som 
förälder känner man sig trygg och glad 
när man lämnat på skolan. Man önskar 
att alla barn fick gå här där barnen får 
växa och odla små egna personligheter i 
en varm och tillåtande miljö.”

Labanskolan, Uppsala

En kreativ och 
händelserik skolmiljö

L
Saxat från föräldraenkäten: 

”Föreställ dig den där känslan av att 

hitta rätt. Som då man reser med 

tåg i Indien. När man äntligen har 

lokaliserat rätt tågstation, rusat 

längs ett otal oändligt långa per-

ronger och till sist funnit sitt namn 

på en upptejpad passagerarlista 

utanför en av vagnarna. Knuffats 

ombord med jätteryggsäcken och 

sjunkit ner på galonsätet. Alla 

ansikten runt omkring ler vänligt 

och man ler tillbaka och säger 

’hello’ medan man torkar svetten ur 

pannan och pustar ut. Samma käns-

la fyller mig på Labanskolan. Om 

och om igen. Känslan av att ha 

hittat rätt i livets villervalla.”

Med dramaövningar som grund stärks elevernas 
självkänsla. Skolan handplockar lärare som är 
intresserade av dess pedagogik.

”Jag har sysslat med skolfrågor i trettio år 
som förälder, lärare, utbildare och 
journalist. Min erfarenhet säger mig att 
särskolan inte behöver en egen skolform 
men att det är grundskolan som ska 
närma sig särskolan och inte tvärtom. 

Labanskolan ser till helheten hos 
varje elev, uppmuntrar till samarbete 
där de hjälps åt utan att konkurrera. 
Och det viktigaste vid allt lärande: Man 
får ha roligt. Glädjen och humorn är de 
främsta ingredienserna för motivation. 
Men den nödvändiga motivationen 
kommer nyfikenheten att lära. Lusten 
att lära för livet och inte för skolan.”

Lasse Nohrstedt

FÖRÄLDRAKOMMENTAR

                                                                                                   Fotograf Tomas Björnrun
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Fakta Labanskolan

Ambitionen är att utöka skolan utan att 
växa för mycket. Ett problem är att kom-
munen verkar avstå från att informera 
nya föräldrar om möjligheten att söka till 
Labanskolan. 

Trots det sprids informationen från 
nöjda föräldrar med ungdomar på 
Labanskolan. Dessutom är skolan en öp-
pen verksamhet med många aktiviteter 
som vänder sig till allmänheten, till ex-
empel teaterföreställningar under vår-
terminen, vernissage under kulturveck-
an i november och Luciasoaré i decem-
ber. Skolan har även gjort påtryckningar 

till kommunstyrelsens barn- och ung-
domsnämnd, vilket nu äntligen har re-
sulterat i att skolan får vara med vid in-
formation till nybörjarföräldrar.

Age och Annika tycker att föräldrar som 
väljer skola inte ska vara rädda att besö-
ka skolor både i egen kommun och 
grannkomuner. Att prata med andra för-
äldrar som har barn med rätt till särsko-
la  är också oerhört värdefullt. 

– Gå på magkänsla, säger Annika, som 
själv har en funktionshindrad son.

Idrott har eleverna flera gånger i veck-

an, både i idrottshall och i simhall. Det 
mest populära är att utnyttja redskapen i 
hallen för att göra banor. Badminton, 
boule, innebandy och fotboll är också 
populärt. Det är viktigt att det finns gott 
om tid så att eleverna själva får träna av- 
och påklädning, knäppa, knyta och 
plocka i ordning sina kläder.

Som i alla miljöer där barn vistas före-
kommer ibland irritation. Det är viktigt 
att lösa uppkomna situationer snabbt och 
det vanligaste är att grupperna delas upp i 
mindre och pratar om de aktuella händel-
serna. ●

Fristående privatägd särskola på 
träningsskole- och grundsärskolenivå 
samt fyraårig gymnasiersärskola.
ANTAL ELEVER: 16.
INRIKTNING: Kulturskola med inriktning på 
drama/teater, bild och  musik.
PEDAGOGIK: Att stärka elevens självkänsla 
genom exempelvis dramaövningar
SKOLLEDARE: Age Sanner 
Persson och Annika 
Isaksson.
WEBBADRESS: 
www.labanskolan.se

Kalle sminkar Murat.                                                             Fotograf Age Sanner Persson

Ågrenska är en unik, utvecklande 
mötesplats och ett nationellt 
kompetenscentrum. 
Vi bedriver verksamheter utifrån 
ett helhets- och livsperspektiv för 
barn, ungdomar och vuxna med 
funktionsnedsättningar, 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 21 Akondroplasi
  V 22 Dyskinetisk cerebral pares 

V 24 Angelmans syndrom
V 35 Bendysmeli
V 37  Barncancerfonden. Tonåringar som  
 har haft kraniofaryngeom
V 39 Akondroplasi (från 12 år)
V 41 Albinism
V 43 Ektodermal dysplasi
V 45 Neurofi bromatos
V 46 Barncancerfonden. Tonåringar som  
 har haft osteosarkom
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-
nedsättningar 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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SKOLTEMA kraft

arlskrona Montessori  -
fri skola startade med 
missnöje över kommu-
nen. Det var långt till 
beslut och det fanns en 
önskan hos de pedago-

ger och föräldrar som startade skolan att 
kunna påverka. Att alla skulle kunna bli 
hörda med respekt.

Fortfarande gäller att ”föräldrar och 
barns sanning är utgångspunkten”, men 
på sju år har skolan vuxit från 60 barn 
till 226 och 40 medarbetare och nästa år 
går de första niorna ut.

Skolan bygger på Maria Montessoris 
pedagogik och rektor Helen Allevang 
berättar att pedagogiken används för att 
förverkliga skolplanen. Det är viktigt att 

inte bara titta på läsning och skrivning, 
barnet måste vara tryggt i skolan för att 
kunna utvecklas. Basen i pedagogiken 
och den gemensamma värdegrunden är 
viktig för skolan.

På förmiddagen planeras lite längre ar-
betspass och på eftermiddagen, då bar-
nen har störst behov av att röra på sig, 
planeras gymnastiklektionerna in. Efter-
som man har en egen gymnastiksal är det 
ganska enkelt att planera tider. Skolan ut-
går inte från genomsnittet vid planering 
utan från de barn som behöver stöd.

På skolan finns barn med många olika 
funktionshinder som Asperger syndrom, 
autism, dyslexi och rörelsehinder. Ut-
gångs punkten är individen och om ett 
fritt arbetssätt inte fungerar sätter sko-

lan ramar som passar eleven för bästa 
möjliga utveckling. Lärarnas arbetssätt 
är i grunden personinriktat och anpassat 
för var och en, så om vissa elever behö-
ver mer kontroll eller andra kontrollsätt 
är det inget problem. 

En skillnad mellan barn med och utan 
funktionshinder är att kontakten med 
hemmet tar en större plats för de först-
nämnda. Helen berättar hur viktigt det 
är att personalen har kunskap om funk-
tionshindret för att ha möjlighet att han-
tera kontakten med hemmet.

Skolan ligger bra till i de olika mätning-
arna som görs varje år, både den som görs 
av kommunen och den som skolan själv 
gör. Kritiska åsikter välkomnas för att rät-
ta till missnöje och fel som kan uppstå. 
Föräldrarna är en viktig del av skolan och 
det har medvetet skapats ett klimat där 
det är okej att fråga och ta kontakt.

Mobbning och utanförskap finns na-
turligtvis även på en liten skola som den-
na, men skolan anser att lösningen är 
snabba samtal, kontakt med föräldrar och 
kamratstödjare. Att behandla alla lika är 
en förutsättning. Skolan jobbar även med 
att ha förståelse för att föräldrarna själva 
kan ha en ”ryggsäck” från sina år i skolan, 
med egna jobbiga erfarenheter av utan-
förskap och dålig självkänsla.

I och med att skolan har vuxit varje år 
och ny personal tillkommit hela tiden 
ser Helen nu fram mot att utveckla och 
följa upp verksamheten. 

– Låt oss vara still och jobba med det 
som finns nu, säger Helen.

Helens tips till föräldrar som letar skola 
till sitt barn är att besöka så många sko-
lor som möjligt och prata med rektor, 
fråga hur skolan tror att barnen kommer 
att passa in där. 

Tips till de som planerar att starta en 
skola är att börja i det lilla, skaffa en ge-
mensam värdegrund som tydligt kom-
municeras både externt och till ny per-
sonal, jobba med arbetslag och att be-
möta föräldrar. ●

Karlskrona Montessorifriskola

”Föräldrarnas och barnens 
sanning är utgångspunkten”

Fakta Karlskrona Montesorifriskola
Privatägd friskola med Montessoripedagogik för 
klasserna f-9. Engelska som förstärkning.
ANTAL ELEVER: 226.
REKTOR: Helen E Allevang.
WEBBADRESS: www.karlskronamontessori.com

Elever på Karlskrona Montesorifri-
skola. Här får man göra bort 

sig, och här får man 
vara duktig, säger 

rektor Helen 
Allevang.
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K

En liten personlig skola med egen gymnastiksal 
och snart en egen förskola med traditionsenlig 
höstmarknad och loppis på Gräsvik. Vi behöver 
vila i växandet nu, säger Helen Allevang, så att vi 
kan hålla vårt motto.
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”Vår sons skola är verkligen en god 
förebild. Han går på en Montessori-
friskola och vi hade mycket oro innan 
han skulle börja men har bara blivit 
positivt bemötta hela tiden. De är glada 
att vi är engagerade och det underlättar 
ju otroligt att vi verkligen har fått vara 
med och påverka. Detta gäller både 
undervisning och den fysiska miljön.

Den som håller samman allt hos oss 
och är ett stort stöd är vår underbara 
rektor Helen E Allevang. Hon är alltid 
positiv och öppen för olika lösningar så 
jag vill gärna föreslå henne och hela 
personalen i förskoleklassen och ettan 
(lärare och fritids) som ypperliga 
exempel på hur man skapar en härlig 
skolmiljö för alla!

Varje barn arbetar utifrån en individu-
ell planering som man gör upp för varje 
vecka tillsammans med sin lärare. 
Barnet väljer alltså själv när det vill 
jobba med de olika ämnena och det gör 
det också möjligt för vår son, som inte 
orkar fysiskt så mycket, att lägga upp 
arbetet så att när han blir trött i handen 
efter att ha skrivit så kan han ta tag i och 

jobba med något annat istället. 
Det gör också att när barnet är mitt 

upp i något som han eller hon tycker är 
roligt så kan det arbeta vidare utan att 
behöva bryta för något annat. Barnen 
väljer själva när de vill ta en paus för 
frukt (inom en viss tid på förmiddagen 
men de har ändå sin fria vilja).

Vi som föräldrar känner att sättet att 
möta barnet och föräldrarna på har 
varit oerhört positivt. 

Vi var oroliga inför skolstarten, för vi 
har hört så mycket negativt om att det 
är mycket svårigheter för barn med 
speciella behov i skolan, och speciellt 
eftersom det är en friskola vi valt till 
våra barn. Vi stämde möte med rektorn 

ett år före skolstart och efter det mötet 
kände vi oss mycket lugnare. Vi blev 
mycket positivt bemötta, inget fokus på 
problemen utan på möjligheterna,  hur 
vi skulle kunna lösa Olles vardag. Vi har 
aldrig känt att vår son är en belastning 
för skolan på något sätt utan endast en 
tillgång. Det är jätteskönt!

Vi har haft regelbundna möten där vi 
stämt av med avlämnande personal från 
dagis. Olle och dagispersonalen var på 
besök i skolan några gånger, och vi har 
sedan fortsatt att hålla en bra och öppen 
kontakt med rektor och annan personal. 
Det är lätt att höra av sig om något inte 
fungerar och vi har alltid blivit respekte-
rade. De har lyssnat och hittills har vi 
kunnat lösa det som inte fungerat. 

Vi känner oss trygga när han är i 
skolan och vet att han har det bra. 
Skolan arbetar jättemycket med synsät-
tet att alla är olika, man är bra på olika 
saker, och man respekterar varandra 
utifrån det. Man tävlar inte mot någon 
annan utan mot sig själv om man vill bli 
bättre. 

Det är en montessorifriskola och de 
jobbar efter mottot: Hjälp mig att hjälpa 
mig själv. Det känns som att det är en 
bra inställning att jobba utifrån. 

Ulrika Benskjöld
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Ulrika Benskjöld med sonen Olle.

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

om barn med 
funktionshinder

Ja tack, jag beställer:
Prova 3 nummer för 149 kronor inkl moms

10 nummer för 398 kronor inkl moms

Info om teman, utgivningsplan och annonspriser

Namn: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Adress: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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

Telefon: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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

Övrigt meddelande: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . FK0707

Välj ett alternativ!

Klipp ut & posta kupongen 
i ett kuvert till FaktaPress,

Backebogatan 3, 129 40  Hägersten.
Eller maila till:

 info@faktapress.se
}

För Dig som har barn i behov av särskilt stöd!

Sänd beställningen till FaktaPress, Backebogatan 3, 129 40  Hägersten. Eller maila till: info@faktapress.se
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KONFIRMATION kraft
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i hälsar på i Stiftsgården 
Åkersberg i Höör när 
konfirmationslägret har 
pågått ett par veckor och 
alla 31 ungdomarna och 
åtta ledarna har blivit 

varma i kläderna. Lena Petersson, läger-
chef och präst, tar oss med på en rund-
vandring bland alla aktiviteter – alltifrån 
filminspelning och fotoprojekt till för-
beredelser för en musikal och övernatt-
ning ute i det fria (två nätter på en scout-
lägerplats vid Ringsjön). 

Det händer väldigt mycket i lokalerna 
– överallt är det så mycket aktiviteter att 
man knappast reflekterar över att det här 
lägret är gemensamt för ungdomar med 
och utan utvecklingsstörning. Hälften av 
ungdomarna har funktionshinder av nå-

got slag, men det är bara någon enstaka 
som har med sig personlig assistent.

Ambitionen är hög, inte bara på pap-
peret utan också i verkligheten. Man gör 
nästan allt tillsammans, i små eller stora 
grupper. Ungdomarna från vanliga sko-
lor ska inte vara ledsagare – utan kompi-
sar – till ungdomarna som kommer från 
särskolor. Det är välfyllda dagar och de-
taljerade scheman som gäller. De åtta le-
darna har ansvar för var sitt rum med 
fyra ungdomar varav två från särskolor. 
De fungerar som sociala ledare, även om 
de inte bor med ungdomarna. 

– Konfirmanderna måste själva klara 
natten med tre kompisar, säger Lena 
Petersson. Ofta klarar de sig hyfsat på 
egen hand och behöver bara hjälp med 
att påminnas om sådant som kläder och 
tandborstning. 

Under de fyra veckor som lägret pågår 
åker ungdomarna aldrig hem men där-

emot är familj och vänner välkomna att 
göra besök vid två tillfällen. Sedan möts 
alla den sista helgen, då konfirmationen 
äger rum i Frihetens kapell på stiftsgår-
den. Varje ungdom får bjuda in sex, sju 
personer – sedan är det fullt.

Musik och drama sätter prägel på 
verksamheten och därför är musiklära-
ren och biträdande lägerchefen Göran 
Söderqvist en nyckelperson med full koll 
på vem som lämpligen spelar de olika 
instrumenten.

När vi gör vårt besök har det gått ett par 
veckor sedan konfirmanderna samlades 
för första gången i samband med en kort 
gudstjänst, varpå de packade upp och 
genomförde några enkla aktiviteter för 
att lära känna varandra.

– Vi gjorde små aktiviteter i grupper på 
två eller tre personer. Lite skoj och lite all-
var, lite dramaövningar och lite träning i 
teckenspråk, berättar Lena Petersson. 

Sedan har dagarna varit väldigt lika 
varandra med fasta rutiner och mor-
gonbön och aftonbön i kapellet – men 
ändå olika eftersom schemat har rymt 
en mängd spännande aktiviteter. Upp-
levelse vandringarna till exempel. Istället 
för att berätta om händelser ur Bibeln 
går eleverna på vandring i stiftgårdens 
park – och där får de låtsas att de vand-
rar genom öknen, korsar Röda havet 
och så vidare. Konfirmanderna får kon-
kret uppleva historiska händelser och 
själva spela med som Jesus lärjungar, 
soldater, folket som ropar och som Pon-
tius Pilatus.

Kärlek och vänskap är viktiga samtals-
ämnen på konfirmationslägret. Liksom 
ondskan i världen, frågor om liv och 
död. Vad som är rätt och fel, ont och 
gott, att vara en människa i den globala 
miljön. 

Efter lunch tar alla det lugnt ett tag – 
då har man sin egen timme då man själv 
kan bestämma om man ska spela musik-
instrument, hjälpa trädgårdsmästaren 
eller bara ta det lugnt och vila. 

Sedan vidtar åter de organiserade akti-
viteterna med till exempel bad eller 
sport, filminspelning, foto eller förbere-
delser för musikalen. 

Musikalen handlar om Jona som ham-
nade i en fiskmage. 

På kvällarna varierar programmet – 
lägerbål, sångkväll, bio, upplevelsevand-
ringar. Eller kulturkvällar då ungdomar-
na själva uppträder genom att mima, 
spela instrument eller rullstolsdansa. En 
gång i veckan är det disco.

Lika inför varandra
Konfi rmationsläger där ungdomar med och 
utan funktionsnedsättning är med på lika villkor 
är fortfarande ovanliga – men de som fi nns är 
mycket populära. 

Text: Valter Bengtsson
valter.bengtsson@faktapress.se

V

”Konfi rmanderna måste själva 
  klara natten med tre kompisar. Ofta 
behöver de bara påminnas om sådant som 
            kläder och tandborstning.” 

Dramaövningar har underlättat för ungdomarna att lära känna varandra.
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På bilderna ser du:
1. Sara Karlsson
2. Hanna Kärrefors
3. Sanna Rosén
4. Längst bak: Sabina Jons-
son, Hanna Hansson-Lustig, Erik 
Winqvist. Fram: Niklas Johans-
son, Maria Holmgren, Lina Malm, 
Oskar Törnklev och Oskar Kre-
nell
5. Pontus Helming
6. Jacob Kajrup

11

2

3

4

5

6

Åkersbergs integrerade konfirma-
tionsläger är synnerligen populära 
och många anmäler intresse flera år i 
förväg. Längsta kön har platserna för 
ungdomar utan utvecklingsstörning. 

Vad är det som lockar?
– För ungdomar i särskolan är det 

här ett bra alternativ eftersom vi har 
fasta strukturer och många ledare. 
Våra aktiviteter betyder mycket för 
att underlätta för ungdomarna att 
bli vuxna och självständiga, säger 
Lena Petersson.

Och vad lockar andra ungdo-
mar?

– Det goda ryktet och att vår kon-
firmationsutbildning är så upple-
velsebaserad, tror Lena Petersson, 
som själv är expert på upplevelse-
baserad inlärning och tillsammans 
med pedagoger har skrivit ett par 
böcker om ämnet. 

– Vi har så många konkreta in-
slag och gemenskapen med ung-
domar med olika bakgrund ger så 
mycket mer. Här får man en extra 
dimension, man lär sig att ta av 
sig sin mask.

Lena menar att man lyckas bra 
med att skapa ett läger som är 
bra för både vanliga skolelever 
och särskoleelever. 

– Lägret är för båda grupperna, 
inte på någon annans bekostnad, 
säger Lena som också berättar att 
alla som vill får många möjlig-
heter till fördjupade samtal. 

Lägret är så populärt att man har 
svårt att kunna ta emot alla som vill 
delta. Samtidigt är många föräldrar 
till barn i särskolan oroliga för hur en 
fyra veckor lång lägervistelse ska av-
löpa. Det klarar inte mitt barn, tänker 
många, men Lena tycker att föräldrar-
na ofta är alltför rädda och försiktiga. 

– Ja så är det. Många mår väldigt 
bra här och i de allra flesta fallen får 
de en god utveckling.

Samtidigt händer det förstås att 
ungdomar inte klarar av lägret på 
Åkersberg, men ofta kan sådana situa-
tioner lösas på ett bra sätt ändå. För 
ungdomar som har grava funktions-
hinder och behöver assistent hela dyg-
net arrangerar Furuboda folkhögskola 
konfirmandläger. 

Drygt 10 000 kronor kostar det att del-
ta på konfirmationslägret – en hög av-
gift kan tyckas men lägret pågår i fyra 
veckor och är ambitiöst och kyrkan står 
själv för lika stor del av kostnaderna. 
För ungdomar från särskolan blir kost-
naden många gånger lägre, eller ingen 
alls, då kommunernas LSS-handläggare 
ofta bedömer detta som en avgiftsbefri-
ad korttidsvistelse.

Så tycker ungdomarna själva, 
se nästa sida.

”Lägret är för alla, 
inte på någon 
annans 
bekostnad.”
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acob Kajrup tyckte först 
att konfirmationslägret 
på Stiftsgården Åkers-
berg lät som ”rena mar-
drömmen” för en 15-
årig kille, men när vi 

träffar honom efter ett par veckors läger-
vistelse låter det helt annorlunda.

– Jag har haft väldigt kul! Jag var nega-
tiv till en början eftersom det var så myck-
et regler och så strukturerat, säger Jacob 
som kommer från Gerds Köpinge nära 
Kristianstad.

Lägret blev en positiv överraskning och 
det berodde mycket på den ovanliga 
blandningen av ungefär lika många ung-
domar från vanliga skolor som från sär-
skolor.

– Det blev en rolig blandning av kultu-
rer och olika människor. Vi har gjort 
mycket tillsammans och haft kul hela ti-
den, berättar Jacob.

– Visst har det funnits konflikter och 
situationer där vi inte har fungerat till-
sammans, men det har också varit bra, 
eftersom vi har tagit itu med problemen. 
Ibland behövs konflikter för att man ska 
förstå, resonerar Jacob.

Vad är det viktigaste du har lärt dig 
på lägret?

– Det är många saker, men framförallt 
har jag blivit mycket mer öppen för de 
som har problem och jag har sett hur bra 
ungdomar med funktionshinder kan ut-
vecklas. På det här lägret har nog alla gått 
framåt och jag tror att alla känner att de 
har haft jättekul.

Vilken nytta tror du att du får av det-
ta i framtiden i skolan och på fritiden?

– Jag får nog nytta av många saker jag 
lärt mig här, men kanske allra viktigast 

är att jag kommer att känna en större 
trygghet när jag är med kompisar. Jag 
har alltid förstått man vinner på att vara 
snäll, men att jag har nog inte alltid varit 
så snäll som jag själv har tyckt. Efter det 
här lägret kommer jag att behandla an-
dra människor annorlunda.

– Och så ska jag fortsätta meditera, 
som jag har lärt mig här på lägret, det 
blir man lugnare av som person.

Andra bra saker med lägret?
– Jag har spelat mycket gitarr, minst en 

timme varje dag. 
Du är med i musikalen?
– Ja, jag spelar gitarr och trummor.

Nära kompisarna
Sanna Rosén, också hon 15 år, från 
Bromölla har lite svårt att bestämma sig 
för vad som varit det bästa med lägret. 

– Nästan allt har varit kul. Medita tio-
nerna, upplevelse vandringar na – när vi 
gick långt och letade efter Jesus. 

– Att vara i lite mindre grupper har 
också varit bra, då har man kommit nära 
kompisarna. 

– Innan var man lite blyg, men inte 
här, här kan man vara som man vill. När 
man bor tillsammans så lång tid kom-
mer man varandra nära. 

Hemlängtan?
– Nej jag längtar inte hem utan till per-

soner, men de får komma hit istället.
Vad har du lärt dig?
– Hur man är mot folk, det har vi lärt 

oss jättemycket om här. 

Hanna Kärrefors, 15 år, från Olarp, tyck-
er att det roligaste har varit att titta på 
film. Det har blivit en del Disneyfilmer 
tillsammans med lägerkompisen Marika. 

Hanna har också flitigt jobbat med att 
måla dekor till musikalen om Jona i fis-
kens mage. Allra roligast har kanske än-
då discot varit.

Sara Karlsson, snart 17 år, från Bro-
mölla, tycker att arbetet med musikalen 
varit det roligaste – i musikalen både 
sjunger hon och spelar på quiro, ett latin-
amerikanskt instrument i trä.

Här behöver 
ingen hålla 
masken
Så tyckte ungdomarna om att vara på läger 
med elever från en annan typ av skola.

J

Bakre raden: William Uudelepp, Henrik 
Fredriksson, Lisa Olsson och Jose fi n 
Walther. Främre raden: Anton Kuylenstier-
na, Helmer Lorensson och Marika Glanz.

”Det blir en rolig blandning av kulturer 
       och olika människor. Vi har gjort mycket
                     tillsammans och haft roligt hela tiden.” 
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Lena Petersson, Hanna Kärrefors, Sara 
Karlsson.

– Jag har lärt mig jättemycket, om hur 
man är själv och i umgänget med andra 
unga och vuxna. I dramaverksamheten 
har jag lärt mig hur man kan uttrycka sig 
och att samarbeta med andra. 

– Vi har haft väldigt roliga diskussio-
ner – om kärlek, lycka. Vem jag är, vem 
du är. Om vänner och familj.

Vad kommer du att få mest nytta av?
– Hur man umgås med andra männis-

kor.
Vad tycker du om att lägret är gemen-

samt för ungdomar med och utan funk-
tionshinder?

– Det är jättekul och jag har fått veta så 
mycket om hur man hanterar funktions-
hinder.

Lägret är ett samarbete med scouterna 
och följande helg väntade ett scoutläger 
med övernattning under vindskydd, 
men för Sara kändes det bara naturligt, 

eftersom hon själv varit scout sedan sju-
årsåldern.

Den här dagen har regnet öst ned utan 
avbrott och utsikterna till sol och värme 
är inte så lovande inför helgen, fast Sara 
verkar inte speciellt orolig för helgens 
scoutäventyr.

– Bara det blir lite bättre väder, men 
även om det blir regn så blir det kul. 

Pontus Helming, 16 år, från Malmö, spe-
lar sjöman i musikalen som ska framfö-
ras i kapellet på konfirmationsdagen. 
Han trivs på konfirmationslägret och 
känner ingen hemlängtan. Han går i sär-
skola i Berga i Limhamn. Hans svar är li-
ka korta som tydliga.

Vad är det bästa på lägret? 
– Dramat. 
Vad önskar du dig i konfirmations-

present? 
– Kläder. ●
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är Idrottsgymnasiet i 
Bollnäs behövde ledare 
och tränare i slutet av 
1990-talet tog Anders 
Olsson chansen. År 2002 
fick han även anställ-

ning på Svenskt Utvecklingscentrum för 
Handikappidrott (SUH). Sedan dess har 
han tränat och testat svenska landslags-
paralympier, fungerat som lärare på sko-
lan samt varit högst inblandad när 
Paralympiska skoldagar formats till vad 
det är idag. 

– Det började som ett europeiskt pro-
jekt mellan sex länder. Jag var med och 
startade den svenska grenen, säger han. 

Vid en gemensam konferens länderna 
emellan byttes erfarenheter och ett 
grundläggande koncept togs fram. 
Därefter har det varit upp till varje na-
tion att ytterligare putsa och slipa på 
upplägget. För Sveriges del innebar det 
att vintersporter lades till. Något som 
bland annat de grekiska representanter-
na fann spännande och ”exotiskt”. 

– Det var rätt stor skillnad i upplägg 
mellan länderna. Grekland var till exem-
pel ganska inställt på mer kulturella in-
slag, som att teckna och måla. Och 
Belgien, som ligger långt framme inom 
det här, ville att eleverna först skulle läsa 
och lära om handikappidrott, och att de 
därefter skulle få prova på. 

– Vi vill vara mer aktiva från början, 
allra helst med tanke på hur små barnen 
är. Vi tror att det är bra att först få testa 
olika idrotter under en dag, träffa idrot-
tare med funktionshinder och prova till-
gängligheten i närmiljön kring skolan 
och att därefter följa upp med samtal 
och ytterligare aktiviteter kring dagen, 

funktionshinder och erfarenheter, säger 
Anders Olsson. 

Det svenska upplägget väckte så stort 
intresse av övriga europeiska samarbets-
partners att Anders Olsson & Co fick 
uppdraget att arrangera en slutkonfe-
rens i Åre 2006 med ski-cart och sit-ski 
som populära inslag. Kulturkramarna 
var uppenbara. 

Fram till idag har tio paralympiska da-
gar genomförts med skolor i Bollnäs, 
Sandviken, Åre och Gävle. Samtliga da-
gar har byggt på ett grundkoncept som 
låter elever under en dag prova på para-
lympiska idrotter som rullstolsbasket, 
goalboll, bordtennis, friidrott, kryckfot-
boll (som var uppvisningsgren i senaste 
Paralympics), därtill har de fått träffa 
idrottare med funktionshinder, se en vi-
deo om idrott och funktionshinder samt 
testa tillgängligheten i sin egen skola. 

Och mottagandet har varit mycket 
gott. Åtminstone om man får tro den lä-
rare och den elev som Föräldrakraft va-
rit i kontakt med. 

Anton Hyving är elva år och går i fem-
te klass i Kilbergsskolan i Bollnäs, som 
tillhört pilotgruppen. 

– Det var kul att åka rullstol, och att 
spela rullstolspingis, säger han.

Var det något som inte var kul? 
– Nej, men läskigaste var att vara blind. 

Man fick turas om att ha en bindel för 
ögonen så skulle de andra klappa hän-
derna och göra ljud så att man visste var 
man var och vart man skulle, säger han. 

Förstår du bättre nu än tidigare vad 
det kan innebära att ha ett funktions-
hinder? 

– Ja, det tror jag. Man förstår hur svårt 
det är och hur det till exempel blinda 
kan ha det. 

Tommy Johansson är lärare på skolan: 
– Dagen blev mycket positiv. Ungarna 

tyckte allting var jätteroligt. Och så tror 
jag att det kan vara bra att de får se hur 
paralympisk idrott går till och hur per-
soner med funktionshinder har det. 

På Svenskt utvecklingscentrum för han-
dikappidrott, SUH, har man också märkt 
att projektet är omtyckt. 

– Intresset har varit mycket stort och 
en del andra skolor har varit upprörda 
att de inte fått prova på. En elev sa efter 
en paralympisk skoldag att han önskade 
sig en rullstol, säger Jenny Rosell, koor-
dinator för information och utbildning 
på SUH. 

Anders Olsson väljer gärna begreppet 
mervärde, när han ger sin syn på projek-
tet och dess mening och mål. 

Paralympiska skoldagar

Funkis för 
en dag
Med projektet Paralympiska skoldagar får 
elever prova på hur det kan vara att ha ett 
funktionshinder. Mottagandet så här långt är 
närmast succéartat. Nu väntar nästa utma-
ning: Att nå ut till landets alla skolor.  

Text: Mikael Nyberg
mikael.nyberg@faktapress.se

N
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– Elever har varit roade, och samtidigt 
kan där ha uppstått ett mervärde. 

Mervärdet han syftar på leder som en 
röd tråd genom hela projektet och för-
klarar varför så mycket energi läggs ned 
på att få elever att testa att sitta i rullstol, 
eller gå omkring med bindel för ögonen. 
Det handlar om att skapa en öppen atti-
tyd för funktionshinder i allmänhet. Och 
om rekrytering till handikappidrotten. 

– Man ska inte ta för lätt på det heller, 
en rullstol är ingen leksak, den är ett 
hjälpmedel. Men en elev som fått testa 
att simulera ett funktionshinder och 
prova på olika hjälpmedel kommer inte 
att ha fördomar mot personer med funk-
tionshinder när de blir vuxna, säger han. 

Paralympiska skoldagar har möjlighet 
att faktiskt åstadkomma något mycket 
stort. Att förstärka den öppna attityd in-

för funktionshinder och personer med 
funktionshinder som barn i åldrarna sex 
till tolv år har. 

Att konceptet fungerar står utanför allt 
tvivel. Men värdet av paralympiska skol-
dagar står och faller med hur många som 
faktiskt kommer att erbjudas möjlighe-
ten att prova. Den största utmaningen 
kvarstår. 

– När jag ringer till rektorer för att pre-
sentera konceptet och höra om det finns 
intresse att prova på är den första fråga 
jag får hur mycket det kostar. 

Under pilotstadiet har Anders Olsson 
kunnat argumentera med att skolan inte 
själv behöver står för några kostnader, 
varken för bussresa eller material. 

– När jag väl fått chansen att komma 
ut till skolorna och träffa lärarteamen 

har jag alltid tagits emot med öppna ar-
mar, säger han. 

I dagsläget finns en dvd och skriftliga 
instruktioner till lärare och rektorer som 
beskriver hur paralympiska skoldagar 
ska genomföras. Kostnaden för intro-
duktionspaketet kommer att ligga kring 
500 kronor. Nu gäller det att nå ut. 

Anton Hyving har sedan länge tagit av 
sig bindeln. Än så länge är det bara en 
bråkdel av Sveriges elever som likt Anton 
Hyving fått chansen att prova på. 

För Anders Olssons och SUH har re-
san knappt börjat. Den största utma-
ningen består. Sveriges skolor ligger för 
deras fötter. Alla hjälpmedel är tillåtna 
för att nå dem. ●

Världsmästare kämpar för att tje-
jer inte ska ge upp skolidrotten

Samtliga bilder från Paralympiska skol-
dagar. Foto: Bilderna från SUH
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nga tjejer befrias från 
skolidrotten utan att de 
har intyg från läkare. 

– Många tjejer i den 
här åldern kan tycka 
att det är skönt att 

slippa idrotten, men då vet de inte sitt 
eget bästa, säger världsmästaren i 
bordtennis Josefin Abrahamsson, som 
leder projektet Aktiva tjejer. 

Nu uppmanar Josefin Abrahamsson  
föräldrar att kräva sina barns rätt till 
idrott, och hon önskar att idrottslärare 
skaffar sig mer kunskap om hur skol-
idrott kan bedrivas så att den passar alla. 

När Föräldrakraft når Josefin Abra-
hamsson är hon i Stockholm på en tjej-
ledarutbildning anordnad av United 
Sisters, som är en del av Fryshuset. 
Kunskaperna från utbildningen hoppas 
hon kunna förmedla till andra tjejer, 
bland annat genom projektet Aktiva tje-
jer som hon driver genom sin anställ-
ning på FIFH Malmö. Varje vecka samlas 
en grupp om mellan 15 och 20 tjejer i 
åldrarna 13–24 år för att testa olika 
idrotter/motionsformer, men även för 
att samtala om självständighet, vikten av 
fysisk aktivitet och mycket annat. 

– Ibland träffas vi över en fika och pra-
tar om livet stora och små frågor. 

Träffarna har visat sig meningsfulla och 
en första avknoppning är på gång. Inom 
kort ska två av tjejerna från den första 
gruppen starta egna grupper. 

– Det här är ett sätt att skola tjejer in i 
livet, och vi gör det genom idrott. I de 
här åldrarna är det viktigt att lära känna 
sin kropp, inte minst för för att stärka 
självkänslan. Många har blivit befriade 
från skolidrotten, men egentligen får 
man inte bli befriad om man inte har ett 
intyg från en läkare, säger hon. 

På grund av bristande kunskaper och 
fantasi händer det att idrottslärare ber 
sina elever med funktionshinder att, 
som Josefin Abrahamsson säger, ”ta en 
promenad i parken” eller att ”gå ner på 
gymmet”. 

– Men går man, ensam, till gymmet så 
missar man hela poängen med samman-
hållning och man får inte del av team-
känslan. Många tjejer i den här åldern 
tycker att det är skönt att bli befriad från 
gymnastiken, men de förstår i det läget 
inte alltid sitt eget bästa, säger hon. 

Om tjejerna vill så tar FIFH Malmö kon-
takt med skolor och personal. Vid ensta-
ka tillfällen har Josefin Abra hamsson va-
rit ute och talat med rektorer och idrotts-
lärare. 

– All idrott går att anpassa, men man 
måste ha lite kunnande och framför 
allt fantasi, säger hon. 

Vad bör idrottslärare som 
inte vet hur de ska hantera 
sina funktionshindrade 
elever göra? Vart kan de 
vända sig? 

– De kan vända sig till oss, 
vi kan ge råd och tips och de 
kan även komma hit och till ex-
empel testa rullstolsbasket.

Vad bör föräldrar göra om de befarar 
att deras barn inte får den skol idrott 
som de har rätt till? 

– Först och främst måste de se till att ta 
kontakt med och tala med rektorn och 
idrottsläraren. De kan också ta kontakt 
med lokala handikappidrottsföreningar. 
Det är viktigt att man som förälder or-
kar ligga på och ta itu med det här, säger 
Josefin Abrahamsson. 

Det finns flera aspekter av handikapp-
idrott som det vore önskvärt om idrotts-

lärare hade mer kännedom om, enligt 
Josefin Abrahamsson. Själv har hon en 
cp-skada som gör att hennes högra sida 
inte har lika god koordinationsförmåga 
och styrka som den vänstra. 

– I mitt fall syns inte handikappet så 
mycket. På grund av att jag inte kunde 
springa i skogen fick jag sämre betyg än 
de andra, men så ska det inte vara. Man 
ska kunna visa sin färdighet inom idrott 
på andra sätt, utifrån sina egna förut-
sättningar. Man ska inte få sämre betyg 
för att det är en fysisk omöjlighet att ut-
föra en viss övning. 

Det är enligt Josefin Abrahamsson myck-
et betydelsefullt att föräldrar ”förstår vik-
ten av fysisk aktivitet” och skol idrott. 

– Många bävar inför tanken att deras 
barn med funktionshinder ska behöva 

träna varje dag. Men att träna 
behöver inte vara tråkigt, 

och det gäller att inte en-
bart träna det som man 
är dålig på utan också 
det man är bra på. /mn

En rörelsehindrad person 
med en aktiv livsstil kostar 
samhället en miljon kronor 
mindre under en femårspe-
riod än en rörelsehindrad 
person med en inaktiv 
livsstil, visar en studie från 
Regionalt utvecklingscen-
trum. ”Det här visar hur 
viktigt det är att alla får 
tillgång till idrott”, säger 
författaren Åsa Llinares 
Norlin. 

Studien ”Aktivt liv – En lön-
sam investering för individ och 
samhälle!” har gjorts i samver-
kan mellan Regionalt utveck-
lingscentrum, handikapp-
idrott Mälardalens Hög skola 
och Nyckel institu tet. 

Syftet har varit att studera 
skillnaderna mellan funktions-
hindrade per soner med fysisk 
aktiv livsstil och de med en fy-
sisk inaktiv livsstil, samt ge ex-
empel på ekonomiska effekter. 

Den aktiva gruppen är i hö-
gre grad yrkesverksam eller 
studerande, upplever mindre 
daglig smärta, tar mindre 
smärtstillande medel, har i 
mindre utsträckning assistans 
och värderar sin livskvalitet 
högre. 

Författaren Åsa Llinares Nor-
lin är inte förvånad. 

– Vi hade på känn att det 
skulle finnas en skillnad. Ska-

degrupperna är relativt lika, 
så man kan inte föra fram 
som förklaring att den ena 
gruppen hade lindrigare rö-
relsehinder, säger hon. 

Den aktiva gruppen skatta-
de sin livskvalitet till 85 pro-
cent. Siffran för den andra 
gruppen är 66 procent. /mn

Aktiva rörelsehindrade sparar miljontals kronor

Hon kämpar för tjejidrotten
Världsmästaren Josefi n Abrahamsson: ”Man måste träna det man är bra på”

U
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Fakta Josefin Abrahamsson

IDROTT/IDROTTER: Bordtennis (har 
tidigare spelat fotboll, ishockey, tennis) 
MERITER: VM-guld såväl individuellt som i 
lag, 2006 
YRKE/ANSTÄLLNING: FIFH Malmö, 
verksamhetsansvarig för Aktiva tjejer! 
NYÅRSLÖFTE: Uppskatta det som händer nu!! 
HOPPAS ATT 2008 INNEBÄR: Att samhället 
inser vikten av fysisk aktivitet, framför allt 
om man har ett funktionshinder. Ett guld 
vid paralympics i Peking 

WWW.FORALDRAKRAFT.SE
LÄS MER PÅ
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ur fungerar medicinen? 
Vilken nytta gör den och 
hur farliga är biverk-
ningarna? Fler än nå-
gonsin söker svar på 
dessa frågor. Webbsajten 

www.fass.se har fler än fyra miljoner be-
sökare varje månad. 

Nu moderniseras den med personliga 
sidor där varje besökare kan få koll på de 
egna medicinerna. Nya ”Min Fass” har 
premiär under december. 

De nya personliga webbsidorna kan 
bli till nytta för den som har mycket att 
hålla reda på. Om man dessutom är in-
tresserad av att följa forskningen och an-
nan utveckling på läkemedelsfronten 
finns ännu fler värdefulla funktioner.

Fass har länge varit den viktigaste in-
formationskällan när det gäller läkeme-
del. Webbversionen, som lanserades för 
drygt sex år sedan, har blivit hejdund-
rande populär. Samhället har blivit be-
roende av Fass på webben, som aktivt 
används vid receptutskrivning.

Antalet besök är tio gånger fler än 
Läkemedelsindustriföre ningen, LIF, ha-
de räknat med. Just det, det är faktiskt 
läkemedelsföretagen själva som, genom 
sin branschorganisation LIF, står bakom 
Fass. Många tror att Fass produceras av 
Socialstyrelsen, men det är alltså tillver-
karna som driver och finansierar. Men 
trots att LIF är ”part i målet” har Fass 
etablerats som en självklar informations-
källa för både läkare och allmänhet.

– Allt handlar om att ha en fullständigt 
öppen redovisning av läkemedel, till-
gänglig för både vården och allmänhe-
ten, säger Per Manell på LIF.

Även nya Min Fass syftar till att öka trygg-
heten i användningen av läkemedel.

– Min Fass är fortfarande under ut-
veckling och allt kommer inte att vara 
klart under december. Vi jobbar bland 
annat med att lägga in information om 
vaccinationer, som är ett område med 
många myter och där vi vill ge en saklig 
redovisning av det vetenskapliga läget, 
till exempel i frågan om man kan få 
ADHD av vaccinationer. Det blir klart 
en bit in på nästa år, säger Per Manell.

Fass.se utökas också kontinuerligt 
med utbildningsmaterial om läkemedel; 
om tillverkning, säkerhetskontroller, 
tidsaspekter etcetera. Detta görs i samar-
bete med apotekarstuderande och ska 
resultera i en möjlighet att gå en interak-
tiv utbildning på sajten.

– När det finns möjlighet att gå en kurs 
om läkemedel på Fass tror vi att många 
fler kommer att bli engagerade och det 
tror vi leder till en bättre läkemedelsan-
vändning, säger Per Manell.

Redan tidigare har man via sajten kun-
nat ställa frågor till tillverkarna men i 
vinter blir det även möjligt att chatta i 
realtid med läkemedelsbolagen.

De första chattarna kommer att öpp-
na i början av 2008. Om 
man exempelvis läser om 
Alvedon på Fass.se kom-
mer man att se om chat-
ten är aktiv eller inte. 
Om chatten då är öppen 
kan man prata direkt 
med en representant för 
läkemedelsföretaget. Om 
chatten är stängd kan 

man ändå skicka en fråga till företaget 
och man slipper sitta i en telefonkö och 
vänta.

– Det här är kanske inte något som får 
en pensionär att hoppa högt men för 
föräldrar tror jag att det är jättebra. Sam-
talen blir allt mer internetbaserade och 
vi anpassar oss, säger Per Manell.

Tack vare Fass.se ligger Sverige troligen 
längst fram i världen när det gäller läke-
medelsinformation till allmänheten.

Per Manell.

framtiden  Ä

Nya grepp ger bättre läkem

GUIDEN kraft

Tänk om du alltid kunde få veta senaste nytt 
om medicinen som du ger ditt barn, och om 
du kunde få ett sms med en varning om nå-
gon ny biverkning har upptäckts? Du behöver 
inte hoppas längre. Titta  in på www.fass.se 
och utforska den nya funktionen ”Min Fass”.

Text: Valter Bengtsson
valter.bengtsson@faktapress.se

H
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– Läkemedelsindustrins organisation i 
Europa kallar oss ”The Golden Standard” 
och vi har fått höga poäng hos EU-kom-
missionen, säger Per Manell.

Vilken betydelse tror du att Min Fass 
kommer att få?

– Det är ett sätt att myndigförklara pa-
tienten och hjälpa honom eller henne att 
ta hand om den egna läkemedelsbe-
handlingen. 

Hur har ni gjort för att ta fram Min 
Fass?

– Vi har utvecklat funktionerna i sam-
arbete med både patientorganisationer 

och andra. Vi får rikligt med synpunkter 
på Fass.se och allt tillsammans ledde 
fram till idén Min Fass. Vi har haft en 
panel av patientföreträdare som har tes-
tat olika prototyper, men vi hamnade 
rätt ganska snabbt. När Min Fass är klar 
kommer det i sin tur skapa nya idéer 
som vi tar in i vår vidareutveckling. 

Filosofin är att ta väl vara på det fak-
tum att Fass.se är så populär och väl an-
vänd. Genom nya funktioner ska Fass 
aktivt bidra till att förbättra säkerheten 
för patienterna.

Finansieringen har aldrig varit något 

problem med Fass och särskilt inte med 
tanke på hur populär sajten har blivit. 
Utvecklingsmöjligheterna är alltså ut-
märkta.

– Vi är mycket tacksamma för alla för-
slag som vi får från allmänheten, säger 
Per Manell. Vi tar emot alla förslag och 
analyserar dem seriöst. Många nya funk-
tioner har kommit efter direkta önske-
mål från brukare och proffs. Vi har stän-
digt ett öra mot marken för att höra vad 
det finns för behov. 

Läkemedelsföretagen lär inte dra 
ned på sin medverkan i Fass. 140 

Startsidan för Fass på webben.

Få koll på läkemedel som är på gång.

 Är redan hÄr

emedelsinformation

”Många tror att FASS produceras 
av Socialstyrelsen men det är 
tillverkarna själva som driver.”

FK_0707_s64_guide_lakem_v02.indd65   65FK_0707_s64_guide_lakem_v02.indd65   65 07-11-23   17.01.0607-11-23   17.01.06



66 FÖRÄLDRAKRAFT # 7, 2007

man alltså se samma information som 
läkaren. För att underlätta förståelsen 
finns ordförklaringar direkt tillgängli-
ga. Svåra ord är klickbara och länkade 
till en förklarande text. Det är inga in-
snöade experter som skriver ordförkla-
ringarna utan studerande på apotekar-
utbildningen i Upp sala.

Sajten ser kanske lite tråkig ut 
(gränssnittet har några år på nacken) 
men är anpassat för att vara tillgäng-
ligt för alla (fass.se är en av de allra för-
sta sajterna som godkändes av Funka 
Nu). Man kan få sidan uppläst direkt i 
webbläsaren eller beställa hem sidan i 
punktskrift. Punktskriften måste be-
ställas före klockan 12 ena dagen för 
att få utskrifterna i brevlådan nästa 
dag. Eftersom punktskriften är en gan-
ska dyr tjänst (men gratis för använ-
darna) ska beställningen godkännas av 
ett apotek.

Ska jag som privat-
person läsa Fass?
Ja, varför inte? Uppenbarligen är Fass 
till nytta även för allmänheten. Annars 
skulle sajten inte ha mellan fyra och fem 
miljoner besök per månad. Det gör Fass 
till en av de största sajterna i Sverige alla 
kategorier. (Aftonbladet har dock tio 
gånger fler besökare.) Hela 40 procent 
av besöken på Fass.se görs troligen av 
privatpersoner. 

Användningen har exploderat under 
senare år, trots att det inte förekommit 
någon aktiv marknadsföring. Nu har 
ökningen stannat av. 

Hur kan jag 
använda Fass.se?
Som förälder kan man ha nytta av Fass.
se oavsett om barnen tar medicin eller 
inte. Här finns även en läkarbok som 
beskriver 300 vanliga sjukdomar. 

En annan avdelning, som just nu 
byggs upp, handlar om framtidens läke-
medel. Här redovisas forskningen inom 
ett hundratal områden och här kan 
man få en bra bild av vad som är på 
gång. Informationen om framtidens lä-
kemedel kan vara av högsta intresse för 
den som har barn där man misstänker 
funktionsnedsättningar eller sjukdo-
mar. Om man till exempel anar att bar-
net har ADHD eller diabetes finns in-
tressant information om behandlings-
metoder, läkemedel och nyheter som är 
på gång.

Hur kommer ”Min 
Fass” att fungera?
När Min Fass lanserats kan man som 

förälder bokföra alla de läkemedel som 
ett barn använder. Om medicineringen 
är komplicerad eller är svår att hålla re-
da på kan man låta Min Fass skapa på-
minnelser som sänds via SMS till mo-
biltelefonen – ”Nu är det dags att medi-
cinera”.

Genom Min Fass kan man även få 
rapporter om nya egenskaper som upp-
täcks och varningar om biverkningar. 
När något nytt har hänt kring den aktu-
ella medicinen kan man få ett SMS. 

Bästa finessen kanske blir en annan 
liten funktion. På Min Fass kan man 
lägga in uppgifter om vaccineringar, nå-
got som de flesta tycker är svårt att hålla 
reda på.

Vad skiljer Fass från 
bipacksedeln?
Informationen på fass.se är ofta den-
samma som finns i läkemedelsförpack-
ningens så kallade bipacksedel. En vik-
tig skillnad är att en bipacksedel kan va-
ra gammal medan fass.se alltid har de 
senaste uppgifterna.

Bipacksedlarna har också väldigt liten 
teckenstil som är svårläst. Vill man ha 
en mer lättläst version kan man skriva 
ut informationen från fass.se.

LIF, som driver Fass, skulle helst se att 
Apotekets personal alltid erbjöd sig att 
skriva ut aktuell information från webb-
sajten när läkemedel lämnas ut, men så 
långt har Apoteket ännu inte velat gå i 
sin service. Men om du ändå vill ha en 
utskrift skadar det inte att fråga perso-
nalen på Apoteket om de kan hjälpa till 
med det.

Vem står 
bakom Fass?
Fass finansieras av läkemedelsföretagen 
själva, genom att de betalar avgifter till 
branschorganisationen LIF för att få va-
ra med. Praktiskt taget samtliga läke-
medelsföretag som är representerade i 
Sverige finns med.

– Det kostar några tiotal miljoner per 
år men är en mycket rimlig kostnad per 
besökare, menar Per Manell.

Inom budgeten ryms även 120 000 
tryckta exemplar av Fass till landets alla 
läkare. 

Även Patient-Fass trycks i en pap-
persversion, men bara vartannat år. En 
ny upplaga har precis kommit och vän-
tas bli en säker julklapp i många famil-
jer, den kostar 159 kronor och säljs på 
Apoteket. 

En nyhet i årets Patient-Fass är att 
uppgifter om miljöklassificering av läke-
medlen finns. I boken märks aktuella lä-
kemedel med ett ”M” och för att få mer 
information måste man gå till fass.se.

företag är idag med och för dem är 
det ett enkelt sätt att fullgöra myn-

digheternas krav på produktansvar. Fö-
retagen är ständigt uppkopplade till Fass-
databasen för att uppdatera informatio-
nen. 

Trots att Fass redan idag kan tyckas ha 
det mesta inom läkemedelsinformation 
finns många utvecklingsprojekt på gång. 
Speciella Fass-terminaler med skrivare 
testas nu på vårdcentraler. Där kan man 
få upp information om ett läkemedel ge-
nom att rikta en streckkodsläsare mot 
förpacknignen.

Nya chattmöjligheter ser dagens ljus 
under 2008.  

Vilka är de vanligaste önskemålen ni 
har fått?

– Det handlar om att kunna bokföra 
sina läkemedel och få varningar och an-
nan information om läkemedlets egen-
skaper men också om att förpackningar 
byter utseende. Många vill också kunna 
ställa frågor till företagen på ett enkelt 
sätt. Formuleringarna om ett läkemedel 
är ofta en tolkningsfråga. Om det står i 
bipacksedeln att man ska undvika solljus 
kan det vara svårt att veta om man man 
måste ha helt täckande klädsel eller om 
man bara ska vara lite försiktig. Ibland 
har man formulerat sig alltför kortfattat 
och då är det viktigt att kunna fråga. 

För många är det också viktigt att di-
rekt kunna få information om nya forsk-
ningsrön – det blir möjligt om man re-
gistrerar sina läkemedel på Min Fass.

– Att kunna följa den kliniska forsk-
ningen är viktigt för många, säger Per 
Manell.

Någon revolutionerande förändring av 
det lite småtrista gränssnittet är dock in-
te på gång just nu.

– Det kommer att ändras lite grand när 
vi lanserar Min Fass men det blir en stör-
re förändring under 2008. Då kommer 
sajten att bli ännu mer lättnavigerad och 
det kommer att bli enklare att hitta in-
formation om bland annat barn och lä-
kemedel.

GUIDEN kraft

Fortsättning från föregående uppslag

frågor & svar
Vad är det bästa med 
fass.se?
Fass ställer läkemedelsinformation till 
fritt förfogande för alla, oavsett om man 
är proffs eller allmänhet. Allt finns där. 
Även information som riktar sig till läka-
re och andra som arbetar inom vården är 
tillgänglig för allmänheten direkt på 
webbsidan. Som patient eller anhörig kan 
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Varför är informationen 
så svårbegriplig?
”Vi gör så gott vi kan”, brukar läkeme-
delsbranschen säga när man får kritik 
för svårlästa och tvetydiga informations-
texter. Men kvalitén kan vara ganska 
skiftande, så en del företag har tydligen 
bättre metoder än andra. Organisationen 
Apotekarsocieteten anordnar varje år en 
tävling om bästa bipacksedel och 2007 
tog Astrazeneca hem segern, sedan man 
lagt manken till och gjort informationen 
om Crestor extra begriplig.

– Bipacksedlar är ofta dåliga på att be-
rätta vilken nytta ett läkemedel gör. Det 
finns ofta en förfärlig beskrivning av ris-
kerna med medicinen medan man är då-
lig på att berätta varför det är viktigt att ta 
medicinen. Det är ju väldigt kontrapro-
duktivt eftersom många sjukdomar inte 
ger symtom förrän det är för sent. Om du 
har lite lätt diabetes märker du kanske in-
te att kroppen belastas och försämras 
medan sjukdomen pågår, därför måste 
informationen motivera patienten att föl-
ja doseringen, säger Per Manell.

Är det inte bara 
förtäckt reklam?
En vanlig uppfattning är att läkemedels-
branschen försöker få allmänheten att an-
vända mer medicin än vad som behövs.  
Det är också en av förklaringarna till att 
branschen inte får göra konsumentre-
klam för receptbelagda mediciner. 

Oavsett vad som är sanning och lögn i 
denna fråga kan man konstatera att allt-
för frikostig förskrivning förekommer 
men att det också är vanligt att man tar 
för lite medicin.

Kan jag läsa Fass 
i mobiltelefonen?
Precis som läkare och annan vårdperso-
nal kan även du som privatperson ha 
med dig Fass i en handdator eller läsa 
den direkt i mobilens surfprogram. Det 
är vanligare än man kan tro. 

När handdatorversionen lanserades 
för tre år laddades Fass ned till inte min-
dre än 5 000 datorer på en månad och 
intresset har inte minskat sedan dess. 
Det är framförallt läkare som har Fass i 
handdatorn men inget hindrar att pri-
vatpersoner också laddar ned (men data 
måste i så fall uppdateras varje vecka, 
vilket är opraktiskt för de flesta). 

Varför har läkemedels-
företagen egna sajter?
Läkemedelsföretagen har ett stort antal 

egna webbplatser med information om 
olika sjukdomar. Behövs de verkligen, 
om Fass nu är så bra? 

Ja, det finns flera fördelar med företa-
gens egna webbsajter om astma, diabetes 
eller vilken diagnos det nu kan handla 
om. Jämfört med Fass har dessa sidor of-
ta en bättre beskrivning av sjukdomen 
och annan information som kan vara till 
stöd för den drabbade och anhöriga. 

De flesta av dessa webbplatser är gran-
skade och godkända av branschorgani-
sationen LIF, som har regler kring inne-
hållets kvalitet som ska uppfyllas. 

Företag som bryter mot reglerna kan 
få betala 100 000-tals kronor i böter till 
LIF.

Vad händer 
i framtiden?
LIF har planer på att utöka utbildnings-
materialet på Fass.se, för att öka förståel-
sen och engagemanget både hos vård-
personal, patientorganisationer och all-
mänhet.

Informationen kommer också att bli 
mer och mer skräddarsydd för olika 
målgrupper. Ett aktuellt projekt är att ge 
ännu snabbare och kortfattad informa-
tion till ambulanser under utryckning. 

Äldres läkemedelsanvändning blir ett 
allt hetare område och där siktar LIF på 
att underlätta för vårdpersonal att göra 
snabba och säkra läkemedelsanalyser i 
handdatorer.

Barn och unga då? Vad gör läkeme-
delsbranschen för att förbättra informa-
tionen till dem och deras föräldrar? 

Ett bra utbildningsmaterial för unga 

står högt på önskelistan och kanske kan 
det förverkligas under 2008. Det handlar 
i så fall om en presentera vanliga Fass på 
ett nytt sätt som passar unga. När detta 
förverkligas kommer det sannolikt att 
vara tillgängligt för alla på webben. 

Per Manell på LIF hoppas också att 
Fass ska kunna dyka upp i många av de 
communities som finns på webben, till 
exempel Facebook och Second Life, låt-
sasvärlden på internet. 

– Man ska inte bli förvånad om vi 
finns i Second Life i framtiden. Om vi 
ska kunna nå ut måste vi finnas där ung-
domarna finns. Det förstod jag när 
Sverige för en tid sedan öppnade en am-
bassad i Second Life. Under 2008 ska vi 
göra en analys. Jag tror det kan vara rea-
listiskt men vi måste också se till att kun-
na underhålla sajten.

Viktigast är att informationen blir 
lättare att förstå – oavsett var eller hur 
den presenteras – och där finns mycket 
jobb kvar. Information om forskningen 
blir också allt viktigare. I takt med att 
föräldrar och anhöriga får mer kunskap 
ökar intresset för att få veta vilka nya lä-
kemedel som kan förbättra livsvillkoren. 
Och det är precis vad LIF också vill satsa 
på.

Vad ska man se upp 
med när ”googlar”?
Om du söker information på internet 
ska du noga kontrollera vem som står 
bakom informationen. Det finns många 
tveksamma avsändare från andra länder, 
ibland från personer som medvetet har 
gjort webbsidor som påminner om eta-
blerade seriösa företag. Sådana sidor kan 
ibland även vända sig specifikt till svens-
ka kunder.

Ett växande hot är handeln med läke-
medel på internet, där risken för att bli 
lurad är stor (om man inte inte håller sig 
till Apotekets webbförsäljning). Den 
medicin man köper från oseriösa webb-
sajter kan vara felaktig – verkningslös el-
ler rent av farlig på grund av förorening-
ar eller felaktig substans. Även om medi-
cinen ifråga är äkta kan medicineringen 
bli helt fel, kanske livsfarlig, om den inte 
har verifierats av en läkare. 

För föräldrar är det också viktigt att 
uppmärksamma barnen på riskerna 
med att köpa medicin på internet. Allt 
fler ungdomar tar onödiga risker genom 
att köpa medicin mot klamydia på web-
ben. De tycker det är pinsamt att berätta 
för sina föräldrar och väljer därför att 
köpa medicin och behandla sig själva. 
Även riskabla bantningspreparat köps 
av unga på internet. 

– Att ta bantningspreparat kan vara 
förenat med risker och kan sluta riktigt 
illa, men det bryr sig många ”internet-
nasare” inte om, säger Per Manell.

Bakgrund FASS
Fass.se är nu mer än sex år gammalt och 
layouten har inte ändrats i någon större 
omfattning. 

– Samtidigt har det hänt mycket inom 
webbdesign under sex år. Nu finns 
tekniker som gör saker smartare, säger 
Per Manell. 

Innehållet är förstås viktigare än 
layouten när det gäller läkemedel.

– Vi måste vara noga med att all 
information blir korrekt, och inte 
förvanskas i någon datorbearbetning, 
eftersom det kan vara skillnaden mellan 
liv och död, säger Per Manell som dock 
känner sig ”på säkra sidan”.

– Det har krävts noggrann planeringen 
men vi är skäligen säkra på att allt 
kommer att stämma.

Webbserverdriften bör också vara 
tryggad, bland annat genom att driften är 
dubblerad och finns i maskinhallar både i 
Uppsala och Stockholm. Om den ena 
maskinhallen skulle explodera tar den 
andra över.
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DEBATT

BO och HO har uttalat 
sig mot förslaget att återeta-
blera Eke- och Hällsbo-
skolan. Man jämför dagens 
specialskolor med ett liv på 
internat under tvång och 
pekar på att kommunerna 
med förslaget kan frånhända 
sig sitt ansvar.

För oss som har, har haft 
eller företräder våra barn och 
föräldrar i specialskolor känns 
svaret gammalt och insnöat 
utan verklighetsförankring 
och öppenhet. När gjorde 
man  senast ett besök i någon 
av specialskolorna som finns? 
Har man någonsin träffat 
elever och föräldrar med 
erfarenheter? Vilka kommu-
ner har man besökt som kan 
möta dessa barn? Har man 
läst remissvaren från de 
organisationer som företräder 
målgrupperna? Vet man 
överhuvudtaget vad man 
uttalar sig om?

Ombudsmännen vittnar 
om dålig insikt om hur 
skolorna fungerar idag med 
helhetstänk kring skola, 
boende och fritid. 

Vi vet också om de stora 
brister som finns i flera 
kommuner kring de mål-
grupper det rör sig om och 
att många kommuner varken 
kan ta eller vill kännas vid 
sitt ansvar gå grund av 
ekonomi och inkompetens. 

Skolan har också en 
dimension som inte nått 
fram till de myndighetsper-
soner som ska företräda våra 
barn och handikappområdet, 
nämligen den sociala. Den 
handlar om att få vara den 
man är, känna identitet och 
trygghet.

BO:s största rädsla är att 
barnen ska tvingas leva 
åtskilda från sina föräldrar och 
hänvisar till Barn konven-
tionen. I den finns två 
grundläggande principer som 
vi tycker är viktigare. Den ena 
är artikel 3 som säger att 
barnens bästa alltid ska 
komma i främsta rummet och 
artikel 12 som säger att barnen 
själva ska få möjlighet att göra 
sig hörda och påverka sin egen 
situation.  

Specialskolan är givetvis 
inte lösningen för alla men 
som skola är det ett kvalitetsval 
som vi värnar om och vill ska 
erbjudas barn och föräldrar. Se 
specialskolan som ett möjligt 
val och utveckla stödet för de 
föräldrar som har möjlighet 
och väljer att flytta med sina 
barn! Behåll elevboende och se 
möjligheterna att hålla 
kontakter till nära och kära 
med hjälp av modern kommu-

nikation och teknik för de som 
väljer det utan att värdera!

Förslaget är att Hällsbo- 
och Ekeskolan ska starta igen 
1 juli 2008. Från regeringen 
upplever vi också ett starkt 
stöd för att staten även vill 
behålla och utveckla de andra 
specialskolorna som finns i 
Sverige. 

Jan Carlsson, ordförande, 
Riksförbundet för döva, 
hörselskadade och språkstörda 
barn, DHB
Sven-Emil Karmgård, 
ordförande, Sveriges Dövas 
Ungdomsförbund, SDU
Jan-Peter Strömgren, 
ordförande, Hörselskadades 
Riksförbund, HRF
Lars-Åke Wikström, 
ordförande, Sveriges Dövas 
Riksförbund, SDR
Lars Berge-Kleber, 
ordförande Afasiförbundet
Pontus Degsell, ordförande 
Föreningen Sveriges Dövblinda, 
FSDB

– Tror skolministern att 
barn med funktionshinder 
inte upplever normala 
känslor då de tvingas flytta 
från föräldrar, syskon och 
kompisar för att placeras på 
en institution? Det skriver 
Emelie Felderman, språkrör 
för Förbundet Unga 
Rörelsehindrade.

I ett öppet brev till Jan 
Björklund (fp) går hon emot 

mot förslaget att återinföra 
Ekeskolan och Hällsboskolan 
som statliga specialskolor för 
barn med funktionshinder.

– Själv har jag gått i både så 
kallade RH-klasser och i 
”vanliga” skolor, och jag 
trivdes helt klart mycket 

bättre i den vanliga skolan. 
Varför ska barn behöva gå i 
specialskolor? frågar Emelie 
Felderman i sitt brev till Jan 
Björklund.

Hon berättar att Jan 
Björklund tidigare i år fick 
besök av Unga Rörelse-
hindrade och De Handi-
kappades Riksförbund (DHR).

– Då sa han att han inte såg 
någon anledning att stänga 
ute rörelsehindrade barn från 
vanliga skolor. I och med sitt 
nya ledarskap för folkpartiet 
väljer han nu tydligen att 
göra helt om. ●

Barnombudsmannen Lena 
Nyberg startade debatten i 
förra numret av Föräldra-
kraft. Nu får hon både mot-
hugg och medhåll.

DEBATTDEBATT kraft

Unga rörelsehindrade protesterar mot statliga specialskolor 

”BO och HO har förlegad 
syn på specialskolor”

Sven-Emil Karmgård, Lars-Åke Wikström, Lars Berge-Kleber, Jan-Peter Strömgren, Pontus Degsell och Jan Carlsson.

BO och HO har en förlegad syn på specialskolor, 
anser sex organisationer som stödjer regeringens 
förslag att återskapa statliga specialskolor.

specialskolor

specialskolor

Emelie Felderman.
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Jag har en flerhandikappad 
dotter som har en del recept 
till mediciner, livsmedels-
anvisningar till närings-
tillskott och hjälpmedelskort 

till sjukvårdsmaterial från 
Habiliteringen. Allihop ger 
oss rätt att hämta och beställa 
via Apotek. Det är en liten 
administration att ständigt 

hålla koll på när saker är slut. 
Nyligen fick jag tipset att 

lämna in allt på Apoteket. De 
registerar alltihop och jag 
kan sedan via e-leg få tillgång 
till alltihop via nätet.

Lena Magnusson

Alla landets kommu-
nalråd borde vara mycket 
bekymrade över den vård-
kvalitet som produceras 
hemma hos sina funktions-
hindrade medborgare.

Jag ser med häpnad hur 
många kommuner slår ifrån 
sig när vi påtalar uppenbara 
brister hos funktionshindra-
de som har personlig assis-
tans. Det är mer regel än 
undantag att kommunens 
företrädare inte ingriper när 
kommunmedborgare 
drabbas av övergrepp i 
samband med rätten till 
personlig assistans.

Idag har fokus flyttats från 
kvalitet till ekonomi inom den 
personliga assistansvärlden. 
Det kunderna och/eller deras 
företrädare frågar efter är ”hur 
mycket pengar får jag?” Den 
ekonomiska frågan är egentli-
gen inte så viktig för brukare 
som inte kan tala i egen sak, 
men för de anhöriga eller 
andra företrädare är de stora 
nettointäkter som assistansen 
genererar kärnfrågan. 

Det är alltför många 
funktionshindrande som är 
förlorare idag, med de 
möjligheter som står till buds 
att inkassera omfattande 
intäkter.  Man hamnar som 
gisslan hos sin assistans-
anordnare. 

Det är ett system som 
sprider sig och genererar 
mycket lönsamma företag 
som ostört kan arbeta på en 
oreglerad marknad. Att vara 
lönsam är inget problem för 
mig så länge resultatet är 
rimligt och kvaliteten på den 
levererade produkten god.  

Men när företag tjänar 20–
30 procent av sin omsättning 
då är branschen osund. När 
privatpersoner kasserar in 
20 000–50 000 kronor i 
månaden skattefritt då är 
något i systemet fel. När 
politiker och tjänstemän 
blundar för detta är det ännu 
värre.

När facket inte protesterar 
mot den urusla arbetsmiljö 
som alltför ofta erbjuds   
personliga assistenter och de 
oegentligheter som finns i 
branschen blir jag än mer 
förvånad. Vad har vi facket 
till?

Personlig assistans är idag 
en bransch i kris. Hur kan 
kommunerna acceptera att 
deras kommuninnevånare 
får en så riskabel omsorg?

Jag menar att kommuner-
na sviker sina medborgare! 

Man ser funktionshindrade 
som en kostnad som staten 
skall ta hand om – inte som 
medborgare som man har 
ansvar för. 

Det finns fler än 300 anord-
nare av personlig assistans. 
För många brukare av 
personlig assistans, för 
kooperativen, för olika 
företag har det blivit en 
avgörande fråga att hävda 
vikten av att kunna välja 
anordnare. Jag tycker att den 

frågan har blivit alltför 
central. 

Med ett kommunalt 
huvudmannaskap kommer 
man åt de problem som finns 
inom LSS idag – utan 
extraordinär kontroll.

Att föra över huvudman-
naskapet till kommunen 
innebär inte att kunden inte 
får välja sin personliga 
assistent. Med det systemet 
får alla göra det – idag är det 
enbart de som har kapacitet 
att tala i egen sak som kan 
hävda den rätten. Andra är 
utsatta för ett godtycke.

För mig är det också en 
ideologisk fråga vem som 
skall ansvara för stöd och 
service till medborgarna. Det 
är kommunen. Det finns 
ingen annan! Ansvaret måste 
ligga nära medborgarna. Alla 

medborgare måste ha nära 
till den ansvarige. Det måste 
finnas en skarp tillsyns-
myndighet och det är 
Läns sty relsen. 

Idag arbetar cirka 5 000 
personliga assistenter i 
företag som inte har kollek-
tivavtal och som inte betalar 
gängse avgifter för pension 
och försäkringar. Man följer 
inte arbetstidslagen eller har 
regelverk för hantering av 
arbetsmiljöproblem.

Här finns inga fackliga 

organisationer aktiva. Ingen 
facklig organisation vill/vågar 
sätta ner foten. Att stänga en 
glassbar som inte tecknat 
kollektivavtal är OK. Att 
tusentals personliga assisten-
ter arbetar under slavliknande 
former är helt OK. 

LSS-kommittén föreslår ett 
sanktionssystem som är 
byråkratiskt och krångligt. 
Det är förslag som är i linje 
med LSS-lagstiftningen när 
det gäller personlig assistans. 
Lagen är luddig och står i 
strid med regelverket som 
gäller på arbetsmarknaden.

Att kommunerna skall 
betala sjuklön till företagen 
tycker jag också är häpnads-
väckande och ett svek mot de 
anställda. Vi som har lång-
tidssjukskrivna medarbetare 
har ju inget motiv för att 
försöka återföra dessa till 
arbetsmarknaden. 

1. Kommunalisera person-
lig assistans skyndsamt.

2. Kräv att kommunerna 
konkurrensutsätter verksam-
heten genom ramavtal med 
företag/kooperativ som 
uppvisar förmåga och 
seriositet.

3. Låt företagen ta rejält 
ansvar för sina medarbetare 
genom stärkt anställnings-
skydd och personalvård.

Karsten Inde
Olivia Personlig Assistans AB

Kommunalisera personlig 
assistans och tvinga 
företagen att ta ansvar

”När facket inte protesterar mot den urusla 
arbetsmiljö som alltför ofta erbjuds 
personliga assistenter och de oegentligheter 
som fi nns i branschen blir jag än mer förvånad. 
Vad har vi facket till?”

Karsten Inde

Tips – enklare medicinhantering
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NÄSTA NR

Gott Nytt År!
Vi ses den 25 januari.
Men du behöver inte vänta till januari. Vi ses väl på webben? 
Besök oss gärna varje dag på www.foraldrakraft.se där vi 
föröker servera senaste nytt om skola, assistans, hjälpmedel 
och barnsjukhus, för att ta några exempel.

DEN 25 JANUARI är vi så tillbaka med nästa utgåva av 
papperstidningen. Det blir bland annat teman och guider 
om privatvård, juridik, samt bilar och anpassningar. Hör 
gärna av dig med tips och synpunkter till info@faktapress.
se! Eller varför inte en insändare eller debattartikel?

TEMA PRIVATVÅRD. Hysteri eller ett sätt att göra vården 
bättre? Alla typer av vård och omsorg är nu aktuella för 
privatisering och konkurrensutsättning. Vad kommer 
det att betyda för barn och unga med funktionsnedsätt-
ningar? 

JURIDIK. Viktig läsning med tips och råd för dig som vill slå 
vakt om ditt och ditt barns rättigheter.

TEMA BILAR. Bilar och bilanpassning blir ett viktigt tema i 
2008 års första utgåva. Läs reportage och intervjuer med tips 
och råd om ekonomiskt stöd, praktiska bilar och smarta 
lösningar, konsten att ta körkort och spännande personer.

PLUS intervjuer, reportage, nyheter, tips och råd!

MISSA INTE JANUARINUMRET – beställ en prenumeration 
på 10 nummer för 398 kronor inkl moms. Maila beställ-
ningen 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: 3 000 kr
Modulannons, 2 moduler, 92 x 130 mm: 5 000 kr
Modulannons, 3 moduler, 92 x 183 mm: 7 000 kr
Modulannons, 4 moduler, 190 x 130 mm: 9 000 kr
(Priser exkl moms.) 
Beställ din modulannons genom ett mail till 
info@faktapress.se

Snacka om barnbarn – läs vårt reportage om nätverket för mor- och 
farföräldrar.

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

FK_0707_s70-71_modul_v02.indd   70FK_0707_s70-71_modul_v02.indd   70 07-11-24   22.08.1107-11-24   22.08.11



# 7, 2007 FÖRÄLDRAKRAFT  71     

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

Afasiförbundet i Sverige
Astma- och Allergiförbundet
Blodcancerförbundet
Bröstcancerföreningarnas Riksorganisation
De Handikappades Riksförbund
Elöverkänsligas Riksförbund
Förbundet Blödarsjuka i Sverige
Förbundet Funktionshindrade Med Läs- och Skrivsvårigheter
Föreningen Sveriges Dövblinda
Hiv-Sverige
Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft
Hjärtebarnsföreningen
Hjärt- och Lungsjukas Riksförbund
Hörselskadades Riksförbund
ILCO, Riksförbundet för stomi- och reservoaropererade
Neurologiskt Handikappades Riksförbund
Njurförbundet
ParkinsonFörbundet
Primär Immunbrist Organisation
Prostatacancerförbundet
Psoriasisförbundet
Reumatikerförbundet
Riksförbundet Attention
Riksförbundet Cystisk Fibros
Riksförbundet för döva, hörselskadade och språkstörda barn
Riksförbundet för Mag- och Tarmsjuka
Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar
Riksförbundet för Social och Mental Hälsa
Riksförbundet för Trafik- och Polioskadade
Riksförbundet för Utvecklingsstörda Barn, Ungdomar 
och Vuxna
Riksföreningen Autism
Riksförbundet Sällsynta diagnoser
Schizofreniförbundet
STROKE- Riksförbundet
Svenska Celiakiförbundet
Svenska Diabetesförbundet
Svenska Epilepsiförbundet
Svenska Laryngförbundet
Svenska OCD-förbundet Ananke
Sveriges Dövas Riksförbund
Sveriges Fibromyalgiförbund
Sveriges Stamningsföreningars Riksförbund
Tandvårdsskadeförbundet

Vi har mycket gemensamt
Handikappförbunden består av 43 handikappförbund med en halv miljon 
medlemmar. Många av våra medlemsförbund arbetar med barn- och 
familjefrågor. Det kan till exempel gälla barns rätt till en likvärdig sjuk-
vård och skola. Vi har samlat våra skolfrågor i en gemensam plattform: 
”En sån här skola vill vi ha”. 

Handikappförbundens samarbetsorgan är handikapprörelsens samlade 
röst mot regering, riksdag, centrala myndigheter 
och organisationer. 

Läs mer om våra förbund på www.hso.se

Hela hälsan
– kropp och själ i ett helhetsperspektiv

Hela hälsan är ett friskvårdsföretag med fokus 

på hela människan. När Du som individ får tillgång till Dina 

fysiska och psykiska resurser, påbörjas en möjlighet till 

förbättring och ett ökat välmående – på alla nivåer!

Carina Pettersson
Leg sjukgymnast, kinesiolog, akupunktör, mental coach
Tel 070-556 77 52 · info@hela-halsan.se · www.hela-halsan.se
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Snabbare kontakt med 
specialister. Det utlovar 
barnläkaren Olle Söder, 
en av personerna bak-
om de omstridda pla-
nerna att öppna Sveri-
ges första helt privata 
barnsjukhus i Stock-
holm nästa år.

lle Söder är chef för privatägda 
barnakuten vid Danderyds 
sjukhus men också en av de 

drivande personerna bakom den nya 
barnsjukhuset Martina, en idé han ome-
delbart tände på.

– Det är ett spännande koncept som 
aldrig prövats i Sverige. Jag har själv varit 
i flera andra länder som har privata 
barnsjukhus, till exempel Thailand vari-
från många svenskar har goda erfaren-
heter och där man också har en god 
barnsjukvård i övrigt.

Barnsjukhuset öppnar under tredje 
kvartalet 2008 och ska finansieras via 
privata sjukvårdsförsäkringar, men det 
blir också möjligt att direktbetala ”om 
man står i dörren till sjukhuset och inte 
har någon försäkring”.

– Sjukhuset kommer inte att ha något 
samhällsstöd utan det måste bli en form 
av självkostnad. Kostnaden för försäk-
ringen är inte klar ännu utan försäk-
ringsbolaget Skan dia räknar på det just 
nu. Besöksavgiften, för de som inte har 
försäkring, kommer att relateras till pre-
mien så att de som är försäkrade inte 
missgynnas, säger Olle Söder.

Kommer barn med funktionshinder att 
kunna få någon försäkring?

– Det kan jag inte svara på utan det är 
en fråga som är upp till försäkringsbola-

get. Jag tror att det kommer att finnas 
lösningar även på sådana problem.

Barnförsäkringar brukar vara konstru-
erade så att de undantar det som har 
med ett funktionshinder att göra.

– Personligen ser jag inget problem 
med att ha försäkringar som undantar 
vissa saker. Även om komplikationer 
som är kopplade till grundsjukdomen 
undantas kan man i så fall mycket väl sö-
ka för annat, till exempel en öroninflam-
mation.

Vad kommer barnsjukhuset Martina 
att vara extra bra på?

– Det finns stor efterfrågan på bland 
annat allergiutredningar och det är tro-
ligt att vi kommer att satsa på det. Andra 
områden med stor efterfrågan är till-
växtutredningar, matningsproblem och 
enklare barnkirurgi.

Vad säger du om kritiken att helt privat 
vård ökar klyftorna mellan fattiga och 
rika?

– Vårt barnsjukhus kan inte försämra 

för någon eftersom vi inte kommer att ta 
något av samhällets pengar. De som be-
talar en försäkring för vård hos oss kom-
mer självklart även att betala vanlig skatt 
till den offentliga sjukvården.

Men klyftorna ökar i alla fall?
– Den vanliga sjukvården i Sverige är 

utmärkt och har inga kvalitetsproblem. 
Genom att vi startar ett nytt sjukhus kan 
vi avlasta så att köerna hos den offentliga 
vården minskar.

– Vårt barnsjukhus skapar en ny möj-
lighet som inte på något sätt försämrar 
situationen för de som inte utnyttjar 
verksamheten. Det här är ett nytt alter-
nativ som breddar porten för barnsjuk-
vården.

Många politiker är motståndare till 
privat sjukvård. Är du rädd för att de 
kommer att sätta käppar i hjulet?

– Det finns alltid en sådan risk, men 
jag hoppas att man ser att detta inte är 
något som skadar sjukvården. Uppenbar-
ligen har många politiker reagerat och 
en del vill ha förbud. Vi har inte frågat 
några politiker eftersom det här är ne 
helt privat idé som inte tar samhällets 
resurser i anspråk.

Ni hoppas kunna starta fler barnsjuk-
hus. Vilka platser tänker ni er?

– Området Örestad med Malmö, Lund 
och Köpenhamn är intressant, liksom 
Göteborg, Oslo och Helsingfors, säger 
Olle Söder som inte är främmande för 
att exportera konceptet till fler länder 
även om man ännu inte har några såda-
na planer.

Vem blir chef för barnsjukhuset?
– Det vet jag inte ännu, men det kom-

mer inte att bli jag utan jag fortsätter va-
ra verksamhetschef på barnakuten i 
Danderyd.

Vilka står bakom ägarmässigt?
– Det finns en styrgrupp där jag själv 

nyligen gått in. Själv har jag en liten ägar-
andel på mindre än fem procent och i 
övrigt är ägandet ganska jämnt fördelat 
inom styrgruppen, med bland annat 
barnsjuksköterskan Martina Ullman 
som kom på idén och har gett namn till 
sjukhuset.

– Nu behövs investerare, personer som 
kan satsa kapital som gör att det går att 
driva sjukhuset med förlust ett antal år.

Olle Söder 
Läkaren som startar Sveriges första helt privata barnsjukhus

Text: Valter Bengtsson
valter.bengtsson@faktapress.se

o

   

FÖR VEM: Barn och ungdomar 0– 16 år.
VAR: Vid Sophiahemmet i Stockholm.
KAPACITET: Antal akuta besök väntas bli 
20 000 per år, men sjukhuset får också 
specialistmottagning.

FINANSIERING: Privat sjukvårdsförsäkring. 
STYRGRUPP: Olle Söder, Staffan Meurling, 
Erland Löfberg, Martina Ullman, Björn 
Johansson och Magnus Ullman.

Fakta Barnsjukhuset Martina

Olle Söder räknar med att Martina kan 
ta emot 20 000 barn akut varje år men 
ska också ha specialister.
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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-
nummersprenumeration 
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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Vägen från idé till färdig produkt är lång för läkemedel. 
Utvecklingen tar många år och fl ertalet kandidater faller 
bort på vägen. Upp emot 15 år tar det innan ett läkemedel 
fi nns tillgängligt för patienter och då är det bara någon pro-
cent kvar av de substanser man en gång inledde försök på. 

Karin Eriksson, expert på forskningsfrågor vid Läkemedels-
industriföreningen, LIF berättar:
– Trots moderna metoder och datorhjälp är det svårt att 
helt förutsäga eff ekten av en ny substans. Därför faller
många kandidater bort på vägen på grund av för dålig 
eff ekt eller biverkningar. Allvarligare biverningar hittar 
man oftast vid tidiga tester med låga doser så försöks-
personerna utsätts sällan för några stora risker.  

Barn är inte små vuxna

Att utveckla läkemedel som är anpassade för alla åldrar 
är en utmaning och många läkemedel saknar särskilda 
doseringsanvisningar för yngre. Under lång tid har man 
räknat barn som små vuxna men idag har forskningen gått 
framåt och nu vet vi att det inte alltid är så. 
– Hos barn är organen inte fullt utvecklade, berättar Karin
Eriksson. Detta kan framförallt påverka hur läkemedlet för-
svinner ur kroppen, men även hur det verkar. Därför kan 
man inte räkna med att en halv dos är rätt bara för att 
barnet väger hälften av en vuxen. 

Även myndigheterna har agerat i frågan och satt upp både 
krav och belöningar för att stimulera forskning på barn.

EUs läkemedelsmyndighet EMEA 
införde 2007 krav på att alla nya läke-
medel måste testas på barn, med undan-
tag för läkemedel mot sjukdomar som 
normalt endast drabbar vuxna. 

Målet är också att nyare läkemedel 
som redan fi nns skall testas på barn. 
De företag som gör det erhåller en för-

Text: Erik Fredholm, LIF

15 års intensiv forskning och 100-tals projekt i papperskorgen, det är vad som kan krävas för att 
få fram ett läkemedel. Nu höjs också ambitionerna för att garantera säkra läkemedel till barn.

ANNONS FRÅN LÄKEMEDELSINDUSTRIFÖRENINGEN, LIF

Karin Eriksson 200711

längning på patenttiden vilket ska stimulera forskningen. 
För äldre läkemedel fi nns inget krav på barntester även om 
detta görs.

Att pröva läkemedel på barn är en särskild utmaning för 
att det ska ske på så säkra och etiska grunder som möjligt. 
Karin Eriksson berättar:
– Alla prövningar genomförs idag med hög säkerhet, men 
när det handlar om barn måste säkerheten vara ännu högre
eftersom barn växer och utvecklas och är mer känsliga för på-
verkan av mediciner än vuxna. Att låta barn ingå i prövningar
är en balansgång men samtidigt behöver vi kunskap om 
hur de nya läkemedlen fungerar för att barnen ska kunna
använda dem på ett optimalt sätt. Att utsätta barnet för 
läkemedel som inte tidigare provats ut under kontrollerade 
former är ett sämre alternativ. Det är både läkemedels-
branschen och myndigheter överens om. 

Läkemedelsprövningar regleras av internationella lagar där 
etik och säkerhet beaktas. Ett krav är att försökspersoner 
skall vara väl insatta i vad försöket innebär samt att de givit 
sitt medgivande till att delta. Vid prövningar på barn faller 
detta ansvar ytterst på föräldrarna men även omyndiga barn 
ska ha chans att uttrycka sin vilja. 
– Vi måste kommunicera med barnen också, säger Karin 
Eriksson. Det måste göras på en nivå som de kan förstå, 
vilket t ex kan ske genom att visa bilder om undersökningen.
Även om de inte fyllt arton år har de rätt att få reda på 
vad en prövning innebär. Motsätter sig barnet en prövning 
respekteras detta, och det är viktigt att regelkraven är ut-
formade så. Barn har, precis som vuxna försökspersoner, 
rätt att avsluta sitt deltagande i en prövning när de själva 
vill. Tusentals prövningar pågår världen över och många av 
dem kommer att leda till nya läkemedel, bättre anpassade 
för barn. 

Läkemedelsutveckling för 
barn och vuxna 
Läkemedelsutveckling för 
barn och vuxna 
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