
”Jag läste inte en 
enda bok frivilligt”

GUIDE  JURISTERNA SOM KAN DIN RÄTT 

Nu vill hon ge fler elever hjälp 
tidigt mot läs- och skrivsvårigheter. ”Det behöver inte 
vara så komplicerat som man tror”, säger hon.

Juridisk hjälp 
kan bli olaglig

Inga 
skadestånd 

för dålig 
tillgänglighet 

”Bilstödet rena 
rama lotteriet”

Sören Olsson 
om det hopplösa 

med att alltid 
vara glad 

Victoria minns 
hur mamma 
försökte hjälpa
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Mer information hittar du på www.hjalpmedelitiden.se

Vila

Bad / Dusch

Toalett

•

•

•

Ligger du rätt i tiden?
Nya arbetssätt och lösningar på gamla vardagsproblem.
Vi har hjälpmedel och tjänster som ger en högre livskvalitet och ökad arbetsglädje.  
Möjlighet till alternativ finansiering finns.

Vi har samlat några av Sveriges främsta hjälpmedel- och tjänsteföretag:

Rollatorer och rollatortillbehör.
Hjälpmedel för dusch, bad och toalett.

Eldrivna och manuella rullstolar, sängar,
personlyftar, antidecubitus m.m.

Brett och unikt tjänsteutbud av: 
personlig assistans, daglig verksamhet, boende, 
skola, coachning och korttidsvistelse. 

Vi håller öppet mellan kl. 08.30 – 13.00.

Vi börjar med att besöka följande städer: 

Umeå 7/2     Luleå 21/2     Norrköping 6/3

Inbjudna föreläsare, visning av produkter & tjänster.

Aktivitet

Förflyttning

Personligt stöd för funktionshindrade

•

•

•

Allt för en ökad livskvalitet.

Anmäl dig redan nu på www.hjalpmedelitiden.se
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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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– Det är jättekul att träffa de polska 
 ungdomarna, säger Anders Johansson.  
Han är en glad kille som älskar att lyssna 
på popbandet The Ark. Men dansen och 
mötena med likasinnade ungdomar i 
vänorten i Polen smäller lika högt.

nom dansen finns inga 
gränser. Den inställ-
ningen hade Inger Bylin 
och Harald Petersson på 
gymansiesärskolan i 
Alvesta när de för tio år 

sedan drog igång dans som en aktivitet 
för ungdomarna på skolan. Det är gilles-
dans som gäller när de 23 ungdomarna 
varje tisdag möts och dansen har dansat 
dem hela vägen till Polen.

– Alvesta har en vänort i Polen, 
Krasnystaw, som vi kontaktade för att se 
om vi kunde hitta något slags samarbe-
te. Vi upptäckte att internatskolan där 
också hade en dansgrupp för ungdomar 
med funktionsnedsättningar, berättar 
Harald Petersson.

Klas Jinnegren är 19 år och och har 
varit med i dansgruppen Virdasvingen i 
nästan sju år. Han går på gymnasiesär-

skolan i Alvesta och lyssnar helst på 
dansband om han får välja själv. 

Trots att han fortfarande går i 
skolan har han skaffat sig 

ett praktikjobb på Kor-
pen i Alvesta. Varje 

De har dansat hela  

Text: Sara Bengtsson
sara.bengtsson@faktapress.se

I
Klas Jinnegren, Anders Johansson 
och Lena Regin minns besöket hos 
dansvännerna i Polen. Kanske blir 
det Tjeckien nästa gång.
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vecka hjälper han före ningen att renskri-
va och rättstava veckans frågor till tips-
tävlingen och sedan rättar han de tips-
blanketter som lämnas in.

– Och så gillar jag sport, särskilt hockey. 
Mitt favoritlag är HV71, men själv spelar 
jag fotboll på fritiden, berättar han.

Men han gillar också att dansa. Enligt 
Harald Petersson är dansmötet varje tis-
dag en viktig del i många av ungdomar-
nas vardag. Man träffar sina kompisar, 
lär sig att umgås i stor grupp och lär 
sig stå inför publik – att ta plats 
och visa vad man går för.

– Det började med att vi star-
tade upp lite dans i klassen som 
en pedagogisk aktivitet. Vi sat-
te ihop en liten kabaré och be-
sökte dagcentret här i Alvesta 
och visade upp den. Snart hade 
vi dragit igång dansmöten var-
je tisdagseftermiddag som en 
valfri aktivitet för ungdomarna  
på skolan och andra ungdomar 
med funktionsnedsättning 
som ville vara med. Nu har vi 
23 dansare i gruppen. De flesta 
stannar kvar i många år, även när de slu-
tat skolan och gått vidare till daglig verk-
samhet, säger Harald Petersson.

Han menar att man tack vare dans-
gruppen lyckats bygga broar mellan sko-
lan och den dagliga verksamheten. Idag 
har man gruppmedlemmar från såväl 
träningsskolan som grundsärskolan, 
gymnasiesärskolan och den dagliga verk-
samheten, vilket gör att ungdomarna lär 
känna varandra och den personal som 
sedan kommer finnas i deras liv när de 
går vidare från skolan ut i vuxenlivet.

– Det gör övergången så mycket enkla-
re när personal och ungdomar redan 
känner varandra. Men det viktigaste är 
fortfarande att ungdomarna hittar en 
gemenskap i gruppen och har en plats 
att träffas på varje tisdag, säger Harald 
Petersson.

Inger Bylin är huvudansvarig för dan-
serna och ser till att de passar alla. Hon 
har själv dansat folkdans och det naturli-
ga steget var att starta en grupp som äg-
nade sig åt folkdans, eller gillesdans. 
Pardansen gör att ungdomarna får öva 
extra mycket på att fungera i en grupp 
och att hjälpa varandra.

– Ni tjejer, säger Inger Bylin (och vän-
der sig till Lena Regin som är med i dans-
gruppen), är alltid så duktiga på att hjäl-
pa de killar som tycker att det är lite svå-
rare. Det gör mig alltid så glad att se!

Lena Regins favoritdans är bugg, och 
enligt de andra är hon en av de bästa i 
gruppen på att bugga.

– Jag har buggat i sju år och tycker att 
det är jättekul, säger hon.

Kvällen före intervjun hade hon varit 
ute på dans och kommit hem för att sova 
vid halv tre på natten. När Föräldrakraft 
träffar henne och hennes danskompisar 
samma morgon är hon trött, men håller 
sig alert under hela intervjun. Hon är en 
av gruppens riktiga partypinglor.

– Jag tycker att det är kul att gå 
ut, det gör jag ganska mycket, 

säger hon med ett leende.

Varje termin åker Virda svin-
gen ut på flera föreställningar 
och visar upp en bred bland-
ning pardans. Mest intresse 
får gruppen från pensio-
närsföreningar och service-
hem, men man har även upp-
trätt på Flaggans dag i Alvesta 
och Särskolans rikskonferens 
när den hölls i Ljungby.

– Det är så roligt att ha fö-
reställningar för de äldre. I 

slutet brukar ungdomarna bjuda upp 
publiken till dans och de blir alltid så 
rörda av att se hur duktiga ungdomarna 
är på att dansa, berättar Inger Bylin.

För att finansiera föreställningarna tar 
gruppen ut 500 kronor per uppvisning 
men ledarna arbetar ideellt.

– Vi gör det här som en hobby. När 
vi träffas på tisdagarna blir det ju 
en del av vår arbetstid på sko-
lan, men föreställningar och 
allt annat runt gruppen är nå-
got vi gör på fritiden, berättar 
Harald Petersson.

Som när samarbetet med 
Polen drog igång. Våren 2006 
hade Harald Petersson och 
Inger Bylin äntligen fått igång 
samarbetet och dansgruppen 
från Polen kom och hälsade 
på i Sverige. Med hjälp av 
pengar från EU:s Ungdoms kontor fick 
både klassen från Krasnystaw och 
Virdasvingen möjlighet att hälsa på var-
andra för ett kulturellt utbyte.

När ungdomarna från Polen kom till 
Sverige satte ungdomarna tillsammans 
upp en kabaré där man spelade teater, 
sjöng,  dansade tillsammans samt gjorde 
egna danser var för sig.

– Det var jättekul att träffa de polska 
ungdomarna, säger Anders Johansson.

Han är en glad prick som helst lyssnar 

på popbandet The Ark när han själv får 
bestämma. 

Efter många om och men fick även 
gruppen från Alvesta bidrag för att ta sig 
till Polen och hälsa på de gamla vännerna 
som de träffat när de hälsat på i Sverige.

– I Polen fick ungdomarna träffa var-
andra igen och fick göra en massa roliga 
utflykter. Vissa här hemma var oroliga 
för att ungdomarna skulle få hemläng-
tan och att det skulle bli svårt att klara 
sig, men det gick galant och ungdomar-
na visade att de kunde ta hand om var-
andra, berättar Inger Bylin.

– Ja, att träffa Polengänget igen var kul 
och att få gå på disco. Men jag glömde 
kvar mina badbyxor när vi var och bada-
de, minns Anders Johansson.

Veckan i Polen innehöll också allvar, 
då ungdomarna fick möjligheten att åka 
på studiebesök till koncentrationslägret 
Majdanek från andra världskriget.

– Det var skrämmande, berättar Lena 
Regin.

Lena Regin berättar att det bästa med re-
san, förutom att få träffa de polska ung-
domarna, var båtresan över till Tyskland. 
Även Klas var väldigt nöjd med resan, 
men har svårt att bestämma sig för vad 
som var roligast. När jag istället frågar ho-
nom vad han tyckte var tråkigast med re-
san vet han inte heller vad han ska välja.

– Allt var kul!
För ungdomarna i Alvesta har utbytet 
med Polen betytt väldigt mycket. De 

har lärt känna en ny kultur, fått 
öva på kommunikation när det 

är svårt med språket och växt 
som personer. För många var 
det första resan utomlands, 
långt bort från föräldrarna.

– Vissa hade varit utomlands 
tidigare. Men för de flesta var 
det nog första gången de åkte 
utan sina föräldrar. Men ingen 
saknade mamma och pappa, 
de var för upptagna av att ha 
kul, säger Harald Petersson.

Det tioåriga dansprojektet i 
Alvesta har hittills varit en succé. Ung-
domarna får både en rörlig aktivitet och 
övning i socialt samspel. Nu går funde-
ringarna kring hur de skulle kunna fort-
sätta samarbetet. Kanske drar eldsjälarna 
från Alvesta igång ett trepartssamarbete.

– Alvesta har en vänort även i Tjeckien 
och har börjat fundera på om vi skulle 
kunna börja samarbeta med dem också. 
Men nu ska vi landa först efter allt vi va-
rit med om och samla nya krafter, säger 
Inger Bylin med ett leende. ●

 vägen till Polen

Det viktigaste är 
att ungdomarna 
hittar en gemen-
skap i gruppen, 

säger Harald 
Petersson.

De äldre blir rör-
da av att se hur 
duktiga ungdo-
marna är, säger 

Inger Bylin.
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26 En stark vilja har gjort det möjligt för kronprin-
sessan Victoria att klara sina studier trots stora 

läs- och skrivsvårigheter. ”Om man inte har en järnvilja 
och mycket jäklar anamma så ger man upp”, säger hon 
en intervju med Föräldra kraft. Men hon har också fått 
bra hjälp med att övervinna svårigheterna. ”Mamma 
hade tidigt ögonen på det.”

Special: bilar & anpassningar
36  Flera föräldrar är besvikna 

och upprörda efter att  
reglerna ändrades för bilstöd och 
all hantering av bilstödsärenden 
samlades vid Förskringskassan i 
Västervik inför årsskiftet 2006-
2007.  Föräldrar som har väntat 
sedan i våras på beslut hör av sig 
till oss, säger Rickard Undevik på 
Hedemora anpassning.

56 Vad skönt att slippa vara ensam 
med funderingarna! Flera 

gånger varje år träffas ett gäng med far- 
och morföräldrar för att prata om sina 
barnbarn. ”Oron surrar i mitt huvud 
hela tiden men det förstår inte min son”, 
säger en av deltagarna. ”Men genom att 
prata får man stöd.” Häng med till en 
träff med nätverket för mor- och 
farföräldrar.
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Makten över vården
64 Privata företag ska ge patienter och 

anhöriga makten över vården. Men hur 
fritt blir valet om personal beläggs med munkavle 
och missförhållanden hemligstämplas? 
Föräldrakraft har kartlagt hur privata vårdföretag 
ser på personalens möjligheter att öppet kritisera 
brister. 

De pratar om sina barnbarn

De har träffats sedan 2000.

”Du har rätt till avlösning”
62 Föräldrakrafts jurister svarar på läsarfrågor. Kan kommu-

nen verkligen begränsa rätten till avlösning? Är det okej att 
ena barnet får mer gåvor än det andra? 

Olagligt ta emot juridisk hjälp
14 Gratis juridisk hjälp från assistansföretag kan 

bli ett minne blott om LSS-kommitténs förslag 
genomförs. ”Om lagstiftaren inte är tydlig kan det 
hända att den enskilde tar emot en ekonomisk förmån i 
god tro”, säger FUB:s ordförande Anna-Lena Krook.
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skolpris växer för varje år. I år 
kommer priset att delas ut på 
bokmässan i Göteborg i 
september och får säkerligen 
ännu större uppmärksamhet.

Nu kommer dessutom en ny 
metod för att identifiera 
dyslexi i god tid före skolstart, 
så att barn som behöver hjälp 
kan få det innan problemen 
blir oöverstigliga. Två finska 
forskare har tagit fram en 
lösning som innebär att man 
med ett enkelt EEG-test kan se 
vilka barn som kan få inlär-
ningssvårigheter. Metoden kan 
revolutionera skolarbetet. Nu 
krävs att våra politiker ser till 
att nya metoder som denna 
blir tillgängliga och att inga 
fler barn i onödan får problem 
med skolarbetet.

Sverige har fantastiska politi-
ker. Jag gillar verkligen inte att 
politiker så ofta misstänklig-
görs. Finns det någon grupp 
där engagemanget för de 
utsatta och för solidariteten är 
större? Samtidigt går det 
förstås inte att låta bli att 
kritisera det som blir helt fel.

Ta exempelvis bilstödet! Det 
skulle bli snabbare och mer 
rättvist när bilstödsfrågorna 
centraliserades till Försäkrings-
kassan i Västervik. Det var så 
det var tänkt. Nu visar det sig 
att det har blivit allt annat än 
förbättringar. Avslagen har 
ökat kraftigt. Att rätta till 
problemen ser ut att dra ut på 
tiden.

Med tanke på detta är det 
naturligt att varningsklockor-
na ringer när aktivitetsersätt-
ningen ska göras om och 
assistansreglerna ändras. 

Valter Bengtsson

Det är 
ingen 
tvekan 
om att 
kronprin-
sessan 
Victoria 
kommer 
att be-
tyda 
mycket 
för barn i 
behov av 
extra 
stöd. 

”
Victorias insats viktig

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

F
rån och med det här 
numret börjar 
Föräldrakraft dimpa 
ned i brevlådorna hos 
många medlemmar i 

Riksförbundet Sällsynta diagno-
ser. Vi är glada för förtroendet 
och hoppas att tidningen ska bli 
till nytta och glädje. Vi hoppas 
också att detta samarbete ska 
bidra till att de drygt 30 med-
lemsförbunden inom Riks för-
bundet Sällsynta diagnoser får 
många nya medlemmar. Det är 
nämligen viktigt att vara med i 
föreningar av det här slaget. De 
har ofta den bästa kunskapen 
kring diagnosen, behandlings-
metoderna och rättigheterna. 
Inom föreningarna får man 
även ett socialt stöd som kan 

vara omöjligt att åstadkomma 
på egen hand. Slutligen har 
före ningarna en viktig roll för 
att driva på utvecklingen och 
påverka opinion och beslutsfat-
tare. 

På skottdagen 29 februari – 
”Sällsynta dagen” – är det dags 
för ett stort evenemang med 
medverkan av kronprinsessan 
Victoria, som därmed än en 
gång visar att hon har ett starkt 
engagemang för barn med 
funktionsnedsättningar. Det är 
glädjande att Victoria visar ett så 
stort intresse för dessa frågor.

Jag blev själv mycket impone-
rad av hennes kunskaper och 
utstrål ning när jag fick möjlig-
het att göra en intervju i sam-
band med att Bertil Hults 
skolpris delades ut. Det är ingen 
tvekan om att Victoria i framti-
den kommer att betyda mycket 
för barn i behov av extra stöd. 
Det lovar gott.

Vår intervju med Victoria 
handlade framför allt om 
kronprinsessans egna erfarenhe-
ter av att ha läs- och skrivsvårig-
heter. Hennes beredvillighet att 
öppet berätta om detta betyder 
mycket, både för andra barn 
med skolproblem och för 
föräldrar och lärare.

I vår längre intervju med 
Bertil Hult berättar även han 

öppet om sin och sönernas 
svåra dyslexi. Han menar att 
dagens skolor på det här 
området inte är mycket 
bättre än den skola han själv 
en gång gick i. Med skolpriset 
har Bertil Hult dock lyckats 
vända utvecklingen. Allt fler 
skolor håller ögonen på läs- 
och skrivsvårigheter hos små 
barn. Intresset för Bertil Hults 
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Välkommen till vår webb

J
ag har funderat en del på 
det här med känslor. 

Kan man bestämma över 
sina känslor? 

Eller är man alltid ett 
offer för det man känner? 

Som jag ser på saken så kan vi inte 
styra eller bestämma över vad vi 
känner. Däremot så kan vi påverka vad 
vi anser om våra känslor. 

Varför är vissa känslor bra medan 
andra anses vara dåliga? 

Det är ju mest en fråga om hur vi 
tänker om våra känslor.

Med andra ord skulle man kunna 
säga att elände är en fråga om val.

Det kan säkert låta provocerande i 
vissa människor. 

Inte kan det väl vara så att man väljer 
att vara eländig?

Det vill väl ingen välja?
Nä, det är inte heller så jag menar.
Jag menar att elände skapas i den 

stund som du själv föredrar en känsla 
framför en annan. Det är avsaknaden av 
det du vill känna som skapar eländet.

Tänk så här:
Dagar och nätter kommer och går. 

Nätterna är egentligen ganska lika 
dagarna förutom ljuset.

Nätterna innebär ju i sig självt inget 
elände, men det blir förvandlat till det i 
samma stund som du väljer att föredra 
dagen..

Om du gör ett medvetet val i att 
föredra dagar framför nätter så för-
vandlas i samma stund nätterna till ett 
oändligt lidande tills dagens ljus gryr på 
nytt. 

I samma stund som du föredrar det 
ena så blir dess motsats en källa till 
elände.

Men det lustiga är att du inte heller 
kan njuta av dagarna för du har fullt 
upp med att oroa dig för att det snart 
ska bli natt igen. Och du planerar och 
spekulerar i hur du ska kunna undvika 
att natten ska komma.

Du försöker krampaktigt att hålla fast 
vid dagen och känner dig oändligt 
värdelös när du gång efter gång 
misslyckas.

För mig är det precis samma sak med 
alla våra känslor. 

Vi människor har oftast valt att 
föredra glädje framför sorg, rädsla eller 
ilska. 

Och därför försöker vi krampaktigt 
hålla fast vid glädjen och känner oss 
eländiga när sorg, rädsla eller ilska står 
framför oss. 

Vi slår på oss själva att vi har miss-
lyckats med att hålla kvar glädjen. Och 
livet blir ett enda långt försök att 
hamstra och cementera lyckan. 

Men går det?
Har du nån gång försökt att vara kvar 

i glädje en hel dag utan uppehåll? Jag 
har försökt många, många gånger. Men 
det går inte.

Men kanske är det så att vi kan träna 
oss i att låta våra känslomässiga dagar 
och nätter komma och gå? 

Att låta glädjen få flöda vidare i en 
annan känsla utan frustration eller 
ängslan?

När nån är ledsen så säger folk ofta 
”Det går över”. 

Och det är ju sant! 
Ledsamheten finns inte kvar för alltid 

– även om det kan kännas så. 
Men det är inte lika många som säger 

så när nån är glad. 
”Det går över”. 
Men det är ju lika sant!
Känslor kommer och känslor går lika 

säkert som att natten följer efter dagen.

Känslorna är som ett hjul som snurrar. 
Vidare, vidare.

Och aldrig står det stilla. Det spelar 
ingen roll om vi tycker om det eller inte. 

Sören Olsson

JAG KAN INTE BESTÄMMA 
ÖVER MINA KÄNSLOR
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VARSÅGOD – ett smakprov på vad 
Föräldrakraft planerar att ta upp i 
kommande utgåvor. Reservation för 
ändringar.

NR 2008-02 (20 MARS 2008)
ASSISTANS. Dags för 2008 års stora 
assistanstema. Självklart med senaste 
nytt om den stora statliga utredning-
en, men framförallt lyfter vi fram de 
goda sidorna med personlig assistans.
Läs om hur den världsunika assis-
tansreformen gör livskvalitet och 
oberoende möjligt för de som har det 
tuffast. 
Vi berättar om guldkornen som visar 
varför personlig assistans betyder mer 
än någon annan insats!

KOLLO & RESOR. Reportage och 
nyttiga tips inför sommaren.

Nr 3, 2008. (MAJ 2008)
RÄDSLA. 
NÄTVERK. 
RÄTTIGHETER.

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

NR 5, 2008 (OKTOBER 2008)
SYSKON.
INDIVIDUELL PLAN. 
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

”Har du försökt 
vara kvar i glädje 
en hel dag utan 
uppehåll? Det går 
inte.” 

Teman på gång
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Namn: Sandra Wikberg.
Ålder: 46 år.
Bor: Villa i Björsbyn/Luleå.
Familj: Bor med min man Kenneth 54 
och min son Anton 17. 
Det här jobbar jag med: Samordnar 
transporter för enhet funktions-
hindrade inom Socialförvaltningen. 
Föreståndare på Blixten fritidsgård för 
funktionshindrade i alla åldrar.
Fritid: Umgås gärna med familjen och 
våra vänner. Tillbringar mycket tid 
med sonen som har ADHD, högfunge-
rande autism, Tourettes syndrom och 
tvångsbeteenden. Jobbar ideellt för 
RBU i Norrbotten och lokalt i Luleå 
där jag är kassör och kontaktombud 
för ADHD/DAMP. Är ordförande i 
Föreningen Autism både i Norrbotten 
och lokalt i Luleå. 
Motto: Alla har vi samma värde oavsett 
vem du är i samhället.
Nätverk som jag tycker är bra: RBU 
och Föreningen Autism. 
Därför läser jag Föräldrakraft: Den 
innehåller många intressanta artiklar 
som intresserar mig. Många saker har 
man bara hört talas om och mycket av 
detta kan man kan ta tillvara på, både 
personligt och till de föreningar man 
jobbar med. Denna tidning behövs 
verkligen eftersom jag av erfarenhet vet 
att föräldrar många gånger känner sig 
väldigt ensamma. Tidningen ger oss 
möjligheten att ta upp flera olika 
positiva men även negativa ”problem” 
att diskutera i våra föreningar och i det 
privata livet. 
Så hittade jag tidningen första 
gången: På handikapporganisationer-
nas kansli i Luleå.
Det här vill jag se mer av i 
Föräldrakraft: Mer om våra barn och 
ungdomar med funktionsnedsättning-
ar som går i den vanliga skolan. Hur 
klarar skolan av dessa barn, ungdomar 
med dagens krav? Varför klarar vissa 

skolor av det och vissa inte? Det mesta 
handlar om särskolan, men många av 
våra barn ungdomar går faktiskt i den 
vanliga skolan. Speciellt för dem som är 
högfungerande och har neuropsykia-
triska funktionsnedsättningar och inte 
har någon utvecklingsstörning. Men 
också för alla dessa barn, ungdomar 
som inte är diagnostiserade men som 
har stora problem i skolan. De platsar 
inte in i särskolan och då gäller det för 
dessa barn, ungdomar att klara av vad 
skolplanen kräver av dem.

Det här tycker jag...
...om kommunala beslutsfattare: 
Många anser att våra funktions-
hindrade inte platsar in i vårt 
samhälle på ett eller annat sätt och 
framförallt när det gäller bostäder 
som service- eller gruppbostäder. 
Det finns beslutsfattare som anser 
att våra funktionshindrade inte 
kan flytta in i vissa fastigheter 
därför att de övriga hyresgästerna 
vill att där bara ska vara personer 
som har råd med guldkranar. 

Skitsnack, vill jag säga om detta. Varför 
skulle inte våra funktionshindrade ha råd 
med guldkranar? Rädsla och okunskap är 
vad det handlar om.

Andra frågor som jag tycker är 
viktiga: Arbeten på rätt nivå till våra 
funktionshindrade efter deras förutsätt-
ningar. Ingen lätt sak men en oerhört 
viktig del i vuxenlivet. 

Det bästa med vintern: Att lapa in 
vårsolen med skoteråkning och pimpel-
fiske i fjällen. ●

”Skriv mer om 
varför vissa sko-
lor klarar av att 
hjälpa barnen 
och andra inte.”

Varför skulle funktionshindrade 
inte ha råd med guldkranar?

Lediga platser finns
i förskolan och skolan.

Välkommen att 
kontakta oss!
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Nytt forum där syskon vågar prata: ”Behovet 
är enormt” (kan kapas så att vi får plats med 
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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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ratis juridisk hjälp från 
assistansföretag kan bli ett 
minne blott om LSS-

kommitténs förslag genomförs. 
Enskilda som tar emot juridisk hjälp 
kan drabbas av höga återbetalnings-
krav. Den som får 40 timmar juri-
disk hjälp kan tvingas betala 50 000 
kronor till staten.

Kanske blir konsekvenserna inte fullt 
så allvarliga i verkligheten, men en ju-
rist som Föräldrakraft talat med anser 
att LSS-kommitténs förslag mycket väl 
kan tolkas på detta sätt. Och vare sig 
LSS-kommittén eller socialdeparte-
mentet avvisar tolkningen.

– Det är tveksamt om juridisk hjälp 
kan ingå i schablonen för assistansersätt-
ning, säger Carina Cronsioe som hand-
lägger frågan på socialdepartementet.

Juridisk hjälp kan alltså i framtiden 
klassas som sådana ekonomiska för-
måner som regeringen vill förbjuda 
och göra återbetalningsskyldiga.

Assistansberättigade kan därmed rå-
ka riktigt illa ut om de tar emot juri-
disk hjälp från assistansföretag i fram-
tiden. Staten kan komma att kräva tio-
tusentals kronor i återbetalning från 
den enskilde, medan assistansföretaget 
inte riskerar något.

Om detta är en rimlig konsekvens av 
LSS-kommitténs förslag vill kommit-

téns ordförande Kenneth Johansson 
(c) inte diskutera. Han säger till För-
äldrakraft att kommittén ”inte har lagt 
sig i den frågan”.

Vi frågade istället Carina Cronsioe på 
socialdepartementet om LSS-kommit-
téns förslag kan tolkas som att juridisk 
hjälp är en sådan förmån som reger-
ingen vill stoppa.

– Det finns inget som säger att det 
ska ingå i assistanser-
sättningen, säger Ca-
rina Cronsioe. Enligt 
den ursprungliga pro-
positionen ska ersätt-
ningen bara användas 
till assistans.

Kan brukaren bli 
återbetalningsskyldig 
för juridisk hjälp 
även om man aldrig 

har fått några pengar?
– Det är tveksamt om juridisk hjälp 

ska ingå i ersättningsschablonen, men 
vi har ännu inte tagit ställning, det gör 
vi när vi skriver propositionen.

Om brukaren tar emot juridisk 
hjälp är det brukaren själv och inte 
företaget som riskerar återbetalning?

– Jag kan inte svara på hur det blir. 
Denna osäkerhet får man ha tills vi har 
skrivit propositionen. Om remissin-
stanserna har tagit upp den här frågan 
så är det naturligt att vi också berör det 

i propositionen och tydliggör vad man 
får och inte får göra.

Organisationen FUB har i sitt re-
missyttrande påpekat att den kom-
mande lagen måste förtydliga vad som 
menas med ”ekonomiska förmåner” av 
det slag som ska förbjudas.

– Om lagstiftaren inte är tydlig kan 
det hända att den enskilde tar emot en 
ekonomisk förmån i god tro, till exem-
pel juridisk rådgivning, annan rådgiv-
ning, julmiddagar, deltagande i en akti-
vitet som assistansordnaren samord-
nar och så vidare. Återbetalning av för-
måner kan drabba den enskilde hårt, 
eftersom dessa pengar inte finns till-
gängliga för den enskilde, menar 
FUB:s ordförande Anna-Lena Krook.

– I sådant fall uppstår en skuld till 
Försäkringskassan. Det är oklart om 
denna skuld kan dras av kommande 
assistansersättning. Om skulden kan 
kvittas mot assistansersättning som ska 
utbetalas, kan det i sin tur kan leda till 
att den enskilde inte kan få sina behov 
tillgodosedda på grund av att assistans-
ersättningen inte räcker till, skriver 
Anna-Lena Krook.

En proposition kan bli klar under vå-
ren, men det är osäkert hur snabbt det 
kommer att gå. Carina Cronsioe räk-
nar med att de nya reglerna kommer 
att träda i kraft antingen 1 juli 2008 el-
ler 1 januari 2009. /vb

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

Olagligt att ta emot 
juridisk hjälp?
Enskilda drabbas om nya assistansregler stoppar juridisk rådgivning

G

Anna-Lena 
Krook.
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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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Annons 
uppslag
Öka friheten
för familjen

Har ditt barn speciella behov som gör

att den vanliga bilen inte fungerar så bra.

Vi säljer helhetslösningar i form av

golvsänkta bilar. Men vi gör även alla

tänkbara anpassningar i vanliga personbilar.

Tillsammans med dig kan vi hitta

tekniska lösningar som gör allt lite enklare.

Du hittar oss på flera håll i landet!

www.permobil.se/Autotech
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Annons 
uppslag

RULLSTOLAR

KOMMUNIKATION

BILANPASSNING
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ampen för ett 
tillgängligt 
Sverige hotas av 

ett bakslag. Den nya 
diskrimineringslag som 
regeringen just nu förbe-
reder gör det inte möjligt 
att kräva skadestånd av 
verksamheter som ute-
stänger personer med 
funktionshinder.

Karin Pilsäter (fp), ordfö-
rande för riksdagens nä-
ringsutskott, avslöjade i de-
cember för Föräldrakraft att 
bristande tillgänglighet inte 
blir en grund för diskrimi-
nering i den nya lagen.

– Vi i folkpartiet vill att det 

ska kosta pengar om man 
har bristande tillgänglighet, 
men frågan är inte tillräck-

ligt utredd för att komma 
med i diskrimineringslagen 
nästa år, säger Karin Pilsäter.

Karin Pilsäter är själv kri-
tisk till att den kommande 
lagen inte gör det möjligt att 
kräva skadestånd av butiker 
och andra verksamheter. 
Hon hoppas nu på en kom-
pletterande utredning.

– Jag och folkpartiet kom-
mer att arbeta för att det ska 
startas en ny utredning som 
konkretiserar frågan. Vi vill 
till exempel undersöka om 
man kan transformera den 
lagstiftning som finns i USA 
till Sverige, säger hon.

– Vi vill ha kännbara ska-
destånd men vi måste noga 
tänka efter hur detta ska ut-
formas. Om varje enskild fö-
retagare ska vara tvungen att 
erbjuda tillgänglighet i alla 
tänkbara situationer kan det 

Karin Pilsäter om regeringens tillgänglighet: Bedrövlig!

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

Reinfeldt blundar för  
Missnöje inom folkpartiet som vill att det ska kosta pengar om man har      

K

åra värsta farhå-
gor besannades. 
Det värsta hände. 

Så beskriver DRH-ordfö-
randen Maria Johansson 
nyheten om att det inte blir 
möjligt att kräva skade-
stånd när personer med 
funktionshinder utestängs.

– Vi kan inte vänta på ytterli-
gare utredning, säger Maria 

Johansson som i somras 
valdes till ny ordfö-
rande för DHR. Frå-
gan är färdigutredd. 
Näringsidkare som 
genom sin otill-
gänglighet diskrimi-
nerar måste också ta 
sin ekonomiska del 
av ansvaret.

– Det handlar om männis-
kosyn och något mycket 

större än en rent 
ekonomisk frå-

ga. Ofta hand-
lar det om 
gamla synder, 
om fel som be-
gåtts mot gäl-
lande lagstift-
ning, då ska 
det inte utgå 

några bidrag till att rätta till 
det. Det är absurt.

– Förutom att vi som lever 
med funktionsnedsättningar 
nu får vänta ytterligare flera 
år innan vi eventuellt får en 
lagstiftning som gör oss fullt 
delaktiga så kommer Sverige 
inte kunna ratificera den FN-
konvention som Sverige var 
drivande för att få igenom, 
säger Maria Johansson. /vb

Läs mer på www.dhr.se    

DHR: ”Våra värsta farhågor besannas”

Maria Johansson.

V

Text: Valter Bengtsson
valter.bengtsson@faktapress.se
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  dålig tillgänglighet

Gör otillgänglighet till 
diskriminering i den 
kommande lagstiftningen. 
Det blir kravet i 2008 års 
upplaga av Marschen för 
tillgänglighet.  Lördagen den 
24 maj äger Marschen rum 
runt om i Sverige.

– Marschen 2008 blir 

viktigare än någonsin med 
tanke på de senaste oroande 
beskeden om att regeringen 
eventuellt lyfter ut förslaget 
om att göra otillgänglighet 
till diskriminering, säger 
Lasse Andersson som är 
pressansvarig för arrange-
manget. /vb

      bristande tillgänglighet.

bli ohanterligt. Den ameri-
kanska modellen är uppen-
bart funktionell. Det är jätte-
stora skillnader i tillgänglig-
het mellan New York och 
Stockholm.

– Inom folkpartiet anser vi 
att bristande tillgänglighet på 
sådana ställen som man be-
söker i sin vardag ska vara en 
grund för diskriminering, sä-
ger Karin Pilsäter vidare och 
pekar särskilt ut riksdagen 
och regeringskansliet som 
grova ”syndare” när det gäller 
tillgänglighet.

– Det är bedrövligt att rege-
ringskansliet fortfarande inte 
är tillgängligt och att riksda-
gen inte förrän nyligen fått en 
riktig handikappentré, säger 
Karin Pilsäter.

– Hur ska socialministern 
kunna peka med hela handen 
[och kräva att andra ska vara 
tillgängliga] när det är så illa 
ställt hos regeringen och riks-
dagen? säger Karin Pilsäter.

Kritiker menar att det inte 
finns några rimliga skäl att 
inte ta i med hårdhandskarna 
mot bristande tillgänglighet.

– Att det inte skulle finnas 
något bra underlag för en så-
dan lag är inte sant. Frågan är 
mycket bra utredd. Det är 
mycket allvarligt om man in-
te ens kommer att kräva ”skä-
liga åtgärder”, säger Lars 
Lööw. 

Lars Lööw var tidigare han-
di kappombudsman men är 
idag direktör på Samhall. ●

Skadestånd är den enda 
effektiva formen att driva 
igenom tillgänglighet. Det sä-
ger Sture Jonasson, ordföran-
de i föreningen Stil.

– Det finns mängder med 
otillgängliga lokaler och 
verksamheter. Detta trots att 
regler om tillgänglighet har 

funnits i plan- och bygglagen 
och dess föregångare under 
snart 50 år. Sveriges kommu-
ner har varit påtagligt 
oföretagsamma när det gäller 
att driva igenom dessa krav. 

Sture Jonasson säger att det 
fortfarande byggs hus med 
otillgängliga lokaler./vb 

Skadestånd är det enda som hjälper

120 organisationer i marsch

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

Vill du att ditt barn ska få leva
i ett rättvist samhälle och få
ett utvecklande och bra liv?
Det vill vi också! RBU, Riksförbun-
det för Rörelsehindrade Barn och 
Ungdomar, arbetar för att ditt barn – 
och därmed hela din familj – ska få 
samma möjligheter som alla andra.

RBU företräder barn och ungdomar 
inom de nio olika diagnoserna 
cerebral pares, ryggmärgsbråck/
hydrocephalus, medfödd benskörhet 
(OI), muskelsjukdomar, kortväxthet, 
Prader-Willis syndrom, plexus brachi-
alis, flerfunktionshinder och ADHD.

Gå med i RBU du också. Ju fler vi är desto lättare är det 
att påverka och därmed förbättra livsvillkoren för våra barn och 
ungdomar. 

I ditt medlemsskap för 2008 ingår:
● Tidningen Rörelse med 6 fullmatade nummer
● Rabatter på konferenser (se annons om CP-konferens i 

detta nummer av Föräldrakraft)
● Rabatt på litteratur och även gratis material 
● Möjlighet att söka medel från RBU:s Medlemsfond för 

fritid och hjälpmedel och andra RBU-fonder
● Gratis juridisk rådgivning
● Tillgång till din RBU-förenings alla aktiviteter

Utöver detta tillkommer en social gemenskap med många 
andra medlemsfamiljer! 
Bli medlem genom att besöka www.rbu.se eller 
ringa 08-677 73 00. Varmt välkommen!
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ktivitetsersätt-
ningen  fungerar i 
dag mer som en 

förtidspension för unga än 
som ett stöd och en hjälp 
att etablera ett självstän-
digt liv. Detta vill jag 
ändra på, säger socialför-
säkringsminister Cristina 
Husmark Pehrsson som 
tillsätter en utredning.

– Aktivitetsersättningen bör 
stimulera aktivitet snarare 
än passivitet, säger socialför-
säkringsministern.

Utredaren Adriana Lender 
ska föreslå förändringar i 
stödet som syftar till att un-
derlätta ungdomars med-
verkan i arbetslivet.

– Det har varit en mycket då-
lig situation för funktions-
hindrade men det vill vi nu 
ändra på, säger socialförsäk-
ringsminister Cristina Hus-
mark Pehrs son. 

– Många unga har bett 
mig att göra något för att de 

inte ska behöva ha förtids-
pension hela livet, säger 
Cristina Husmark Pehrsson.

Trots satsningar på att ska-
pa fler jobb har arbetsmark-
naden inte förbättrats för 
personer med funktions-
nedsättningar. Tvärtom har 
situationen blivit allvarligt 
försämrad för många som 
har fått sänkta ersättningar. 
Handikapprörelsen har pro-
testerat.

Föräldrakraft frågar hur mi-
nistern ser på rapporterna 
om att personer med funk-
tionsnedsättningar har fått 
sämre arbetsmarknad och 
sänkta ersättningar.

– Jag har motsatt uppfatt-
ning. Regeringen ger mycket 
stöd och hjälp till personer, 
som varit borta länge från 
arbetsmarknaden, att kom-
ma tillbaka.

Vad vill ni konkret göra 
för att unga inte ska bli för-
tidspensionerade på grund 
av funktionshinder?

– Det handlar om att göra 
många olika smarta saker, 
bland annat när det gäller 
yrkesutbildning. En rapport 
från Försäkringskassan för 
ett år sedan visade att ök-

ningen av unga med aktivi-
tetsersättning bland annat 
beror på dålig skolunder-
byggnad och psykisk ohälsa, 
säger Cristina Husmark 
Pehrs  son. /vb

Det handlar om att göra många olika smarta saker, säger 
Cristina Husmark Pehrsson.

”Jobb – inte förtidspension – för unga”
A
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redrik Reinfeldt 
borde göra som 
kollegan David 

Cameron i Storbritannien 
och se till att få bort 
barnfattigdomen, säger 
Lena Holm, generalsekre-
terare för Majblomman. 
Hon anser att 
Reinfeldts har 
svikit sitt löfte 
från julen 2006.

– Förra julen sade 
Fredrik Reinfeldt 
att en särskild ”bryta 
utanförskapet-
grupp” skulle tillsät-
tas. Det var ett lovvärt initia-
tiv, som dock tycks ha runnit 
ut i sanden, säger Lena Holm.

Hon uppmanar Reinfeldt att 
belysa barnfattigdomen i 
Sverige.

– Varför inte hämta inspira-
tion från Storbritannien? Där 
bedrivs en kampanj för att få 
bort fattigdomen till 2020. 

Barnfattigdomen ska ha halv-
erats 2010. Denna fråga har 
Reinfeldts kollega David 
Cameron engagerat sig hel-
hjärtat i, säger Lena Holm.

Gapet mellan rika och fattiga 
har aldrig varit större en-

ligt Majblomman. En 
kvarts miljon barn i 

Sverige beräknas 
växa upp i fattiga 
familjer där brist 
på pengar är ett 

ständigt problem.
Allt fler vänder sig 

till Majblomman för 
att få hjälp. Inför ju-

len sökte många barnfamil-
jer bidrag till julklappar och 
julmat. 

– Trycket har varit stort i 
Göteborg och Stockholm. 
Många har blivit hänvisade 
till Majblomman från social-
tjänsten eller kyrkan. /vb

Majblomman finns på 
www.majblomman.se

       

Julklappen som försvann

Majblomman kritiserar Reinfeldt

F

Lena Holm
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tudentkåren på Stockholms 
universitet går till attack 
mot skolans ledning. 

Studenterna kräver konkreta åtgär-
der från rektorn för att underlätta för 
studenter med funktionshinder.

Synskadade kan inte hänga med i un-
dervisnin gen på Stockholms universitet 
när de inte får ut sina talböcker i tid.

– Funktionshindrades studier ska in-
te vara en kamp för existensberättigan-
de. Vi kräver konkreta åtgärder och an-
svarstagande av universitetet, säger 
studentkåren i ett uttalande.

Enligt kåren är det vanligt att syn-
skadade inte får sina böcker i tid.

– Problemet ligger inte alltid hos 
biblioteken som producerar böckerna, 
utan ofta hos institutionerna, vars 
bristande rutiner kring kurslitteratur 
fördröjer processen, säger Ida Gul-
brandsen, jämlikhetssekreterare i stu-
dentkåren.

För att en talbok skall hinna produce-
ras krävs minst två månader, och när en 

student får ut listan på kurslitteraturen 
senare än så uppstår problem.

– Detta händer alldeles för ofta, sä-
ger Ida Gulbrandsen. Det är en ohåll-
bar situation för studenterna. 

– Vem som är ansvarig för att studen-
ter med synskada eller dyslexi ska kun-
na tillgodogöra sig undervisning är ofta 
oklart. Mycket tid får läggas på att hitta 
rätt person att tala med. Att hitta rätt 
person innebär dock inte att problemet 
är löst. Alltför ofta får studenter med 

funktionshinder höra kommentarer av 
typen ”jag förstår ditt problem, men jag 
kan tyvärr inte göra något åt det…”, sä-
ger Ida Gulbrandsen.

– Rektor Kåre Bremer säger att ”vi gör 
vad vi kan för att alla skall kunna stude-
ra på lika villkor”. Vi på Stockholms 
universitets studentkår vill gärna se mer 
av det arbetet, och vi frågar oss vad det 
egentligen innebär i konkret handling, 
säger Ida Gulbrandsen.

Kåre Bremer avvisar kritiken. Lärarna 
uppmanas ha listan med kurslitteratur 
klar minst tre månader i förväg. 

– Om Handikappsservice vid Stu-
dent byrån får kännedom om en stu-
dent som behöver talböcker, företrä-
desvis genom att studenten hör av sig 
före terminsstart, genomförs en tidiga-
re antagning så att inläsningen av böc-
er kan påbörjas i god tid, säger Kåre 
Bremer till Föräldrakraft. /vb

Studentkårens webbsida finns på 
www.sus.su.se

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

International Cerebral 
Palsy Society

RBU bjuder in till internationell 
konferens om Cerebral Pares

BLI MEDLEM I RBU 2008 
och få...

- Tidningen Rörelse med 6 full-
matade nummer.
- Rabatter på konferenser.
- Rabatt på litteratur och även 
gratis material. 
- Möjlighet att söka medel från 
RBU:s Medlemsfond för fritid och 
hjälpmedel.
- Gratis juridisk rådgivning.
- Tillgång till din RBU-förenings 
alla aktiviteter.

Gå in på www.rbu.se Välkommen!

Studentkåren kräver åtgärder av 
rektorn Kåre Bremer.

Studentkår till attack mot rektorn på Stockholms universitet: 

Synskadade får inte böcker i tid  
S
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GÖR NÅGOT SOM GÖR SKILLNAD!

2008 års första utgåva är en 
bra plats för att fundera över vad 
man varit med om under det 
gångna året och vad som nu sker i 
världen.

Först vill jag reflektera över alla 
de möten som jag haft. Trots alla 
våra olika värderingar, har jag 
alltid uppskattat mötet och 
samarbetet med er alla. Vi kämpar 
utifrån samma värdegrund, även 
om vi har olika utgångspunkter, 
och det förenar oss mer än skiljer 
oss åt.  

Så trots att vi kanske inte 
åstadkom allt det vi ville under 
2007 känns våra möten oerhört 
viktiga. Viktiga för mig som 
person, viktiga för det vi kämpar 
för och viktiga för, låt mig 
använda ett modeord, en hållbar 
vänskap.

En hållbar vänskap eller ett 
hållbart samhälle bygger på 
mötet. Mötet mellan oss männis-
kor eller mötet mellan olika 
uppfattningar. Om vi försvårar 
dessa möten kan vi aldrig skapa 
ett hållbart samhälle, eller som det 
avses, ett samhälle för alla!

Låter det pessimistiskt? Jag tyck-
er inte det, snarare tvärtom. 
Genom att vi möter varandra och 
lyssnar på vad den/de andra säger 
och tycker vidgas våra perspektiv 
och öppnas vägen till en föränd-
ring. Eller ska vi säga utveckling. 
Därför ser jag fram emot att 
mötas igen under 2008, för att 
lyssna, testa mina tankar och 
tillsammans bygga nya broar och 
stöttor för den hållbara relatio-
nen.

Om vi tar oss en titt på världen i 
övrigt säger den unisont:

”Gör något som gör skillnad, 
för så här kan vi inte hålla på!”

Det kan gälla klimatpåverkan, 
rättvisa för oliktänkande, fördel-
ningen av resurser och möjlighe-
ter, och sist men inte minst, 
attityder till medmänniskan.

När det gäller det sistnämnda 
vill jag använda EU som ett 
exempel. När vi i Sverige skulle 
rösta om EU lyssnade jag intensivt 
på både ja- och nej-företrädarna. 
Deras argument bet inte, det 
gjorde däremot ett möte jag hade 
med en person från ett annat land. 
Han visade vilka orättfärdigheter 
som pågick mot hans befolkning 
och särskilt mot barnen. 

Anders 
Olau son, 
styrelse-
ordförande, 
Ågrenska

Och i en flash stod det klart. 
För att jag ska känna att deras 

barn är lika viktiga som våra, 
måste jag möta dem. Vi måste 
skapa former och riva gränser så 
att det blir odramatiskt att mötas. 
Det är ju svårare att skada någon 
jag känner än en fjärran boende 
främling som jag aldrig mött. Då 
var det enkelt att rösta ja till ett 
inträde i EU. Om vi river gränser-
na underlättar vi mötet mellan 
oss och det blir tydligt att vi har 
lika människovärde.

Tänk om vi kunde skapa ett ”EU” 
så att vi kunde förstå att oavsett 
funktionsnedsättning, eller ingen 
alls, så har vi samma människo-
värde. Och det är det värdet som 
gäller! Inte om vi har råd, eller får 
plats eller har tid. Jag tror att först 
då blir samhället hållbart.

Trots all den ojämlikhet och 
orättvisa som finns runt omkring 
oss, tror jag på ett samhälle för 
oss alla. Ja, jag rentav förväntar 
mig att det ska bli sant en dag. 
Och jag tror att det är i förväntan 
som nyckeln till hållbarheten 
ligger. 

”Det är 
det 
värdet 
som 
gäller. 
Inte om 
vi har 
råd eller 
får plats 
eller 
har 
tid.” 

Krönika Anders Olauson

Barn kan tidigt få hjälp mot 
dyslexi och andra inlärnings-
svårigheter. En ny metod gör 
det möjligt att sätta in 
åt gärder redan före skolstart. 

De forskare som har utveck-
lat metoden får motta Philips 

Nordic Prize för sina insatser. 
Med den nya metoden MMN 
kan man både ställa diagnos 
och börja behandla små barn 
med inlärningssvårigheter 
och neuropsykiatriska funk-
tionsnedsättningar. Metoden 
gör det möjligt att sätta in in-

satser redan vid skolstart, 
innan problemen blir oöver-
stigliga. 

MMN är en förkortning av 
”mismatch-negativity” och 
innebär att barnet får lyssna 
på olika ljud samtidigt som 

hjärnans aktivitet mäts med 
EEG. Man kan både hitta 
nedsatta funktioner och se 
vilken nytta som hjärnan har 
av att tränas. 

MMN-metoden kan an-
vändas även på mycket små 
barn. /vb

Ny metod kan ge barn med inlärningsproblem tidig hjälp

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

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

Mer information om våra arbetsbord finns på vår hemsida www.jeltec.se
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Mats Myrberg radar 
upp faktorerna som 
gör det enklare för 
barn att lära sig läsa 
och skriva.

Alla ska 
lära sig 
att läsa

En stor del av Sveriges 
befolkning har dyslexi eller 
läs- och skrivsvårigheter. 

Enligt vissa bedömningar hela fem 
procent. Expertisen är ense om att 
tidiga insatser i skolan är avgörande, 
men trots det kör många skolor på 
i gamla hjulspår. Två personer som 
vill ändra på det är EF-miljardären 
Bertil Hult (en av Sveriges rikaste 
personer) och kronprinsessan 
Victoria. Här möter du dem två i 
sällsynta intervjuer, där de berättar 
om sina egna erfarenheter som 
dyslektiker. Du möter även rektorn 
på skolan som får 500 000 kronor i 
pris för att man lyckas lära alla barn 
att läsa och skriva.  

För elever och lärare på Björkestasko-
lan var det självklart en speciell dag 
när kronprinsessan Victoria delade ut 
Bertil Hults (lilla bilden) pris. Och fl er 
än Föräldrakraft passade på att ta upp 
kameran för att föreviga det kungliga 
besöket. Foto: Magnus Länje.

Text: Valter Bengtsson
valter.bengtsson@faktapress.se

Victoria: ”Jag har inte läst en enda bok 
frivilligt”, s/26
Glädje över kronprinsessans 
engagemang, s/27
Bertil Hult: För barn med dyslexi 
har inte mycket hänt på 60 år, s/28
Fyra läsvärda råd, s/31
Oroliga föräldrar fi ck segrande 
rektor att bestämma sig, s/31 
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Verksamhet för barn 
med autism

Carema Orkidén har i Stockholmsområdet utvecklat ett helhetskoncept för 

barn med autism: ett korttidsboende, en för- och särskola samt två permanent  -

boenden. Katarina Hult och Ingela Georgas är två av verksamhetens eldsjälar.

orkidén

>> HELA DENNA SIDA ÄR ANNONS <<
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– Det finns många myter om autism, en är att man 
lever som i en glasbubbla. Men autistiska barn är lika 
mycket individer som du och jag, och det går därför 
inte att generalisera funktionshindret, säger Katarina 
Hult, som ansvarar för de två permanentboendena.

Carema Orkidéns verksamhet för barn med autism 
började med förvärvet av ett korttidsboende och en 
för- och särskola 2005. Året därpå startade ett per-
ma  nent  boende. Den första oktober 2007 utökades 
verk  samheten ytterligare i och med förvärvet av 
ännu ett permanentboende – AB Dungens Boende.

– Vi har skapat ett bra och enkelt helhetskoncept 
för barn med autism. Föräldrarna har en och samma 
kontaktperson, oavsett om barnet går i skolan eller 
bor på något av våra boenden, berättar Ingela Geor-
gas, vice sektorchef för Carema Orkidén. 

Förlängning av familjernas 
vardagsrum

Det ”gamla” boendet i Solna har fyra platser, det 
”nya” i Bandhagen har fem. Barnen som bor där idag 
är i åldrarna 12 till 22 år.

– När vi startade det första permanentboendet för 
ett år sedan tänkte vi ”det finns ett akut behov”. Men 
det var svårare än vi trodde. En aspekt vi underskattat 
var hur lång och svår föräldrarnas beslutsprocess är. 
Att lämna sitt barn till ett korttidsboende är enbart 
en positiv upplevelse, föräldrarna får sova ut medan 
barnet gör massor av roliga saker. Men att lämna 
bort sitt barn permanent framkallar ofta svåra skuld-
känslor, berättar Katarina.

Men även om föräldrarna till en början upplever att 
de ”lämnar bort sitt barn”, så är det inte så vi som 
jobbar i Carema Orkidén ser det.

– Vi jobbar i familjernas hem, men hemmet är bara 
placerat någon annanstans. Vi gör allt vi kan för att 
skapa en känsla av att boendet är en förlängning av 
familjernas vardagsrum. Vi har aboslut inga besöks-
tider, familjerna är välkomna när som helst, säger 
Katarina.

Som att vara Sherlock Holmes
Ingela och Katarina upplever att arbetet med autis-
tiska barn ger dem väldigt mycket. 

– De här barnen kan testa en enormt. Men när de 
väl förstår att man finns där får man en kontakt man 

inte upplever med någon annan människa. Det är 
också häftigt när ett barn gör framsteg. Som när bar-
net som aldrig någonsin klarat av att ha vatten i håret 
står i duschen och ler, säger Katarina.

– Att jobba med autistiska barn är lite som att vara 
Sherlock Holmes. Man måste klura ut hur varje barn 
fungerar, hur just han eller hon lär sig nya saker. Om 
något går tokigt är det vi som har gjort fel, aldrig bar-
nen, avslutar Ingela Georgas.

”Det finns jättemycket myter om autism, en är att 
man lever som i en glasbubbla. Men autistiska barn 

är lika mycket individer som du och jag ...”

Katarina Hult och Tobias bor på ett av Caremas 
permanentboenden för barn med autism.

Carema är ett av Sveriges ledande före  tag inom vård 
och omsorg med verksamhet inom äldreomsorg, om-
   sorger om funktionshindrade, psykiatri, primärvård, 
specialistvård, närv  ård och bemanning. Carema ut             -
veck   lar vården och om       sorgen med kvalitet och ny  -
tänkande. Carema finns i Sverige från Norrbotten till 
Skåne samt i Norge. 

 TEXT & FOTO: CATHARINA MALMFORS

orkidén

Kontakta gärna 
Ingela Georgas på telefon 070-395 31 17 eller via mail

ingela.georgas@carema.se
www.caremaorkiden.se

>> HELA DENNA SIDA ÄR ANNONS <<
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ictoria har 
dyslexi och 
därmed stora 
problem med 
att läsa och 
skriva.

Hon har ändå klarat sig 
ganska bra, mycket tack vare 
att hon tidigt fick bra hjälp.

– Mamma hade ögonen på 
det, berättar Victoria.

I grundskolan var det dock 
inte så enkelt att hålla jämna 
steg med klasskamraterna. 

– Alla i skolan visste om det 

och det var något vi ofta 
skämtade om. ”Ja, med dig får 
vi komplettera senare...”, 
minns Victoria från lektio-
nerna.

Hur upplevde kronprinses-
san i övrigt problemet med 
sin dyslexi?

– Dels var det alltid jobbigt 
att läsa, dels gick det inte lika 
snabbt. Och jag började läsa 
sent. Jag läste inte en enda bok 
frivilligt förrän för några år se-
dan. 

Likväl har Victoria bedrivit 
internationella studier på hög 
nivå under många år och man 
frågar sig hur det är möjligt 
under sådana förutsättningar.

– Viljan, är svaret från kron-
prinsessan. Man lär sig också 
egna metoder för att klara sig. 

Victorias erfarenhet är alltså 
att det är viktigt att komma 
underfund med vilka arbets-
sätt som passar en själv bäst.

– Men om man inte har en 
järnvilja eller mycket jäklar 
anamma så blir man avskräckt 
och ger upp, säger hon.

Victoria kom själv på en del 
tricks för att underlätta studi-
erna, till exempel att använda 
linjal vid läsning. 

– Det är alltid individuellt 
vilken betydelse dyslexi har så 
vilka knep som fungerar va-
rierar. Själv har jag ofta plug-
gat med linjal. 

– Samtidigt blir det lätt så 
att man mäter sig med andra 
och inser hur långsam man 
är. Man hör hur de andra 
bläddrar vidare i böckerna.

– Men dyslexi har ingenting 
med intelligens att göra. Man 
har starka sidor och svaga sidor 
och man får försöka kompen-
sera svagheterna på olika sätt. 
Man inser att alla människor 
som har funktionsnedsättning-
ar måste jobba hårt med det.

Frågan om vilka starka si-
dor kronprinsessan har besva-
ras med ett stort leende.

–Tyvärr kan man inte räk-
na boxning till mina starka, 
skrattar Victoria och syftar på 
uppgifterna om att många 
dyslektiker har visat sig vara 
mycket skickliga i boxnings-
ringen, så är exempelvis fallet 
med en av Bertil Hults söner.

Att kronprinsessan har 
många styrkor är förstås väl 
känt, inte minst vid olika of-

fentliga tillställningar. Den 
här kvällen visade hon prov 
på det då hon tidigare i vinter 
överlämnade Bertil Hults 
skolpris till Björkesta skolan 
och samtalade med rektor, 
pedagoger, olika specialister 
och andra personer som 
medverkade.

Men dyslexin är ett stort 
dolt problem för kronprinses-
san när hon utför de represen-
tativa uppgifter som hennes 
samhällsposition innebär.

Dyslexin medför inte bara 
prob lem med att läsa och 
skriva. 

– Jag har också mycket svårt 
att komma ihåg namn och an-
sikten och det är ett stort mi-
nus i min roll, säger Vic toria. 

– Jag försöker verkligen lära 
mig namn och ansikten men 
de ”sätter sig” inte.

Vad tycker kronprinsessan 
om Björ ke staskolan som får 
Bertil Hults skolpris?

– Det är ett helt fantastiskt 
arbete som skolan och rektor 
Ann-Marie Julin har utfört. 
Det är imponerande att man 
har orkat ta tag i problemen 
på det här fina sättet och att 
arbetet har genomsyrat hela 
skolan och alla elever. Ett så-
dant pedagogiskt arbete är of-
ta enormt tidskrävande men 
det har den här skolan klarat.

Hur kan man få alla andra 
skolor att arbeta på samma 
sätt?

– Nu gäller det att visa upp 
att det går att göra som man 
gör på Björkestaskolan och 
att det inte behöver vara så 
komplicerat som man tror. 

Vilka råd och tips vill kron-
prinsessan själv ge till sko-
lorna?

”Utan järnvilja blir man 
avskräckt och ger upp”
Att läsa med linjal var ett knep som underlättade läsningen, 
berättar kronprinsessan Victoria i ett samtal med Föräldrakraft.

V

Kronprinsessan Victoria:

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
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– Min förhoppning är att 
Björke sta skolan kan bli som 
en mentor för många andra 
skolor i regionen och får möj-
lighet att sprida sitt arbets-
sätt.

Att det är viktigt att infor-
mera om dyslexi understry-
ker Victoria.

– Små berättelser, som de 
Bertil Hult berättar om sin 
familj och sina söner, är vikti-
ga för att skapa förståelse. 
Om ett barn kommer hem 
och säger att han eller hon är 
”dummast i skolan” måste 
man komma ihåg att dyslexi 
inte har något med intellektet 
att göra. Man har andra styr-
kor och får lära sig hantera 
läs- och skrivproblemen på 
rätt sätt. 

Uppmärksamheten kring 
dyslexi och Bertil Hults skol-
pris tycker Victoria också har 
andra fördelar genom att det 
skapar ringar på vattnet:

– När man arbetar med att 
lösa problemen med dyslexi 
ger det en större förståelse 
även för andra funktionshin-
der, säger kronprinsessan. ●

Bland de som arbetar med 
att underlätta för barn med 
dyslexi är glädjen stor över 
att kronprinsessan öppet 
talar om sina egna skriv- 
och läs svårigheter. 

– Alla kända personer som 
pratar om sin egen dyslexi 
lastar av bördan från alla 
barn som annars upplever 
stora svårigheter i skolan, 
säger Mats Myrberg som me-
nar att det allra viktigaste är 
att stärka barnens självbild. 

Och att stärka självbilden är 
precis vad Björkestaskolan gör 
enligt Myrberg, som är profes-
sor i specialpedagogik vid 
Lärar högskolan i Stock holm.

Han räknar upp några fak-
torer som kan göra en skola 
framgångsrik:

■ Dyslexi är en fråga för he-
la skolan.

■ Varje elev har en egen 
strategi och ett individuellt 
anpassat stöd.

■ Personalen får ”daglig” 
specialpedagogisk kompe-
tensutveckling.

■ Man stirrar sig inte blind 
på en viss metod utan fokuse-
rar på att det är duktiga lärare 
som är avgörande. 

■  Riklig tillgång till böcker.
■ Bra kompenserande hjälp-

medel ger eleverna en bra an-
dra chans om man missar att 
göra rätt insatser de första 
åren.

■ Systematiskt uppföljning 
och utvärdering av de speci-
alpedagogiska insatserna.

Enligt Mats Myrberg, som 
ingår i juryn till Bertil Hults 

pris, jobbar Björke staskolan 
efter alla dessa faktorer. Han 
berömmer skolan för att alla 
elevers framsteg noga doku-
menteras och för att alla sko-
lans pedagoger deltar i arbe-
tet.

– När Ann-Marie Julin 
blev rektor för tre år sedan 
påbörjade hon ett systema-
tiskt arbete som har gett re-
sultat. An delen elever som 
knäcker läskoden till julen i 
första årskursen har ökat 
från 50 procent till 90 pro-
cent.

En fantastisk utveckling – 
men inte helt sann. I själva 
verket var andelen elever som 
knäckte läskoden under höst-
terminen inte 90 procent, ut-
an 100. ●

Glädje över kronprinsessans engagemang

Kron-
prin-
sessan 
Victoria fi ck 
tidigt bra hjälp 
för att lära sig läsa 
och skriva. Här har hon 
Bertil Hult vid sin sida.
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Skolan lika dålig som   

arje år belönas en skola 
med en halv miljon kro-
nor från en stiftelse som 
delar ut ”Bertil Hults 
pris”. Priset har blivit en 
stor framgång och se-

nast fanns inte mindre än 80 skolor no-
minerade. Föräldrakraft träffade Bertil 
Hult för en intervju i samband med att 
Björke staskolan fick priset i vinter. 

Vi träffas i ett konferensrum i EF Edu-
cations lokaler i Stock holm.

Vi är förstås nyfikna på hur Bertil Hult 
tänkte när han instiftade skolpriset men 
det visar sig att det inte var hans egen idé 
utan en present utöver det vanliga från 
vänner och bekanta.

– När jag fyllde 60 år bestämde sig två 
damer, Lousie Andersson och Louise 
Westerberg, för att samla in pengar till en 
stiftelse istället för att vänner och bekanta 
skulle ge mig prylar. Det blev väldigt 
mycket pengar. En fantastisk present.

Födelsedagspresenten har förvaltats 
på ett framgångsrikt sätt. Den årliga 
prissumman är nu en halv miljon, efter 
en snabb ökning från de 100 000 kronor 
som delades ut första gången.

Det var ett klokt val av present även på 
så sätt att stiftelsen inte innebär någon 
större arbetsinsats för Bertil Hult per-
sonligen. Stiftelsen sköts av de båda idé-
givarna. 

– För mig är detta bara en stor ära, sä-
ger Bertil Hult. Jag har själv ingenting 
med uttagningen av pristagarna att göra. 
Det sköter juryn och framförallt Louise 
Andersson som är sekreterare i stiftel-
sen.

Startade friskola
Men det är inte bara skolpriset som 
Bertil Hult har gemensamt med idégi-
varna till stiftelsen. För tolv år sedan 
drog Louise Andersson och Louise 
Westerberg igång friskolan Viktor Ryd-
bergs skola. Bertil Hult hade ett finger 
med i spelet och det var då de träffades 
för första gången.

– De var mycket duktiga och nu har vi 
tre gymnasier och ett högstadium igång.

Bertil Hult är en av de mest svårfångade 
profilerna i svenskt näringsliv. Han är en 
av Sveriges mest framgångsrika entre-
prenörer, och en av de allra rikaste, men 
medverkar ytterst sällan i intervjuer. 
Undantag görs i samband med utdel-
ningen av skolpriset.

Han har själv svår dyslexi. Vid skol-
starten i sexårsåldern blev problemet 
uppenbart för honom och hans föräld-
rar. Det dröjde dock till andra årskursen 
på Fagerlind-Moselius skola i Stockholm 
innan det fick några konsekvenser. Bertil 
Hult minns med stor olust det bemötan-
de han fick.

– Fröken Fagerlind stod bakom och 
lutade sig fram över mig och sa ”läs poj-
ke, läs!” och så fick man den ena örfilen 
efter den andra... doing! doing! Det var 
ingen vidare bra pedagogik och det där 
går aldrig ur mig. 

Bakom staket
Efter en tid i årskurs två sattes Bertil Hult 
i hjälpklass i en annan skola, eftersom 
Fagerlind-Moselius skola inte hade nå-
gon hjälpklass.

– Jag fick börja om i ettan. Och det kan 
jag säga, att hamna i en hjälpklass på den 
tiden var inte roligt. Vi fick inte ens um-
gås med de andra barnen på skolgården. 
Mest för att vi inte skulle få stryk av dem. 
Den vanliga skolgården var avstängd för 
oss med ett staket som man kunde se 
igenom. Det var väl ett 40-tal barn på 
skolan och vi var 15 i hjälpklassen. Det 
var inte roligt. 

– Det är egentligen helt otroligt att det 
kunde gå till så och det är minnen som 
aldrig försvinner. Mina klasskamrater i 

hjälpklassen hade alla möjliga problem, 
alltifrån att de var enormt busiga till att 
de hade utvecklingsstörningar.

Efter fyra tunga år i hjälpklassen fick 
Bertil Hult äntligen en förändring. Till-
sammans med en kamrat från hjälpklas-
sen fick han chansen att börja i realskola, 
den frivilliga skolform som fanns fram 
tills grundskolan infördes 1972. 

– Du kan förstå vilka kunskaper vi ha-
de efter att ha gått i hjälpklassen, så det 
gick inte alls bra på realskolan heller. Jag 
fick gå om ett par år och slutade sedan 
när jag var 15 år. Det blev ingen vidare 
skolgång!

Fick du aldrig någon hjälp att hantera 
dina svårigheter att läsa och skriva?

– Nja... jag blev ju testad och det blev 
konstaterat att jag hade ordblindhet, 
som det hette på den tiden, och att det 
egentligen inte var något fel på förstån-
det i övrigt, men det var allt.

Bertil Hult fick i alla fall ett jobb efter 
realskolan. Han blev vaktmästare, eller 
springgrabb, på Stockholms Enskilda 
Bank på Kungsträdgårdsgatan. Det gällde 
att fara upp och ned för trapporna med 
internposten i en stor låda på magen. Ett 
jobb som han behöll i två år. 

– En dag kom han som var chef för alla 
springgrabbar och föreslog att jag skulle 
lära mig engelska. Han hade ordnat ett 
jobb åt mig i London! Det kom som en 
blixt från en klar himmel. I London skul-
le jag också vara springgrabb, på ett 
skeppsmäkleri, men jag skulle samtidigt 
lära mig engelska. 

Bertil Hult for till London på företagets 
bekostnad. Skeppsmäkleriet var ett min-
dre kontor än bankpalatset vid Kungs-
trädgården.

– Jag lärde mig vad alla ville ha, vilket 
kaffe eller te och hur mycket mjölk de 
skulle ha, om det skulle vara varm eller 
kall mjölk. Jag blev uppskattad för att jag 
serverade te, kaffe och cigaretter.

Bertil Hult var då 17 år men trots den 
uppskattning han mötte på skeppsmäk-
leriet bar det hemåt igen efter ett halvår. 

– Men då hade jag kommit på den där 
idén att fler kunde lära sig engelska genom 
att åka till England. Det var en bra idé. 

– Jag hade ju en enorm tur som hade 
en chef på Stockholms Enskilda Bank 
som visade en otrolig generositet. De tog 
verkligen hand om sina medarbetare. 

Hade du utmärkt dig på banken på nå-
got sätt, eller var det bara en slump?

– Jag vet inte. Man vågade inte riktigt 

För skolbarn med dyslexi är skillnaderna mellan 
dagens skolor och hur det var för 60 år sedan inte 
så stor, anser Bertil Hult, grundaren av EF Educa-
tion. Här berättar han om hur han själv har upp-
levt sitt liv med stora läs- och skrivsvårigheter. 

”Fröken Fagerlind stod 
bakom och lutade sig 
fram över mig och sa 
’läs pojke, läs!’ och så 
fi ck man den ena örfi len 
efter den andra...”  

V
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fråga varför och jag var ju bara glad. Jo, 
jag jobbade rätt mycket på kvällar när al-
la andra springgrabbar hade gått hem 
och det fortfarande fanns medarbetare 
kvar som ville ha internpost. Jag gjorde 
det mest för att tjäna pengar, men man 
syntes ju mer då och de som jobbade 
sent kanske också var mer ambitiösa. 

Hur hade du det med pengar på den 
tiden?

– Jag var inte fattig, men min första 
lön var inte hög. Den var 400 kronor 
per månad vilket var lite även då. 
Jobbade man övertid fick man rätt 
mycket mer, så jag kom nog upp i 600 
kronor. Övertidspengarna gjorde att 
lönen alltid räckte. Vi var inte alls fat-
tiga, men vi var inte heller rika. 

Mamma läste allt
Hade dina tråkiga erfarenheter 
från skolan någon betydelse för 
hur du arbetade?

– Nej, den enda betydelsen var att 
jag inte hade någon riktig skolgång 
bakom mig. Jag tog ju realexamen 
med nöd och näppe. 

Vad ville du bli?
– Ja, det hade jag ingen aning om! 

Men när jag kom hem från England 
tyckte min mamma att jag ändå 
skulle försöka ta studenten. Hon er-
bjöd sig att läsa alla böcker högt för 
mig, vilket ledde till att jag tog stu-
denten som privatist. 
En fantastisk insats av mamma...

– Ja, det var det!

Är det fortfarande så att du inte lä-
ser böcker själv?

– Jag har aldrig läst en bok i mitt 
liv. Märkligt nog får jag många böck-
er i present. Jag får säkert en bok i 
veckan och minst 50 böcker om året 
från vänner och bekanta som tycker 
att ”det här måste du läsa”. 

Vad tänker du och vad gör du när 
du får alla böcker?

– Ha ha, jag har en nära kompis som 
är advokat här i Stockholm och intres-
serad av att läsa det mesta så jag brukar 
ge böckerna till honom. Han läser inte 

allt men han läser oerhört mycket och 
oerhört snabbt. När vi träffas berättar 
han ibland om böckerna.

 
Vilken hjälp har du i ditt arbete idag, 
när det gäller att läsa och skriva?

– Jag har tre assistenter sedan många 
år. En i Shang hai, en annan i Europa 
och en tredje i Boston. Jag kan läsa 
och förstå men jag skriver aldrig nå-
got. 

– Jag blev väl så knäckt, säger han 
med en djup suck. Dyslexi är ett väl-
digt litet handikapp men det kan le-
da till konsekvenser som är förödan-
de. Man mister självförtroendet. Det 
blir en ond cirkel – man läser dåligt 
och då blir det inte roligt att läsa. 
Talböckerna som kommit på senare 
tid är jättebra men de kan vara 
skadliga. Många som läser lång-
samt, och borde träna upp sig på 
att läsa snabbare, lyssnar  istället. 
Sen är talböckerna jättebra för syn-
skadade och många andra, så du 
får inte missförstå vad jag menar.

Att börja skriva och läsa har ald-
rig blivit aktuellt för Bertil Hult 
själv men hans fyra barn – som 
samtliga också har dyslexi – har 
han försökt att ge bättre stöd. 

– Äldste sonen Philip kunde in-
te ens läsa ”I am” när han gick i 
tredje klass. Vi bodde i USA på 
den tiden och satte honom hos en 
privatlärare där han fick lära sig 
samma teknik som president John 
F Kennedy använde för att läsa, en 
teknik som pressen i hela världen 
skrev om på den tiden och som 
gjorde metoden populär i USA. 

– Philip fick gå igenom den me-
toden och det gjorde det möjligt 
för honom att lära sig läsa! Jag vet 
än idag inte riktigt vad metoden går 
ut på men i princip handlar det om 
att man går med blicken rakt ned 
över sidan, för att få ett hum om vad 
det står även om man inte förstår 
allt.

Att lära sig läsa enligt denna metod 
var en långt ifrån smärtfri upplevelse, 
vare sig för Philip eller hans föräldrar.

– Varje eftermiddag kom han hem 
och grät, men han lärde sig läsa och 
sedan gick det riktigt bra. Han kunde 
ta igen det han förlorat och började lä-
sa snabbare än vad som var normalt 
men bara på engelska. Han talar 
svenska men kan inte läsa svens-

 förr – för dyslektiker

Dyslexi är ett ”litet” problem som kan 
leda till ”konsekvenser som är 
förödande”, säger Bertil Hult.
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ka. Varför det inte fungerar vet 
jag inte. Den där metoden är bå-

de underlig och jobbig och den fungerar 
dessutom inte för alla. 

– Så när vår andra son, Alexander, skul-
le börja skolan bestämde vi oss för att han 
inte skulle behöva lära sig metoden. Det 
visade sig att han inte var lika gravt dys-
lektisk. Han har klarat skolan dåligt, men 
okej. Han har inte varit allra sämst utan 
det har gått så bra att han egentligen ald-
rig har tappat självförtroendet och kan lä-
sa någorlunda.

– Vi var rätt glada för hur det gick för 
Alexander men när son nummer tre, 
Edvard, började skolan förstod vi snart 
att det inte gick något vidare bra för ho-
nom. Han skrev baklänges i bästa fall. Ja, 
det gick jättedåligt. Vi bodde då i Kali-
fornien men hörde talas om en skola ut-
anför Boston som var enbart för dyslek-
tiska barn.  

Familjen fl yttade
Det blev en flytt till Boston för att både 
Edvard och den allra yngsta sonen, Maxi-
milian, skulle kunna gå i denna speciella 
skola. Maximilian började första klass 
och storebror Edvard i tredje klass.  

Efter några år flyttade familjen åter till 
Sverige och Edvard och Maximilian fort-
satta sin skolgång i Sverige. 

– Det gick jättedåligt för Edvard i sko-
lan här också. Och då ska du komma 
ihåg att han har haft medvetna föräldrar 
som gjort mycket för att hjälpa till. En 
dag kom han hem och sa att ”jag vet att 
jag är dummast av alla i skolan, men det 
gör inget, för någon måste vara det”. 

Edvard hankade sig fram genom 
grundskolan och började på nystartade 
friskolan Viktor Rydberggymnasiet, där 
Bertil Hult var en av de drivande för-
äldrarna.

– Det var en bra lösning, för när vi star-
tade gymnasiet var det svårt att få elever. 
Han började i gymnasiets första årskurs 
och gick igenom skolan med urusla be-
tyg. Så småningom lyckades han komma 
in på KTH. Numera är han boxare på näst 
intill elivnivå och har doktorerat på mate-
matik på ett universitet i England. Han 
har haft det jobbigt, men det har gått bra 
för honom så småningom! 

Vad har du för goda råd till andra för-
äldrar som har barn med dyslexi?

– Man måste från början vara vaksam 
på om barnet har läs- och skrivsvårighe-
ter och om det är så måste man börja trä-
na direkt. Som dyslektiker kommer du 
efter i skolan. I och med det tappar du 
självförtroende och kanske kommer i fel 
gäng och mycket kan hända. Även om 
du får hjälp senare hinner du i princip 
aldrig komma ikapp, även om några få 
gör det. Du måste få dina barn att hänga 
med från början. Dels måste du läsa för 
dem, dels måste du faktiskt tvinga dem 
att läsa själva. 

– Sedan måste du också hitta en skola 
som är duktig på att hjälpa barn med 
läs- och skrivsvårigheter. Med priset vill 
vi belysa de som verkligen jobbar med 
det här, och de barn som går där får det 
mycket enklare. 

Hur är det om man vill jobba hos er på 
EF Education, eller vill vara kund, och 
har dyslexi?

– Det är nog samma situation hos oss 
som det är hos näringslivet i övrigt, att vi 
gärna tar in ungdomar som har gått bra 
skolor med fina examina och det är säl-
lan dyslektiker som har det. 

Bertil Hult harklar sig lätt och fortsät-
ter att förklara:

– Det är så samhället fungerar. Det är 
klart att om vi hittar någon som är fram-
åt och som är dyslektiker så får de gärna 
arbeta här. Men... det är nog väldigt få 
sådana personer som söker. 

Ni har ingen policy för att underlätta 
för de som har dyslexi eller funktions-
nedsättningar?

– Nej.

Och det är inget ni har funderat på ut-
ifrån dina egna erfarenheter?

– Nej... Det har hänt att vi fått förfråg-
ningar från våra kunder om att ordna 
språkkurser för dyslektiker men det har 
vi inte haft möjlighet att göra. Dyslektiker 
får helt enkelt åka på våra vanliga språk-
resor, så gott det går. Däremot tar vi 
emot ungdomar med andra funktions-
hinder. Vissa år har vi tagit emot några 
blinda eller döva i vanliga grupper, men 
det är inget vi gör i stor skala.

Skulle ni inte kunna göra det i stor 
skala?

– Jag tycker att vi gör mer än många 
andra, men det innebär inte att vi inte 
kan göra ännu mer. Det är inte problem-
fritt utan något man i så fall måste jobba 
hårt på. Vi har inte resurser att göra det i 

stor skala. Det finns ju organisationer 
som Min stora dag. 

Signhild Arnegård Hansen berättade 
i förra numret av Föräldrakraft att 
hon startar en ny verksamhet som går 
ut på att anställa ungdomar med 
funktionsnedsättningar. Det kunde 
väl vara en intressant affärsidé även 
för EF Education, att starta verksam-
het som ger bra jobb för de som har 
dyslexi eller liknande funktionshin-
der? 

– Vi får många idéer varje månad om 
vad vi ska göra men när det gäller att 
bygga företag måste man ha fokusering 
på det man är bra på. Det svåraste jobb 
jag har är att säga nej till alla bra förslag 
utan att såra människor. Många av för-
slagen är jättebra men vi kan bara göra 
”så mycket”, säger Bertil Hult.

En medarbetare på EF Education i 
Boston, USA, hoppade av för att starta 
en stiftelse i Kambodja. Där har han ska-
pat arbeten för ett par hundra personer 
med funktionshinder.

– Jag har inte själv besökt honom men 
en av sönerna har gjort det och han var 
helt fascinerad, säger Bertil Hult. 

Viktigt för samhället
Bertil Hult vill gärna betona hur viktigt 
det är både för enskilda och för samhäl-
let att problem med dyslexi åtgärdas.

Vad tycker du att samhället bör göra?
– Satsa mer resurser på de här barnen 

på ett tidigt stadium, på samma sätt som 
man gör på de jättefina skolor som vi 
uppmärksammar med vårt pris. 

– Om alla skolor skulle göra som Björ-
kestaskolan skulle dyslexi bli ett mycket, 
mycket mindre problem. Och det bety-
der lika mycket för de som är allmänt 
svaga på att läsa och skriva, utan att vara 
dyslektiker. Alla får del av framgången. 

Även om Bertil Hult inte har talat med 
skolministern eller andra politiska tung-
viktare menar han att dyslexipriset ändå 
får stor betydelse politiskt. 

– Vi kommer att fortsätta med priset i 
många, många år och många fler skolor 
som är duktiga kommer att uppmärk-
sammas. Fler skolor kommer att lära av 
de goda skolorna. Idag är priset på en 
halv miljon kronor och det kommer inte 
att bli lägre, men kanske högre beroende 
på hur det går med förvaltningen och 
aktiemarknaden. ● 

”Vi tar gärna in ungdomar som 
       har gått bra skolor med fi na examina, 
                      och det är sällan dyslektiker som har det.” 

Fortsättning från föregående uppslag
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nne-Marie Julin lyckas få alla 
elever att knäcka läskoden 
redan första terminen.

De livrädda eleverna på Komvux 
fick Anne-Marie Julin att återvända 
till grundskolan med ett mycket 
tydligt mål.

Nu har hennes skola, Björkesta-
skolan, vunnit Bertil Hults pris 2007 
på en halv miljon kronor.

– På Komvux var eleverna livrädda för 
att de skulle misslyckas med studierna 
än en gång, men det var ju inte de som 
hade misslyckats, utan skolan. Jag ville 
hitta former för att ge elever bra skol-
gång från första början, säger Anne-
Marie Julin.

Idag är hon hjältinnan som revolutio-
nerat läs- och skrivundervisningen på 
Björkestaskolan i Nykvarn.

Revolution? Ja, hur ska man annars be-
teckna förvandlingen att skolan har gått 
från 50 till 100 procent läskunniga elever 
under första terminen?

Omvandlingen har bara tagit tre år.
– Vi satsade på en kompetensutveck-

ling, sökte medel hos EU och fick loss en 
hel del pengar, berättar hon.

Att arbeta i lag är också viktigt, det 
räcker inte med en vuxen i en klass, me-
nar hon.

Individuella planer och återkomman-
de tester är lika viktiga.

– Ingen elev ska kunna ramla mellan 
stolarna, säger Anne-Marie Julin.

En lugn och skön studiemiljö spelar 

stor roll, men Björkestaskolan har även 
satsat på ”livskunskap” som ett skoläm-
ne. Varje vecka och för alla elever.

– Och i januari kommer vi att börja 
med föräldraseminarier för att alla ska 
förstå hur vi arbetar, säger Ann-Marie 
Julin.

Hur kom det sig att du drog igång 
detta arbete?

– När jag arbetade på Komvux mötte 
jag många vuxna människor som var 
helt knäckta och det berörde mig myc-
ket. Jag tycker att alla måste ha rätt att få 
möjlighet att lära sig läsa och skriva.

Nyligen varnade skolministern för 
att vi satsar för lite på de duktigaste 
skolbarnen, hur ser du på det?

– Vi satsar på både och. Nu dundrar ny 
teknik in i skolan och vi använder den 
för att stödja både de som har problem 
och de som är duktiga. Det är jätteviktigt 
att vi även stimulerar de som är dukti-
gast, säger Anne-Marie Julin som inte 
alls ser något motsatsförhållande i att 
stödja både de som har det svårt med 
skolarbetet och de som har lätt för sig.

– Det som är bra för dyslektiker är bra 
för alla elever. Tack vare dyslexiarbetet 
har vi blivit bättre pedagoger!

Hur kommer ni att använda priset 
på en halv miljon kronor?

– Vi är fulla av nya idéer! Vi kommer 
att göra en resa till Nya Zeeland, köpa in 
fler kurser i Pilen-metoden och knyta 
forskare till oss. Vi kommer också att di-
gitalisera alla klassrum med whiteboard-
tavlor. Vi vill bli världens bästa skola, sä-
ger Anne-Marie Julin. ●

Livrädda elever fick rektor att satsa på dyslexi

A

100 procent läskunnighet under första terminen. Rektor Anne-Marie Julin tänker ta nästa steg och koppla forskare till skolan.

Fyra läsvärda råd 

Ann-Marie Julin, rektor, Björkestaskolan, 
ger sin bästa råd till andra skolor:
1. Satsa på kompetensutveckling, men 
glöm inte att utbilda hela skolan! En bra 
start är att låta personalen gå kurser i 
metoden som kallas ”Pilen”.
2. Skapa arbetslag – det räcker inte med 
en enda vuxen i klassen.
3. Ta fram en gemensam värdegrund för 
skolan.
4. Skapa lugn. Ordning och reda.
En bred kompetensutveckling är nyckeln, 
enligt Anne-Marie Julin.

BERTIL HULTS PRIS
■ Priset delas ut till skolor som arbetar 
framgångsrikt med dyslexi, läs- och 
skrivsvårigheter.
■ I många skolor är det en uppgift enbart 
för specialpedagogen att hjälpa barn med 
dyslexi och det vill Bertil Hults stiftelse 
ändra på genom att lyfta fram skolor där 
kunskapen om dyslexi genomsyrar hela 
verksamheten.
■ Prissumman är 500 000 kronor och ska 
gå till fortbildning.

■ Mer information om Bertil Hults skolpris  
finns på www.vre.se
■ Björkestaskolans webbplats finns på 
www.nykvarn.se. Klicka dig fram till 
skolan.
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De snackar om 
sina barnbarn

et är en ljummen och be-
haglig måndagskväll i 
september. I en lokal ett 
par kvarter från Frid-
hems plan i Stockholm 
samlas några mor- och 

farföräldrar. Tack och lov att du fixar så att 
träffarna blir av! utropar deltagarna när 
Berit Appelqvist Svensson kommer in i 
mötesrummet.

– Ja, men jag tycker jag har stagnerat 
lite, det har blivit svårt att komma med 
nya idéer, svarar Berit som är eldsjälen 
som drog igång nätverket för sju, åtta år 
sedan.

Sedan starten har hon hunnit flytta 
från Vaxholm till Sollefteå, men har kvar 
sina kontakter i Stockholmsområdet och 
inom RBU, som nätverket tillhör.

Den här kvällen får hon på stående fot 
erbjudanden från två andra mormödrar 
att hjälpa till med kommande arrange-
mang.

Det verkar inte vara något problem vare 
sig att få hjälp med planering och arrange-
mang eller att få igång ett givande samtal 
på mötena, vare sig man har något spän-
nande på programmet eller inte. Ofta har 
spännande föreläsare, som den kände 
Kista prästen Stig Johnsson eller Barnom-
buds mannen Lena Nyberg gästat mötet, 
men den här gången är det mor- och far-
föräldrarna själva som står för innehållet.

Och det räcker gott. Redan efter någon 
timme har dessa öppenhjärtiga seniorer 
(varav dock endast en enda man) bytt er-
farenheter och tips i en rad angelägna frå-
gor. Svårknäckta problem visar sig vara 
enkla att lösa, bara man får del av andra 
erfarenheter.

Men i bakgrunden finns mycket sorg 
och oro inför framtiden.

– Det är en sorg att ha ett barnbarn med 
funktionshinder. Det är ett ständigt tre-
vande efter att få lära sig om hur man ska 
möta situationen och man har ingen 
aning om vart man ska vända sig med sina 
frågor. Habiliteringen och sjukgymnasti-
ken är så försiktig när man hör av sig.

– Ja, som mor- eller farförälder blir 
man utestängd. I princip får man veta att 
”detta har du inte att göra med”, säger en 
annan.

– Men det beror nog helt på var man 
hamnar, svarar någon. Jag har varit på 
ett stort möte med habiliteringsteamet 
för vårt barnbarn och det var jättebra.

Det är svårare att vara farmor än mor-
mor, menar flera av mötesdeltagarna. 

– Mormor känner barnets mamma bäst 
och för de allra flesta är det så att man 
vänder sig till mamman i första hand. 

– Jag håller med! Mamman till mitt 
barnbarn vänder sig också till sin egen 
mamma i första hand, säger en av far-
mödrarna i sällskapet.

Men alla har inte samma problem.
– Jag har inte ens tänkt på att det kun-

de vara så! säger en mormor.
Hur som helst är det fler morföräldrar 

än farföräldrar i nätverket. 
Och männen är också underrepresen-

terade, även om det i alla fall finns fem, 
sex aktiva manliga deltagare.

Hur nära kontakt man får med barn och 
barnbarn styrs ofta av reseavstånd och 
kommunikationer. En del personer i det-
ta nätverk har medvetet valt att bosätta 
sig nära sitt barnbarns hem, för att kun-
na vara till extra stort stöd i vardagen.

– Jag har bara en kvarts promenad me-
dan farmor bor betydligt längre bort. 
Och med den situation som mitt barn-

barn har har 
jag ingen 
fundering på 
att flytta.

– Det kan vara 
lite jobbigt att tän-
ka på att vi redan har 
”gjort” våra barn och 
sedan känner man att 
man måste ta det ansvaret 
en gång till. Det är lite fel att 
man känner att man måste bo i 
närheten, resonerar en av delta-
garna.

– Så känner inte jag alls. De sköter sig 
själva, om de behöver hjälp så vet de var 
vi finns. Nu fungerar nästan allt bra med 
assistenterna. Vi ringer och pratar, men 
hör vi inget är allt bra. Jag lägger mig in-
te i, men om de vill något vet de var 
jag finns.

De har träffats fl era gånger varje år sedan 
2000 för att prata om barn med funktions-
hinder. Men deras egna barn är för länge 
sedan utfl ugna ur boet. Här står barnbarnens 
väl och ve i fokus.

Text: Valter Bengtsson
valter.bengtsson@faktapress.se

d
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Ovärderliga för varandra. 
När mor- och far-

föräldarna träf-
fas står barn-

barnen i 
fokus.

Tips så startar du ett nätverk 

SÅ HÄR STARTAR du ett nätverk för mor- och 
farföräldrar:

Ta kontakt med den lokala RBU-avdelningen 
eller annan förening och föreslå en satsning. Med 
hjälp av en förening blir det enklare att komma 
igång eftersom de har medlemsregister och kan 
skicka ut inbjudningar till sina medlemmar och 
deras anhöriga.
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Ofta är det vare sig barnet med 
funktionshinder eller dess föräldrar 

som medlemmarna i nätverket ömmar 
mest för, utan en storebror eller en lilla-
syster.

– Storebror kan behöva extra mycket 
på olika sätt. Jag ser det inte som något 
tvång, utan vill bara att han ska ha det 
bra, han kan behöva en paus, det kan 
han få med mig när vi sticker iväg på nå-
got, spelar piano eller vad som helst.

Att ha en massa assistenter till hjälp 
kan ha sina nackdelar, även när det fung-
erar riktigt bra. Ibland kan de duktiga 
assistenterna ”skymma” syskonen, så att 
det blir svårt att ha en nära kontakt mel-
lan syskon med och utan funktionshin-
der. Och ibland blir det tvärtemot – att 
syskonen är med och deltar för fullt i le-
ken tillsammans med assistenterna. 

– Vårt barnbarn är jämt med sin bror-
sa och hans assistenter, ja ibland är det 
nog enklare att båda är hemma.

Att vara tillhands för barnbarnet begrän-
sar handlingsfriheten en hel del, men 
många ser det inte som något påhäng:

– Jag känner inte att jag måste hjälpa 
till, men jag har alltid passat mina barn-
barn flitigt och i och med att jag är ledig 
så vet jag inte varför jag inte skulle passa 
honom nu? Om jag ändå funderar på 
vad jag ska göra den här dagen kan jag li-
ka gärna ta med honom till parken, så 
får hans mamma ta en dusch eller göra 
något annat i lugn och ro.

Hur mycket man än ställer upp upp-
står ändå situationer då någon kommer i 
kläm. Ofta är det ett syskon.

– Det är bara att konstatera att så är 
fallet och att man får försöka eliminera 
det så gott det går.

Inte helt oväntat uppstår även situatio-
ner då dåligt samvete kompenseras med 
prylar. Det finns barnbarn som får ”väl-
digt mycket grejer” för att syskonet med 
funktionshinder får all annan uppmärk-
samhet.

– Men så är det med ungar, och värre 
blir det när de blir större, suckar en av 
mormödrarna.

– Det där känner jag också igen men 
det är nog väldigt mänskligt. Det blir lite 
som att ”nu kommer farmor och hon är 
så tråkig för jag får varken spela tv-spel 
eller se på Shrek hela tiden...”

– Jag och min man är nog ganska snå-
la. Mest beroende på att vi tillhör den ge-

neration som har en annan inställning 
till prylar än den som våra barn har. Ett 
barnbarn kan ha så otroligt mycket gre-
jer att hon knappt får plats i sitt rum.

– Det är så skönt att man inte behöver 
köpa något som mormor! Jag köper ald-
rig något, handla får föräldrarna göra, 
däremot tar jag med barnbarnen på 
svampplockning och en massa museer.

Gruppen med mor- och farföräldrar har 
träffats tre eller fyra gånger per år sedan 
augusti 2000. Ungefär hälften av dem 
har varit med sedan starten. 10–15 per-
soner brukar delta varje gång. 

En av deltagarna gick 2004 på jakt efter 
kunskap om hur man kan bemöta det lil-
la barnbarnet på 2–3 år med rörelsehin-
der. Hon berättar att inte bara nätverket 
utan även tidningen Föräld rakraft har va-
rit jättebra för henne.

– Jag blev otroligt imponerad av Albert 
Bonnier i första numret av Föräldrakraft 
och hans berättelse om hur familjen gick 
utanför systemet för att hjälpa sonen. 

Själv funderar hon mycket över hur 
det ska bli när hennes barnbarn blir lite 
äldre. 

– Det blir inte lätt för henne att bära 
kunskapen om sitt rörelsehinder. Hon 
har inga skador ovanför midjan och är 
hur medveten som helst.

En annan av deltagarna kommer ge-
nast med ett tips.

– Min dotter var i fredags på ett jätte-
bra informationsmöte om hur man pra-
tar med sitt handikappade barn om dess 
handikapp på Norrtulls habilitering. 

Det är en information som får många att 
känna att de missat något viktigt.

– Tyvärr får jag som farmor aldrig nå-
gon kallelse till sådana informationsmö-
ten, klagar någon, medan en annan del-
tagare har annorlunda erfarenhet: 

– En tid hängde jag med mitt barn-
barn och hennes föräldrar på allt.

Annars är frågan om ”vart man ska 
vända sig” ofta på agendan.

– Svaret är att man inte får något gratis. 
– Och all denna sekretess är värre än 

värst.

Föräldrakraft ställer frågan vad 
nätverket har betytt för deltagarna.

– Otroligt mycket, säger nästan alla 
med en röst.

Det deltagarna snart upptäckte var att 
alla hade ungefär samma problem att 
brottas med. Att man som bollplank för 
sina barn i deras utsatta föräldraroll 

ibland fick höra och stå ut med ”både 
det ena och det andra” och även dragits 
in i tuffa duster med Försäkringskassan. 

– Det kändes så bra att förstå att man 
inte var ensam, säger någon.

Samtidigt har det varit många upprör-
da diskussioner om stora skillnader mel-
lan olika landsändar eller från ena kom-
munen till andra. 

– Nacka är jättebra, men Vaxholm vill 
inte ha någon som det är minsta fel på, 
är ett av de bistra omdömena.

– Vi borde jobba mer med lobbyverk-
samhet för att det ska vara samma regler 
över hela landet, säger någon annan.

Exempel på förändringar tack vare 
nätverket?

– Den största förändringen är känslo-
mässig, att man inte längre är ensam i 
situationen.

– Omedvetet får man stöd från andra 
bara genom att prata. 

– Det är så väldigt intressant bara att 
lyssna.

Just den här kvällen tycks en bekym-
mersam fråga få sin lösning. En av far-
föräldrarna har länge oroat sig för att det 
lilla barnbarnet inte ska få några kompi-
sar med ungefär samma skada, i och med 
att hon går på ett vanligt dagis där ingen 
annan har cp-skada. 

– Det här surrar i mitt huvud hela ti-
den, men min son förstår inte min oro, 
säger hon och är uppenbart mycket be-
kymrad över situationen. 

En annan deltagare menar dock att 
flickan nog inte känner sig utanför på 
sitt dagis. Det framkommer tvärtom att 
flickan är väldigt omtyckt av sina dagis-
kamrater. 

Efter en kort diskussion har farmor 
kommit fram till att oron nog varit rätt 
obefogad.

– Jättebra att du säger det här till mig, 
säger hon tacksamt och konstaterar på 
nytt att nätverket är ovärderligt. Hennes 
oro kunde snabbt bemötas av en mor-
mor med positiv erfarenhet.

”Storebror kan behöva extra mycket på olika sätt.
                            Han kan behöva en paus, det kan han få  
           med mig när vi sticker iväg på något, 
                                               spelar piano eller vad som helst.
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Fortsättning från föregående uppslag

Det här var ett nätverk, men sä-
kert fi nns det fl er inom andra för-
eningar och andra landsändar 
– hör av er till Föräldrakraft och 
berätta om er verksamhet!!
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Privata företag ska ske ge  patienter och anhöriga 
makten över vården  genom fria val. 

Men vad är  mångfalden värd om personal har 
 munkavle och missförhållanden  hemligstämplas? 

Hur kan man då som patient eller  anhörig hitta vård-
givare med kvalitet och mänsklig värme? 

Ylva Johansson (s) vill lagstifta om meddelarfrihet hos 
privata vårdföretag. Föräldrakraft har kartlagt vilken 

öppenhet som de större vårdföretagen erbjuder.

...och/eller...

Text: Valter Bengtsson
valter.bengtsson@faktapress.se

”Det liknar en fattighjonsauktion”, sid 36
Sju vårdgivare ger svar på tal, sid 41

Vårdgarantin inom BUP fungerar inte, sid 45
Pris och mångfald två av nyckelfrågorna, sid 46

TYSTNAD 
RÅDER?

PRIVATVÅRD kraft
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ardrömmen är att per-
sonalen inom privata 
företag inte vågar berät-
ta om brister i den egna 
verksamheten, menar 
socialdemokraternas 

Ylva Johansson som ser bristen på med-
delarfrihet inom det privata näringslivet 
som ett allvarligt problem. Anställda in-
om offentlig verksamhet har enligt lag 
alltid rätt att uttala sig, men på privata 
företag kan medarbetare i praktiken be-
läggas med munkavle.

– Om man ska arbeta inom vård och 
omsorg måste även privata företag ac-
ceptera att personalen har meddelarfri-
het och inte hävda att det är företags-
hemligheter, säger Ylva Johanson som 
vill ändra lagen för att ge privatanställda 
rättighet som motsvarar offentliganställ-
das meddelarfrihet.

Hon begär därför att den pågående 
patientsäkerhetsutredningen ska få ett 
tilläggsdirektiv om detta.

Redan nu anser hon att landsting och 
kommuner måste ställa motsvarande 
krav på meddelarfrihet vid upphandling 
av vård och omsorg. 

– Lex Sarah gäller även privata företag 
men omfattar bara direkta missförhål-
landen och mycket faller utanför detta, 
till exempel att man inte rapporterar till 
kvalitetsregister, prioriterar fel mellan 
patienter eller snålar och inte ger tillgång 
till den behandling eller den medicin 
som man borde göra. Mycket kan vara 
fel utan att vara kränkningar eller andra 
tydliga missförhållanden.

Vårdföretagarnas ord-
förande Anne-Sophie 
Sjöberg säger att hon 
aldrig har råkat ut för 
”situationer då bristen 
på meddelarfrihet har 
varit ett problem”.

– Inom ramen för oli-
ka vårdkategoriers legi-
timationer finns en skyl-
dighet att säga till om 
missförhållanden. Om 
det rör företagets drift 
får man utgå från att det 

finns ett sådant förtroende mellan led-
ning och medarbetare att man tar upp 
frågan internt först, säger Anne-Sophie 
Sjöberg som ändå inte har något emot 
att skriva in meddelarfrihet i avtal. 

– Vi sätter inte munkavle på någon ut-
an det råder full frihet på detta område 
inom de företag jag känner till, samtidigt 
som jag anser att förstahandsalternativet 
måste vara att ledning och medarbetare 
diskuterar sig fram till en lösning.

– Om man är en seriös aktör har man 
etiska plattformar. Det är viktigt att man 
pratar om sina värderingar i alla företag, 
men extra viktigt inom vård och om-
sorg, säger Anne-Sophie Sjöberg.

Föräldrakrafts kartläggning (se sidor-
na 45–47) visar att de flesta större före-
tag redan idag utlovar meddelarfrihet 
för personalen. Attendo, Carema, Prak-
tiker tjänst och Capio uppger alla att per-
sonalen har samma meddelarfrihet som 
offentliganställda. 

– Vi vill att kommunerna vid upp-
handling kräver likvärdig öppenhet som 
i kommunalt drivna verksamheter, upp-
ger Carema.

Idag vinner ofta lägst pris i landsting 
ens och kommunernas upphandlingar 
av vård och omsorg. För att skapa trygg-
het hos anhöriga och patienter behöver 
andra kvalitetsfaktorer väga tyngre.

De ”öppna jämförelserna” som myn-
digheter och politiker talar sig varma för 
erbjuder än så länge inget större stöd för 
allmänheten. De är alltför begränsade 
och outvecklade för att ge vägledning 
om den verkliga kvaliteten. Nya grepp 
måste till.

– Jag ser framför mig nya regelverk, 
kvalitetssystem och certifieringar för att 
skapa en trygghet, men vi har långt kvar 
innan vi når dit, säger Göran Fredriksson 
på Frösunda LSS AB, som framförallt 
bedriver personlig assistans. 

Politiker är överens om valfriheten – 
men frågan hur det ska gå till är mycket 
kontroversiell. Den socialdemokratiska 
oppositionen betecknar privatiseringar-
na inom Stockholms län som hysteriska 
och orättvisa till nackdel för utsatta 
grupper och områden.

– Det liknar en fattighjonsauktion där 
lägst pris vinner och de stora företagen 
tar över, säger socialdemokraternas Ylva 
Johansson som befarar att det gamla 
monopolet bara kommer att ersättas av 
ett annat monopol dominerat av ett fåtal 
penningstarka utförare.

Landstingets borgerliga ledning räknar 
dock med att den nya val-
friheten kommer att öka 
produktiviteten och till-
gängligheten så kraftigt 
att antalet husläkarbesök 
bara i Stockholm kan öka 
med mer än en halv mil-
jon under 2008.

– Det är en mycket stor 
ökning och vi känner ing-
en som helst oro för att 
det inte ska fungera bra. 
Den stora utmaningen 
blir istället att få invånar-
na att verkligen dra nytta 
av det nya systemet och 
möjligheten att påverka 
sin sjukvård, säger 

Christina Torstensson, hälso- och sjuk-
vårdsdirektör.

Privata vårdföretag känner sig ofta 
orättvist behandlade i debatten när miss-
förhållanden uppmärksammas.

– Den vård som utförs inom offentlig 
sektor har också stora kvalitetsskillnader 
en det uppmärksammas inte lika mycket 
som problem inom privata vårdföretag, 
påpekar Ralph Riber, som är styrelseord-
förande för Care ma.

– Oron fokuseras på det som inte är 
offentlig verksamhet. Det privata känns 
lite läskigt. Sam tidigt som många känner 
otrygghet inför förändringar kan det 
skapa fantastiska möjligheter till varia-
tion, säger Riber och pekar bland annat 
på Caremas verksamhet för barn med 
funktionsnedsättningar inom Orkidén, 
där han menar att Carema är ett ledande 
företag.

– Valfriheten stimulerar till ett större 
utbud och att många fler vågar utveckla 
verksamheter. Valfrihet gör det också 
tydligt på vems uppdrag man utför tjäns-

M

Ralph Riber, 
Carema: Pri-
vata företag 
uppfattas 
som läskiga.
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”Det liknar en 
fattighjonsauktion”
Ylva Johansson värnar om meddelarfrihet och varnar för nya monopol

Anne-Sophie 
Sjöberg, 
Vårdföreta-
garna: Etik 
är extra vik-
tigt inom 
vård och 
omsorg.
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ten. Om det inte fungerar bra försvinner 
intäkten, så grundidén är väldigt sund, 
säger Ralph Riber.

Valfrihet är hörnstenen i modernise-
ringen av svenska välfärden, menar An-
ne-Sophie Sjöberg som sedan ett halvår 
är ordförande för branschorganisatio-
nen Vårdföre tagar na, som har 18 000 
medlemsföretag med totalt 45 000 års-
anställda. Hon är orolig för att diskus-
sionen om privatisering leder fel om inte 
utvecklingen följs upp noga.

– Vi vill ha en ny oberoende gransk-
ning, kanske ett nytt granskningsinstitut 
som granskar både privata och offentli-
ga verksamheter. Nu ställs vi mot varan-
dra och det gagnar ingen. Det är viktigt 

att samma kriterier gäller oavsett vem 
som är utförare. 

Granskningsinstitutet bör ha en öp-
pen redovisning av de medicinska kvali-
tetsparametrarna, som redan finns till-
gängliga i stor utsträckning men är 
spridda på olika platser med varierande 
öppenhet.

– Vi tycker att ett institut ska ta hand 
om kvalitetsparametrarna och se till att 
de blir riktigt öppna och tillgängliga, sä-
ger Anne-Sophie Sjöberg.

– På något sätt måste vi också organise-
ra annan kunskap så att patienter och an-
höriga kan göra val som är baserade på 
kunskap. I mina olika verksamheter jag 
själv försökt vara föregångare genom att 
publicera patientenkäter och redovisa 

uppgifter om tillgänglighet med mera på 
hemsidan, säger Anne-Sophie Sjöberg 
och tar som exempel BB Stockholm (vars 
webbadress är www.bbstockholm.se).

 – Detta blir allt vanligare men fortfa-
rande är det bara en liten andel av vård-
företagen som gör det. Nästan alla före-
tag har massor av statistik så varför inte 
vara öppen med informationen? Med de 
kunskapsbaserade valen blir detta ofrån-
komligt och så småningom kommer det 
att finnas en standard, säger Anne-
Sophie Sjöberg.

I maj hoppas hon att kunna samla 
nyckelpersoner till ett möte för att dis-
kutera startandet av ett granskningsin-
stitut. 

– Vi kartlägger vilka personer som 

Ylva Johansson ser ut att kunna pusta ut. Flera privata vårdföretag garanterar nu att deras personal har meddelarfrihet.
 Cornelia Nordström, Scanpix
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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 <<
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bör ingå i gruppen och jag tror att 
det blir representanter för Sveriges 

Kommuner och Landsting, Social sty rel-
sen, medicinska specialiteter och fackliga 
organisationer. Vår förhoppning är att 
ett oberoende granskningsinstitut ska 
kunna bildas före valet 2010.

Även Sveriges Kommuner och Lands-
ting, SKL, efterlyser bättre möjligheter 
till jämförelser. Socialstyrelsens ”öppna 
jämförelser” har inte varit tillräckliga.

– Jämförelser är bra och sätter press på 
verksamheter att utvecklas, säger Håkan 
Sörman, vd på Sveriges Kommuner och 
Landsting (SKL). Men i Socialstyrelsens 
senaste rapport om jämförelser saknas 
fortfarande resultat. Den ger därför en 
mycket begränsad bild av kvaliteten.

Socialstyrelsens rapport har nyckeltal 
som visar bland annat personalens ut-
bildning och personaltäthet. 

– Det finns nästan inga mått på resul-
taten av insatserna, säger Håkan Sörman. 
Hur mår man? Är man trygg, blir man 
vänligt bemött och får god vård? 

De privata vårdjättarna har sett vart vin-
den blåser och arbetar intensivt med en-
käter och andra verktyg för att utveckla 
mätningen av kvaliteten.

Capioägda sjukhuset St Göran på 
Kungsholmen i Stockholm har en kvali-
tetsredovisningen som är unik för 
Sverige, med rullande undersökningar av 
hur nöjda patienterna är. Enkäten omfat-
tar samtliga vårdavdelningar och mot-
tagningar på St Göran. Capio arbetar 
ständigt med att förbättra mätningen av 
de medicinska resultaten, även för att lä-
karna själva ska kunna jämföra sig med 
nationella kvalitetsregister. 

En nyckelfråga är att utveckla smarta 
administrativa system som gör det möj-
ligt att få fram information som är rele-
vant för både vårdgivarna och deras kun-
der.

Inom Carema Orkidéns gruppboende är individen viktigare än gruppen. Målsätt-
ningen är att ”gruppbostaden är ett hem för människor med behov av stöd och inte 
en arbetsplats där det råkar bo människor”. 

Fortsättning från sidan 37

”Jag kan tänka mig att en tillståndsgivare, till 
exempel Försäkringskassan, standardiserar 
sättet att undersöka hur nöjda kunderna är. 
Men detta är ingen lättplockad frukt.”

Detta är meddelarfrihet

■ Meddelarfriheten innebär att alla 
anställda inom offentlig verksamhet får 
lämna uppgifter till massmedier för 
publicering. Meddelarfriheten innebär 
dessutom att det är förbjudet att efterforska 

Kvalitet & valfrihet

■ Öppna kvalitetsregister som jämför 
resultaten av vården i olika landsting finns 
sedan 2006 och fler sådana jämförelser ska 
fram för att visa på kvalitets skillnader. Här 
kan man exempelvis se hur överlevnaden 
efter hjärtoperationer varierar mellan olika 
sjukhus.  
– Jämförelserna visar hur ojämlik vården i 
Sverige är idag, konstaterar Anne Maria 
Brodén (m). 
Hur ”öppna” kvalitetsregistren i praktiken är 
kan diskuteras. Mest öppna är de för 
professionen, mindre för allmänheten som är 
mest berörd.
För den som är välinformerad finns en 
möjlighet att utifrån bland annat dessa 
jämförelser fritt välja vårdinrättning inom 
Sverige, men även inom Europa till viss del. 
– Möjligheten finns men man kan möta 
mycket motstånd eftersom olika landsting 
tolkar reglerna olika reglerna olika. 
Valfriheten är beroende av var du bor i landet 
vilket är fel, säger Anne Marie Brodén.

Flera företag är intensivt upptagna 
med att se över sina kvalitets- och led-
ningssystemet. Tanken är att kvalitetsin-
dikatorer ska bli ett viktigt konkurrens-
medel. 

Att ”kunden” känner trygghet och för-
troende är avgörande för en utförare. 
Men att mäta detta är svårt. Det blir ofta 
en subjektiv uppfattning.

– Det viktigaste är att kunden är nöjd 
med hur uppdraget har utförts, det an-
dra blir verktyg för att komma dit, reso-
nerar Göran Fredriksson, Frösunda.

Företagens kundenkäter är sällan ett 
bra medel för utomstående att bedöma 
sakernas tillstånd. När företag själva mä-
ter slutar det vanligen med höga betyg. 
Statistik kan vinklas. 

– Jag kan tänka mig att en tillståndsgi-
vare, till exempel Försäkringskassan, 
standardiserar sättet att undersöka hur 
nöjda kunderna är. Men detta är ingen 
lättplockad frukt. Våra egna mätningar 
är hyggligt välutvecklade men vi måste 
vidareutveckla dem mycket mer i fram-
tiden, säger Göran Fredriksson.

 
Är det då inte hög tid att vårdföretag 
börjar arbeta mer systematiskt med upp-
förandekoder för medarbetarna? Tendens 
är tydlig – allt fler utbildar medarbetarna 

om respekt för individen, jämställdhet 
och andra värderingar. Ibland samlas allt 
detta i en handbok, i tryck eller på in-
tranätet, som kan bli omfattande.

– Naturligtvis är det oerhört svårt att 
vara säker på att allt fungerar bra på an-
nat sätt än att vara observant och ha re-
gelbundna möten med brukarna och 
anhöriga. Grunden är att rekrytera rätt 
personal och kompetensutveckla dem 
med rätt utbildning och attityd, säger 
Göran Fredriksson. ●
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Omsättning: 764 miljoner kr (2006).
Resultat: 20 miljoner kr.
Anställda: 3 400 medarbetare.
Ägare: Tidigare fristående dotterbolag inom 
Praktikertjänst, Polaris Equity ny ägare sedan 
14 december 2007.
Vd: Göran Fredriksson.
Styrelseordförande: Björn Rosén.
Verksamhet: Frösunda erbjuder personligt 
stöd till personer med funktionsnedsättningar 
som omfattas av insatser enligt Lagen om stöd 
och service till vissa funktionshindrade, LSS 
och Lagen om assistansersättning, LASS. 
Personlig assistans, daglig verksamhet, boende, 
skola, coachning och korttidsvistelse.
www.frosunda.se

1.  Meddelarfrihet gäller anställda inom 
offentlig sektor. Inom Frösunda arbetar vi med 
tystnadsplikt runt våra kunder. Vi följer de 
lagstiftningar som finns inom det sociala 
området, vilket bland annat innebär att vi 
anmäler missförhållanden som inte vi kan 
avhjälpa till Länstyrelsen. Vi värnar om 
lojaliteten med alla anställda och skyddet för 
företagshemligheter.Frösunda har som rutin 
att alla presskontakter sköts via företagsled-
ningen. 

2.Frösunda har på många olika sätt klara 
koder för bemötande och förhållningssätt. Det 
ligger som en grund i alla våra policies och 
metoder. 

3. Kvalitet: vi arbetar med kvalitetssäkrings-
metoden QM, Qualimax. Anmälningar: vi har 
tydliga rutiner för hur alla olika slags anmäl-
ningsskyldigheter ska handhas av våra anställ-
da. Klagomål: rutiner för klagomålshantering 
finns. Brister: vi har en avvikelsehantering. All 
information samlas i en verksamhetshandbok 
som ständigt uppdateras och finns för alla 
anställda på intranätet.

4. Våra resultat i kvalitetsmätningen QM 
redovisas kontinuerligt på vår hemsida. Vår 
hemsida innehåller mycket information för 
allmänheten. Det finns också beskrivet i vårt 
broschyrmaterial. 

5. Frösunda arbetar ständigt med kvalitet och 
utveckling. Vi bevakar alla förändringar inom 
vårt arbetsområde och genomför de föränd-
ringar som behövs. Vår kvalitetssäkring leder 
också till förbättringsåtgärder. 

Omsättning: 8,3 miljarder kr (2006).
Resultat: 367 miljoner kr.
Anställda: 12 400 medarbetare (2008).
Ägare: Praktikertjänst ägs av 2200 tandläkare, 
läkare, sjukgymnaster etc.
Vd: Björn Rosén.
Styrelseordförande: Anders Jonsson.
Verksamhet: Sveriges största koncern inom 
privat, entreprenörsdriven tandvård och 
hälso- och sjukvård där ägarna själva arbetar 
på mottagningar i hela landet.
www.praktikertjanst.se

1. Ja. Eftersom vi strävar efter öppenhet i vår 
kommunikation råder inget förbud mot att 
medarbetarna yttrar sig i medierna. Vi samar-
betar mycket nära sjukvårdshuvudmännen och 
vi skiljer oss inte från den offentliga sektorn.

2. Ja, vi har en etisk kod för att på ett tydligt 
sätt klargöra vår inställning och innebörden av 
vår vision, affärsidé och värdegrund. Vår etiska 
kod sammanfattar och beskriver de beteenden 
som vi vill ska prägla alla medarbetare.

3. Vi arbetar på uppdrag av landsting/
regioner och samma principer och skyldighe-
ter gäller för våra verksamheter som för 
offentligt drivna verksamheter. Via patient-
enkäter får vi in omdömen om kvaliteten. 
Patienterna kan precis som i offentlig vård 
göra anmälningar till HSAN, ta kontakt med 
patientombudsman och den vägen få gehör 
för klagomål och brister. Vi har många olika 
specialiteter och olika resultat redovisas 
utifrån beställarnas krav, vilka kan vara olika i 
olika delar av landet. I förekommande fall 
redovisar vi också till olika kvalitetsregister 
hos exempelvis Socialstyrelsen. 

4. Verksamheten är styrd av de krav på 
kvalitet som gällande lagar och föreskrifter 
och som sjukvårdshuvudmännen har på 
verksamheten. Våra verksamheter arbetar 
enligt ett kvalitetssystem baserat på SOFS 
2005:12, som innebär att det finns system för 
planering, utförande, uppföljning och utveck-
ling. Alla medarbetare medverkar i den 
fortlöpande kvalitetsutvecklingen. Vi mäter 
och utvärderar hur patienter och sjukvårdshu-
vudmän upplever våra tjänster och produkter.

5. Kvalitetsarbetet omfattar ett systematiskt 
kvalitetsutvecklingsarbete. Vi är mycket 
positiva till att kvalitetssäkrade relevanta mått 
görs synliga för allmänheten.

Föräldrakraft 
ställer fem 
frågor till sju 
viktiga spelare

1. Har er perso-
nal meddelarfrihet? 
Får medarbetarna 
prata med media 
och andra utom-
stående om miss-
förhållanden i er 
verksamhet?

2. Har ni en uppfö-
randekod för hur 
medarbetarna ska 
bemöta patienter, 
brukare och an-
höriga för att för-
hindra kränkningar 
och diskrimine-
ring?

3. Vilken policy har 
ni för att öppet in-
formera om brister, 
anmälningar, kla-
gomål, kvalitet och 
var fi nns denna in-
formation?

4. Vilka nyckeltal 
har ni för att un-
derlätta för allmän-
heten att bilda sig 
en uppfattning om 
kvaliteten på er 
verksamhet? Var 
fi nns denna infor-
mation?

5. Vad gör ni för att 
förbättra ovanstå-
ende punkter?

”Här är brister aldrig hemligstämplade”
Praktikertjänst 
– entreprenörernas  
egen koncern

Frösunda – nu 
också utländskt
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Föräldrakraft 
ställer fem 
frågor till sju 
viktiga spelare

1. Har er personal 
meddelarfrihet? Får 
medarbetarna pra-
ta med media och 
andra utomstående 
om missförhållanden 
i er verksamhet?

2. Har ni en uppfö-
randekod för hur 
medarbetarna ska 
bemöta patienter, 
brukare och anhö-
riga för att förhin-
dra kränkningar och 
diskriminering?

3. Vilken policy har ni 
för att öppet informe-
ra om brister, an-
mälningar, klago-
mål, kvalitet och 
var fi nns denna in-
formation?

4. Vilka nyckeltal har 
ni för att under-
lätta för allmänhe-
ten att bilda sig en 
uppfattning om kva-
liteten på er verk-
samhet? Var fi nns 
denna information?

5. Vad gör ni för att 
förbättra ovanståen-
de punkter?

Omsättning: 2,8 miljarder svenska kronor.
Resultat: Cirka 200 miljoner kr.
Anställda: 5300 personer.
Ägare: Industrikapital samt medarbetarna.
Koncernchef Attendo Group: Henrik 
Borelius.
Vd Attendo Care: Ammy Wehlin.
Verksamhet: Hemtjänst, servicehus, vård-
boenden och personer med funktionshinder.
www.attendo.se

1.  Ja, våra medarbetare har meddelarfrihet, vi 
hindrar inte våra medarbetare att tala med 
media. 

2 Attendo Care jobbar mycket med att 
förankra värderingar, kompetens, engage-
mang och hjälpsamhet i alla våra verksamhe-
ter. Våra medarbetare deltar i kontinuerligt 
värderingsarbete, där ingår även bland annat 
viktiga frågor som bemötande. 

3. Vi jobbar aktivt med kvalitetsfrågor på 
varje enhet och alla verksamheter genomför 
egenkontroller som rapporteras till kvalitets-
avdelningen. Vi jobbar mycket med dokumen-
tation och har rutiner för anmälningar av 
missförhållanden. Klagomåls hantering har vi 
på varje enhet och klagomål ska även kunna 
lämnas in anonymt. Vi kontrolleras som alla 
vård/omsorgsinrättningar av myndigheter. 

4. Vi genomför regelbundet en fullständig 
kvalitetskontroll i form av en frågeenkät till 
alla våra brukare. Den är helt anonym och 
svaren ges och analyseras av TEMO/Synovate 
för att garantera opartiskhet. Svaren från våra 
brukare ger oss en mycket viktig information 
på det som är våra styrkor samt svagheter. 

5. Vi arbetar ständigt med kvalitetsarbete för 
att bli ännu bättre på det vi gör. 

Omsättning: 3,5 miljoner kr. (Tillsammans 
med systerföretaget Mehiläinen är Carema 
störst i Norden med 4,6 miljoner kr omsät-
tning.)
Anställda: 5500 medarbetare.
Ägare: H-Careholding som ägs av 3i Group 
(77 procent), Singapores regering (16 pro-
cent) och ledande personer inom Carema.
Styrelseordförande: Ralph Riber.
Verksamhet: Vårdcentraler, sjukhus, special-
istkliniker, äldreboenden, bemanning.
www.carema.se

1. Personalen har rätt att uttala sig i enlighet 
med den meddelarfrihet som gäller i 
Tryckfrihetsförordningen och sekretesslagen. 
Vi vill att kommunerna vid upphandling 
kräver likvärdig öppenhet som i kommunalt 
drivna verksamheter. Om det skulle finnas 
några missförhållanden vill vi först ha möjlig-
het att rätta till detta innan någon ”går till 
media”. 

2. Vi utbildar alla medarbetare för att de ska 
ha en mycket god kommunikation, präglad av 
närhet och värme. Vi kallar detta för det 
MellanMänskligaMötet som handlar om ett 
bemötande som alltid sätter brukaren i fokus. 
Det betyder att vi bemöter de boende med 
mänsklig värme genom att prata och umgås 
med varje individ för att skapa trivsel och 
trygghet. Varje individ tillåts vara sig själv, ses 
och uppskattas som en enskild person och 
inte som grupp. Alla nyanställda utbildas om 
riktlinjer för bemötande. Personalen ges också 
möjlighet till fortbildning som syftar till att ge 
bättre förutsättningar för ett professionellt 
bemötande. 

3. Vi har öppen redovisning av kvaliteten 
inom alla våra verksamheter. Anmälan eller 
klagomål hanteras som en avvikelse och leder 
till insatser för att förbättra. På varje enhet 
finns affischer med information om hur man 
går tillväga för att framföra klagomål.

4. Arbete pågår med att formulera de nyckel-
tal som bäst gagnar kundens val. Under 2008 
kommer en ny webbsida där vi avser att 
presentera kvalitetsmått.

5. Medarbetarenkäten ger koll på medarbe-
tarnas trivsel och är grunden till kvalitet. 
Frågor kring ledarskap är nyckeln till att den 
lokala enheten fungerar bra. Anhörigenkäten 
visar vad anhöriga vill förbättra.

”Vi vill att kommunerna vid upphandling    
Carema 
– störst i Norden

Attendo Care 
– ägs av 
riskkapitalbolag
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Omsättning: 2,9 miljarder.
Anställda: 5000 medarbetare.
Resultat: 85 mkr (2006).
Ägare: EQT.
Tf koncernchef: Liselott Kilaas. (Rekrytering 
pågår efter en permanent ersättare till Lena 
Hofsberger som slutade i höstas.).
Styrelseordförande: Sören Mellstig. 
 Verksamhet: Aleris finns i Sverige, Norge och 
Danmark och erbjuder tjänster inom specia-
listsjukvård, hörselrehabilitering, medicinsk 
diagnostik, äldre- och handikappomsorg samt 
psykiatri och psykosocial behandling.. 
www.aleris.se
Barn- och ungdomsverksamheten har egen 
webbplats på 
www.alerisungplan.se

1. Ja våra medarbetare har meddelarfrihet. 

2. Våra värderingar ligger till grund för hur 
medarbetarna ska uppföra sig mot patienter, 
brukare och anhöriga. Läs mer om dem här: 
www.aleris.se/item.aspx?id=10605. Vi har 
även en policy mot kränkande särbehandling. 
I våra handböcker och verksamhetsidéer tas 
bemötande upp som en viktigt del. 

3. Vi är öppna med vår kvalitetsrapportering 
och har regelbundet möten med våra upp-
dragsgivare rörande detta. Informationen 
finns hos våra chefer i organisationen då vi för 
statistik över all denna typ av rapportering 
och som utomstående kan man ta del genom 
att kontakta våra kvalitetschefer. Vi informe-
rar även via nyhetsbrev och viss information 
finns även på webben, t ex Aleris 
Specialistvårds kvalitetsbokslut som man kan 
hitta på www.alerishealthcare.se/item.
aspx?id=519 

4. Vi är ISO-certifierade och gör regelbundet 
mätningar av vad både patienter/klienter, 
remittenter, uppdragsgivare och våra medar-
betare tycker. All den typen av info rapporte-
ras till våra uppdragsgivare. Inom de medicin-
ska divisionerna finns vi även med i ett flertal 
nationella kvalitetsregister. Mycket av denna 
information hittar man på våra webbsidor. 

5. Vi arbetar löpande med kvalitetsutveckling 
och förbättringar i våra verksamheter. Under 
2008 kommer vi även att arbeta mycket med 
att förbättra informationen till allmänheten 
på våra webbsidor om vårt kvalitetsarbete och 
våra kvalitetsresultat. 

Omsättning: 2,6 miljarder kr (Sverige 2005)
Resultat: 145 miljoner kr.
Anställda: 2600 medarbetare.
Ägare: Nordic Capital och Apax.
Vd: Fredrik Thafvelin (Sjukvård Norden).
Styrelseordförande: Roger Holtback.
Verksamhet: Svenskt företag med verksamhet 
i nio europeiska länder. I Sverige drivs vården 
huvudsakligen på uppdrag av landsting och 
omfattar specialistmottagningar, när- och 
akutsjukhus. Siffrorna avser den svenska 
verksamheten. S:t Görans Sjukhus har 1500 
anställda, omsätter 1,3 miljarder kr, webbsaj-
ten finns på www.capiostgoran.se 
www.capio.se

1. Capios personal har självklart meddelarfri-
het. På S:t Göran finns våra rutiner i denna 
fråga på intranät. Det står i vårt vårdavtal med 
Stockholms landsting att detta garanteras. 

2. All verksamhet står på en värdegrund som 
baseras på att vi aldrig glömmer vem vi är till 
för och att vi visar patienter respekt. Vi lägger 
stor vikt vid bemötande och har kurser för 
personalen. Vi har policies för jämställdhet, 
mångfald och kränkande särbehandling.

3. Varje bolag har en kvalitetspolicy som ingår 
i bolagets kvalitetsledningssystem. Policyn är 
anslagen ute i verksamheten för patienter/
kunder. Vi har patientombud som kan bistå 
med att framföra synpunkter och denna 
information är tydligt anslagen i verksamhe-
ten och på hemsidor. Vi informerar regelbun-
det beställare om kvalitet, avvikelser, anmäl-
ningsärenden och klagomål.  

4. Vi gör patientnöjdhetsmätningar, som 
finns på vår hemsida. Vi rapporterar till 
nationella och internationella kvalitetsregister. 
S:t Görans har en öppen kvalitetsredovisning 
som är unik i Sverige. Vi arbetar systematiskt 
med förbättringar och många bolag är ISO-
certifierade som kvitto på ett aktivt kvalitets-
arbete och externa revisioner. S:t Göran är 
enda sjukhus i Stockholms landsting med 
kontinuerliga patientnöjdhetsundersökningar 
via Indikatorenkät. Denna omfattar årligen 
samtliga vårdavdelningar och mottagningar. 

5. Vi arbetar ständigt med att förbättra 
mätningen av våra medicinska resultat, som 
exempelvis på Citykliniken där man som 
läkare följer hur stor andel av ens patienter 
som har ett blodtryck inom rekommenderat 
intervall och kan jämföra sig med nationella 
kvalitetsregister. 

   kräver likvärdig öppenhet” 
Aleris 
– Wallenbergs 
vårdjätte

Capio – svensk 
sjukvård på export

”Vi garanterar 
meddelarfrihet 
i vårt vård -
avtal med 
Stockholms 
landsting”

Företaget Förenade Care 
har valt att inte besvara 
Föräldrakrafts frågor.
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rög start för privata aktörer 
som vill ta över alla psykia-
tri för unga inom större 

områden.
– Vi vill gärna ta över all barn- och 

ungdomspsykiatrisk öppenvård inom 
hela geografiska områden, säger 
Cecilia Halvars Öhrnell på vårdföre-
taget Aleris AB.

Ett av målen med privatiseringen av vår-
den är att minska köerna till BUP, barn- 
och ungdomspsykiatrin. Oftast sköts 
denna verksamhet av landstinget helt i 
egen regi, men ett undantag är Aleris AB 
som driver en BUP-enhet i Kista i norra 
Stockholm och gärna vill driva fler. Men 
man anar en besvikelse över att det har 
gått trögt att komma vidare efter etable-
ringen i Kista.

– Vi tror inte på några snabba föränd-
ringar, säger Cecilia Halvars Öhrnell, 
som är chef för Aleris affärsområde barn 
och ung dom inom psykiatridivisionen.

Hon anser att en ökad mångfald av ut-

förare inom barnpsykiatrin gör det möj-
ligt att kapa väntetiderna. BUP i Kista 
har enligt henne visat att produktivite-
ten kan ökas och Kistaenheten märker 
även av ett inflöde av patienter från an-
dra områden. Alla är välkomna till Kista 
även om man främst vänder sig till när-
området.

– Det ringer personer från andra 
stockholmskommuner för att fråga om 
de får komma, vi säger att de är välkom-
na men vill inte marknadsföra oss mer 
då det finns risk att vi får egna köer, sä-
ger Cecilia Halvars Öhrnell.

Aleris har mycket höga ambitioner och 
har lämnat in ”utmaningar” till Stock-
holms landsting inom flera områden på 
alltifrån psykiatri till hjärtoperationer, 
utmaningar som nu bearbetas inom 
landstingets beslutskvarn. 

– Genom att ta över all barn- och ung-
domspsykiatrisk öppenvård inom hela 
geografiska områden kan flera mottag-
ningar samverka och öka tillgänglighe-
ten på exempelvis kvällar. Vi vill gärna 

på sikt kunna ta ansvar för både vuxna 
och barn inom ett helt område, säger 
Cecilia Halvars Öhrnell.

Unga vuxna är en av de viktigaste mål-
grupperna och man ser ett stort behov 
hos ungdomar som i och med 18-årsda-
gen blir för gamla för BUP.

– Före och efter 18-årsdagen är skilda 
världar och att komma till vuxenpsykia-
trin istället för BUP kan vara omvälvan-
de. Det är inte många som klarar att på 
egen hand ta sig fram i systemet och där 
vill vi vara behjälpliga, säger Cecilia 
Halvar Öhrnell som betonar att Aleris 
redan idag har ett par framgångsrika 
verksamheter, Målet och Nåjden, för 
unga vuxna som behöver mycket stöd 
för att komma in i vuxenvärlden utan att 
dras in i missbruk och kriminalitet.

Det behövs många fler Målet och Nåj-
den är Cecilia övertygad om. 

– Efterfrågan är stor om verksamhe-
terna blir kända. Det är viktigt att fånga 
upp ungdomar i tid som behöver detta 
stöd för att öka det psykiska välbefin-
nandet, så att de kan bli självständiga 
och i slutändan självförsörjande. Om vi 
kan fånga upp fler tidigare så minskar 
även bidragsberoendet och kommuner-
nas kostnader.

Genom att få ansvar för hela områden 
hoppas Aleris kunna arbeta på ett an-
norlunda och smartare sätt med unga 
vuxna än vad kommuner och landsting 
själva kan göra.

– Som privat utförare inom kommu-
ner och landsting kan vi skapa bra inci-
tament till förbättringar. ●

Eva Bengtsson på Målet i Sollentuna ser ett växande behov av att hjälpa unga vuxna.

Trög start för 
privat psykiatri
T
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et kan ta flera år innan 
regeringens löfte om att 
snabb hjälp hos BUP, barn- 

och ungdomspsykiatrin, förverkligas. 
”Det är omöjligt att införa den nya 
vårdgarantin under 2008 oavsett hur 
mycket pengar man skickar in”, säger 
Ing-Marie Wieselgren på Sveriges 
Kommuner och Landsting.

I somras presenterade socialminister 
Göran Hägglund stolt en överenskom-
melse med Sveriges Kommuner och 
Landsting, SKL:

Unga som söker hjälp hos barn och 
ungdomspsykiatrin ska få kontakt via 
telefon eller på plats samma dag och ald-
rig behöva vänta mer än sju dagar på att 
träffa en läkare.

Efter den första kontakten med psykia-
trin ska den unge få träffa en specialist 
inom barn och ungdomspsykiatrin in-
om högst 30 dagar och påbörja behand-
ling senast inom ytterligare 30 dagar.

– Det kommer inte att göras över en 
natt. Men denna överenskommelse är en 
bra bit på vägen för att nå målet, sa soci-
alminister Göran Hägglund, men nu ser 
det ut som att väntan kan bli lång.

Förhoppningen var att den nya vårdga-

rantin för besök hos barn- och ungdoms-
psykiatrin skulle börja gälla under 2008.

I dagsläget är det dock högst 40 procent 
av BUP-enheterna runt om i landet som 
har möjlighet att uppfylla den nya vård-
garantin, att döma av en enkät bland lan-
dets BUP-chefer som SKL genomfört.

Och köerna hos BUP beror inte bara 
på resursbrist.

– Det vore inte möjligt att införa den 
nya vårdgaratin under 2008 oavsett hur 
mycket pengar man skickar in. Det finns 
helt enkelt inte tillräckligt mycket barn-
psykologer med rätt kompetens, säger 
Ing-Marie Wieselgren som är psykiater 
och projektledare på SKL.

Hon menar att uppemot 40 procent av 
BUP-enheterna redan idag kan leva upp 
till vårdgarantin, medan andra kan be-
höva en eller två års omställning för att 
klara kravet. Men först ska SKL utreda 
frågan under ett års tid. Det innebär att 
det totalt kan ta tre år innan många BUP 
uppfyller den vårdgaranti som regering-
en och SKL kommit överens om.

– En vårdgaranti på papperet är inte 
svårt att skapa men det blir en fuskpro-
dukt, säger Ing-Marie Wieselgren.

Under december kommer SKL att 

överlämna en första rapport till social-
departementet där man slår fast att det 
krävs ett helhetsgrepp som involverar 
inte bara BUP utan även skolan, elevhäl-
san, socialtjänsten, primärvården och 
habiliteringen.

– Tillgängligheten till barnpsykiatrin är 
beroende av tillgängligheten till andra in-
satser. Det viktigaste är att få till en första 
basnivå som kan möta barnen och göra 
en första utredning så nära barnen som 
möjligt, säger Ing-Marie Wieselgren.

– Vårt budskap är att man måste se 
BUP i ett större sammanhang och inte 
bara titta på specifika insatser, säger 
Wieselgren.

SKL har kartlagt hur personalsituatio-
nen inom BUP ser ut och kommit fram 
till att det behövs fler läkare och sjukskö-
terskor. Det behövs också fler psykologer 
och andra terapeuter som är kunniga in-
om kognitiv beteendevetenskap.

Men enligt Ing-Marie Wieselgren är det 
inte säkert att det är ökade resurser och 
mer personal inom BUP som är lösning-
en:

– Om man gör rätt sak på rätt instans 
inom skola, socialtjänst och vård kanske 
BUP:s resurser räcker. ●

nförandet av vårdgarantin 
går dåligt. Hos de sämsta 
landstingen får 40 procent av 

patienterna vänta mer än 90 dagar på 
specialiserad vård.

– På två år borde det ha hänt mer, 
säger Håkan Sörman, vd för Sveriges 
Kommuner och Landsting.

Barn- och ungdomspsykiatrin tillhör de 
som är sämst på att uppfylla vårdgaran-
tin. Vid mätningen den sista oktober 
väntade fler än 6 000 barn på besök hos 
BUP och 936 av dem hade väntat längre 
än 90 dagar.

Hur stor andel av patienterna till barn- 
och ungdomspsykiatrin som hade vän-
tat längre än 90 dagar visas i tabellen.

Även Jönköping och Kalmar har 0 pro-
cent andel patienter som väntat mer än 
90 dagar men för dessa är svarsfrekven-

sen lägre och uppgifterna därför inte lika 
säkra.

Mer information finns hos Sveriges 
Kommuner och Landsting, www.skl.se. 
Sök på ”vårdgarantin”. ●

Vårdgarantin fungerar ej:

Nästan tusen barn väntar 
mer än 90 dagar på BUP

Inte acceptabelt, anser Håkan Sörman, 
vd för SKL.

I Värst i Värmland 
Så här stor andel av 
de sökande till BUP 
fick vänta mer än 90 
dagar:
64 i Värmland
54 i Västernorrland
32 i Skåne
30 i Örebro
26 i Västerbotten
24 i Gotland
20 i Dalarna

19 i Uppsala
15 i Gävleborg
14 i Halland
10 i Västra Götaland
4 i Norrbotten
3 i Stockholm
2 i Östergötland
0 i Blekinge, 
Jämtland och 
Västmanland.

Nya vårdgarantin kan dröja flera år
D
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Uppfölj-
ningen 

måste skärpas 
och syndarna straffas

ommuner och landsting måste 
bli mycket tuffare i sin gransk-
ning av hur privata företag 

sköter den beställda vården, anser 
Anna-Stina Nordmark-Nilsson, vd för 
organisationen Företagarna. Det räcker 
inte med de skall-krav som ingår i 
upphandlingen och som fastställer vad 
som ska göras och med vilken kvalitet. 

– Om leverantören inte uppfyller de 
krav som ingick i upphandlingen ska 
man inte heller ha full ersättning. Att 
inte uppfylla kraven måste kosta mer, 
mycket mer, än idag.

– Hälso- och sjukvården har inte varit 
tillräckligt professionell som beställare  
samtidigt som det har kommit många 
nya leverantörer. Det är förståeligt att 
det tar viss tid innan man förstår 
varandra, men vården måste snabbt lära 
sig av andra branscher. Man måste våga 
ställa krav, våga göra medicinska 
revisioner och använda resultaten av 
granskningarna och våga hålla inne 

betalningar om leverantören inte klarar 
att utföra det som man har bestämt.

Enligt Anna-Stina Nordmark-
Nilssons uppfattning är det ofta fritt 
fram att vara frikostig med löftena i 
anbuden utan att bekymra sig om hur 
de ska uppfyllas. 

– Det blir egalt för leveratören om 
man ska uppfylla skall-kraven i upp-
handlingen eller inte. Landstingen har 
börjat dra ned på ersättningen till 
företag som inte klarar det man har 
lovat, men det är fortfarande så lite 
pengar som man tar bort, ett par, tre 
procent, att det inte alls står i relation till 
hur viktigt det är att man uppfyller 
kraven. Det måste bli mycker mer 
kännbart för leverantören.

Hon menar att det är en självklarhet att 
alla vårdföretag har en grundläggande 
värdegrund som sätter patienten i 

centrum. Vanvård och 
andra missförhållanden 
är snarare ett uttryck för 
bristande uppföljning 
från beställarens sida. 

– Beställaren måste 
säkerställa att leverantö-
rerna arbetar med etiska 
värdegrunder. Jag skräms 
av att vården fortfarande 
inte är kompetent 
beställare och inte följer 

upp systematiskt. Man måste börja 
tänka affärer och följa upp på ekono-
miska grunder. Om leverantören inte 

klarar av sina åtaganden måste det följa 
med till nästa affär, men idag finns 
ingen modell där man tar hänsyn till 
hur leverantören skött tidigare jobb. 
Landstingen är alldeles för tama. 

Ett par landsting som försökt tuffa till 
sig är Jönköping och Stockholm.

Christina Torstensson, hälso- och 
sjukvårdsdirektör i Stockholm, medger 
att slarviga leverantörer har sluppit 
billigt undan. Landstinget har inte haft 
några avtalsklausuler som gjort det 
möjligt att innehålla betalningar. Men 
nu blir det ändring. Stockholms läns 
landsting ska börja utdöma viten på fem 
procent av ordersumman för leverantö-
rer som inte lever upp till sina åtagan-
den. 

– Fortfarande är det väldigt bristfälligt 
från många leverantörer bland annat 
när det gäller kravet på information, 
säger Christina Torstensson som hoppas 
att fem-procentiga viten ska få effekt.

– Om det inte är tillräckligt får vi 
ompröva nivån.

Med införandet av det nya vårdvalet 
inom Stocholms landsting – då invånar-
na själva väljer fritt bland privata och 
offentliga husläkare och andra vårdin-
rättningar – blir det nya tag ifråga om 
upphandling och uppföljning. Istället för 
att beställa tjänster enligt lagen om 
offentlig upphandling görs en auktorisa-
tion. För alla företag som deltar väntar 
granskning av ett antal nyckeltal som ska 
följas upp månadsvis och kvartalsvis. En 
del av nyckeltalen blir publika, andra 
inte. 

– De som påstår att vi har dålig 
uppföljning har inte hängt med i vår 
utveckling. Med Vårdval Stockholm har 
vi tänkt nytt och skärpt upp. Om vi har 
ett målvärde på 90 för ett uppdrag och 
leverantören bara kommer upp i 75 
utkrävs vite och om det blir 95 ges en 
bonus, säger Christina Torstensson.

 
Nyckeltalen finns nu för en mängd 
områden, om än inte alla. 

– Vi arbetar oss systematiskt igenom 
alla områden. Under januari läggs de 
första publika nyckeltalen på husläkare 
ut på Vårdguiden, säger Torstensson.

Det återstår att se vilken hjälp dessa 
nyckeltal ger eftersom de är begränsade 
till bemötande, delaktighet och infor-
mation. Medicinska nyckeltal, som visar 
vårdens verkliga resultat, dröjer. 

– När sjukhusen kommer igång med 
nyckeltal, troligen i slutet av 2008, 
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Fyra utmaningar  
Straffa syndarna ......
Kvalitet vs pris .........
En verklig valfrihet ...
Hitta rätt nyckeltal ...
Faktorerna som avgör kvaliteten på framtidens 
vård och omsorg

K

PRIVATVÅRD kraft

Anna-Stina 
Nordmark-
Nilsson
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kommer även medicinska nyckeltal och 
en ny rankningsmodell, säger Christina 
Tor stensson som lite förvånande 
beskriver stockholmarnas intresse för 
nyckeltal som ganska begränsat.

– När vi frågar invånarna vad de vill 
ha så handlar det inte om omdömen på 
läkarnivå utan om tillgänglighet, 
bemötande och information. När de har 
vant sig vid detta kanske deras ambition 
och önskemål höjs.

Priset betyder för 
mycket – men nu 
 kommer kvaliteten mer 
i fokus

riset styr när landsting och 
kommuner köper vård och 
omsorg.

– Risken är stor att man tappar bort 
kvalitetsparametrarna. Det som ser ut 
som ett lågt pris kan bli väldigt högt i 
det långa perspektivet på grund av 
incidenter och olyckor,  säger Göran 
Fredriksson, vd för Frösunda. 

I teorin borde inte lågpriskonkurrens 
behöva innebära sämre kvalitet. De 
flesta upphandlingar är pepprade med 
mängder av ”skall-krav” som leverantö-
ren måste uppfylla för att kunna slåss 
om uppdraget. Först när alla skall-krav 
är uppfyllda blir priset avgörande.

Men kritiken har varit hård och i en 
kommande upphandling 

gör Stockholm 
tvärtom i en så 
kallad kvalitets-
upphandling: 
börjar med att 
fastställa priset 

och låter leveran-
törerna tävla om 

att erbjuda bästa 
möjliga kvalitet.
– Det blir en svårare 

upphandling, men vi har det som 
politiskt uppdrag. Även Vårdval 
Stockholm är indirekt en kvalitetsupp-
handling, där vi först fastställt pris och 
minimikrav på kvaliteten varefter 
leverantörerna själva får göra vad de kan 
för att öka tillgänglighet, patientsäker-
het eller vad de nu vill göra för att locka 
patienter, säger Christina Torstensson.

Många leverantörer anser att priset 
hittills haft en alltför tung roll i upp-

handlingarna, samtidigt som uppfölj-
ningen av kvaliteten varit skral.

– Det är ett problem att upphandling-
en ofta handlar mer om vad man skriver 
i anbudet än vad man gör i verkligheten. 
Det finns en rädsla för att få kritik och 
då blir det enklast att ha priset som 
mätparameter. Enligt lagen ska upp-
handlaren välja den offert som är mest 
förmånlig utifrån både pris och kvalitet, 
men kvalitet är svårare att bedöma, 
säger Göran Fredriksson, Frösunda.

Han är en av de många företagare som 
välkomnar kvalitetsupphandlingar där 
priset fastställs i förväg.

– Vi ser att vissa kommuner som Täby, 
Nacka och Solna har blivit mycket 
duktigare och vågar vara mer kvalitets-
orienterade, säger Göran Fredriksson.  

Mångfalden hotas av 
utländskt rikskapital

ångfald är ett av de populäraste 
orden när man pratar om 
framtidens vård och omsorg. 

Hittills har det varit ”mycket snack och 
lite verkstad”. Även om antalet vårdbo-
lag ökar snabbt är det några få jättar, 
ofta med utländskt riskkapital som 
ägare, som kapar åt sig det mesta av 
tillväxten. Mindre företag och ideella or-
ganisationer hämmas av mer eller 
mindre synliga barriärer.

– Upphandlingarna snedvrider 
systematiskt konkurrensen till storföre-
tagens fördel, menar Lars Pettersson, 
kanslichef för Famna som representerar 
icke-vinstdrivande organisationer och 
företag inom vårdområdet.

Mindre företag drar ofta det kortaste 
strået i konkurrensen med jättarna som 
vid behov kan pressa ned priserna för 
att vinna en viktig upphandling.

– För småföretag kan sådan konkur-
rens innebära att du måste lägga ned 
hela verksamheten, medan stora 
koncerner kan ta igen en dålig affär 
någon annanstans. Just nu ser utveck-
lingen ut att gå åt fel håll, trots att vare 
sig den nya eller gamla regeringen har 
önskat att några få stora koncerner ska 
dominera. Nu måste vi ha en politik 
som skapar mer likvärdiga förhållanden, 
säger Lars Pettersson som hoppas att 
statliga utredaren Peter Öhrns uppdrag 
att lägga fram förslag som stimulerar 
ideella organisationer ska ge resultat.

På Lars Petterssons önskelista finns att 
lagen om offentlig upphandling ersätts 
med en ny valfrihetsmodell och att både 
kommuner och landsting planerar för 
verklig mångfald. Han hoppas också att 
regeringen ska satsa pengar på att 
utveckla de ideella företagsformerna. 
För Famnas egen del väntar ett aktivt år. 
Under 2008 kommer organisationen 
med medlemmar som Röda Korset, 
Bräcke Diakoni, Ersta Diakoni, Stora 
Sköndal och Stockholms stadsmission 
att bli betydligt mer utåtriktat i arbetet 
med att  lyfta fram ideella verksamheter 
som vårdgivare.

Inom Stockholms landsting hoppas 
Christina Torstensson att småföretagen 
och alternativa verksamhetsformer som 
kooperativ ska få en bättre chans med 
hjälp av Vårdval Stockholms nya system 
för auktorisation. 

– Det är svårt för mindre företag att 
lämna in offerter i konkurrens med 
Carema, Praktikertjänst och de andra 
storföretagen, men med en auktorisatio-
nen blir det mycket enklare. Det 
kommer att gynna små och medelstora 
företag, anser Torstensson.

Vårdval Stockholm har hittills utfärdat 
auktorisationer inom bland annat 
husläkare/vårdcentraler, mödravårdscen-
traler, barnavårdscentraler och logopedi 
(för tal- och språksvårigheter).  ●
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Östergården barn-

 & ungdomsboende

Varje barn har rätt och  
möjlighet till utveckling.  
Vi vill bidra genom att  
skapa en trygg miljö.  
För barnen och ungdomarna. 
Och för deras familjer.

Bräcke Diakoni är ett exempel på en 
icke-vinstdrivande verksamhet 
för barn och unga.

  för privatvården

M
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Klara livhanken 
med rätt nyckeltal

tt privat företag – Capio – är 
en av de vårdgivare som 
ligger allra längst fram när 

det gäller att mäta kvaliteten på 
verksamheten. För Capio har detta 
varit en käpphäst sedan många år 
tillbaka. Företagets fokus på att mäta 
och jämföra har bäddat för en fram-
gångsrik expansion även utanför 
Sveriges gränser.

Alla är ense om att fler måste göra som 
Capio. Det måste bli enklare att bedöma 
vad som är bra och dåligt, det är viktigt bå-
de för den interna utvecklingen och för att 
patienter och anhöriga ska kunna välja. 

Men hur det ska gå till och vilka nyck-
eltal som ska användas är fortfarande en 
öppen fråga.

Visst kan det ibland räcka med ett be-
sök på en vårdinrättning för att få en 
känsla av om det fungerar bra eller inte, 
men med ökad valfrihet blir det allt vik-
tigare att det finns jämförbara data. 

– Det är väldigt viktigt att alla verk-
samheten inom ett visst område får jäm-
förbara redovisningar och där är den 
klassisk enkäten viktig, säger Ralph 
Riber, Carema. 

Som styrelseordförande följer Ralph 
Riber noga Caremas egna kundenkäter 
som omfattar alla verksamheter och som 
går ut på att hela tiden uppnå bättre vär-
den. 

– Vi tittar noga på de enheter som stick-

er ut och framförallt de som inte uppnår 
acceptabla resultat, säger Riber som säger 
sig ha stort fokus på incidenter, anmäl-
ningar til HSAN eller enligt Lex Sarah så-
väl som egna kvalitetskontroller. 

– Vi har bra ordning nu efter att ha job-
bat med detta på toppnivå under två-tre 
år. Systemen är på plats och nu diskute-
rar vi mest avvikelser, säger Riber.

Kundenkäter räcker inte. Värdet av 
dem kan ifrågasättas.

– Det är sällan man vet hur bra man 
kan bli när man söker vård, säger Ylva 
Johansson (s). 

– Om man blir bra bemött är man of-
ta nöjd, men det är jättesvårt att utifrån 
det bedöma om resultatet av vården har 
varit lyckat. Visst är det bra att man kän-
ner sig nöjd men ofta, inte minst när det 
gäller barn med funktionshinder, visar 
det sig att man skulle kunna ha nått bätt-
re resultat med rätt insatser i rätt tid. 
Men vem kan veta det om inte samhället 
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Den borgerliga alliansens 
filosofi bakom privatise-
ringarna är att flytta 
makten till patienter och 
personal. Ökad konkurrens 
ska förbättra tillgänglighet 
och kvalitet. Genom friare 
val av vård ska de vårdcen-
traler och sjukhus som har 
bäst kvalitet automatiskt 
gynnas. 

– Pengarna ska följa med till 
den verksamhet som funge-
rar bäst, säger Anne Marie 
Broden. Det ska finnas en 
samlad tillsyn från samhället 
och stor valfrihet så att man 
som patient kan ta med 
pengarna till en annan 
vårdgivare om man inte är 
nöjd med kvaliteten. Genom 
att rösta med fötterna får vi 

ytterligare en kvalitetskon-
troll som inte är möjlig på 
något annat sätt. 

Socialdemokraternas Ylva 
Johansson menar att 
invånarna inte ska 
behöva vara så 
aktiva att de själva 
måste ansvara för 
kvalitetsfrågan. 
Hon vill att 
kommuner och 
landsting ska ha 
så bra information 
att man inte riskerar 
att välja en utförare 
med låg kvalitet. 

– De borgerliga är 
förtjusta i valfrihet och 
verkar tro att man därmed 
får hög kvalitetet automa-
tiskt, men så fungerar det 

inte eftersom man ofta inte 
är så stark som konsument 
när man behöver vård, säger 
Ylva Johansson.

Hon vill tvärtom skärpa 
politikernas ansvar 

för kvaliteten.
– Varför har 

inte kommu-
nerna egna 
inspektörer 
som granskar 
handikapp-
omsorgen 

både i den egna 
verksamheten 
och hos 
pri vata 
företag? Sådan 

kvalitetskontroll har man ju i 
skolan och den vill jag se mer 
av från kommuner och 
landsting. 

Tanken att vården ska sty-
ras av marknaden faller inte 
Ylva Johansson i smaken.

– Det fungerar inte bra in-
om vård och omsorg utan här 
behöver utförarna ofta sam-
arbeta kring uppgifterna.

Hon ifrågasätter om 
konkurrens är rätt medicin 
för att hushålla med vård-
budgeten.

– Det har visat sig att vi inte 
får bättre verkamhet för 
mindre pengar utan ungefär 
samma verksamhet med 
samma pengar, samtidigt som 
upphandlingarna inneburit 
mycket elände och problem 
som inte kan rättas till förrän 
vid nästa upphandling. Det 
finns andra värden som är 
viktigare än konkurrens, till 
exempel kontinuitet. ●

Anne Marie Broden.

En patient tas emot från en ambulans på Capio S:t Görans sjukhus i Stockholm. 
Men hur gick det sedan? Capios sjukhus är en av de vårdgivare som är bäst på 
att redovisa vårdresultat.

E

Här går skiljelinjerna mellan s och m
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tar kvalitetsansvaret? frågar sig Ylva 
Johansson. 

Är nationella kvalitetsindikatorer lös-
ningen? Kanske, men än så länge är de 
inte mycket mer än en vision för patien-
ter och anhöriga som vill hålla sig välin-
formerade. 

Den valfrihet som just nu växer fram 
liknar mer en djungel för den som vill ha 
koll. Det jobbas flitigt med att utveckla 
system för att redovisa hur vårdgivarna 
lever upp till den kvalitet som förväntas 
och alla är ense om att det är ett lika svårt 
som viktigt uppdrag.

– Vi har mycket kvar att göra när det 
gäller att definiera mål och avgöra hur 
vi ska mäta dem. Hur ska säker vård va-
ra? Vad är tillgänglig vård? Det där hål-
ler vi på med att fastställa och även om 
vi kommit ganska långt kan det bli 
mycket bättre, säger Christina Tors-
tensson, hälso- och sjukvårdsdirektör i 
Stockholm.

När det gäller valfrihet och privatvård 
ligger Stockholms landsting steget före. 
Här finns nu 2500 olika producenter va-
rav flertalet är privata. Budgetmässigt 
svarar privata företag för 25 procent av 
verksamheten, medan rikssnittet bra är 
drygt tio procent.

Det finns även indikatorer av helt an-
dra slag. Ideella organisationer och icke-
vinstdrivande företag kan erbjuda vär-
degrunder som vare sig offentlig verk-
samhet eller aktiebolag har. 

För en ung flicka som utsatts för 
övergrepp kan Ersta Diakonis verksam 
för barn till missbrukande föräldrar ha 
ett speciellt värde. För en flykting som 
torterats kan Röda Korsets verksamhet 

ha ett extra värde. Andra exempel på 
verksamheter med speciella värde-
grunder kan vara ett katolskt äldrebo-
ende eller Vidarklinikens antroposo-
fiska miljö.

– Ideella organisationer erbjuder ofta 
något mer än det som myndigheter ef-
terfrågar, säger Lars Pettersson som är 
kanslichef för nätverket Famna. ●

”Värdefull”
Föräldrakraft är tid-
ningen för Dig som är 
förälder eller anhörig 
till barn med funktions-
nedsättning och särskil-
da behov. Varje nummer 
innehåller massor med 
tips och praktisk vägled-
ning, intervjuer, teman 
och reportage. Beställ 
en helårsprenumeration 
(6 nr) för 294 kr genom 
att fylla i kupongen här 
intill. Eller ta två år direkt 
(12  nr) för endast 540 
kronor så missar du 
ingenting!

läsning för dig 
som förälder!
Ja tack, jag beställer:

6 nummer för 294 kronor inkl moms

12 nummer för 540 kronor inkl moms

Info om teman, utgivningsplan och annonspriser
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Välj ett alter nativ!

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

Här avgörs hur framgångsrik vården är

Vilka indikatorer är viktigast 
för att kunna bedöma en 
verksamhets kvalitet? Det 
beror på vilken verksamhet 
det handlar om. Men några 
nyckeltal är lite mer 
generella:

■ kundnöjdheten, hur väl 
utföraren uppfyller uppdraget

■ förmågan att bemanna 
med medarbetare som har 
rätt attityd och kompetens

■ rutiner som skapar 
trygghet, till exempel för att 

se till att personal alltid är på 
plats

■ formell hantering av 
uppdraget, rutiner för 
kvalitets säkring och 
rapportering

■ en tydlig värdegrund 
och ett allmänt ansvar för 
uppdraget

■  väntetider
■ vilka beprövade och 

vetenskapliga metoder man 
arbetar med

■ personaltäthet

■ formell utbildning
■ krishantering 
■ arbetsmiljöfrågor, fysisk 

och psykosocial
■ uppförandekoder i form 

av exempelvis personalpolicy, 
drogpolicy

■ bemötande
■ tillgänglighet, öppettider
■ jämlikhet (kön, ålder, 

funktionshinder etcetera)
■ kostnadseffektivitet
■ patientfokusering, 

delaktighet, information
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unktionshindrade kan 
få stöd för att köpa bil 
och till att anpassa bilen 
efter sina behov. 

Vid årsskiftet infördes 
några viktiga föränd-

ringar för det så kallade bilstödet. 
Bidraget för att anskaffa bilen, det så 
kallade grundavdraget, höjdes. Tidigare 
var grundavdraget 30 000 kronor för bil-
stödsgrupp 4 och 5, det vill säga föräld-
ragrupperna. Från och med i år är det 
60 000 kronor. 

Samtidigt förlängdes den tid för vilken 
bilstödet ska gälla. 

Tidigare hade man rätt till ett nytt bil-
stöd efter sju år, nu är den gränsen nio 
år. Därtill gjordes en större organisato-
risk förändring. Från och med i år är det 
Försäkringskassan i Västervik som han-
terar alla ärenden om bilstöd, och till 
skillnad mot tidigare, då socialförsäk-
ringsnämnder hade sista ordet, avgörs 
nu varje ärende av tjänstemän på Försäk-
rings  kassan. 

Och, vilket framstår som den största för-
sämringen för föräldrarna, nu tolkas re-
gelverket striktare än tidigare. 30 000 kro-
nor mer i grundbidrag är inte mycket värt 
om inte hela familjen får plats i bilen. 

Flera föräldrar har hört av sig till För-
äldrakraft och gett uttryck för missnöje 
efter att de inte beviljats det bilstöd de 
ansett sig ha rätt till. 

För Anders Thorstensson tog det nio 
månader att få bilstöd till snart nioåriga 
Tilda. 

– Kontakten med Försäkringskassan 
och alla ansökningar tar tid, det är en 
segdragen process. Det gäller att vara ute 
i god tid, säger han. 

Anders Thorstensson valde att invänta 
det nya året innan han och familjen an-
sökte om bilstöd. Anledningen var det 
höjda grundavdraget. Men samtidigt var 

han väl medveten om svårigheterna i att 
köpa en bil som ska fungera för Tilda i 
nio år. 

– Det gäller att tänka på vad som in-
träffar framöver, säger han. 

På Branschföreningen svensk fordons-
anpassning, en sammanslutning av 18 
företag som anpassar fordon åt äldre och 
personer med funktionsnedsättning, har 
man också märkt av förändringarna i 
Försäkrings kassans sätt att arbeta. 

– Vi har jobbat jättemycket med För-
säk rings kassan för att den ska få ordning 
på det här. De har hållit på i ett år snart 
nere i Västervik. Föräldrar hör av sig till 
oss som har väntat sedan i våras på be-
slut, säger Rickard Undevik, delägare till 
företaget Hede mora anpassning. 

Vad kan föräldrar göra för att maxi-
mera sina chanser för att få det bilstöd 
och den anpassning man har rätt till? 

Maude Stenberg är ombudsman för 
funktionshindrade på Riksföreningen för 
trafik-, olycksfalls- och polioskadade. 

– Det är viktigt idag att man grundar sitt 
bilstöd med ett tydligt läkarintyg. Hur lä-
karen formulerar intyget kan vara av stor 
betydelse. Det gäller att man inte är naiv 
som förälder utan går igenom hela skadan 
för barnet och vilka behov som finns. Det 
ska stå i klartext vilka funktionshinder och 
inskränkningar som finns och varför man 
behöver bilstöd. Ju mer man har på pap-
per, desto bättre, säger hon. 

Det vanligaste sättet som Försäk rings kas-
san agerar idag är att avslå och låta föräld-
rarna överklaga, enligt Maude Sten berg. 

 – Men det tar så mycket energi. Efter 
att man fått avslag från Försäkringskas-
san och länsrätten kan det hända att 
man inte orkar hålla på längre. Jag kan 
tycka att det  ibland verkar som att man 
har en budget för bilstöd, och att peng-
arna i slutet av året tar slut. Om man sö-
ker i december och får beslut i januari så 
ordnar det sig ofta. Men söker man i au-
gusti är det sent. Man kan bli lovad att få 
bilstöd i oktober men hämta ut det i ja-
nuari, säger Maude Stenberg. 

Maude Stenberg hävdar att det skett 
en förändring under det senaste året. 

– Att söka bilstöd idag är som en lotte-
ridragning. För att dra en vinstlott måste 
man ha ett otroligt bra läkarintyg. 

”Bilstödet rena   
Kritiken mot Försäkringskassans hantering 
av bilstöd är påtaglig. Föräldrakraft talar med 
 berörda föräldrar, experter och ansvarig minister.
”Att söka bilstöd idag är som en lotteridragning”, 
säger Maude Stenberg, ombudsman för funk-
tionsskadade på RTP.

Tilda fi ck vänta nio månader på ett be-
sked om bilstöd, berättar pappa Anders 
Thorstensson. Här sitter Tilda i den nya 
produkt från Autoadapt, Tilda Carony, 
som fått namn efter henne.
 Foto: Anders Thorstensson

Text: Mikael Nyberg
mikael.nyberg@faktapress.se

F

”Det är ett problem 
att vi har ett tak för 
vår budget. Det har vi 
också påpekat för 
politikerna.”

På följande sidor kan du läsa: 
>> Inte utan mina syskon s/52  
>> Så söker du bilstöd s/52
>> Säkerhet inget krav s/54
>> Trafi ksäkra rullstolar fi nns s/54
>> Minister utan besked s/56
>> Så säger barnkonventionen s/57
>> Körkort långt hemifrån s/58
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Ingrid Bolin är arbetsterapeut på Mo-
bili tetscenter, som startade 2004. Mo bi-
litets center drivs av fyra rörelsehinder-
förbund och jobbar på uppdrag åt För-
säk rings kassan. Mobilitetscenter hjälper 
personer som fått bilstöd att söka an-
passning till sina bilar. 

En betydande del av de som vänder sig 
till Mobilitetscenter är personer med 
medfödda funktionsnedsättningar. 

Enligt Ingrid Bolin tolkar nu Försäkrings-
kassan regelverket striktare än tidigare. 

– Försäkringskassan vill att man gör 
ett bilval som ska gälla länge. Det stäl-
ler till det för barnfamiljer och många 
känner sig tvingade att köpa en van, 
eftersom de är stora och kan möta be-
hoven länge. Det verkar som att perso-
nerna ska tycka att det är en jätteför-
mån att få 60 000 kronor i anskaff-
ningsbidrag till en bil. Men man måste 
se till hela familjens behov, säger Ingrid 
Bolin. 

Ingrid Bolin beskriver ett exempel. 
– I Citroën Berlingo och liknande bil-

modeller har tidigare anpassning bevil-
jats som ett golvsänkningspaket där man 

sett till hela familjen. Nu 
beviljar inte Försäkrings-
kassan det längre utan 
bara ramp och rullstols-
plats. För att en rullstol 
ska få plats lyfts baksätet 
ur och bilen har då bara 
rullstolsplats och en an-
nan passagerarplats. Tidi-
gare hade det setts som en 

del av anpassningen att ersätta baksätet 
med en eller flera stolar, nu blir det en 
merkostnad för familjen. 

En allt större andel av de ansökningar 
om bilstöd som når Försäkringskassan 
avslås. Andelen avslag 2006 var 35 pro-
cent. För 2007 låg andelen på 45 procent, 
under vissa perioder var den till och med 
uppe i 50 procent. 

Eva Holmquist är chef på den enhet på 
Försäkringskassan i Västervik som han-
terar bilstödet. 

Varför har avslagsfrekvensen ökat? 
– Vi gör en mer riktig försäkringsbe-

dömning än vad som ibland gjordes tidi-
gare. Vi försöker vara konsekventa i vår 
bedömning eftersom vi jobbar med hela 
Sverige. En del tidigare beslut ligger inte i 
linje med hur vi skulle bedöma idag. Men 
jag tror att komplexiteten i vissa fråge-
ställningar nu lyfts upp snabbare. 

Hur lång tid tar ett ärende hos er? 
– Vi arbetar utifrån de instruktioner vi 

får från vårt huvudkontor. Vi har en mål-
sättning att fatta ett första beslut inom 
90 dagar, säger Eva Holmquist. 

Christina Janzon ansvarar för den enhet 
på Försäkringskassans huvudkontor i 
Stock holm som har hand om bilstödet. 

Varför har hanteringen av bilstödet 
centraliserats? 

– Bilstöd är en ganska liten stödform 
och sysselsätter ganska få handläggare. 
Det är varken effektivt eller bra att ha 
hanteringen spridd över landet. Det är 
viktigt att vi kan göra en likformig be-
dömning, säger hon. 

Är det förenligt med andemeningen i 
regelverket att familjer inte kan färdas 
tillsammans i familjens bil därför att 
bilstödet inte omfattar de anpassning-
ar som krävs? 

– Jag kan aldrig yttra mig i enskilda 
ärenden. Men det är ett problem att vi 
har ett tak för vår budget, det har vi ock-
så påpekat för politikerna. 

Försäkringskassans budget för bilstöd 
var 256 miljoner kronor för 2006 och li-
ka mycket för 2007. För 2008 är den 235 
miljoner kronor. 

Det finns alltså inte medel att uppfylla 
andemeningen i regelverket? 

– Nej, det gör det inte alltid. 

Vad vill du hälsa den eller de familjer 
som nu kämpar för en anpassning som 
verkligen fyller deras behov? 

– Jag vet att det är en klen tröst, men 
vad de kan och bör göra är att överklaga, 
till länsrätt och kammarrätt, säger Chris-
tina Janzon som också konstaterar att 
verksamheten i Västervik har hållit på 
ett år och nu ska utvärderas. ●

 rama lotteriet”

Ingrid Bolin.
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tt lyfta in en liten 
baby i en babysitter i 
bilen är ingen konst. 

Men hur går det sedan när 
barnet växer? Alla föräldrar till 
barn med funktionsnedsätt-
ningar kan intyga att det tar 
på krafterna. Seriösa bilanpas-
sare kan presentera ett antal 
lösningar samt föreslå olika 
stöd och hjälpmedel för att 
ditt barn skall kunna sitta 
säkert och bra i bilen. 

Här nedan följer en kort 
lathund om vilka steg som 
leder dig till bilstöd och 
anpassning:

Steg 1: Ansökan
Du ansöker hos Försäkrings-
kassan som beslutar om rätt 
till bilstöd och bidragets 
storlek. Bidrag till bil kan du få 
som har funktionsnedsättning 
och omfattas av svensk 

socialförsäkring. Föräld rar 
som har ett barn med funk-
tionsnedsättning kan också få 
bilstöd.

Du kan inte få ekonomiskt 
bidrag till en bil som du köpt 
innan Försäkringskassan har 
fattat beslut. Du bör därför 
alltid kontakta kassan innan 
du beställer eller köper bilen. 
Din bilanpassare hjälper dig 
givetvis gärna med ansök-
ningsprocessen.

TIPS: Bifoga ett tydligt och 
välformulerat läkarintyg till 
din ansökan. Se till att 
läkaren i sitt intyg beskriver 
din son eller dotters funk-
tionsnedsättning i sin helhet, 
så att konsekvenerna blir 
uppenbara och tydliga. Som 
Maude Stenberg på RTP 
säger: ”Det ska stå i klartext 
vilka funktionshinder och 
inskränkningar som finns och 
varför man behöver bilstöd. Ju 

eidi Nordin är jurist och 
har tidigare arbetat på 
Riksförbundet för rörel-
sehindrade barn och 
ungdomar. Hon har sökt 
om stöd för bilanpass-

ning två gånger åt sin son Gustav, som är 
rörelsehindrad. 

Den första gången gick allt bra. 
– Men sedan blev han så tung att det 

höll på att knäcka mig, säger hon. 

Den andra gången tog Heidi Nordin in 
en golvsänkt bil från USA. 

Anpassningen för Gustav krävde att 
baksätet togs bort. Vid den första anpass-
ningen ersattes baksätet med två sittplat-
ser. Denna gång sade Försäk ringskassan 
stopp. Att sätta in enskilda säten är för-
knippat med extrakostnader och dessa 
omfattas inte av bilstödet, enligt de hand-
läggare som har haft hand om ärendet. 

För Heidi och Gustav Nordin innebär 
det att assistent och syskon inte kan fär-
das samtidigt. 

– Det blir jätteknepigt att resa utan as-
sistenten och resten av familjen. Jag har 
överklagat och hänvisat till barnkonven-
tionen och lagens intentioner (se sidan 
55), men har ännu inte vunnit gehör. 
Eftersom jag är ensamstående behöver 
jag ha en assistent med mig när jag till 
exempel är på semester, säger hon. 

Den första anpassningen som Heidi 
Nordin lät göra för sin son innebar bland 
annat att ett vridbart säte monterades. 

– Jag fick det stöd jag hade rätt till. 
Men det var många beslut som skulle 
fattas på vägen, och mycket tjafs. Men i 
och med att jag jobbat med sådant här så 
är jag lite tuff mot dem. Det gäller att va-
ra påläst. Ibland läser folk bara reglerna 
från Försäkringskassan. Men det viktiga 
är att se till andemeningen i de doku-
ment som ligger bakom regelverket (se 
sid 57), som barnkonventionen som sä-
ger att alla barn ska ha samma rätt till ett 
bra liv, säger hon. 

Heidi Nordin har överklagat och för-
lorat i länsrätten, och nu överklagat igen, 
denna gång till kammarrätten. 

– Nu är min son 20 år. Men det har bli-
vit en principfråga, säger hon. 

Heidi Nordin påpekar också att repa-
rationer av anpassade bilar tar lång tid 
och innebär mycket arbete. 

– Om rampen gått sönder kan det ta 
fem till åtta veckor att få den reparera-

Heidi Nordin: Inte  
utan alla barnen
Bilutfl ykter är något som familjen Nordin kan glömma. Efter den nya bil-
anpassningen fi nns inte längre plats för Gustavs syskon. ”Nu är min son 
20 år, men det har blivit en principfråga”, säger mamma Heidi Nordin.

H
”Det blir jätteknepigt 
att resa utan assisten-
ten och resten av fa-
miljen. Jag har över-
klagat och hänvisat till 
barnkonventionen och 
lagens intentioner, men 
ännu inte fått gehör.” 

Så gör du: Lathund för bilstöd och bilanpassning för barn

A
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ad. Först ska en bilverkstad räkna på 
skadan, sedan skriver vi till Försäk-
ringskassan som har sin handläggnings-
tid. När vi väl får ett okej från Försäk-

ringskassan beställer vi tid hos verksta-
den. 
Vart bör föräldrar vända sig för att få 
hjälp? 

– Till jurister på deras handikappför-
bund och på Handikapp ombuds mannen. 
Assistensfirmorna har också ofta jurister 
som man kan få hjälp av. ●●

Robert Nordin har hunnit bli 20 år. Men för mamma Heidi fortsätter kampen, av principiella skäl. Ett bilstöd som inte ger hela 
familjen plats i bilen är inte värd namnet.

mer man har på papper, desto 
bättre.”

Steg 2: Utprovning 
och bilval
Innan man fastställer behovet 
av en anpassning är det viktigt 
att man utför en grundlig 
utprovning tillsammans med 
ett bilanpassningsföretag (se 
lista på sidan 57) och någon 
från endera Hjälpmedels-
centralen, Försäkringskassan, 

Mobilitetscenter eller 
Vägverket. 

En omsorgsfull 
utprovning är 
grunden för en 
lyckad anpassning. 
Att välja rätt bil till 
sin anpassning är ett 
av de viktigaste beslu-
ten. Bilanpassningsföretag 
som har många års erfarenhet 
kan rekommendera lämpliga 
bilval utifrån den anpassning 
som krävs för de specifika 
behoven. 

Steg 3: 
Anpassning 
och 
säkerhet

Att anpassa en 
bil är inte bara 

att montera in utrustning i 
bilen. Anpassningen ska vara 
långsiktig och ta hänsyn till 
den sociala omgivningen. 
Anpassningen ska även på ett 
rimligt sätt kunna återställas 

den dagen det är dags att byta 
bil. 

Seriösa anpassningsverkstä-
der anpassar bilen utifrån 
samma säkerhetstänkande och 
krav som man har i övrigt vad 
det gäller trafiksäkerhet. 

Att följa de riktlinjer som 
finns från Vägverket är en 
självklarhet, liksom att 
använda CE-märkta, krocktes-
tade eller dragprovade 
produkter, monterad av 
utbildad och kompetent 
personal. ●

Minibuss anpassas 
efter behov.
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ullstolsburna barn och 
ungdomar färdas ofta 
mindre säkert än andra 
barn i trafiken. 

– Det är diskrimine-
ring, säger Ulla-Stina 

Georén, rektor på Särskolan i Kramfors. 
Ingen rullstol uppfyller de krav man 

kan ställa på ett säte i ett fordon, visar en 
kartläggning från Chalmers tekniska 
högskola.

När ungdomar blivit för tunga för att 
flyttas över från rullstol till en fast stol i 
ett fordon, återstår att fästa rullstolen i 
fordonet. Men även om fästningsanord-
ningen är att betrakta som trafiksäker är 
det inte säkert att rullstolen är det.

–  Vi har många rullstolsburna barn och 
det finns många sätt att fästa en rullstol. 
Men det finns inga krav på rullstolarna i 
sig. Föreskrifter för hur rullstolar ska fäs-
tas i fordon finns hos Vägverket, men be-
stämmelser för hur rullstolar ska vara ut-
formade saknas, säger Ulla-Stina Georén.

En av de föräldrar som har hört av sig 
till Föräldrakraft vägrade låta sin son sit-
ta i rullstol under transport. Nu har hon 
bytt assistensbolag.

– Min son har en helt vanlig rullstol 
som slutar vid axlarna, helt utan skydd 
för rygg och nacke. Jag vägrar att låta ho-
nom sitta i rullstolen. Det har varit ett 
väldigt bråk om det här. Jag retar mig på 

Vägverket. Det verkade till en början 
som att de tog oss på allvar, men sedan 
hände ingenting. Jag har ingen lösning 
på problemet, men jag vill att frågeställ-
ningen kommer upp i ljuset, säger mam-
man som vill vara anonym.

Annica Lindblom Hellström har en dot-
ter som alltid färdas i rullstol.

– Linda är en av de 
som får finna sig i 
att bli utsatt för det 
här. För henne skul-
le det innebära stora 
omställningar om 
hon skulle lyftas över 
från sin rullstol. 
Bland annat skulle 

hon behöva fler assistenter, och det skul-
le inte kommunen uppskatta, säger 
Annica Lindblom Hellström vars dotter 
Linda Hellström går i Särskolan i 
Kramfors.

Mellan Läkemedelsverket och Väg-
verket råder en otydlig ansvarsfördelning 
vad gäller rullstolar i fordon. Läke me-
delsverket har ett tillsynsansvar för rull-
stolen. När rullstolen flyttas in i ett for-
don försäkrar sig Vägverket om att den 
fästes på ett ordentligt sätt. Men ingen be-
traktar den fastmonterade rullstolen ur 
ett trafiksäkerhetsperspektiv.

Rullstolar som sätts fast i fordon tycks i 
samma ögonblick trilla ned mellan två 
myndigheters stolar.

– Det kanske man kan säga. Men det 
finns ansvarsregler för vad föraren ska 
göra. En passagerare får inte placeras så 
att trafikfara kan uppstå. Färdtjänsten 
kan alltså vägra, och gör det också  ibland, 
att genomföra vissa transporter, säger 
Jan Petzäll, utredare inom fordonsteknik 
på Vägverket. 

Läkemedelsverket har ett tillsynsan-
svar och ser till att rullstolarna, betrakta-
de som hjälpmedel, håller den klass som 
tillverkarna utlovar. Det finns också en 
märkning inom EU som visar att tillver-
karen uppfyllt vissa säkerhetskrav. 

Men säkerhetskraven går inte 
att jämföra med de som utförs 
inom bilindustrin. 

– Att tillverkaren ska utföra 
krocktester för rullstolarna 

Rullstolar som är krocktestade har 
svårt att nå ut på marknaden. 

Autoadapt, ett av Sveriges ledande 
bilanpassningsbolag, lovar nu att dri-
va på för nya regler kring färdtjäns-
ter. 

Krocktestade rullstolar finns, men utan 
ett regelverk som kräver att sådana an-
vänds vid transporter når de inte ut på 
marknaden i någon större omfattning. 
De flesta rullstolar idag är krocktestade 
på så sätt att de sitter fast i färdtjänstbe-
slaget, men för att färdas säkert krävs 

även ett stabilt rygg- och nackstöd som 
är krocktestat. Autoadapts Carony är ett 
undantag eftersom detta bilsäte, med er-
gonomiska anpassningsmöjligheter och 
positioneringsbälten, i sig är krocktestat. 

– Vi har haft våra krocktestade rullsto-
lar i 15 år. Men varje år kommer det nya 
arbetsterapeuter, och vi måste hela tiden 
upplysa om att våra rullstolar finns, sä-
ger Harald Freytag, marknadschef på 
Autoadapt. 

Enligt Harald Freytag på Autoadapt är 
rullstolsserien Carony den enda manu-

ella rullstolen i Sverige som även har ett 
krocktestat och säkert bilsäte. Autoadapt 
säljer cirka 1000 sådana rullstolar per 
år, men endast 150 av dessa inom 
Sverige. 

Utan krav på krocktestade rullstolar 
tycks försäljningsframgången utebli. 
Inom EU finns ett samarbete mellan bi-
lanpassningsföretag, biltillverkare och 
myndigheter, bland andra Vägverket, 
för att förändra regelverket, men arbe-
tet är mest inriktat på marknaden för 
privatkunder. ● 

När trafiksäkerhet inte  
Rullstolsburna barn och ungdomar färdas ofta 
mindre säkert än andra barn i trafi ken. 
– Det här är diskriminering, säger Ulla-Stina 
 Georén, rektor på Särskolan i Kramfors.

Rullstolsburna i färdtjänst vit fl äck på trafi ksäkerhetskartan

Krocktestade rullstolar har svårt att nå ut på marknaden

I Autoadapts Carony-serie 
fi nns krocktestade rullstolar. 
Men de säljer måttligt.

R

Linda Hellström åker ofta färdtjänst utan 
att lyftas över i trafi ksäkert säte. Här 
med sin mamma Annica i familjens bil.
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finns det inga krav på inom EU, säger 
Carin Bådagård som arbetar med olyc-
kor och tillbud på Läkemedelsverkets 
medi cintekniska avdelning. 

Säkerhetstänket är inte lika utvecklat 
för rullstolar i fordon som inom fordons-
industrin i övrigt. Hur kommer det sig? 

– Jag tror att det har att göra med att 
funktionshindrade är en svag grupp. De 
måste försöka påverka tillverkarna och 
de som tar fram standarder, säger Carin 
Bådagård. 

Rullstolar klassas som lågrisk-produkt 
av Läkemedels verket. Jäm fört med till 
exempel implantat av olika slag anses 
risken för användaren vara liten. 

Borde rullstolar då de placeras i for-
don ges en högre riskfaktor? 

– Ja, det är något vi har talat om. Det 
gäller även elrullstolar och rullstolar med 
påhängsmotor, säger Carin Bådagård.  ●

Saknas det krafter som trycker på för 
att förändra regelverket för färdtjänster? 

- Ja, kanske är det så. Vi har självklart 
visat upp våra rullstolar för färdtjänsten. 
I Sverige finns Branschföreningen för 
fordonsanpassning, men hittills har vi 
som är med där inte drivit på tillräckligt 
för att förändra regelverket kring färd-
tjänster. Det måste absolut jobba på det. 

- Vi måste dessutom, från Autoadapts 

 längre är ett krav
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Ett projekt vid Institutionen för maskin- 
och fordonskonstruktion vid Chalmers 
tekniska högskola har inventerat olika 
transporthjälpmedel för funktionshin-
drade barn och ungdomar. 

Syftet med inventeringen var att bedö-
ma trafiksäkerhetsrisker och att föreslå 
åtgärder för produktutveckling och fort-
satta undersökningar. 

Drygt fyrtio typer av rullstolar och vag-
nar som används av funktionshindrade 
elever vid olika skolor dokumenterades 
tillsammans med skolornas arbetstera-
peuter. 

Skaderisken bedömdes genom att 
jämföra hjälpmedlen med de krav som 
gäller för barn som åker bil. Inven te-
ringen visar att ingen rullstol uppfyllde 
de krav man kan ställa på ett säte i ett 
fordon. 

”Några tillverkare hade visserligen ta-
git fram tillbehör för att förankra stolen 
men inte levererat dem, eftersom man 
vid utprovningen inte tagit hänsyn till 
att stolarna även skulle användas som 
säten i ett fordon”, skriver Vägverket på 
sin hemsida. 

Det fanns också rullstolar utan huvud-
stöd eller rörskydd och stolar med för låg 
rygg. Man fann även västar och bälten 
som kan orsaka strypning och utrustning 
som försetts med varningar för skador 
vid felaktig användning.

I projektet föreslås en mängd åtgärder 
för produktutveckling och fortsatta un-
dersökningar. Ett förslag är att utforma 
en ny typ av rullstol för barn och kon-
struera den som en barnbilstol, med 
hårt skal och en ”energiabsorberande” 
inredning. ●

Inga rullstolar lika säkra som säten i fordon
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Folkhälsominister Maria Larsson 
har få besked att ge till de föräldrar 
som hoppas på snabba förändringar 
i Försäkringskassans hantering av 
bilstöd. 

Beslut som dröjer, syskon som inte om-
fattas av bilstödet och osäkra färdtjänst-
transporter. Flera föräldrar som har 
kontaktat Föräldrakraft har uttryckt 
frus tration över Försäkringskassan 
hantering av bilstöd och osäkra färd-
tjänsttransporter. Vi fångade folkhälso-
ministern och ställde några frågor.

Ska vi ha ett bilstöd som inte möjlig-
gör för hela familjer att åka tillsam-
mans i familjens bil? 

– Personer med funktionsnedsätt-
ning ska ha samma rättigheter och skyl-
digheter som andra människor. Prin-
cipen för stöd till funktionshindrade 
ska vara att det som fördyrar och för-
svårar ska samhället söka undanröja. 

Till vilken grad ett privat fordon ska 
anpassas via bilstödet, utöver att funge-
ra som ett hjälpmedel, är ännu oklart.

Vad är ditt råd till den mamma som 
nu överklagat ända upp till kammar-
rätten för att få en anpassning av fa-
miljens fordon som gör det möjligt 
för mamman och syskonen att åka 
tillsammans?  

– Fullfölj överklagan, det är bra att 
saken prövas.

Sedan all handläggning av bilstöds-
ärenden flyttades till Västervik vid 
förra årsskiftet, samtidigt som nya 
regler infördes, har andelen avslag 
ökat från 35 procent till uppemot 50 
procent. Varför har det blivit så? 

– Försäkringskassan kommer i år att 
utvärdera resultatet av att handlägg-
ningen av att bilstödsärendena centrali-
serats till Västervik. Detta genomfördes 
för att öka likvärdigheten i bedömning-

ar i landet. Det är svårt för mig att dra 
bestämda slutsatser innan vi har den 
utvärderingen.

När får vi ett regelverk som garante-
rar trafiksäkra färdtjänsttransporter 
för funktionshindrade? 

– Som äldre- och folkhälsominister 
ansvarar jag inte för trafiksäkerhetsfrå-
gorna, det gör Näringsdepartementet, 
men jag är mycket angelägen om att vi 
får en säkrare trafik, även för personer 
med funktionshinder. 

Vad är ditt råd till de föräldrar som 
dagligen ser sina barn åka färd-
tjänst i rullstolar som inte är trafik-
säkra, helt utan skydd för nacke och 
rygg? 

– Som för alla föräldrar gäller det att 
bedöma om ens eget barn färdas på ett 
trafiksäkert sätt och ställa krav på trafik-
anordnaren att denne gör vad som är 
möjligt för god trafiksäkerhet. ●

Hälsoministern: Hanteringen 
av bilstödet ska utvärderas

Kontakta ABF där du bor, du hittar oss på www.abf.se

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

Intresserad?
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Heidi Nordin är jurist och har tidigare arbetat på bland 
annat Riksförbundet för rörelsehindrade barn och 
ungdomar. Här sammanfattar hon andemeningen med 
barnkonventionen och regelverket kring bilstöd:

■  Barnets bästa i främsta rummet. Enligt artikel 23 
framgår att barn med handikapp bör åtnjuta ett fullvärdigt 
och anständigt liv under förhållanden som säkerställer 
värdighet, främjar självförtroende och barnets aktiva 
deltagande i samhället.

■  När bilstödet utreddes på regeringens uppdrag av Håkan 
Ceder skulle Barnkonventionen särskilt beaktas och barnets 
bästa sättas i främsta rummet. En likartad tolkning som den 
inom färdtjänsten skulle råda också för barnkonventionen.

■  Syftet med bilstödet skall vara att detta utgör en viktig 
möjlighet för personer med funktionshinder att delta i 
samhället.

■  För barn måste detta innebära att deltagande i samhäl-
let skall kunna ske tillsamman med familjen. 

■  I 1997/98:18 går det bland annat att läsa om barns rätt 
till utveckling och trygghet samt delaktighet och inflytande. 

■  Prop 87/88:99 är den prop som reglerar bilstödet och 
där står det att bilstödet skall underlätta att resa och 
förflytta sig. 

■  Av SOU 2005:26 framgår att bilstödet skall möjliggöra 
ett aktivt, självständigt och oberoende liv för personer med 
funktionshinder.

■  Av förarbetena till regelverket för bilstöd framgår vidare 
att familjer med ett barn som är funktionshindrat ofta har 
svårigheter att förflytta sig. Utgångspunkten är att föräldern 
har behov att förflytta sig tillsammans med barnet. 

”Det är bra att ärendet prövas”,  mer än så har inte Maria 
Larsson att säga till de föräldrar som idag överklagar beslut 
från Försäkringskassan.

”Barnets bästa i främsta rummet”
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elena Ostojic åker från 
Göteborg till Hedemora 
för att ta körkort på in-
ternatskola. 

– Visst är det långt 
från familj och vänner. 

Men det är värt det, och jag tror att det 
är bra pluggmässigt, säger hon.

Till våren kan hon vara fri från sitt 
färdtjänstberoende.

När Föräldrakraft träffar Jelena Ostojic 
sitter hon vid ett bord intill köket i det 
hus i ett villaområde i Hedemora, som se-
dan förra året härbärgerar internatkör-
kortsskolan Körkort Handikapp. Om en 
timme är det dags för nästa körlektion. 
Jag undrar varför hon sökt sig ända hit.

– Det finns inte så många övningsbilar 
för handikappade i Göteborg. Jag har en 
kompis som försöker ta körkort där. 
Hon får en körning på 45 minuter och 
sedan måste hon vänta ett par veckor på 

nästa chans. Det är lätt att man hinner 
glömma vad man lärt sig, säger hon.

Jelena sökte efter alternativa körskolor 
på internet. 

– Jag googlade på körkort och handi-
kapp och hamnade på den här sidan. 

Jelena är i Hedemora för tredje gången. 
De första två perioderna stannade hon en 
vecka i taget. Nu har hon kommit för en 
tvåveckorsperiod. Senare i år väntar yt-
terligare en tvåveckorsvistelse på interna-
tet. Då ska hon klara halkkörningen och 
förhoppningsvis även uppkörningen.

Utbildningen så långt har gått över för-
väntan, säger hon. Den här dagen har 
hon tre lektioner, två teoretiska och en 
praktisk. I normalfallet tar det sex till åt-
ta veckor att klara körkortsutbildningen. 
Jelena hoppas att sex veckor ska räcka. 
Det kostar hennes familj 48 000 kronor.

– Jag har så snälla föräldrar som beta-
lar. Men det finns pengar att söka. 

För Jelena har det aldrig varit någon 
tvekan om att hon skulle ta körkort. Men 
hon hade inte mer bråttom än att hon 
först avslutade gymnasiet, en fyraårig 
barnskötarutbildning. 

– Många tar körkort i 18-årsåldern. 
Men jag ville satsa på skolan först. En sak 
i taget, ett projekt åt gången, säger hon.

Hon minns första gången hon satt 
framför ratten, hur hjulen förde henne 
framåt och hon konstaterade att det fak-
tiskt var hon som hanterade bilen.

– Jag sa till Erik ”nu kör jag, nu kör 
jag”, och han sa att det är just det som är 
meningen, säger hon och skrattar. 

Just nu tränar Erik Eriksson, chef för 
trafikskolan, Jelena på att lyfta blicken 
under körningen, att titta långt fram på 
vägbanan.

Att gå en utbildning långt hemifrån 
har självklart sina avigsidor. Men Jelena 
tror att det stora avståndet också kan va-
ra positivt och öka möjligheterna att fo-
kusera på själva lärandet. 

Tror du att det finns rullstolsburna 
som tvekar att ta körkort just därför 
att de är rullstolsburna?

– Känslan av att kunna slippa vara be-
roende av färdtjänst fick mig att försöka 
ta körkort så här pass tidigt. Inom färd-
tjänst finns inget som heter spontanitet. 
Om en kompis ringer och säger att det 
går en bra film på en biograf om 45 mi-
nuter så har man inte en chans. Att ha 
körkort och en egen bil är en befrielse 
som jag har längtat efter. Alla vill vara så 
självständiga som möjligt, säger hon. 

Förhoppningsvis har du ett körkort 
till våren. Hur blir det med bil?

Jelena räknar med att få bilstöd, ett 
grundbidrag på 60 000, och att föräld-
rarna lägger till ungefär lika mycket. Det 
kan räcka till en begagnad bil i gott 
skick.

– Jag har fastnat för Toyota Avensis, sä-
ger hon.  

Företaget Körkort Handikapp började 
som ett samarbete inom AMU. 1997 vil-
le ägarna lägga ned körkortsutbildning-
en då den inte längre syftade till yrkes-
mässig trafik. Erik Eriksson tog över och 
driver sedan dess skolan i egen regi. ●

Jelena 
tar körkort 
långt  
hemifrån
Att slippa vänta på tid för övningskörning och 
god studiemiljö uppväger hemlängtan. Föräldra-
kraft gör ett besök på skolan som samlar elever 
från hela landet.

NAMN: Jelena Ostojic.
ÅLDER: 20 år.
FAMILJ: Mor, far, storasyster och lillebror.
BOR: Göteborg.
INTRESSEN: Idrott, speciellt basket och 
innebandy, samt att leka med lillebror som 
är fem år.

J

1. Skaffa körkortstillstånd
2. Se till att ha en hälsodeklaration, 
eventuellt även läkarintyg
3. Gör klart dina villkorshandlingar med 
Vägverket
4. Skaffa legitimation
5. Förbered dig genom att börja läsa om 
trafikregler (det hjälper till att hålla 
kostnaderna nere!)
6. Se över ekonomin!

Tips inför körkortsutbildningen 
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■ Körkort Handikapp har plats för åtta elever. 
Hit kommer körkortselever från hela landet för 
att få hjälp med sin körkortsutbildning.

■ Elever med läs- och skrivsvårigheter får 
tillgång till de senaste tekniska hjälpmedlen, 
bland annat med interaktiva dataprogram.

■ Personer med fysiska funktionsnedsättning-
ar får hjälp med förslag på anpassning och 
tillgång till olika typer av anpassade bilar.

■ Specialutbildade trafiklärare varvar 
teoriundervisningen med ett par körlektioner 
om dagen.

På väg mot friheten. Jelena Osojic 
ser fram emot att slippa beroendet av 
färdtjänst. Foto: Kristoffer Nyberg

26 skolor som utbildar 
med handreglage
■ Swillos Trafikskola, Arjeplog
■ Durgés Trafikskola, Göteborg
■ Guldhedens Trafikskola, Göteborg
■ Kramérs Trafikskola, Göteborg
■ Kungsfredens Trafikskola Triangeln,  
Halmstad
■ Görans Trafikskola, Hedemora
■ Körkort Handikapp, Hedemora
■ Rolfs Trafikskola, Hudiksvall
■ Utbildningscentrum i Jönköping, 
Jönköping
■ Kista Trafikskola, Kista
■ Centrala Trafikskolan, Kristianstad
■ Nya Trfsk Skaraborg, Lidköping
■ Po:s Trafikskola, Luleå
■ Lundabygdens Trafikskola, Lund
■ Rattens Trafikskola, Sollentuna
■ Rembjers Trafikskola, Solna
■ Spånga Trafikskola, Spånga
■ Fogels Trafikskola, Stockholm
■ Einar Svenssons Trafikskola, Uddevalla
■ Väsby Trafikskola, Upplands Väsby
■ Nordlanders Trafikskola, Uppsala
■ Ingvars Trafikutbildning, Vetlanda
■ Affes Trafikskola, Ängelholm
■ Ottossons Trafikskola, Örebro
■ Reveljens Trafikskola, Östersund
■ Z-trafikskola, Östersund 

Därtill kan personer med läs- och 
skrivsvårigheter får hjälp på Ädelfors 
folkhögskola.

Källa: Körskolorna är hämtade från STT, listan 
uppdaterades  senast i somras. 

Fakta Körkort Handikapp

■ Allmänna tips och råd om körkortsutbildning 
kan du hitta på: www.korkortsportalen.se

Läs mer på webben
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IDROTT kraft

januari har det gått tio 
år sedan Europa mäs-
taren och flerfaldige 
svenske mästaren i snö-
skotercross, Mats Öh-
man, fick överstyrning i 

en kurva under en tävling och olyckan 
var framme.

– Jag fick skotern bak i nacken. Sedan 
dess är jag lam från sjätte halskotan, be-
rättar han när Föräldrakraft når honom 
en tisdagsmorgon i tidiga december.

Det är redan full fart på företaget som 
han driver med sin bror, men han tar sig 
tid med Föräldrakraft. Minns och berät-
tar om den olycksaliga kurvan och om 
åren som följde. Hur han efter en tid ut-
anför tävlingsbanan kom i kontakt med 
rallycross. 

– Det var inte det första jag tänkte (ef-
ter olyckan), men jag har alltid varit in-
tresserad av rallycross och hade väl prov-
kört någon gång, säger han. 

I januari 2001 började planerna på att 
återuppta tävlandet växa fram mellan 
Mats och hans bror.

– Efter att jag hade anpassat min första 
privata bil konstaterade jag att jag inte 
var en sämre förare än tidigare. Då bör-
jade jag spåna om möjligheter. 

Snöskotercross är mer fysiskt påtagligt 
för utövaren än rallycross. Men likheter-
na finns där.

– Det gäller att ha känsla för hur man 
hanterar grejer när det blir hög fart. I 
och med att jag tävlat så mycket blir jag 
nervös på ett positivt sätt. Jag är tävlings-
människa, det är bara så. Det är fruk-
tansvärt roligt att tävla.

Men att köra rallycross ställer krav 
som en vanlig standardbil, och stan-
dardanpassning, inte möter. 

Med högst måttliga erfarenheter av bil-
körning, och rally, kan det vara svårt att 
hänga med när Mats förklarar. Det är som 
att sitta i baksätet under ett race, förestäl-
ler jag mig. Det är bara att hänga med:

– För att få upp bakvagnen när jag 
kommer in i en snäv kurva måste jag fri-
koppla först, sedan handbromsa. 

Det klarar inte den dator som i stan-
dardbetonade anpassningar sköter kopp-
lingsjobbet. 

– Rallycross är en intensiv sport. Star-
ten är viktig. Det måste gå fort från det 
att du är frikopplad till att du släpper 
upp kopplingen, annars är du körd. 

Inledningsvis löste Mats det genom att 
hålla en ”mikrobrytare” i munnen. Men 
mikrobrytaren klarade bara två lägen, på 
eller av. De påfrestningar som uppstår 
när 500 hästkrafter når asfalten via fyr-
hjulsdrift med slicks är inte försumbara, 
allra helst om de utlöses på ett ögon-
blick.

– Drivaxlar och annat gick sönder. 
Men nu har jag byggt om, så nu har vi 
inga problem med det längre. Nu känner 
jag dragläget via en kopplingspedal som  
som jag håller med armbågen.

Mats har tänkt ut och anpassat efter 
eget huvud. Han styr hela tiden med sin 
vänstra hand, allt annat sköter han med 
höger hand och armbåge. När han för 
armbågen ifrån sig växlar han upp, när 
han för armbågen till sig växlar han 
ned. 

– Mekaniskt har jag gjort allt själv. Men 
jag har haft hjälp med datoriseringen. 

Har anpassningsföretag visat intres-
se för dina lösningar?

– Nej, det tycker jag inte. 
Men Mats är inte förvånad eller besvi-

ken över att andra anpassare inte visat 
intresse för det han utfört. En sak är att 
utföra standardanpassningar, en annan 
att bygga om en rallybil.

– Jag har lagt ned tusentals timmar i 
det här, säger han. 

Ekonomiskt har det gått ihop tack vare 
att företaget går bra, samt att Mats var väl-
försäkrad.

– Jag hade tur att jag var rätt bra för-
säkrad, det är inte alla. Det känns bra att 
kunna göra något som är roligt för peng-
arna.

Mats började tävla rallycross i två-
hjulsklassen (bilar drivna med två hjul) 
och kom bland annat tvåa i en SM-del-
tävling. För ett par år sedan bytte han 
klass, till högsta SM-serien där han mö-
ter namnkunniga rallyförare som bland 
andra Per Eklund. 

Mats Öhman ensam med rörelsehinder i högsta serien:

”Allt går att anpassa om
Mats Öhman, Sveriges ende rörelsehindrade 
rallycrossförare, om hur viljan att tävla fört 
honom tillbaka till toppen. Motorintresserade 
ungdomar får gärna kontakta honom för råd, 
tips och inte minst – motivation.

Text: Mikael Nyberg
mikael.nyberg@faktapress.se

I
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”Intresserade unga kan 
höra av sig till mig om 
de vill ha tips och råd. 
Finns bara viljan så 
går allt att ordna. 
Känslan av att hantera 
bilen själv är underbar, 
när jag sätter mig i min 
bil känner jag mig inte 
handikappad, inte det 
minsta.”
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m viljan finns”

– Jag strävar alltid uppåt. Nu tävlar jag 
på högsta nivån, det är som formel ett på 
grus. Bilarna har 560 hästkrafter och de 
gör noll till hundra på mindre än 2,5 
sekunder. 

Mats kör en tvåliters turboladdad Ford 
Focus. Om det inte vore för att regelver-
ket sätter gränser skulle han kunna få ut 
ytterligare 200 hästkrafter.

Mats har inte varit en strykpojke i 
högsta serien. Men det verkliga lyftet har 
låtit vänta på sig.

– Jag nådde en A-final i en deltävling. 
Men jag har haft mycket problem. När vi 
väl hade fått ordning på allt utvändigt 
började motorn krångla. 

Ditt bästa minne som rallycrossfö-
rare?

– När jag tog pole position i en SM-
deltävling efter att ha vunnit de två kval-
omgångarna och jag fick se att jag kunde 
slå alla.

Om det blir ännu en säsong eller inte 
håller Mats ännu öppet. Än finns tid att 
tänka. Även om den krymper. Dag för 
dag. I maj måste allt vara klart om han 
ska ge högsta serien en sista ärlig chans.

– Jag har inte beslutat än om det blir 
något mer. Jag har tävlat i 30 år och det 
tar mycket tid. Det märks allra helst som 
firman kräver så mycket tid.

Slutligen, har du något råd till unga 
som vill pröva på?

– De ska inte vara rädda för att prova. 
Allting går att anpassa, det är bara att 
konstatera. De kan höra av sig till mig 
om de vill ha tips och råd. Finns bara vil-
jan så går allt att ordna. Känslan av att 
hantera bilen själv är underbar, när jag 
sätter mig i min bil känner jag mig inte 
handikappad, inte det minsta. ●

 
Läs mer om bilanpassningar i vårt 
biltema, sid 48-59

Mats Öhman har byggt om hela bilen 
enligt eget huvud. Allt går att anpassa, 
det är bara att konstatera, säger han. 
Eventuellt kommer han att satsa ytterli-
gare en säsong och därmed ge rallykar-
riären en sista chans. Foto: Johan Persson
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Rullstolsplatser på 
Globen för pengarna
Olle Lundgren, som enträget kämpat 
med att få elhockeykälkar att hålla och 
fungera samt på ett mer övergripande 

och handfast vis rekryte-
rat fler klubbar till 
elhockeyn, har tilldelats 
Stockholms stads 
ungdomsledarstipendi-
um. Olle Lundgren var 
en av tio som förärades 
utmärkelsen och fick ett 
stipendium på 10 000 
kronor. 

Vad ska du göra med pengarna? 
– Det första jag gjorde var att beställa 

rullstolsplatsbiljetter till hela laget till 
Djurgården–HV71 på Globen den 
28 januari. Vad jag ska göra för resten 
vet jag inte, säger han. /mn

Succén från fjolåret ser ut att upprepas. 
Den 8-10 februari kommer uppskatt-
ningsvis mellan 2000 och 2500 idrottare 
från uppemot 20 nationer till Malmö 
för att delta i Malmö Open. 

– Många har Malmö Open som 
avstamp inför Paralympics i Kina, säger 
IFFH Malmös sportchef Tomas Olsson. 

I toppskiktet kommer den nordiska 
paralympics-
eliten att synas. 

Och med de 
aktiva följer sup-
portrar, ledare, 
tränare och 
assistenter. 

– Vi har 
många av de 
stora hotellen med 
oss, säger Tomas 
Olsson, som 
påpekar att Malmö som stad märker av 
evenemanget. 

Inför årets upplaga passar Tomas 
Olsson på att lägga ett varmt ord för 
elhockeyn. 

– Elhockeyn kan jag slå ett slag för. Jag 
vet att det är upp till tio lag anmälda. 
Det kommer att bli en spännande 
turnering med lag också från Danmark 
och Norge, säger han. 

I anslutning till Malmö Open genom-
för Lions Cup den 9 februari, en 
femkamp för barn- och ungdomar. 
Femkampen består av hörnboll, 
blindgång, Jerkerstegen, träffboll och 
fackboll samt 60 meter löpning/
rullstolskörning. 

– Malmö Open är speciell på det sättet 
att den samlar både elit och ungdomar, 
och de tävlar parallellt, säger Tomas 
Olsson. /mn

Läs mer på www.malmo-open.se

Med 35 anställda
NAMN: Mats Öhman.
AKTUELL SOM: Rallycrossförare 
med rörelsehinder som kör i 
högsta serien.
DESSUTOM: Driver Bröderna 
Öhman AB, ett företag verksamt 
inom maskin- och entreprenörs-
branschen med 35 anställda.
BOR: Tvärån, ”tre och en halv mil 
från Pite och sju mil från Lule”.
FAMILJ: Två döttrar som bor med 
sin mor.
ÅLDER: 42 år.
TYCKER OM ATT GÖRA NÄR HAN 
INTE ÄGNAR SIG ÅT FÖRETAGET 
ELLER RALLYCROSS: Att ta det 
lugnt och vara med flickorna.
NÅS PÅ: br.ohman@hotmail.com

2000 idrottare till 
Malmö Open i februari

Rugby är en av 13 
idrotter vid Malmö 
Open.

Olle Lundgren

FK_0801_s60-61_idrott_v05.indd   61FK_0801_s60-61_idrott_v05.indd   61 08-01-11   14.17.3308-01-11   14.17.33



EXPERTERNA kraft

62 FÖRÄLDRAKRAFT # 1, 2008

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

FRÅGA VÅRA EXPERTER

Kan man få ge ett 
barn större gåvor än 

det andra? Min syster får 
hela tiden pengar tillstuck-
na sig av vår mamma 
medan jag inte får det. 
Först brydde jag mig inte 
men nu är det så ofta att jag 
börjar tycka att det inte är 
rättvist längre. Jag har 
aldrig bett om pengar, men 

det är inte rätt att hon skall 
få så mycket hela tiden. Vad 
kan jag göra?

Du kan i praktiken inte göra 
någonting. Din mor har 
generellt sett rätt att göra 
med sin egendom vad hon 
vill. Vad du dock skall veta, 
vilket kanske lugnar dig, är 
att gåvor till barn presumeras 

vara förskott på arv. I en 
framtida arvssituation kan då 
gåvorna avräknas från din 
systers arv och en utjämning 
kan ske. 

Jag har hört att det är 
bra att ha enskild 

egendom i sitt äktenskap. 
Vad innebär enskild egen-
dom? Hur kan man få 
enskild egendom i sitt 
äktenskap? 

Huvudregeln är att all 
egendom i ett äktenskap är 

så kallat giftorättsgods. 
Giftorättsgods är sådan 
egendom som makarna skall 
slå ihop och dela lika i en 
bodelning. En bodelning 
skall göras när äktenskapet 
upphör. Vill makarna att nå-
gon egendom skall hållas ut-
anför en bodelning så kan 
de genom ett äktenskapsför-
ord bestämma att egendo-
men skall vara enskild 
egendom. 

Enskild egendom skall 
inte ingå i en bodelning 
utan följer med den maken 
som äger egendomen. 
Enskild egendom kan även 
ha uppkommit genom att 
en arvlåtare eller gåvogivare 
stipulerade att mottagaren 
av arvet eller gåvan skulle få 
egendomen som enskild 
egendom. ●

Vår dotter, som har en 
grav utvecklingsstör-

ning, har haft korttids 
under många års tid. Det 
har varit bra för både oss 
och henne. Det har varit den 
andhämtningspaus vi 
föräldrar har behövt och 
gett oss en möjlighet att 
ägna oss lite mer åt våra två 
andra barn. Vi har nu 
förstått att kommunen 
tänker dra in korttids för 
oss eftersom de anser att 
behovet av korttids främst 
är vårt behov och inte även 
hennes. Kan det verkligen 
gå till på det här sättet? Vi 
vet ju att hon också mår bra 
av att ”slippa” oss ibland.

Syftet med insatsen kort-
tidsvistelse är dels att 
individen i fråga ska få 
miljöombyte och rekreation, 
dels att anhöriga ska få 
avlösning. En del kommuner 
har begränsat denna insats 
genom att kräva att båda 
behoven ska vara uppfyllda 
för att de ska bevilja insatsen 
korttidsvistelse. Att detta inte 
är rätt sätt att tillämpa LSS 
(lagen om stöd till vissa 
funktionshindrade) på är nu 
klarlagt i praxis. Rege-
ringsrätten har slagit fast att 
man inte måste ha behov av 
både rekreation och miljö-
ombyte och avlösning. Det 
räcker med att endast behov 

av avlösning finns eller bara 
rekreation eller miljöombyte.

Min son, som är 8 år, 
har korttids en vecka i 

månaden. Så har vi haft det i 
många år. Sedan en tid 
tillbaka har vi även några 
timmar avlösarservice 
också. Nu säger kommunen 
att det vore bättre om vi 
bara hade avlösarservice. 
För att få korttids måste 
avsikten vara att flytta 
hemifrån inom ungefär ett 
år. Hur skulle vi i dagsläget 
ens överväga att han ska 
flytta hemifrån! Det är ju 
absurt! Kan vi inte få 
korttids längre? 

Både korttidsvistelse och 
avlösarservice i hemmet är 
LSS-insatser. Detta innebär  
att de som faller inom 

ramen för LSS har rätt till de 
insatser som nämns där om 
de har behov av dessa 
insatser. Det är alltså 
behovet som styr. Detta 
innebär att kommunen inte 
kan hänvisa till en annan 
insats än den man har 
behov av.  Eftersom din son 
en gång har bedömts ha 
behov av korttidsvistelse 
kan bara ett förändrat 
behov föranleda en annan 
bedömning. Det finns 
ingenting i lagen som 
hindrar att en och samma 
person har både korttidsvis-
telse och avlösarservice. Det 
finns heller ingen generell 
regel som säger att avsikten 
att flytta inom en viss tid är 
beroende av om du har rätt 
till korttidsvistelse eller inte. 
Detta är en otillåten in-
skränkning av LSS. 

Slutligen vill jag bara 
poängera att LSS helt och 
hållet bygger på frivillighet. 
Det finns inga som helst 
tvingande inslag gentemot 
individen. ●

Sofi a Tedsjö, 
Confrere

Mathias Blomberg,
Confrere

Elisabeth Langran,
Elisabeth Langran Juristfi rma

Är det okej att ett barn får mer gåvor än det andra?

Rättvisa mellan syskon

Hävda din rätt till avlösning
Kommunen får inte begränsa rätten till korttidsvistelse.

?

? ?

?
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Vår son har precis fått 
diagnosen NLD (non 

verbal learning disorder) 
och vi är naturligtvis oroliga 
för hur allt ska bli. Några 
frågor som vi ställer oss är:

Hur kommer det här att 
påverka honom under hans 
uppväxt (han är nu tolv år)?

Vi har letat, men tyvärr 
inte hittat, så mycket 
svensk information, inte 
ens på internet. Hur får 
man tag på bra informa-
tion, finns det några 
intresseorganisationer där 
man kan få stöd och råd?

Vad kan vi som föräldrar 
göra för att stödja honom på 
bästa sätt. Han har även 
ADHD, lite tourettes 
syndrom och ångest med i 
sin sjukdomsbild?

Känner ni till några goda 
exempel som vi kan ha nytta 
av? Kanske unga vuxna som 
vi kan lära av, lyssna på eller 
läsa om någonstans?

NLD är en diagnos som ofta 
anses höra till det neuropsy-
kiatriska området. 
Diagnosen verkar inte vara 
så mycket använd och 
kunskapen om den är inte så 
stor. Mitt svar och mina 
antaganden baseras på 
kontakter med flera psyko-
loger och pedagoger med 
stor kunskap om neuropsy-
kiatri och psykologi.  

Nonverbal Learning 
Disability, NLD (eller på 
svenska icke-verbala inlär-
ningssvårigheter), är en 
diagnos som inte är uppta-
gen i WHO:s diagnosmanual 
ICD-10. Detta kan vara ett 
skäl till att den inte är så 
känd. 

IDC är en förkortning av 
International Classification 
of Diseases och är Världs-
hälsoorganisationen WHO:s 
system för klassificering av 
olika sjukdomar och diagno-
ser. Information om detta 
finns på www.socialstyrelsen.
se och på www.who.int/en.

Funktionsnedsättningen 
medför stor skillnad mellan 
språklig och icke språklig 
förmåga. Den språkliga och 
auditiva förmågan är 
åldersadekvat medan den 
icke språkliga är betydligt 
lägre.

Enligt den danska intres-
seorganisationen NLD-
gruppen (www.nld-
gruppen.dk) kan 
man ha svårigheter 
inom fyra huvudom-
råden, nämligen:

● motoriskt (balans, 
koordination, finmotorik)

● visuo-spatialt (rumsupp-
fattning, riktning, tolkning 
av synintryck)

● sensoriskt (känsel/
beröring, ljus, ljud, lukt)

● socialt (förstå sociala 
regler och samspel, tolka 
mimik och kroppsspråk)

Detta kan ge svårigheter i 
vardagslivet, till exempel när 
det gäller att förstå samman-
hang, bedöma situationer 
och att samspela med andra 
människor. 

NLD skiljer sig från exempel-
vis Aspergers syndrom 
genom att personerna inte 
har särintressen eller stereo-
typier. Det skiljer sig från 
ADHD genom att man till 
exempel inte har uppmärk-
samhetssvårigheter och 
sällan hyperaktivitet. 

Däremot är icke-verbala 
inlärningsproblem vanliga 
vid Aspergers syndrom och 
ADHD.

Er son har alltså symtom-
beskrivande diagnoser, inom 

det neuropsykiatriska 
området. Det är inte 

ovanligt att man kan 
få flera av dessa 
diagnoser eftersom 

de kan gå i varandra. 
Varje symtom kan 

förkomma i olika grader 
och olika i kombination med 
varandra, vilket gör att det 
finns en stor variation mellan 
personer med samma 
diagnos(er). 

För att er son ska få rätt 
stöd behöver de som ställt 
diagnoserna tydligt beskriva 
vilka styrkor och svagheter 
just han har. Utifrån denna 
beskrivning kan man gå 
vidare och göra en kartlägg-
ning av de miljöer han möter 
under dagen och därefter 
lägga upp åtgärder och 
utvecklingsplaner. 

Omgivningens bristande 
kunskap kan skapa svårighe-
ter för individen. Det är 
därför viktigt att tänka och 
arbeta utifrån ett helhetsper-
spektiv. Omgivningen måste 
alltså både ha kunskap om er 
son som individ men också 

om specialpedagogik. De 
verksamheter och miljöer 
han kommer i kontakt med 
måste också samverka. Jag 
tänker då på er föräldrar, 
lärare och elevhälsoteam i 
skolan, fritidspersonal och 
habiliteringspersonal med 
flera. Syftet är att er son ska 
hitta strategier att hantera 
vardagen 
och de 
situatio-
ner som 
uppstår. 

Jag 
har sökt 
men inte 
lyckats 
hitta 
någon 
svensk 
littera-
tur om 
just 
NLD. På engelska finns till 
exempel boken ”Nonverbal 
Learning Disabilities at 
School: Educating Students 
with Nld, Asperger 
Syndrome and Related 
Conditions” av Pamela B. 
Tanguay.

Viktiga delar av ett gott 
bemötande av personer med 
neuropsykiatriska funktions-
hinder handlar generellt om 
planering, tydlighet, förut-
sägbarhet och god struktur. 
Litteratur om ADHD, 
Aspergers och Tourettes 
syndrom tar ofta upp dessa 
grundläggande aspekter. 

I Sverige finns ingen 
intresseorganisation för 
personer med NLD. 
Riksförbundet Attention och 
föreningen Compassen är 
dock svenska intresseorgani-
sationer som vänder sig till 
barn, ungdomar och vuxna 
med neuropsykiatriska 
funktionshinder. 
Organisationerna arrangerar 
föreläsningar och aktiviteter 
där man får möjligheter att 
träffa andra i samma 
livssituation och utbyta 
erfarenheter. ●

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

Ågrenskas experter ger svar på frågor om barn med 
sällsynta funktionshinder. Ann Catrin Röjvik ger denna 
gång vägledning till oroliga föräldrar som tidigare inte 
fått någon bra information om sonens diagnos. 

”VÅR SON FICK NYLIGEN DIAGNOSEN NLD 
OCH VI ÄR OROLIGA FÖR FRAMTIDEN. HUR 
KAN VI STÖDJA HONOM PÅ BÄSTA SÄTT?”

!

Ann Catrin Röjvik,
specialpedagog Ågrenska

?

”De som har ställt 
diagnosen måste 
tydligt beskriva 
vilka styrkor och 
svagheter som just 
er son har. Sedan 
kan ni lägga upp 
en handlingsplan.”
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om förälder till barn 
med funktionsnedsätt-
ning bör man helst vara 
expert på juridik. 

Det är inte ovanligt att 
kommuner och myndig-

heter på eget bevåg snålar in på bidrag 
och stöd, mer eller mindre medvetet.

På Försäkringskassan ska allt gå snab-
bare och snabbare och en hjälpsökande 
som inte är på alerten kan komma i kläm.

Det gäller att känna till vilka rättighe-
ter man har, hur man tar sig fram till rätt 
instans och vilka argument som biter.

– Om man inte är påläst har man min-
dre möjlighet att påverka, säger Jesper 
Dahl, jurist på FUB.

Det finns ingen rättshjälp eller juridiska 
rådgivare som den enskilde kan luta sig 
mot. Istället har politikerna bestämt att 
berörda myndigheter och domstolar ska 
utreda så fullödigt att den enskilde per-
sonens rätt alltid ska tillgodoses.

Den enskilde förutsätts automatiskt få 
sin rätt utan att någonsin behöva anlita 
jurist eller annan expert.

Riktigt så bra fungerar det dock inte i 
praktiken. Det är naivt att tro att en 
myndighet alltid fattar rätt beslut. Det 
finns massor av anledningar till att det 
ibland går snett och att enskilda då kom-
mer i kläm. Ett aktuellt exempel är 
Försäkringskassans handläggning av bil-
stöd som nyligen omorganiserades, med 
resultat att väntetiderna ökade och an-
delen godkända ansökningar rasade.

Det är också väl känt att Försäkrings-
kassan försöker öka tempot och de egna 
medarbetarnas produktivitet. 

– Beslut fattas snabbare och många 
upplever en ökad osäkerhet kring hur 
välgrundade besluten blir, säger Elisabeth 
Langran på Juristfirma Elisabeth Lang-
ran. 

Visserligen kan man söka på nytt om 
man får avslag på till exempel vårdbi-
drag, men då förlorar man både tid och 
pengar.

– Den enskilde ska enligt lag få all infor-
mation från Försäkringskassan eller kom-
munen men så är det inte alltid. Många 
gånger sköts det på ett bra sätt men jag får 
också ofta höra att den enskilde inte blir 
informerad om sina rättigheter och det är 
sällan vi hör att handläggarna hjälper till 

att överklaga ett beslut, säger Jesper Dahl, 
jurist på FUB.

Rättshjälp är inte att tänka på när det 
gäller tvister kring vårdbidrag, assistans, 
anpassningsbidrag och andra tvister 
mellan enskilda och myndigheter.

Även om man är beredd att betala för 
juridisk rådgivning kan det vara svårt att 
hitta hjälp. Som medlem i en handikapp-
förening får man ofta tillgång till be-
gränsad juridisk hjälp, men det är inte 
alltid den räcker. En fristående advokat 
kan ägna sig åt ett ärende på ett helt an-
nat sätt.

Ett problem är att det 
inte är så många jurister 
utanför handikapporga-
nisationerna som har koll 
på lagen om stöd till vissa 
funktionshindrade, LSS 
och socialtjänstlagen. Via 
Advokatsam fundets 
webbsida kan man hitta 
advokatbyråerna runt om 
i landet, men för att hitta 

en byrå som verkligen är kunnig inom 
området kan det vara bättre att leta 
bland annonserna i patientorganisatio-
nernas tidningar (eller i Föräldrakraft). 
De byråer som annonserar i dessa kana-
ler har ofta bäst kunskap. 

– Det är inte så många som kan områ-
det eftersom det inte har varit så lukrativt 
att arbeta med det, säger Elisabeth Lang-
ran som nyligen startat en juristfirma 
med inriktning på bland annat LSS-frå-
gor och andra socialförsäkringsfrågor.

Hon har tidigare arbetat på För säk-
ringskassan och har därför god inblick i 
hur myndigheterna ställer sig i kniviga 
frågor om vårdbidrag etcetera. En anled-

Föräldrar har ofta svårt  

GUIDEN kraft

Vad har jag rätt till? Hur ska jag gå vidare 
efter ett avslag? Om LSS-kommitténs förslag 
till nya regler för assistansersättning blir verk-
lighet kan det bli stopp för den kostnadsfria 
juridiska hjälp som många assistansföretag 
idag erbjuder. 

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

Elisabeth 
Langran
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ning till att Elisabeth Langran har enga-
gerat sig inom detta område är att hon 
har en syster som har en utvecklingsstör-
ning. 

Kostnaden för att anlita en jurist får 
man som patient eller anhörig själv stå 
för. En vanlig timkostnad är 1300 kro-

nor. Domstolsverket rekommenderar en 
något lägre nivå, cirka 1 050 kronor per 
timme. Mindre juristfirmor kan ibland 
erbjuda lägre timtaxor. Elisabeth Lang-
ran erbjuder exempelvis hjälp för 900 
kronor per timme.

Den totala kostnaden behöver dock inte 

bli så hög, om man klarar sig på en kortare 
rådgivning per telefon och e-post. 

– Jag blev uppringd av en förälder igår 
som behövde hjälp. Han sände över en 
mängd material om ärendet, men 
det tog bara någon timme för mig 
att gå igenom och formulera några 

 att få juridisk hjälp

Föräldrar till barn med funktionshinder bör helst även vara jurister. Men viss hjälp går dock att få. Foto: Frances Twitty, Istock
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råd om hur han skulle gå vidare, 
berättar Elisabeth Langran.

Jesper Dahl på FUB har också uppfatt-
ningen att det kan vara svårt att hitta rätt 
advokat för att driva ett ärende. Likväl kan 
det bli nödvändigt, om tvisten är alltför 
omfattande och komplicerad för att han 
själv, som förbundsjurist, ska klara det.

– Det kan vara dyrt att anlita advokat 
men ofta har man rätt till en inledande 
rådgivning som inte kostar så mycket 
och sedan kan man ta ställning till om 
advokaten kan vara till hjälp och i så fall 
till vilken kostnad, säger Jesper Dahl. 

– I storstäderna finns advokater med 
specialister på alla områden men de tar 
också ofta betalt därefter. På mindre or-
ter får advokaterna vara beredda att ta 
alla ärenden. Det kan också finnas ”hu-
manadvokater” som åtar sig ärenden 
som inte ger så stora inkomster, men där 
de känner att det är viktigt att erbjuda 
juridisk hjälp.

Handikapporganisationerna är ofta det 
bästa stödet för den som behöver juri-
disk hjälp. 

Under några tuffa ekonomiska år har 
flera handikapporganisationer tvingats 
dra ned på den juridiska rådgivningen 
men den finns fortfarande kvar hos ex-

empelvis FUB, RBU och Riksföreningen 
Autism.

FUB har två jurister anställda för att 
svara på frågor via telefon, medverka i 
medlemstidningen Unik och delta i för-
bundets opinionsarbete.

FUB har dessutom ”barfota-jurister” i 
form av 14 rättsombud som är ideellt ar-
betande medlemmar som efter att ha 
gått en kort utbildning hjälper andra 
medlemmar i juridiska frågor.

Runt om i landet har lokala FUB-för-
eningarna även föräldra- och medlems-
rådgivare som också arbetar med juridisk 
hjälp, till en viss del. Det finns totalt ett 
60-tal medlemsrådgivare som ofta med-
verkar som personligt stöd på möten med 
myndigheter och i förhandlingar. 

Rättsombuden och medlemsrådgi-
varna är ofta själva anhöriga till perso-
ner med funktionsnedsättningar och 
eftersom de bara får betalt för omkost-
nader så bygger deras arbete på starkt 
ideellt engagemang. Även andra fören-
ingar har eller har haft den här typen av 
ombud.

Även föreningar som är betydligt 
mindre än FUB och RBU samlar på sig 
mycket kunskap genom sina egna med-
lemmar och deras överklaganden. Med-
lemmarnas egna kunskaper kan tillsam-
mans bli en viktig kunskapskälla i fören-
ingar som saknar egen jurist. Ett exem-
pel är Riksförbundet för Cystisk Fibros 
som just nu bygger upp en databas med 
medlemmarnas erfarenheter som grund. 
Välskrivna överklaganden samlas in, 
namn och detaljer tas bort för att ingen 
ska kunna identifieras. Mate rialet kom-
mer därefter att kunna beställas från 
kansliet när medlemmar behöver stöd 
för att formulera ansökningar och över-
klaganden.

vit 
att 
att 
ap 
en 

Fortsättning från föregående uppslag

”FUB har dessutom ’barfota-jurister’ i form av 14 
rättsombud som är ideellt arbetande medlemmar.”

Stöd du har rätt till 
Stöd du kan ha rätt till (enligt FUB:s 
sammanställning på www.fub.se där det 
även finns en beskrivning av de olika 
rättigheterna och hänvisning till rätt 
lagparagrafer).
■ Avlösning
■ Korttidsvistelse
■ Bostad med särskild service
■ Bostadsanpassningsbidrag
■ Vårdbidrag
■ Hemsjukvårdsbidrag 
■ Hjälpmedel
■ Personlig assistans
■ Ledsagning
■ Kontaktperson 
■ Färdtjänst
■ Råd och stöd
■ Individuell plan

Vägledning – här kan du hitta råd och tips 

■ Patientorganisationer som FUB, 
RBU, Riksföreningen Autism och 
Attention har ofta både genom-
gång av rättigheter, vägledningar 
och juridiska nyheter på sina 
webbsajter. Man kan dock inte 
vara helt säker på att all 
information är uppdaterad med 
senaste nytt. 
■ FUB har en lathund för hur man 
ansöker om vårdbidrag.
■ Lathund för individuell plan 
finns hos FUB.
■ ”Rättigheter och möjligheter” 
är en utmärkt skrift från RBU.
■ Funkaportalen har väl 
uppdaterad information på 
webbsajten www.funkaportalen.
se
■ Handikappombudsmannen har 
också översiktlig information på 
www.ho.se
■ Folksam ger varje år ut en skrift 
kallad ”Vår trygghet” med en 
översikt av välfärdssystemet i 

form av sjuk- och socialförsäk-
ringar och annat grundskydd för 
svenska medborgare. Vår trygghet 
finns inte att läsa på webben utan 
måste köpas. Priset är 80 kronor.

För dig som är riktigt 
ambitiös finns...
■ Boken ”Civilrätt” av Malmström 
tar upp ”allt” inom civilrätt och är 
boken som alla juridikstuderande 
läser för att förkovra sig inom allt 
om arv, gåvor och fast egendom 
för att ta några exempel. Här står 
det dock inget om förvaltningsrätt.
■ Boken ”En introduktion till 
förvaltningsrätten” av Wiweka 
Warnling-Nerep ger en bra inblick 
i de regler som myndigheter och 
förvaltningsdomstolar ska följa. 
■ Boken ”Förvaltningsprocessrät-
tens grunder” av Hans Ragnemalm 
behandlar särskilt förvaltnings-
domstolarnas arbete.  

■ Aktuella lagar och förarbeten 
kan man hitta på Riksdagens 
websida, www.riksdagen.se, välj 
fliken Dokument.

■ Försäkringskassan har en rad 
vägledningar som främst är 
skrivna för de egna handläggarna 
och som kan vara mycket 
omfattande. Det handlar om 
skrifter som är på allt från 30 till 
flera hundra sidor. För att nämna 
ett exempel så är vägledningen för 
vårdbidrag på cirka 50 sidor. 
Vägledningarna kan vara utmärkt 
läsning för den som ska göra en 
ansökan. 

Här framgår vilka frågor som 
handläggarna måste ha svar på 
och vilka faktorer som väger 
tyngst. Vägledningarna går att 
beställa mot en avgift eller ladda 
ned gratis från Internet, www.
forsakringskassan.se/press/
publikationer/vagledningar/ 

Försäkringskassan har också 
broschyrer som är mer generella - 
där kan man få en överblick men 
man får inte veta några detaljer 
kring vad som är viktiga argument 
för eller emot. 

Webbadresser:
FUB, www.fub.se
RBU, www.rbu.se
Riksföreningen Autism, 
www.autism.se
Riksförbunder Attention, 
www.attention-riks.se
Funkaportalen, 
www.funkaportalen.se
Handikappombudsmannen, 
www.ho.se
Folksam, 
www.folksam.se
Försäkringskassan,
www.forsakringskassan.se
Juristfirma E Langran,
www.langran.se
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Hur fungerar rättsmaskineriet 
kring vårdbidrag, ledsagare och 
andra insatser?
■ Den enskilde som har ett behov 
ansöker om hjälp hos kommunens 
handläggare.
■ Handläggaren gör en utredning 
och beviljar eller avslår ansökan, 
förhoppningsvis i så fall med en 
tydlig motivering.
■ Den enskilde måste normalt sett 
överklaga inom tre veckor. Om man 
behöver mer tid måste man ändå 

skicka in ett översiktligt överkla-
gande och samtidigt begära extra 
tid för att komma in med 
kompletteringar.
■ Överklagandet bör kompletteras 
med bättre argument och intyg 
från exempelvis läkare eller 
habilitering.
■ När överklagandet sänds in ska 
det ofta adresseras till kommunen 
(eller annan myndighet som 
avslagit ansökan) som i sin tur 
skickar det vidare till Länsrätten.

■ Domstolen skriver brev till dels 
myndigheten, dels den enskilde 
för att eventuellt få in mer 
information.
■ Det är ofta bra att begära en 
muntlig förhandling i Länsrätten, 
så att man kan vara på plats och 
argumentera för sin sak.
■ Hanteringen i Länsrätten kan ta 
mellan två veckor och sex 
månader.
■ När Länsrätten har fattat sitt 
beslut kan domen överklagas 

inom tre veckor. Nästa instans är 
Kammarrätten, därefter 
Regeringsrätten men innan frågan 
är färdigbehandlad där kan det ha 
tagit sex år. För att ärendet ska 
tas upp i Kammarrätt eller 
Regerings rätt krävs prövningstill-
stånd.
■ I undantagsfall kan det vara 
möjligt att gå vidare till 
Europadomstolen för att få fallet 
prövat enligt Europakonven-
tionen. 

Många föräldrar har blivit lekmannaju-
rister, trots att det är närmast orimligt att 
själv läsa sig till all kunskap som behövs 
för att förstå den juridiska processen.

En genväg är att läsa Försäkringskassans 
vägledningar om handikappersättning, 
vårdbidrag etcetera, som är skrivna för 
de egna handläggarna. 

– Jag arbetar mycket med dessa väg-
ledningar och de är bra även för privat-
personer att ta del av. Där framgår vad 
man bör ta upp i ett överklagande och 
vilken praxis som gäller på området, sä-
ger Jesper Dahl, FUB. 

Vägledningarna kan dock vara lite väl 
omfattande och det kan vara svårt att 
hitta rätt i dem. Det kan också vara 
svårt att förstå vad som är klippt från 
lagen och vad som egentligen inte är 
bindande.

– En del uppgifter kan vara bindande 
medan andra bara är rekommendatio-
ner. Därför behöver man ofta någon 
form av juridisk hjälp även om man lä-
ser vägledningarna, säger Jesper Dahl.

Hur mycket hjälp kan en 
medlem då få från den 
egna handikapporganisa-
tionens jurist? Efterfrågan 
på juridisk hjälp är oftast 
större än tillgången, så 
organisationernas egna 
jurister måste ofta priori-
tera hårt. 

– Min prioritering bygger bland annat 
på vilka förutsättningar det finns för att 
driva fallet med framgång. I hopplösa 
fall råder jag medlemmen att söka an-
nan insats. Om det finns goda förutsätt-

ningar att lyckas kollar jag upp liknande 
rättsfall, sammanställer relevant infor-
mation om dessa fall och sänder till 
medlemmen. Jag kanske också citerar 
från Försäkringskassans vägledningar, 
säger Jesper Dahl.

Ofta hjälper han till med att ”spök-
skriva” brev eller överklaganden åt 
medlemmen till berörd handläggare. 
Det handlar om att hitta rätt juridiska 
skäl i kombination med en beskrivning 
av personliga förhållanden, motivatio-
ner och intyg från läkare och andra ex-
perter. Utkast bollas via mail och tele-
fon.

Tiden räcker sällan till mer än några 
timmar, på sin höjd, för ett ärende, även 
om kontakten med medlemmen ofta 
kan sträcka över en lång period. ●

Tvist med företag 
kan bli dyr
De juridiska tvisterna står oftast 
mellan enskilda personer och 
myndigheter. Sådana tvister 
kallas förvaltningsrättsliga. 

Om tvisten står mellan en 
enskild och ett företag, till 
exempel ett försäkringsbolag 
eller ett assistansföretag, kallas 
det ett civilrättsligt mål. 

Civilrättsliga mål är mer 
riskfyllda eftersom den enskilde 
kan bli skyldig att betala mot-
partens rättegångskostnad. I 
vissa fall kan den enskilde få 
rättshjälp i civilrättsliga mål, 
genom ansvarsförsäkringen i 
hemförsäkringen. 

– En hemförsäkring med 
ansvarsförsäkring bör alla ha 
eftersom vem som helst kan bli 
stämd eller hållas ansvarig för 
något på annat sätt. Om man 
hamnar i en juridisk tvist ska 
man ta kontakt med försäkrings-
bolaget där man har sin hem-
försäkring, säger Jesper Dahl.

■ Den som skadas fysiskt eller 
psykiskt i samband med en 
sjukvårdsbehandling har rätt till 
ersättning. Sjukhus, läkare, 
sjukgymnaster och andra 
vårdgivare har en obligatorisk 
patientförsäkring. 
■ Försäkringen täcker skador 
som uppstår vid undersökning, 
vård eller behandling. Vidare 
täcks felaktiga diagnoser, 
olycksfall i samband med vård 
och felaktig hantering av 
läkemedel.  Även fel hos 
utrustningen eller felaktig 
hantering av utrustningen täcks 
av försäkringen. 
■ Den som drabbats kan få 
skadestånd för förlorad 
arbetsinkomst, sveda och värk, 
vårdkostnader, invaliditet och 
framtida inkomstförlust. 
■ Skadan måste anmälas inom 
tre år från det att patienten fick 
kännedom om  att det var möjligt 

att göra anspråk på ersättning. 
Det får dock inte ha gått mer än 
tio år från den tidpunkt då skadan 
inträffade.

■ Den som skadas av läkemedel 
kan ibland få ersättning genom 
läkemedelsförsäkringen.
Hur stor ersättningen blir beror 
på flera avvägningar. När man 
använder läkemedel finns alltid 
risk för biverkningar. Om 
sjukdomen är allvarlig måste 
patienten acceptera en större risk 
utan att få ersättning från 
läkemedelsförsäkringen. Om 
sjukdomen är livshotande måste 
man kanske acceptera allvarliga 
läkemedelsskador utan att få 
ersättning. Sällsynta biverkning-
ar ger ofta rätt till större 

ersättning än mer vanliga 
biverkningar. 
■ En läkemedelsskada måste 
anmälas inom tre år från den 
tidpunkt då man fick kännedom 
om den.
■ Mer information finns på www.
lakemedelsforsakringen.se

Så fungerar rättsmaskineriet

Fakta patientförsäkringen ”Den som 
skadas fysiskt 
har rätt till 
ersättning.”

Fakta läkemedelsföreningen

Jesper Dahl

”Den som 
skadas av 
läkemedel kan 
få ersättning.”

fk_0801_s64-67_guide_juridik_v0567   67fk_0801_s64-67_guide_juridik_v0567   67 08-01-11   14.38.2208-01-11   14.38.22



68 FÖRÄLDRAKRAFT # 1, 2008

DEBATTDEBATT kraft

Det talas mycket om tillgänglig-
het och det finns vissa möjligheter att 
söka bidrag för att installera ramper 
och dylikt på Stockholms scener. Men 
för att scenkonst på allvar 
ska nå ut till den unga 
funktionshindrade publiken 
tror jag att det är något 
annat som krävs än en och 
annan ramp eller trapphiss.

Många av oss på de fria 
scenerna huserar i lokaler som 
är i källare, nedlagda biografer etcetera 
och kan med viss anpassning ta in en 
eller två rullstolar. Mer vore farligt att 
satsa på om olyckan är framme.

Det här är ju oerhört synd, vi teatrar 
arbetar ju så mycket och gärna med  
föreställningar som går ut på att stärka 
människans mod att vara sig själv.

Att bejaka olikheter och att vara 
tolerant mot sig själv och andra går 
som en röd tråd genom många 
barnföreställningar, lika väl som att 
tänka självständigt  och hylla fantasin.

Som förälder till ett rörelsehindrat 

barn kan jag säga att få vore så betjänta 
av att få ta del av detta utbud som de 
rörelsehindrade barnen och ungdo-
marna! Och de är i stort sett utestängda 

från detta. Här räcker det inte 
med att locka föräldrar att ta 
med sig barnen på teater. I dag 
är alla föräldrar dubbelarbe-
tande, men en förälder till 
barn med ”särskilda behov” är 
trippelarbetande! Att ens 

komma iväg och handla kan vara 
ett oöverstigligt projekt.

Men tänk om det fanns en scen i en 
stor modern lokal i Stockholm som med 
kontinuitet bjöd in Stockholms teater-
grupper att gästspela för barnen från 
särskolorna, RH-klasserna och RH-
gymnasiet, gruppboenden för ungdo-
mar, som arbetade med Träffstugan och 
handikappidrottsföreningarna etcetera.

Scenkonsten finns, variationen och 
professionalismen finns, behovet finns…

Men inte tillgängligheten.
Och det är faktiskt en orättvisa!
Stina Berge

Hejsan!
Blir lite nyfiken på om de andra numren 
av Föräldrakraft är lika bra som det jag 
precis har läst ut;^)

Så... jag beställer 10 nummer.
Med vänlig hälsning! Annelie

Det är alarmerande att 
rapport efter rapport visar att 
barn med funktionsnedsätt-
ningar i högre grad än andra 
barn utsätts för kränkningar 
och våld. De barn som borde 
skyddas är de mest utsatta. 

Vi ser inga tillräckliga 
tecken på att attityden i 
samhället till dessa barn 
radikalt har förbättrats. 

I vår årsrapport Många 
syns inte men finns ändå 
2001 framkom att barn med 
funktionsnedsättningar 
utsätts för mobbning och 
våld i större utsträckning än 
andra barn. Barn med 
osynliga neuropsykiatriska 
funktionsnedsättningar löper 
större risk att behandlas 
negativt och mobbas, både 
hemma och i skolan.

Vår undersökning Vem 
kan man lita på? visar att 
barn med funktionsnedsätt-
ningar känner sig mindre 
trygga än andra i skolan, i sitt 
bostadsområde, på väg till 
och från skolan och när de 
åker buss eller tåg.

Barn och ungdomar med 
funktionsnedsättningar 
uppger oftare än andra att de 
har blivit hotade, slagna, 
jagade och instängda mot sin 
vilja. Flickor är i en särskilt 
utsatt situation om de har ett 
rörelsehinder och/eller en 
utvecklingsstörning. En 
undersökning av utrednings-
institutet Handu om mäns 

våld mot kvinnor med 
funktionsnedsättning visar 
att en tredjedel av kvinnorna 
uppgav att de hade blivit 
slagna innan de fyllt 15 år, 
var femte att de hade tvingats 
till sex innan de fyllt 15 år. 

Även Allmänna Barnhusets 
nyligen publicerade rapport 
Våld mot barn 2006-2007 
visar att elever med funk-
tionsnedsättning eller 
långvarig sjukdom är mer 
utsatta för kroppslig bestraff-
ning än andra barn. 

Det är inte försvarbart att 
detta får fortsätta år efter år. 
Attityden till barn med 
funktionshinder har inte 
förbättrats i den utsträckning 
som vi hade hoppats på.  

De europeiska barnom-
budsmännen har antagit en 
rad generella principer med 

krav riktade till regeringarna 
i de drygt 20 länder som har 
barnombudsmän i Europa. 
Regeringarna bör:

■ Öka medvetenheten och 
kunskapen om funktions-
nedsättningar.

■ Ge barn ökat inflytande 
över beslut som rör dem 
själva.

■ Verka för att barn med 
funktionsnedsättningar 
inkluderas i alla verksamhe-
ter.

■ Förbättra kvalitÈn inom 
institutioner där barn vistas.

■ Öka stödet till familjer 
och syskon.

■ Verka för bättre fysisk 
tillgänglighet.

Lena Nyberg,
barnombudsman

Läs mer på www.bo.se

”Barn med funktionshinder 
mer utsatta för våld”

Opel Vivaro
ANPASSAD BIL FÖR DEN STORA FAMILJEN
(SEX SITTPLATSER)
OPEL VIVARO 1.9 Diesel -03 8.000 mil
dragkrok, s+v däck, alu-fälgar, AC,
Webasto värmare, extraljus, kromade fotsteg,
stort lastutrymme med inbyggd ramp och
godkänd för fem passagerare.
Vridbart Turny-säte med elfunktion i baksätet.
PRIS  160.000:-

Citroen Berlingo
PERFEKT FÖR DEN LILLA FAMILJEN
CITROEN BERLINGO FAMILY EXKLUSIVE -00
11.000 mil, S+V däck, dragkrok, extraljus,
glastak.
PRIS 50.000:-
Bilarna finns i Västernorrland,
Ring Olle på 070-544 81 66

Anpassade begagnade bilar säljes

våld mot barn

Barn och unga med funktionsnedsättningar är mer utsatta för 
kränkningar och våld än andra barn, skriver Barnombudsmannen.

Våra barn behöver scenkonsten

Stina Berge
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Det är kanske inte helt fel 
att aktivitetsersättningen 
görs om (vilket socialförsäk-
ringsministern har 
föreslagit).

Men det är 
klart, det 
beror ju på 
hur det för-
ändras... 

Jag 
tycker det 
är lite 
märkligt att 
man kan få 
aktivitetser-
sättning för att 
exempelvis gå och 
träna om dagarna, that’s it. 

Det känns som att många 
ungdomar med funktions-
hinder i stället skulle kunna 
få riktiga jobb utifrån deras 
förutsättningar. 

Jag tycker att dagens 
aktivitetsersättningen är ett 
skämt! Meningen är väl att 

även funktionshindrade ska 
kunna arbeta? 

Sedan förstår jag inte 
riktigt varför man kan få 

aktivitetsersättning 
för att plugga... ska 

man inte ta 
CSN-stöd som 
alla andra då? 
Är inte det en 
del av norma-
liseringen och 
integreringen?

Men om det 
ska bli som den 

borgerliga politiken i 
övrigt... om det blir så att 

de här ungdomarna ska 
sparkas ut på den regulära 
arbetsmarknaden utan något 
stöd, tvingas flytta genom 
hela Sverige med hot om att 
aktivitesersättningen ska tas 
bort annars, då vill jag inte 
vara med.

Gäst på Föräldrakrafts 
webbsida

Man tappar orken!!!
Vi sökte vårdbidrag för vår 

son.
Vi redovisade då alla extra 

kostnader som som hans 
funtionshinder medför och 
som inte är normalt för 
undomar i den åldern, som 
man då kan få en viss 
ersättning för.

Det blev en nätt summa på 

cirka 75 000 per kronor år och 
vi fick 500 kronor. Summan 
för extra utgifter skrattade 
jag bara åt, orkade inte 
försöka med en överklagan.

Vi får strida för precis allt 
och man orkar till slut inte.

Vi fick i alla fall vårdbidra-
get.

Gäst

äntligen gick med på att han 
skulle bo på sin skola.

Mormor till Philip i 6:an på 
Åsbacka

Juridisk fri hjälp

Självklart ska vi i Sverige ha 
rätt till juridisk hjälp i allt 
som gäller beslut i vårt så 
kallade välfärdssystem! Detta 
är inte en förmån som ska 
betraktas som en ekonomisk 
förmån utan en självklarhet i 
ett demokratiskt land.

Gäst på Föräldrakrafts 
webbsida

Rektorer och lärare 
på skolbänken
All rektorer och lärare borde 
får mer utbildning om 
handikapp, för det är en stor 
brist i skolan.

Förälder

Läste i tidningen föräldra-
kraft att barnombudsman-
nen pratar negativt om 
internatskolerna.
Vet hon vad hon pratar om? 
Har hon ett barn som går 
där? Det är det bästa som har 
hänt mitt barnbarn, att vi 

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.

Ska de unga sparkas ut 

utan något stöd?
”Vi får strida för precis allt”
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NÄSTA NR

Dags för 2008 års stora 
tema om personlig assis-
tans. Själv klart med senaste 
nytt om den stora statliga 
utredningen, men fram-
förallt lyfter vi fram de 
goda sidorna med person-
lig assistans.

Läs om hur den världs-
unika assistansreformen 
gör livskvalitet och 
oberoende möjligt för de 
som har det tuffast. Vi 
berättar om guldkornen 
som visar varför personlig 
assistans betyder mer än 
någon annan insats!

KOLLO & RESOR. Med 
reportage och intervjuer 
bjuder vi på nyttiga tips 
inför sommarhalvårets 
utflykter och äventyr.

Vi ses väl på webben? 
Besök oss gärna varje dag 
på www.foraldrakraft.se 

där vi ger senaste nytt om 
skola, assistans, hjälpmedel 
och barnsjukhus, för att ta 
några exempel.

DEN 20 MARS är utgiv-
ningsdag för nästa utgåva 
av papperstidningen. 

Hör gärna av dig med tips 
och synpunkter till info@
faktapress.se 
Eller varför inte en insän-
dare eller debattartikel?

PLUS intervjuer, reportage, 
nyheter, tips och råd!

MISSA INTE MARSNUMRET
– beställ en prenumeration 
genom att maila till 
annette.wallenius@
faktapress.se eller ring 
08-4100 5636.

Annonstorget

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

Annonsörer i detta nummer
ABF ................................ 56
Anatomic SITT AB ........ 19
Assistansia AB ............ 3, 74
Autoadapt AB ................ 55
Bellstasund 
  Omsorger AB ............... 71
Carema Omsorg  ......24-25
Confrere Juristbyrå AB .. 13
Device 
  Fordonsanpassning ..... 57
Enigma Omsorg AB  ..... 12
EO-Funktion AB ........... 18
Föreningen Furuboda  .. 17
Frösunda LSS AB ........... 76
Gleerups Förlag / 
Lindmark ....................... 16
Habiliteket ..................... 11
Handicare Fordon AB ... 55
Handikappförbunden, 
HSO ............................... 73
Hedemora 
  Anpassning AB............. 57

Heldagsskolan Rullen AB 71
Hjälpmedel i tiden ........... 2
Jeltec AB ......................... 21
JPM Assistans AB ............ 9
Juristfirman Elisabeth   
Langran .......................... 16
Körkort Handikapp ...... 71
Läkemedelsindustri-
  föreningen LIF ............. 75
Malous Resor ................. 71
Mättinge AB .................. 70
Merck Serono AB  .....38-39
Minicrosser AB .............. 18
Misa ............................... 12
Pavus Utbildning AB ..... 11
Permobil ...................14-15
RBU ......................... 20, 17
Riksförbundet Sällsynta 
  diagnoser ...................... 73
Särnmark Assistans ....... 19
SRF Iris AB..................... 26
Ågrenska ........................ 69

Jenny Lexhed, en av grundarna till Talarforum, träder 
fram i en stor intervju för att berätta om kampen för sin 
son, sin familj – och sin egen psykiska hälsa. Familjens 
tuffa villkor ledde till att hon gick in i en utmattnings-
psykos och blev intagen för tvångsvård. I nästa nummer 
av Föräldrakraft berättar hon.

Den 20 mars kräver vi svar om framtidens assistans!
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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

Res till Bohuslän och upplev

Tjörn & Göteborg

E-post: info@billstromska.fhsk.se

Sommar

2008 För Dig

som har

intellektuella

funktions-

hinder

Info/anmälan till

Marie-Louise

Ericsson

0303-772406

eller epost

KH Körkort Handikapp
Raka vägen till körkort

Bergslagsgatan 40, Hedemora

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

För dig med funktionshinder
eller andra svårigheter

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

KörkortetKörkortet
Raka vägen till

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

”Värdefull”
Föräldrakraft är tid-
ningen för Dig som är 
förälder eller anhörig 
till barn med funktions-
nedsättning och särskil-
da behov. Varje nummer 
innehåller massor med 
tips och praktisk vägled-
ning, intervjuer, teman 
och reportage. Beställ 
en helårsprenumeration 
(6 nr) för 294 kr genom 
att fylla i kupongen här 
intill. Eller ta två år direkt 
(12  nr) för endast 540 
kronor så missar du 
ingenting!

läsning för dig 
som förälder!
Ja tack, jag beställer:

6 nummer för 294 kronor inkl moms

12 nummer för 540 kronor inkl moms

Info om teman, utgivningsplan och annonspriser

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

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

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

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

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

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

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . FK0801

Välj ett alter nativ!

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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I HETLUFTEN kraft

Nu är hon tillbaka med 
sina vänner i tv-rutan. 
”Jag är fortfarande 
väldigt kär”, avslöjar 
hon för Föräldrakraft.

u är de tillbaka, gänget från 
Köping som tog hela Sverige 
med storm förra våren. Linda 

Hammar bjöd hem svenska folket till sitt 
gruppboende, lät oss träffa hennes vän-
ner och följa hennes kärleksliv.

Då visste man ännu inte om det skulle 
bli en ny säsong i tv. Men efter den stora 
succén blev längtan efter att få se ännu 
en sommar med Linda, Mats, Micke och 
Tobbe tillräcklig för tv4 att satsa på ännu 
en säsong av ”I en annan del av Köping”.

Nu berättar Linda Hammar för För-
äldrakraft om året som gått, kändisska-
pet och kärleken.

Hur känns det att det blev en till som-
mar med filmteamet?

– Det känns kanonbra! Första året 
kändes det ovant i början att ha ett film-
team runt omkring sig, men man lärde 
sig ganska snabbt hur man skulle bete 
sig framför kameran. I år vande vi oss 
mycket snabbare och det gick som en 
dans framför kameran, berättar Linda 
Hammar.

I första serien fick vi se Lindas jakt ef-
ter kärleken och hur hon till slut fann 
den hos vännen Mats Halvarsson som 
också är en av huvudpersonerna i se-
rien.

– Vi är fortfarande väldigt kära och 
han håller fortfarande på och tar sitt 

körkort. Men jag kan inte avslöja vad 
som händer i den kommande säsongen. 
Lite spännande måste det ju vara också! 
skrattar hon.

Efter en skön och avslappnande jul-
helg i Borås är hon redo att börja jobba 
igen och komma tillbaka till vardagen.

Men hur har det egentligen blivit med 
vardagen sedan förra säsongen drog 
igång?

– Vi blev kända väldigt snabbt, men 
det har bara varit kul. Det har inte direkt 
påverkat vardagen i Köping. Jag jobbar 
fortfarande och lever som tidigare. 
Hösten har varit fantastisk och nu ser jag 
fram emot ett nytt år. Nu får vi se hur det 
går den här gången.

– I början när jag såg mig själv på tv 
förra våren kändes det först lite konstigt. 
Först kunde jag ibland känna ”men usch, 
vem är det som kommer där?” när jag 
såg mig själv, men sedan var det verkli-
gen bara kul.

På gruppboendet i Köping bor hu-
vudpersonerna Linda Hammar, Mats 
Halvarsson, Tobbe Jonsson och Micke 
Wiseby. De är alla drivande personer 
som njuter av livet och försöker ta vara 
på tiden så väl som möjligt. Mats jobbar 
fortfarande på att ta sitt körkort, Tobbes 
stora njutning i livet är kaffe och Micke 
är en hejare på att dansa och sjunga.

Hur har de andra i gänget tyckt att det 
varit med all uppmärksamhet?

– Alla har tyckt att det har varit väldigt 
kul! Så det har bara varit en succé att 
spela in serien, säger en glad Linda.

Och du kan verkligen inte avslöja nå-
got från den kommande säsongen?

– Haha! Nej, det kan jag inte. Det vore 
ju att förstöra spänningen. Det får du 
och tittarna se själva när serien drar 
igång, säger Linda.

Sist men inte minst frågar jag henne 
om hon är sugen på att göra ännu en 
säsong.

– Nu ska vi njuta av att den här sä-
songen sänds. Det har varit roligt att 
spela in en andra säsong. Längre än så 
har jag inte tänkt. Ibland har kändis-
skapet blivit lite för mycket, då får man 
se till att bromsa lite. Det är viktigt. 
Innan jul var det till exempel väldigt 
mycket.

Så hur det blir med Linda Hammars 
fortsatta tv-karriär är fortfarande okänt. 
Men en sak är säker, vi har en hel säsong 
med ”I en annan del av Köping” att se 
fram emot. Vännerna på gruppboendet i 
Köping är här för att ännu en gång roa 
och beröra tv-Sverige. ●

Första avsnittet sänds den 3 februari.

Linda Hammar 
Hon stormtrivs med sitt nya liv som tv-stjärna

Text: Sara Bengtsson
sara.bengtsson@faktapress.se

n

   

NAMN: Linda Hammar
ÅLDER: 35 år.
FAMILJ: Mamma, pappa och lillebror Filip.
BOR: Köping.
INTRESSEN: Bowling och att sjunga i 
gospelkör.
IDOL: Magnus Uggla.
MOTTO: Tänk alltid positivt! 

Fakta Linda Hammar

Tummen upp för den nya säsongen av En annan del av Köping som startar den 3 
februari! Linda Hammar roar och berör Sveriges tv-tittare igen. 
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Missa inte våra nyheter på webben!
Se www.foraldrakraft.se

På skottdagen i 
år anordnas 
Sällsynta dagen; 
både i Sverige 
och flera andra 
europeiska 
länder.
– Genom 
Sällsynta dagen, 

fredagen den 29 februari, vill vi öka den 
generella medvetenheten om att sällsynta 
diagnoser finns. Det säger Riksförbundet 
Sällsynta diagnosers förbundsordförande 
Elisabeth ”Lisa” Wallenius. Hon fortsätter:
– Skottdagen, som bara finns vart fjärde år, har 
valts för att representera sällsyntheten. Vi hoppas 
att den första Sällsynta dagen blir en framgångs-
rik dag! Dessutom firar Riksförbundet Sällsynta 
diagnoser tioårsjubileum i år.

Sällsynta dagen genomförs i den anrika 
festlokalen Nalen, mitt i Stockholm. Under 
dagen anordnas ett seminarium om vården för 
sällsynta diagnoser. På kvällen blir det 
jubileumsfest med underhållning. 
Vårdseminariet inleds av statssekreterare Karin 
Johansson som är socialminister Göran 
Hägglunds närmaste medarbetare. 

Kronprinsessan Victoria närvarar för att dela 
ut vårt stipendium som har grundats av den 
välkände inspirationsföreläsaren David Lega, 
som också medverkar.

Sällsyntheten i sig innebär en speciell 
situation: med komplicerade och livslånga 
funktionshinder, och bristfällig eller obefintlig 
kunskap om de sällsynta diagnoserna hos 
samhällets instanser. Lisa fortsätter:

– Vi använder det till synes paradoxala 
budskapet ”Sällsynt men inte ovanlig”. 
Innebörden är att det sammantaget finns 
många som har en sällsynt diagnos, eller är 
närstående till någon som har en sådan 
diagnos; även om det endast är ett fåtal i 
varje enskild diagnosgrupp.

De flesta sällsynta diagnoser är syndrom. 
Det innebär att flera olika symtom ingår. Detta 
leder ofta till omfattande och mångfacettera-
de funktionshinder, något som innebär 
kontakter med många olika medicinska 
specialister. Sällsyntheten som sådan, och 
diagnosernas komplexitet, innebär att bristen 
på kunskap om dessa diagnoser är omfattan-
de och allvarlig inom hela vårdsektorn. Det 
resulterar i felbehandlingar, som i sin tur 
innebär ett ökat lidande, felaktigt utnyttjade 
vårdresurser och därmed onödiga vårdkost-
nader. Patienterna, eller deras anhöriga, 
tvingas också själva ta på sig rollen som 
planerare av olika vårdinsatser.

Lisa anser att frågan om vård och omsorg 
för de sällsynta diagnoserna måste tas på 
allvar.

– Ingen förnekar att 
alternativa sätt behövs 
för arbetet med de 
sällsynta diagnosgrup-
perna. Men förståel-
sen som vi möts av 
måste även leda till 
handling, betonar hon. 
Förbundet vill, genom 
att få fokus på 
sällsyntheten,
tydliggöra att politisk 
handlingskraft behövs 
på riksnivå. Dagens 
decentraliserade vård 
är inte uppbyggd med tanke på dem som har 
sällsynta funktionshinder. Vården för de 
sällsynta diagnosgrupperna måste därför, 
enligt förbundets åsikt, centreras till nationella 
medicinska center. 
– Nytänkande är nödvändigt om vården för 
sällsynta diagnoser ska förbättras, understry-
ker Lisa Wallenius.

Kronprinsessan
Victoria medverkar 
på Sällsynta dagen.

Första Sällsynta dagen – med fokus på vården

 Läs mera om Riksförbundet Sällsynta 
diagnoser och Sällsynta dagen:
www.sallsyntadiagnoser.nu
www.sallsyntadagen.nu (kampanjhemsida)
Riksförbundet Sällsynta diagnoser
Box 1386, 172 27 Sundbyberg
Telefon 08-764 49 99

Bertil Ericson / SCANPIX

Information från Riksförbundet Sällsynta diagnoser

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
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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

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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Det handlar om din trygghet på nätet!
Alla som använder Internet idag har tillgång 
till mängder av information som kan besvara 
frågor om hälso- och sjukvård. Sökmotorer 
söker brett och erbjuder oftast långa listor med 
dokument från en mängd källor. Det är viktigt 
att du kritiskt granskar informationen och 
bl a tar reda på vem eller vilka som står bakom 
webbsidan samt om texten är aktuell. Det är 
först då du kan göra din bedömning av materi-
alets trovärdighet.

Läkemedelsföretagen inom LIF följer idag 
”Regler för läkemedelsinformation”, ett etable-

rat etiskt regelverk för information om läkeme-
del. Läkemedelsbranschen har tagit ytterligare 
ett steg mot tryggare informationssökning på 
nätet genom en egen kvalitetsmärkning. LIFs 
kvalitetsmärke står för att informationen på 
läkemedelsföretagets webbsida är balanserad, 
saklig och aktuell. Att reglerna efterföljs över-
vakas fortlöpande av läkemedelsindustrins 
oberoende granskningsinstanser.

Titta efter symbolen nästa gång du söker 
information
– det handlar om din trygghet på nätet!

Läkemedelsindustriföreningen, LIF, är branschföreningen för forskande läkemedelsföretag verksamma 
i Sverige. LIF har drygt 70 medlemsföretag vilka står som tillverkare för 92% av alla läkemedel som säljs i Sverige. 

Läs mer om företagen och LIFs kvalitetsmärke på www.lif.se.

LI
F 

08
01

FK_0801_s74-75.indd   75FK_0801_s74-75.indd   75 08-01-11   10.59.2608-01-11   10.59.26



Returadress: 
FaktaPress AB
Backebogatan 3
129 40  Hägersten

B-POSTTIDNING
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