
”Jag litade 
inte på någon”
INTERVJU MED JENNY LEXHED
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Om barn och unga i behov av särskilt stöd NR 2 
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Jenny ville göra allt själv i kampen med 
sonens funktions nedsättning. Ambitionen 
knäckte henne, men nu är hon tillbaka 
och delar med sig av sina erfarenheter.

Tvångsvårdad, 
utskriven och 
tillbaka hos familjen

> Möt sju 
familjer
Assistansen 
förändrar 
deras liv

> På läger 
med världs-
mästaren
Lägret blev 
ett startskott 
för David

KOLLO! – PLANERA MED OSS!

Sören Olsson 
Om konsten 
att säga ja 
till sitt barn

Josefis ”När bitarna föll på plats” är en av böckerna som vi presenterar.
59 BOKTIPS  – VI GUIDAR I BOKDJUNGELN 

FK_0802_s01_omslag_v08.indd   1FK_0802_s01_omslag_v08.indd   1 08-03-07   00.08.5108-03-07   00.08.51



>> HELA DETTA UPPSLAG ÄR ANNONS <<

FK_0802_s02-3_assistansia.indd   2FK_0802_s02-3_assistansia.indd   2 08-03-07   00.12.4908-03-07   00.12.49



FK_0802_s02-3_assistansia.indd   3FK_0802_s02-3_assistansia.indd   3 08-03-07   00.12.5908-03-07   00.12.59



24 Sonens funktionsnedsättning höll på att knäcka 
Jenny Lexhed, grundare av succéföretaget 

Talarforum. I en allt mer desperat kamp för att hjälpa 
sonen försökte hon skapa en helt egen träningspedago-
gik. Det slutade med en mardrömsvistelse bakom lås 
och bom på en psykiatrisk avdelning. Men nu har hon 
kommit tillbaka och delar med sig av sina erfarenheter. 

Tema: Länge leve assistansen
34  Assistenterna gör ett 

underbart jobb! De 
kommer som en frisk fläkt när 
man själv är slutkörd. Det 
berättar Jenny Dahrné, 
förälder till nio åriga Rebecka. 
Det är bara ett av de ”guld-
korn” från assistansvärlden 
som vi lyfter fram i denna 
utgåvas stora tema.

62 Ett skytteläger i somras, med 
handledning av världsmästa-

ren Jonas Jacobsson och tillsammans 
med åtta andra ungdomar, blev ett 
startskott för David Damberg, som nu  
tränar luftgevärsskytte en gång i 
veckan. ”Nu håller David på att ta 
guldmärket”, säger mamma Ann 
Damberg.

kraft
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Heta boktips
76 Föräldrakrafts stora bokguide rymmer 

massor av spännande läsning och värde-
full kunskap. Vi tipsar om massvis av nya böcker 
inom kategorier som lättläst, specialpedagogik och 
självbiografier. 

På camp med världsmästaren

David Damberg får tips 
av Jonas Jacobsson.

”Vi har väntat ett år på bostad”
74 Föräldrakrafts jurister svarar på läsarfrågor. ”Vi har fått ett 

beslut om bostad med särskild service för vår son, men nu har 
vi fått vänta ett år utan att bli erbjuden en plats. Vad kan vi göra?” 

Hon kämpar mot ny ersättning
20 ”Katastrof. Nu blir det omöjligt att resa och 

mycket svårare att få jobb.” Det säger Jessica 
Smaaland som dragit igång en namninsamling mot 
propositionen om ny assistansersättning.
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76 GUIDE: Massor av nya böcker
16 ”LSS är en mycket bra lag 

som verkligen behövs”, 
säger Elisa beth Wallenius i 
Handikapp förbunden som nu har 
bestämt sig för att slåss för att 
kommunerna även i fortsättningen 
ska ha ansvar för LSS-insatserna.
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tydligen väljer att inte ta reda 
på fakta. 

På Föräldrakrafts webbsajt 
finns många läsvärda kom-
mentarer, ofta med direkt 
koppling till egna erfarenheter. 
Surfa in och läs kommentarer-
na till artiklar som ”Försäk-
rings kassan vill ha rättning i 
ledet” (sök på Försäkrings-
kassan så hittar du den). 

År 2008 har börjat väldigt bra 
för tidningen som i september 
fyller två år. Våra läsarenkätet 
visar att tidningen är synnerli-
gen uppskattad. 

Vi kommer att vara aktiva i 
många sammanhang under 
året och du kan bland annat 
möta oss under Almedals-
veckan i juli och på Ett Bra Liv 
på Stockholms mässan 9–11 
september, där vi hoppas få 
träffa många läsare och 
diskutera aktuella frågor. Vi 
har inlett ett samarbete med 
Stockholmsmässan för att 
hjälpa till att göra Ett Bra Liv 
till en mässa som lever upp till 
namnet även när det gäller 
barn, unga och unga vuxna. 

Välkommen till detta rekord-
tjocka nummer. Att tidningen, 
liksom webben och vårt 
elektroniska nyhetsbrev, nu får 
allt större genomslag bygger 
mycket på den täta kontakten 
med er läsare. Fortsätt att höra 
av er med tips och synpunkter. 
Maila mig på valter.bengts-
son@faktapress.se eller ring 
08-4100 5636.

Valter Bengtsson

På vår 
webbsajt 
fi nns 
många 
läsvärda 
kommen-
tarer, 
ofta med 
direkt 
koppling 
till egna 
erfaren-
heter. 

”

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

D
en 5 april i år är det 
tusen dagar kvar tills 
Sverige ska vara 
tillgängligt enligt den 
plan som riksdagen 

antagit. Nu vill vi se att politiker, 
höga chefer, restaurangägare, 
rektorer och andra makthavare 
tar krafttag och ser till att 
tillgängligheten verkligen går 
framåt. Det är dags att sluta 
låtsas att det är någon annans 
bord – tillgänglighet är en fråga 
för alla.

Bakom kulisserna anar man 
ibland ett maktspel som inte 
inte gynnar den miljon svenskar 
som har funktionsnedsättning-
ar. Men spåren är tydliga. 
Regeringen väljer att inte 
förbjuda otillgänglighet i den 

nya diskrimineringslagen. 
Försäkrings kassan inför i tysthet 
nya riktlinjer för assistansersätt-
ning vilket riskerar att försvåra 
livet för de mest utsatta. 

Kommuner och landsting 
lobbar samtidigt för att staten 
inte ska lägga kostnader på dem 
för stöd och service till personer 
med funktionsnedsättningar. Då 
lyckas man samverka! Men när 
det gäller att ge stöd till familjer 
som har barn med exempelvis 
Asperger syndrom är det så 
mycket svårare för dem att göra 
rätt. 

Häromdagen anklagade 
Länsstyrelsen i Stockholm fem 
kommuner – Nacka, Norrtälje, 
Södertälje, Österåker och 
Stockholm – för att riskera 
ungas liv och hälsa genom att 
bristande samarbete.

Utvecklingen präglas av nya 
tuffare regleringar. För säk rings-
kassan är ett exempel på detta. 
Vid Sällsynta dagen i Stockholm 
den 29 februari berättade 
professorn och barnläkaren 
Anders Fasth att han upplever 
en hårdnande attityd som blivit 
ett generellt problem vid 
ansökningar om vårdbidrag, 
bilstöd etcetera. Som exempel 
tog han två familjer med barn 

med svåra immunbristsjukdo-
mar. Den ena familjen får 
förlängd föräldrapenning för 
att ha råd att ta hand som sitt 
barn, den andra får ingen-
ting. Problemet är, enligt 
Anders Fasth, att Försäk-
ringskassan inte förstår 
sjukdomen, inte lyssnar och 
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 Det har varit många tårar, tankar och ensamma kvällar där jag 
har suttit bredvid min son och tittat på honom och tänkt; detta 
skall jag fi xa. Vi skall hitta vår egen väg i livet med vänner 
och familj.
 Som mamma så känner Du igen stressen, tröttheten och att inte 
ha tid för sig själv. Jag jobbade heltid och hade då inte tid 
till att utvecklas med Sebastian. Idag är jag anställd som per-
sonlig assistent åt Sebastian och kan lägga ner min kraft och 
själ på honom.
 Varken kommunen, Försäkringkassan eller habilitering har frå-
gat om hur jag mår? Jag har aldrig vetat något om personlig as-
sistans förrän en annan mamma tipsade mig om att ringa Veronica 
Hedenmark, VH assistans.

VH assistans är ett företag som grundades av Veronica Hedenmark 1997. Vi har 10 års
erfarenhet av att arbeta för barn, ungdomar och vuxna med funktionshinder. Idag är vi
225 medarbetare som arbetar som personliga assistenter från Lycksele till Malmö.
VH assistans är ett företag där assistenter och brukare får möjlighet att växa och ut-
vecklas tillsammans. Detta kräver respekt, lyhördhet och en empatisk förmåga av såväl
ledare som personliga assistenter.

VH assistans utför rekrytering, utbildning, gruppresor, hand
ledning samt friskvård. Vi har egen Jurist, Kurator och Mas-
sör för att hjälpa Dig med funktionshinder på bästa sätt.
VH assistans hjälper till med myndighetskontakter samt
skriver ansökningan om personlig assistans, så att Du kan
ägna Din tid åt annat. 
Välkomna att kontakta oss!

Göteborg 031-58 29 29
Stockholm 08-22 29 29
Falun 023-29 29 9

Gävle 026-12 29 29
Mora 0250-149 29
Halmstad 035-18 20 59

vhassistans@vhassistans.se
www.vhassistans.se

Nyhet
Nytt kontor i Lycksele, 
öppnat i januari 2008. 

Ring regionschef
Sara Öjbrandt 
0950-170 29
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HÄR ÄR VI kraft

Hej, det är vi som gör Föräldrakraft!
Här svarar vi på frågan: Vad gör du helst på fritiden?

Lotta Appelqvist, 
inspiratör och annons-
försäljning: Jag tar det 
lugnt och slappar, kollar 
på tv och läser deckare.

Benny Eklund, 
marknadsansvarig: 
Spelar tennis och går 
promenader med familjen.

Mikael Nyberg, reporter/
formgivare: Myser med 
barnen i läs- och teve soffan.

Valter Bengtsson, 
ansvarig utgivare: Är 
hemma, tar det lugnt och 
pysslar med lite av varje.

Katarina Nyberg, frilans-
reporter: Aktiverar min 
hund (en energisk pumi 
som heter Ibszon), vi tränar 
agility. Läser deckare och 
romaner.

Sara Bengtsson, chefredak-
tör (just nu tjänstledig för 
studier men är åter i 
sommar): Syr kläder. 

Sören Olsson, krönikör:
Umgås med familjen och 
vänner.

Annette Wallenius, 
kundtjänst: Mycket tid går åt 
till skolan. Annars är pingis 
och promenader rätt skönt 
just nu.

Medarbetare 
i detta nummer:

ANNA-LENA 
AHLSTRÖM,
fotograf

– Bakar med min son 
Ivan som är 5 1/2 år, 
eller om det är snö, 
åka skidor eller snow-
board med honom och 
min sambo. 

Månadens citat:
”Det är nog 
lika svårt för 
en assistent att 
hitta rätt kund 
som det är för 
kunden att hitta 
rätt assistent. ”
Anna Starck, 34 år

Vi har kontor på 
Ekenbergsgatan i Stockholm, 

boka gärna ett besök!

Föräldrakrafts 
webbsajt 
växer och växer 

Nu hittar du även:
■ Forum för debatt
■ Privatannonser
■ Guiden med tips om kollo, 
assistansanordnare och 
organisationer.

■ Tyck till om detta nummer av 
Föräldrakraft i vårt forum på 
foraldrakraft.se!

■ Du har väl beställt vårt digitala 
nyhetsbrev? Du får det varje 
torsdag via e-post och det är 
helt gratis! Beställ på 
foraldrakraft.se

Välkommen till
foraldrakraft.se

Gratis nyhetsbrev en gång i veckan, 
beställ på www.foraldraft.se
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HÄR FINNS 
KUNSKAP
www.socialstyrelsen.se/ovanligadiagnoser
Vill du veta mer om en ovanlig diagnos? 
I Socialstyrelsens databas finns utförliga beskrivningar av över 200 olika sällsynta 
sjukdomar och syndrom. Här kan du inte bara läsa om orsak och symtom, du får också 
veta hur diagnosen ställs och hur sjukdomen kan behandlas. Här finns även kontakt-
uppgifter till föreningar och organisationer och information om pågående forskning.  

Alla texter i databasen tas fram i nära samarbete med ledande medicinska 
experter, patientföreningar och handikapporganisationer. 

Databasen utvecklas av SmågruppsCentrum – Nationellt informationscentrum för 
ovanliga diagnoser. Vänd dig till oss om du behöver hjälp med att hitta information.

Telefon: 031-786 55 90
E-post: smagruppscentrum@gu.se
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Välkommen till vår webb

V
i föräldrar har ett stort 
ansvar. 

Jag tänker inte bara det 
mest självklara – att vi 
ska ta hand om och 

vårda våra barn. 
Jag tycker att vi även har ett ansvar 

inför våra barn att lära dem att växa i 
sin egen potential. En potential som vi 
föräldrar inte har rätt att försöka styra 
eller manipulera genom våra egna 
förväntningar på vad som är ett bra och 
värdefullt liv.

Vi har gjort något fantastiskt i den 
stund vi skapade liv. Barnen är vår gåva 
till världen. 

De bär med sig sin egen inneboende 
potential att växa till att bli stora 
personligheter. 

Men hur ska vi kunna veta vad de bär 
med sig för frön? Hur ska vi kunna veta 
vad de ska växa upp och bli för männis-
kor?

Vi kan inte veta det, för det står 
skrivet i framtidens bok. 

Därför anser jag att vår prövning 
istället består i att våga säga Ja. Det är 
nåt som vi behöver träna mycket på!

Det är smärtsamt att inse hur ofta vi 
säger nej till våra barn. Vi säger nej när 
de vill gå ut och dansa i regnet. För vi 
tänker att de kanske kan bli kalla och 
sjuka.

Men när vi säger nej till deras längtan 
så kanske vi också stänger till om deras 
inneboende drivkraft att utforska sitt 
eget liv och sina möjligheter och 
begränsningar.

Nittionio gånger av hundra säger vi 
nej till våra barns önskningar.

Varför?
Jag tror att det beror på att vi egent-

ligen vill dem så väl.
Vi vill till varje pris skydda våra barn 

från sådant som kan skada dem. Vi vill 
inte att de ska behöva utstå smärtan i 
att misslyckas.

Vi vet genom vår egen erfarenhet att 
livet kan vara farligt. Så vi skyddar 
barnen från allt möjligt, så att de slipper 
genomlida samma smärtsamma 
upplevelser som vi en gång gjorde. 

Vi säger även nej till sådant som till 
en början inte kan ses som särskilt 
farligt. 

Men våra hjärnor tänker i flera led. 
Vi drar slutsatser av händelser som 

ännu inte har skett.
Om ett barn vill klättra i träd så säger 

vi nej för att vi inför vår inre syn ser att 
det kan ramla ner och göra sig illa.

Men frågan är om det verkligen gör 
dem tryggare?

Istället för att stoppa deras nyfikenhet 
kanske vi kan lära dem hur de ska 
klättra i träd så att de slipper ramla ner 
och göra sig illa. 

Vi kan lära dem alla våra egna knep 
som vi lärde oss när vi själva klättrade 
omkring och utforskade hur världen 
såg ut från trädens toppar.

Vi kan lära våra barn vilka grenar 
man ska undvika och vilka som bättre 
lämpar sig för att klättra på. 

Men vi undviker situationen genom 
att säga nej till barnets inneboende 
längtan efter att få klättra i träd.

Jag tror att det skadar deras känsla för 
vad som är möjligt och vad som är 
omöjligt i det framtida livet.

Säger vi nej till dem som barn så 
kommer de aldrig heller senare i livet 
att utforska trädets universum. 

De kommer aldrig att dansa runt i ett 
hällande regn när de blir äldre. De låter 
bli. Och min känsla är att de även blir 
rädda för att testa sin förmåga att växa 
till sin fulla potential om de aldrig får 
testa sina gränser och bli uppmuntrade 
av oss föräldrar. Och ibland måste de få 
misslyckas fullständigt. För i misslyck-
andet växer de ofta mer än när de lyckas 
omedelbart.

Om vi föräldrar kan träna oss i att 
säga Ja till barnens längtan och erbjuda 
dem vår erfarenhet av klättrande i träd 
och dansande i regn, så kanske de till 
slut kan klättra lite högre än vad vi en 
gång kunde. 

Och de kanske vågar dansa en lite 
längre stund i regnet. 

Sören Olsson

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

Nr 3, 2008. (MAJ 2008)
KOMMUNIKATION. 
BÄSTA WEBBSAJTERNA. 
RÄTTIGHETER I SKOLAN.
NÄTVERK & ORGANISATIONER.

NR 4, 2008 (AUGUSTI 2008)
HJÄLPMEDEL. 
FORSKNING. 
LÄSA OCH SKRIVA.

NR 5, 2008 (OKTOBER 2008)
BARNSJUKHUS. 
PENGAR.
PSYKISK HÄLSA.

NR 6, 2008 (DECEMBER 2008)   
FIXA ARBETE.  
KÄRLEK OCH RELATIONER. 
IT & DATORER.
SKOLA.

Sören Olsson

Nyheter, reportage & tips hittar du på 
vår webbsida www.foraldrakraft.se
Där kan du även beställa vårt digitala 
nyhetsbrev.

”Men när vi säger 
nej till deras läng-
tan  kanske vi också 
stänger till om deras 
inneboende drivkraft 
att utforska sitt 
eget liv.” 

Teman på gång
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Namn: Maria Stablum.
Ålder: 33 år.
Familj: Min man Peter och våra två barn 
William 5 år och Ebba 3 år. 
Yrke: Revisor men byter jobb till 
redovisningskonsult.
Fritid/intresse: Träna, stavgångsprome-
nader, skidåkning, resa och så givetvis 
att umgås med nära och kära! 

Bästa fritidsaktivitet för Ebba: Just nu 
är det Upp & Ner gympan som vi gått 
på sedan Ebba var 10 månader. Om 
något år ser jag fram emot sim- och 
dansskola!

Varför läser jag Föräldrakraft? För att 
vår dotter Ebba har Downs syndrom! 
Föräldrakraft är en högaktuell tidning 
som har reportage om intressanta och 
bra frågeställningar. De senaste intervju-
erna med Olle Öberg, Left is Right, 
Signhild Arnegård Hansen, Svenska 
Lantchips, och Charlotte Petri 
Gornitzka, Rädda Barnen gör att man 
får energi, för det är föräldrar som 
verkligen kämpar för att ge sina barn 
med särskilda behov samma rättigheter 
och utvecklingsmöjligheter som sina 
barn utan särskilda behov. Jag blir 
otroligt peppad av sådana reportage! 

Ett reportage som jag vill läsa: Fler 
reportage från skolor där inkludering i 
vanlig grundskola verkligen fungerar! 
Att hitta en skola, en rektor och lärare 
som verkligen tror på att inkludering är 
oerhört viktigt för oss och inte minst för 
Ebbas utveckling!

Mina egna erfarenheter av funktions-
nedsättningar: När Ebba föddes för 
snart tre år sedan visste jag inte mycket 
om Downs syndrom och hade ett stort 
behov av att prata med föräldrar som 
hade barn med DS som var lite äldre. Jag 
minns att alla föräldrar sa samma sak: 
”Gråt inte så mycket, våra barn har 
berikat oss så otroligt mycket!” Jag vet 
att jag tänkte, ”vadå lätt för dem att 
säga” men idag kan jag skriva under på 
vartenda ord de sa. Visst var första året 
med Ebba tufft innan vi hunnit läsa på 
om allt vi ville. Kunskap och informa-
tion har underlättat väldigt mycket och 
gjort oss mycket mer medvetna och 

lugna vad som är viktigast för Ebba och 
hennes utveckling.  

Det här tycker jag...
... om habiliteringen och vanligt folk:
Jag tycker det är trist att gemene man 
har så låga förväntningar på barn och 
vuxna med särskilda behov. Det är också 
trist att de flesta föräldrarna till barn 
med särskilda behov får kämpa så för att 
ge sina barn de rättigheter de har. 
Habiliteringarna i landet borde jobba 
mycket mera med att coacha föräldrar-
na istället för att tycka synd om 
och klappa dem på ryggen och sä-
ga att ”det går nog bra, tänk på att 
ditt barn är så litet, hon eller han 
är så duktig”. 

Det här vill jag ändra på: 
Politikernas attityd till inklude-
ring i vanlig grundskola. Om man 
skulle sätta in mer specialistkom-
petens i vanlig grundskola för alla 
sorters behov som autism, 
dyselexi, ADHD och Downs 
syndrom skulle hela samhället 
vinna på det i längden. Idag har 
inte förskolor och skolor råd med 
att tillsätta resurser i den mån det 
behövs om inte föräldrarna 
verkligen kämpar för det och det 
är trist för alla föräldrar orkar 
inte och ska inte heller behöva 
göra det. 

Organisation/nätverk som är 
bra att vara med i: Det är alltid 
bra att vara med i de nätverk som 
ger energi. Vi anmälde oss till 
Svenska Downföreningen samma 
vecka som Ebba föddes just för 
att träffa föräldrar i samma 
situation. I början var det oerhört 
viktigt för mig att få prata av mig 
även om detta behov minskat 
men det är väldigt skönt att 
ibland ta upp telefonluren och få 
”älta” när något känns tungt. Det 
har betytt jättemycket att få prata 
med föräldrar som har barn som 
är några år äldre än Ebba. De har 
blivit förebilder och mentorer 
som är oersättliga. 

Det bästa råd jag har fått:
Irene Johansson, professor  och 
grundare och av Karlstad-
modellen som säger: ”Det är 
bättre att förekomma än att 
föregås.” Vänta inte in och se vad 
ditt barn kan utan ge honom eller 
henne rätt verktyg för att klara av 
så mycket som möjligt. Givetvis 

har vi alla olika förutsättningar men 
man kan inte bara sitta med armarna i 
kors och tro att allt går av rena farten. 

Det bästa med våren: Att Ebba ska 
slippa ta på sig alla vinterkläder, främst 
vantarna och så vinterstövlarna! Annars 
så saknar jag snön jättemycket! ●

Andra föräldrar har blivit förebilder 
och mentorer som är oersättliga

Lediga platser finns
i förskolan och skolan.

Välkommen att 
kontakta oss!

Foto: Moncia Nielsen, Nutek

”Det är alltid bra att 
vara med i nätverk som 
ger energi.”
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Nytt forum där syskon vågar prata: ”Behovet är 
enormt” (kan kapas så att vi får plats med dragrubbe)
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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

Daglig verksamhet enligt LSS § 9 samt stöd enligt SoL i Stockholm och Skåne.

ämställdhetsminister 
Nyamko Sabuni överläm-
nade nyligen ett förslag till 

ny sammanhållen diskriminerings-
lag till Lagrådet. ”Ett svek”, säger 
handikapprörelsen och får visst 
medhåll av ministern.

Är du besviken personligen för att 
bristande tillgänglighet inte kommer 
med i den nya diskrimineringslagen?

– Ja det är jag, för jag vet att det är en 
av de saker som man väntat mest på, 
men underlaget har varit så dåligt att 
det inte gick att få med det.

DHR kallar ditt förslag ”ett svek” i 
ett uttalande idag. Ser du det också 
som ett svek?

– Ja, det skulle jag också ha gjort om 
jag vore med i DHR. Mitt besked till 
dem är att bristande tillgänglighet är 
en viktig fråga och jag ska återkomma 
skyndsamt. Under mandatperioden av-
ser jag att komma med konkreta för-
slag på hur vi ska förbättra tillgänglig-
heten i samhället.

Vad är det egentligen som hindrar 
att bristande tillgänglighet kommer 
med i den nya diskrimineringslagen? 
Det handlar ju bara om att ställa krav 
på ”skäliga åtgärder”?

– Men vad är då skäliga åtgärder? Det 
måste vi fastställa. När man har sagt att 
något är diskriminering måste det ock-
så kunna dömas som diskriminering i 
domstolar. Det får inte bli så att dom-
stolar ska sitta och tänka på vad som är 
skäligt eller inte, för dyrt eller inte. Det 
som är diskriminering ska kunna fast-
ställas som diskriminering och med 
det underlag vi har idag skulle det inte 
bli tillräckligt tydligt.

Det är det som den nya utredning-
en ska titta på?

– Vi ska utreda hur vi ska för-
bättra tillgängligheten och 
om det är bäst att göra det 
via diskrimineringslagstift-
ningen eller andra lagar. Både 
jag och folkpartiet tycker att 
bris tande tillgänglighet är en 
diskrimineringsfråga men det 
är inte så enkelt och självklart 
som i det politiska talet. Det 
måste även ses utifrån ett juri-
diskt perspektiv och vad som är möj-
ligt eller omöjligt att utdöma.

Andra länder, som USA och Eng-
land, har redan ett system där bristan-
de tillgänglighet är diskriminering. 
Kan inte Sverige göra på samma sätt?

– Jo, men då skulle diskriminerings-
kommittén ha utrett de erfarenheter 

som finns i till exempel Stor bri tan-
nien. Det saknas inte erfaren-

het men vi behöver utreda 
frågan även ur de perspek-
tiven, och det finns inte i 
kommitténs betänkande.

Vilka är de viktigaste 
förbättringarna i den nya 
lagen?

– Att diskriminerings-
grunden nu gäller på alla 
samhällsområden, även 

när det gäller socialtjänst, hälso- och 
sjukvård, socialförsäkringssystemen 
och så vidare. Så har det inte varit tidi-
gare. /vb

Nyamko Sabuni. 
 Foto: Pawel Flato

Nyamko Sabuni om nya diskrimineringslagen: 

”Jag är också besviken”
J

Fakta ”Höga diskriminerings-ersättningar ska avskräcka”

■ Den nya diskriminerings-
lagen ersätter sju lagar, 
däribland jämställdhets-
lagen.
■ Diskrimineringslagen ska 
motverka diskriminering på 
grund av kön, könsöverskri-
dande identitet eller uttryck, 
etnisk tillhörighet, religion 
eller annan trosuppfattning, 
funktionshinder, sexuell 
läggning och ålder.
■ Två nya diskriminerings-
grunder föreslås; ålder och 
könsöverskridande identitet 
eller uttryck. Det blir alltså 

förbjudet att till exempel 
neka någon anställning med 
hänvisning till personens 
ålder.
■ En ny ”diskriminerings-
ersättning” införs och 
ersätter dagens skadestånd 
för kränkning. Enligt 
regeringen ska ersättningen 
vara betydligt högre än 
dagens skadestånd, så att 
den har en avskräckande 
och förebyggande effekt.
■ En ny myndighet, 
Disk rimineringsombuds-
mannen, ersätter dagens 

system med fyra olika 
ombudsmän mot diskrimi-
nering. Den sam manslagna 
myndigheten ska få större 
tyngd och auktoritet än en 
separat för varje diskrimi-
neringsgrund. En samman-
slagen myndighet markerar 
tydligare att alla människor 
är lika i värde och 
rättigheter och att det inte 
finns några hierarkier 
mellan olika diskrimine-
ringsgrunder, menar 
regeringen.

NÄSTA UPPSLAG: 97 procent av riks-
dagsledamöterna sa ja – före valet.
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21 mars Y Internationella dagen för Downs syndrom 
Den 21 mars firas World Down Syndrome Day. Datumet är valt med omsorg. Den 
21 dagen i den tredje månaden symboliserar den trippel av kromosom nummer 21 
som personer med Downs syndrom bär. 

Syftet med dagen är att sprida kunskap kring vad Downs syndrom innebär och 
världen över anordnas olika aktiviteter för att sätta fokus på Downs syndrom.

Syftet med Svenska Downföreningen är också att stödja personer med Downs 
syndrom, deras familjer, anhöriga och personal genom att samla och sprida kunskap 
om diagnosen samt ordna aktiviteter som stimulerar och inspirerar:

* Lägerverksamhet 

* Utbildningsprojekt för personal inom främst förlossningsvården 

* Kunskapsbanken om Downs syndrom 

* Arbetsgrupper för t.ex. etiska frågeställningar kring fosterdiagnostik, skolfrågor, 
stöd till ett barnhem i Ukraina   

För att stödja vår verksamhet är du 
varmt välkommen som medlem! 

om Downs syndrom

ÅRSMÖTE MED SEMINARIUM DEN 5 APRIL

Medlemmar hälsas varmt välkomna till en givande eftermiddag tillsammans!

INSPIRATIONSTRÄFF DEN 17 MAJ

Glada Hudik bjuder in oss bakom scenen inför föreställningen av Elvis på Cirkus.
Karl Grunewald föreläser ”Från idiot till medborgare” – 100 år av omsorg om de 
utvecklingsstörda.

För mer information och anmälan besök  

www.svenskadownforeningen.se
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ela 97 procent av riksda-
gens ledamöter tyckte att 
brister i tillgänglighet ska 

förbjudas i den nya diskriminerings-
lagen. Så var det före valet. Nu 
tänker Handikappförbunden 
påminna landets politiker om löftet 
de gav i en enkät hösten 2006.

Ingemar Färm, ordförande för HSO 
Handikappförbunden, är mäkta irrite-
rad över att regeringen har föreslagit 
att den nya diskrimineringslagen inte 
ska omfatta bristande tillgänglighet.

– Det förvånar mig att det är just 
folkpartiet som går i spetsen för detta, 
trots att man tidigare varit tydlig före-
språkare för att bristande tillgänglighet 
ska ingå i lagen, säger Ingemar Färm 
till Föräldrakraft.

– Vår ambition nu är att få fram ett 
nytt tydligt löfte från politikerna om 
att diskrimineringsutredningens för-
slag ska genomföras. Det enda reger-
ingen hittills har sagt är att man ska 

åter komma i frågan och det är noll 
värt, sä ger Ingemar Färm.

När Handikappförbunden strax före 
valet 2006 frågade riksdagsledamöter-
na om de stödjer utredningsförslaget 
om att bristande tillgänglighet ska vara 
straffbar svarade 97 procent av de som 
deltog ”ja”.

Det var dock långtifrån alla politiker 
som deltog i enkäten. Bäst på att svara 
var kristdemokraterna som deltog till 

70 procent. Sämst var moderaterna 
som lämnade ett luddigt gruppsvar.

Handikappförbunden gladde sig än-
då åt resultatet och kallade till press-
möte under rubriken ”Dags att korka 
upp champanjen”.

Men när regeringen i början av 2008 
presenterade förslaget till ny diskrimi-
neringslag var bristande tillgänglighet 
borttaget.

– Ett svek från alla de politiker som 
före valet sa att detta var en viktig frå-
ga, säger Ingemar Färm. När det brän-
ner till viner partipiskan.

Under våren tar Handikapp förbunden 
ställning till hur man ska gå vidare i 
kampen.

Kommer ni att kontakta alla riks-
dagsledamöter som före valet lovade 
stödja diskrimineringsutredningens 
förslag?

– Ja på ett eller annat sätt hoppas vi 
kunna göra det. Det är vår ambition att 
vi ska tvinga alla att förklara sig, säger 
Ingemar Färm. /vb

Många av dagens ministrar sa ja, 
innan de blev ministrar.  Foto: Pawel Flato.

appagrupper lanseras som 
ett nytt sätt att klara de 
kriser som familjer ofta 

upplever när något barn i familjen 
har ADHD eller andra funktions-
nedsättningar.

– Ofta tar mamman över och pappan 
kan lätt hamna i skymundan, säger Ag-
neta Sjöbeck som ansvarar för RBU-
projektet ”Föräldrar ni kan” som drivs 
med medel från Allmänna arvsfonden.

Idén om separata pappa grupper har 
växt fram inom projektet som starta-
des 2005 och som avslutas nu i mars.

Projektet är en unik satsning på fa-
miljer som har barn med ADHD.

– Minst ett barn i varje skolklass har 
ADHD. Det saknas inte kunskap om 
dessa barns funktionsnedsättning men 

sällan sätts fokus på familjerna runt 
om kring, säger Agneta Sjöbeck.

För många familjer blir 
det kaos, kris och skils-
mässor.

– Även syskonen drab-
bas hårt när all energi 
fokuseras på en person i 
familjen. Ofta tvingas de 
ta en mer vuxen roll än 
de annars skulle behöva. 
Inte sällan känner de 
skam över att deras sys-
kon är annorlunda, sä-
ger Agneta Sjöbeck.

Projektet har bland 
annat arbetat med att skapa mötesplat-
ser där familjer kan utbyta erfarenhe-

ter, både i form av studiecirklar och på 
internet.

I norra Sverige har ett informa-
tionspaket tagits fram, 
för att föräldrar ska få 
information om vad 
som är viktigt att veta 
om deras barn som fått 
diagnos.Det innehåller 
information om myn-
dighetskontakter och 
adresser till organisa-
tioner som kan stötta 
och hjälpa. Paketet ska 

delas ut  till föräldrarna när barnet får 
en diagnos. /vb

Mer information finns på RBU:s 
hemsida www.rbu.se 

Aktiv pappa - Per 
Ullman sprider pro-
jektet i Uppsala.

97 procent av riksdagsmännen sa ja – före valet

H

Pappagrupper 
nytt sätt att 
klara krisen 

Illustration: Stefanie Timmermann

Agneta 
Sjöbeck.

Unikt projekt för 
familjer med barn 
med ADHD

P

Aktiv pappa 
- Per Ullman 
sprider 
projektet i 
Uppsala.

Pappagrupper har 
bildats för att lindra kriser. 
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nför en statlig 
servicepeng som 
ger valfrihet och 

självbestämmande. 
Brukar organisationer och 
Sveriges kommuner och 
landsting, SKL, har kommit 
överens om hur de vill att 
LSS-systemet ska se ut.

Enigheten beskrivs som ”his-
torisk” av de inblandade par-
terna.

– Vårt förslag innebär att 
valfrihet och självbestämman-
de äntligen skulle gälla alla 
LSS-insatser, inte bara person-
lig assistans. Den statliga fi-
nansieringen skulle också 
innebära att stöd till personer 
med omfattande funktions-
hinder inte längre skulle be-
höva vägas och prioriteras 
mot andra behov i kommu-
nerna, säger JAG:s ordförande 
Magnus Andén genom sin le-
gala företrädare Gerd Andén.

Den ökade makt som många 
brukare fått när det gäller att 
välja leverantör av andra väl-
färdstjänster borde rimligtvis 
komma även LSS-berättigade 
till del. Att själv få välja vem 
som ska hjälpa till med per-
sonliga behov är en självklar-
het för vissa brukare – de med 
personlig assistans – men inte 
för brukare som har andra 
LSS-insatser.

– Ett individuellt ”peng-
system” är en självklar lös-
ning. Storbritannien har se-
dan 1990-talet ett nationellt 
system för en serviceersätt-
ning till personer med funk-
tionshinder, skriver organi-
sationerna i ett pressmedde-
lande.

Bakom förslaget står bland 
annat organisationerna JAG, 
Stil, Ifa och Neurologiskt 
handikappades riksförbund. 
/vb

LÄS MER på JAG:s webbsi-
da på www.jag.se

En arbetsgrupp inom Handi-
kappförbunden, som repre-
senterar 480 000 medlemmar, 
arbetar med att ta fram en ge-
mensam plattform för hur 
man ska ställa sig till LSS.

– Efter ett långt arbete har 
vi kommit till konsensus om 
att förorda att kommunerna 
och Försäkringskassan behål-
ler huvudmannaskapet, säger 
Elisabeth Wallenius som le-
der arbetsgruppen inom 
Handikappförbunden.

Starka krafter slåss för att 
staten ska överta huvudman-
naskapet. Nyligen gjorde Sve-
riges kommuner och lands-
ting (SKL) och Neuro logiskt 
handikappades riksförbund 
(NHR) ett utspel där man 

krävde ett förstatligande. ”En 
statlig LSS-peng ger bäst val-
frihet och självbestämmande 
åt brukarna”, hette det i det 
gemensamma uttalandet.

Uttalandet kom som en 
överraskning för Handi kapp -
förbunden och dess LSS-
arbetsgrupp. 

– NHR har varit 
med i vår arbets-
grupp och även om 
de har förordat ett 
statligt huvudman-
naskap har de varit 
med på vår gemen-
samma linje. Därför 
kändes det konstigt att 
de gjorde denna vänd-
ning, säger Elisabeth Walle-
nius.

Inom Handikapp för bun den 
är oron stor för SKL:s starka 
påtryckningar kan leda till be-
gränsningar i LSS-insatserna. 

– SKL driver stenhårt frå-

gan att staten bör ta över och 
pratar i väldigt negativa ter-
mer om kostnader och pro-
blem. Det är en mycket tra-
gisk utveckling, säger Elisa-
beth Wallenius.

– LSS är en mycket bra lag, 
som verkligen behövs. Vi vill 
inte förändra lagen utan stär-
ka den och se till att man följer 
lagens intentioner. I förslaget 
till gemensam plattform talar 
vi mycket om kunskapsbris-
ten i alla led, från handläggare 
till assistenter. Det är viktigt 

att öka kompetensen.

Elisabeth Walle ni-
us har förståelse 
för att NHR vill 
ha ett statligt hu-
vudmannaskap 

för att komma till 
rätta med risken att 
förlora LSS-insat-
ser om man flyttar 
till en annan kom-

mun.
– Jag förstår att det finns en 

stor irritation över detta men 
det är en fråga som borde vara 
enklare att lösa på annat sätt 
än att ändra huvudmannaska-
pet, säger hon./vb

Magnus Andén, JAG, och 
Anders Knape, SKL, står 
bakom förslaget.

Striden trappas upp: 

Statlig LSS-peng ger valfrihet 
– eller risk för försämringar?

andikappförbunden vill att kommuner och 
Försäkringskassan fortsätter dela ansvaret för 
personlig assistans och andra insatser enligt 

LSS, Lagen om stöd för vissa funktionshindrade.

De är överens: 

Statlig LSS-peng ger bäst valfrihet åt brukarna

Elisabeth 
Wallenius.

H

i

Skolor för
hörselskadade och döva
Specialskolemyndigheten
(SPM) och Riksgymnasierna
för döva och hörselskadade
(RGD/RGH) har en
rikstäckande tvåspråkig
verksamhet. Vill du veta
mer om våra skolor och
vår verksamhet?
Besök www.horsel.se
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ntalet unga som får daglig 
verksamhet har ökat med 
174 procent på sex år. Även  i 

övrigt får allt fler personer med 
funktionsnedsättningar stöd av 
kommunerna, visar Socialstyrelsens 
lägesrapport för 2007. Trots det 
minskar kostnaderna i vissa 
 kommuner.

 
Socialstyrelsen är oroad över att allt fler 
ungdomar får aktivitetsersättning direkt 
när de går ut skolan. Istället för lönear-
bete får de sysselsättning inom daglig 
verksamhet som anordnas av kommu-
nerna.

– Mycket få personer, mindre än en 
procent per år, går vidare från daglig 
verksamhet till något arbete. Det inne-
bär att dessa unga personer med funk-
tionsnedsättning inte får någon lön utan 
får leva på garantinivån i aktivitetser-
sättning och senare sjukersättning (tidi-
gare förtidspension), skriver So ci al-
styrelsen i sin rapport.

– När vi jämför siffror över antal elever i 
gymnasiesärskola, hur många som får ak-

tivitetsersättning och hur många unga 
som går från skola till kommunal syssel-
sättning ser vi en kraftig ökning inom 
samtliga områden, säger Karin Flyckt, en 
av projektledarna bakom rapporten.

Socialstyrelsen vet inte om det är en 
bra eller dålig utveckling att stödet till 
personer med funktionsnedsättningar 
ökar.

– Det är svårt att säga om det är ett gott 
eller dåligt tecken att vissa insatser ökar. 
Målen med handikappolitiken är att per-
soner med funktionsnedsättning ska 
kunna leva som andra och vara delaktiga 
i samhället. En insats som ledsagning kan 
vara ett tecken på att personer deltar i 
samhällsaktiviteter, men det kan också 
vara ett tecken på att personer behöver en 
ledsagare på grund av en otillgänglig mil-
jö, säger Karin Flyckt. /vb

Rapporten finns att läsa på 
Socialstyrelsens webbsajt
www.socialstyrelsen.se/Publicerat/2008/
9916/2008-131-4.htm 

Socialstyrelsen oroad för de unga

Allt fler i daglig verksamhet

A
Sandra är svenskarnas 
nya förebild
Sandra Derbring är svenskarnas 
nya förebild. Nyligen fick Borås-
tjejen ta emot David Legas stipendi-
um av kronprinsessan Victoria.

Sandra föddes med en mycket 
svår ansiktsmissbildning och har 
genomgått ett 30-tal operationer 
men har inte låtit detta hindra 
henne från att ta för sig av möjlig-
heterna och leva ett normalt liv.

Inför evenemanget Sällsynta 
dagen, den 29 februari, hade hon 
blivit nominerad till David Legas 
stipendium.

– Hon är en jättebra förebild som 
visar hur man kan integrera sitt 
handikapp i sin personlighet, sa 
David Lega när han presenterade 
pristagaren. /vb
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atienter och 
anhöriga ska 
kunna läsa patient-

journalen direkt på datorn 
via internet. Vård givarna 
ska snabbt och en kelt kunna 
utbyta in formation mellan 
varandra på elektronisk väg. 

Och socialminister Göran 
Hägg lund är inte orolig för 
att integriteten ska hotas.

– Det system som regering-
en nu möjliggör innebär inte 
bara bättre patientsäkerhet 
utan ger också ett starkare in-
tegritetsskydd. Patienter får 

direkttillgång till sin journal 
och kan korrigera felaktiga 
uppgifter med hjälp av läka-
ren, säger Göran Hägg lund.

Det här kan bli verklighet 
om den remiss om en ny pa-
tientdatalag som regeringen 
idag överlämnade till lagrå-
det får klartecken. Hittills 
har det inte varit möjligt att 
utbyta information på elek-
tronisk väg mellan olika 
vårdgivare, trots att nästan 
alla journaler inom primär-
vård och sjukhus är elektro-
niska. /vb

Göran Hägglund, socialminister, är inte orolig.

Förslag till ny patientdatalag
Läs journalen direkt på webben

P
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FAMILJELÄGER I GRÖVELSJÖFJÄLLEN

Välkommen till en härlig vecka på Grövelsjöns fjällstation! 
Varje dag finns det aktiviteter med ledare för HELA familjen, 
dessutom egna aktiviteter för syskonen någon dag. Vi sam-
arbetar med www.svenskadownforeningen.se

22–28/6 fr 12 år och uppåt
29/6–5/7 8-12 år

Habiliteringsenheter för
förskolebarn med rörelsehinder
Barnen lär av varandra i roliga aktiviteter, två dagar i veckan, 
och du som följer med får handledning. Vi är erfarna arbets-
terapeuter, logopeder, pedagoger och sjukgymnas-
ter. Välkommen till Ballongen eller Stadshagen.
Kontakt: Karin Porserud, mobil 076 82 54 027

www.ballongen.se  www.habilitering.stockholm.se

u blir det omöjligt att resa 
och mycket svårare att få 
jobb.” Efter mycket skarpa 

protester kan politikerna tvingas 
göra om förslaget till ny assistanser-
sättning. Kritikerna får stöd av 
Maria Lundqvist Brömster (fp) i 
socialutskottet.

Regeringens förslag till ny assistanser-
sättning är katastrof, anser många assis-
tansberättigade. Och kritikerna får ett 
visst stöd i riksdagens social-
utskott.

– Jag har förstått att det 
finns formuleringar i 
propositonen som kan 
slå väldigt illa och där-
för behöva skrivas om, 
säger Maria Lundqvist 
Bröm ster till Föräldra-
kraft.

Hon är folkpartisk le-
damot av socialutskottet 
och har under de senaste dagarna fått 
ta emot många klagomål på den propo-

sition som regeringen blev klar med i 
måndags.

Regeringens förslag innebär att reg-
lerna för assistansersättning ändras den 
1 juli.

Men Maria Lundqvist Brömster är 
inte alls säker på att propositio-
nen kommer att spikas utan för-
ändringar.

– Jag har fått så många signaler 
från enskilda personer, som själ-

va är arbetsgivare för sina assis-
tenter, och dessutom fått be-

sök av brukarkooperativet 
JAG, berättar hon.

– Jag kommer att ta kon-
takt med kollegor i LSS-
kommittén och sedan 
måste vi också diskutera formu-
leringarna inom alliansen. Efter 
de signaler jag har fått tycker jag 
att det finns anledning att disku-
tera texten i propositionen, säger 

Maria Lundqvist Brömster.
Proposition ”Kostnader för personlig 

assistans” kommer att innebära oerhör-
da negativa konsekvenser för personer 
som är beroende av personlig assistans, 
heter det i en protestskrivelse som nu 
samlar namnunderskrifter via internet.

– Det blir inte längre möj-
ligt att resa för funktions-

hindrade. Det gäller så-
väl semesterresor som 
resor i tjänsten, inom 
förtroendeuppdrag eller 
i tävlingssyfte. Inte hel-
ler kommer det att vara 
möjligt att åka på reha-
biliteringsresor, står det i 
skrivelsen.

Skrivelsen varnar också 
för att det blir svårare för 

personer med funktionsnedsättningar 
att konkurrera på arbetsmarknaden.

– Många kommer att tvingas att för-
tidspensionera sig då de inte har möjlig-
het till den rehabilitering de behöver.

Förslaget är inte heller bra för assis-
tenterna, anser undertecknarna:

Jessica Smaaland 
startade protest-

aktionen.

Maria Lundqvist 
Brömster (fp) 

har förståelse för 
kritiken.

Förslaget till ny assistansersättning möter motstånd

”Nu blir det omöjligt att resa och svårare      

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

arn som får syrebristskador 
vid förlossningen har ofta 
utsatts för felaktig behand-

ling på sjukhuset. Brister i fosteröver-
vakningen är vanligaste orsaken. Det 
framgår av en genomgång som 
publiceras i Läkartidningen.

I artikeln i Läkartidningen ställs nu krav 
på att svensk förlossningsvård måste bli 
säkrare.

Det krävs gemensamma ansträng-
ningar baserade på tvärprofessionellt 
samarbete mellan i första hand obstetri-
ker, barnmorskor och neonatologer, he-
ter det i Läkartidningen.

Representanter för dessa yrkesgrupper 
har startat ett arbete som siktar på att för-
bättra säkerheten. Arbetet stöds av Lands-
tingets försäkringsbolag.

Genomgången av syrebristskador gäller 
barn som fötts under åren 1990-2005. 
Under denna tid föddes 1,6 miljoner 
barn i Sverige. Under samma period fick 
Patienskaderegleringen in 472 ansök-
ningar om ersättning för misstänkt fel-
behandling i samband med förlossning.

Nu har Sophie Berglund och Charlotta 

Grunewald, båda överläkare på Söder-
sjukhuset i Stockholm, gått igenom alla de 
misstänkta fallen av felaktig behandling. 
Deras studie visar att syrebristskadan i 177 
fall sannolikt berodde på felbehandling i 
samband med förlossningen.

Vanligaste felet var bristande foster-
övervakning, vilket var fallet för 98 pro-
cent.

Det näst vanligaste felet var att oxyto-
cin användes på ett sätt som orsakade 
överstimulering av värkarbetet eller för-
värrade tecken på syrebrist (71 procent).

I 52 procent av fallen användes inte 
det snabbaste och för barnet mest skon-
samma förlossningssättet. /vb

– Eftersom arbetsgivare inte vill riske-
ra att hamna i arbetsrättsliga konflikter 
utan ekonomiska medel att lösa dem 
kommer assistenter troligtvis att anstäl-
las med ytterst osäkra anställningsfor-
mer. Lönerna kommer med all sannolik-
het att sänkas, heter det i skrivelsen.

Namninsamlingen pågår till den 22 
april. /vb

     att få jobb.” 

Här samlas alla namn 
HÄR KAN DU läsa om namninsamlingen 
”Rör inte vår assistans”:
www.namninsamling.com/site/get.
asp?riva     
”POLITIKERNA HAR SVÅRT ATT FÖRSTÅ”
– Dessvärre verkar våra politiker ha 
väldigt svårt att förstå det hela. De hävdar 
fortfarande, trots ett antal mail, att 
propositionen inte kommer påverka vår 
assistans, säger Jessica Smaaland som 
startade protestaktionen.
Se också: www.jessma.com

Barn med förlossningsskada ofta felbehandlade

B

Här kan du läsa mer 

Läs Läkartidningens artiklar: 
■ www.lakartidningen.se/engine.
php?articleId=8546
■ www.lakartidningen.se/engine.
php?articleId=8561
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et är oacceptabelt att 
så många elever inte 
är i skolan, anser 

Skolverket som kräver att 
kommunerna förbättrar 
uppföljningen av frånvaron. 
Det handlar inte om skolk 
utan om elever som har behov 
av extra stöd.

Skolverket rapporterar att 
1 600 elever i grundskolan 
inte gick i skolan utan var 
fullständigt från varande 
sedan minst en månad i 
slutet av vårterminen.

Skolan måste bli bättre på att ti-
digt sätta in rätt åtgärder så att 
inte ströfrånvaro utvecklas till 
långvarig frånvaro, skriver ver-
ket i sin rapport.

Skolorna och föräldrarna har 
ofta olika uppfattning om or-
saken till frånvaron. Skolorna 
lägger ofta ansvaret hos den 
enskilde eleven eller gör be-
dömningen att barnet har svagt 

stöd för skolgången från hem-
met. Föräldrarna anser där-
emot ofta att orsaken till den 
långvariga frånvaron är att sko-
lan misslyckats med att ge rätt 
stöd.

Skolverket anser att skolmil-
jön måste utformas så att den 
passar så många elever som 
möjligt.

– Långvarig frånvaro börjar 
ofta som ströfrånvaro. Tidiga 
insatser för att förhindra strö-
frånvaro är därför mycket vik-
tiga, skriver Skolverket.

– Att hålla kontakt med för-
äldrarna, tidiga och tydliga ru-
tiner för uppföljning av frånva-
ro, nära samarbete med social-
tjänsten är nödvändiga insatser 
för att förebygga och lösa pro-
blem med frånvaro, påpekar 
Skolverket./vb

LÄS MER på Skolverkets 
webbsajt på 
www.skolverket.se

Barnens bästa!?
Numera är jag en förälder 
med mer öppna ögon än förr 
(på grund av  ett eget barn 
med funktionshinder). Då ser 
man det man tidigare aldrig 
ville se... Det är hemskt. Och 
svårt. Att se att barn som ej får 
tillräckligt stöd (av olika 
anledningar – de kan ha 
föräldrar som ej mår bra, eller 
barnet kan själv behöva mer 
stöd än föräldern klarar eller 
orkar) ofta vänds i ryggen av 
skolan, lärare, kamrater och 
även andra. Det är som att 
barnen ska straffas ytterligare 
för att de ej har tillräckligt 
föräldrastöd och det borde 
vara precis tvärtom!

In med mycket mer resurser 
i skolan till dem som behöver 
det mest, oavsett anledning. 

De som har tillräckligt stöd 
hemifrån, klarar sig nog ändå!

Förälder
januari 31, 2008

Skrämmande

Som förälder med funktions-
hindrade barn berättar man 
hur det är och hur det funkar! 
Sen är det vissa lärare som ej 
vill lyssna. Inte konstigt att 
barnet är hemma när det inte 
blir behandlat bra! Ge habilite-
ringen makt att fräsa ifrån.

Ulrika
januari 31, 2008

Specialpedagoger
De som kan hjälpa och förstå 
barnens behov är specialpeda-
gogerna. De har idag en alltför 
svag position i skolan. Ofta 
lever de som nomader. Reser 
mellan skolorna. Sällan 
uppskattade av kollegiet och 
ses inte som den resurs de är. 
I alla andra branscher ses 
specialister som någon som 

Föräldrarna: ”Rätt stöd saknas”

Tusentals elever 
hemma från skolan 

D

Kommenterat...

... på www.foraldrakraft.se

D
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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

har fördjupning och dessut-
om har en högre lön. Så är 
inte fallet bland många av 
våra specialpedagoger. Lyft 
dem och säkra att deras 
kompetens sprids i kollegiet 
så möts barnet som har 
behov på rätt sätt utifrån sina 
förutsättningar.

Eva
januari 31, 2008

En tredje part
Kanske skulle det vara bra 
med en tredje part som ser till 
att både skola och föräldrar 
uppfyller sina skyldigheter. 
Det är viktigt att skolan 
bygger upp ett förtroende, att 
föräldrarna känner att de kan 
lita på skolan.Tyvärr finns 

alltför många skolor som 
systematiskt utnyttjar 
systemet, ger dåligt stöd eller 
inget stöd. Det blir billigare 
för skolan att eleven är 
hemma eller byter skola.Ge 
oss rätten att stämma skolan 
och kommunen!

Britt-Marie
januari 30, 2008

Man kan tycka och tro 
mycket om skolan, men när 
det verkligen gäller är det 
pengarna som styr i de allra 
flesta fall. Och kostar det lite 
mer att behålla en elev i 
skolan, så får ju eleven vara 
hemma istället för att se till 
att skolan fungerar – tyvärr!

Peter
januari 30, 2008

Unga med svåra fysiska 
funktionshinder har 
fortfarande ingen rätt till så 
kallad daglig verksamhet, 
trots att det utlovades när 
dåvarande socialminister 
Bengt Westerberg införde 
LSS-lagen 1993.

TV4 har uppmärksammat 
”det svikna löftet” genom re-
portage om 
22-årige Jo han 
Lystad i Hud-
dinge söder 
om Stock-
holm. Johan 
är svårt rörel-
sehindrad och 
har därför 
även svårt för 
att bryta sin isolering och sitt 
utanförskap.

LSS är en rättighetslag, men 
den gäller inte för de som en-
bart har fysiska funktionshin-
der.

I en kommentar till TV4:s 
kritiska reportage säger folk-
hälsominister Maria Larsson 
att frågan inte haft så stort fo-
kus i debatten och att en hel 
del fysiskt funktionshindrade 
har daglig verksamhet via so-
cialtjänsten.

Bengt Westerberg, som var 
socialminister när LSS inför-
des, tycker dock inte att soci-
altjänstlagen räcker till. 

– Om socialtjänstlagen ha-
de räckt hade vi inte behövt 
en särskild lag för personer 
med svåra funktionshinder, 
men det har visat sig att det 
behövs, säger Bengt Wester-
berg till TV4. /vb

Bengt 
Westerberg.

www.lofric.se

atete
ch sm

Unga med svåra rörelsehinder saknar 
fortfarande rätt till daglig verksamhet

”Om social-
tjänstlagen hade 
räckt hade vi inte 
 behövt en sär-
skild lag.”

”Man kan tycka och tro mycket 
om skolan, men när det verkli-
gen gäller är det pengarna som 
styr i de allra fl esta fall. ”
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et hade varit en lång pe-
riod av oro för sonens 
framtid och Jenny Lex-
hed hade ägnat all sin 
energi åt att finna bra 
metoder för att hantera 

sonens autism. Nu blev hon skjutsad av 
sin make till sjukhuset för att få lite sömn-
piller. Hon blev kvar i fem veckor. Inlåst 
och tvångsmedicinerad.

Talarforums kontor på Norr Mälar-
strand är ljust och fräscht. Affärerna går 
bra. På 13 år har företaget blivit mycket 
framgångsrikt. Det ser ut som en dröm-
tillvaro för en entreprenör som Jenny 
Lexhed, som grundade företaget tillsam-
mans med sin make. 

Jenny strålar när hon tar emot. Hon 
jobbar heltid som kommunikationschef. 
Hon är fortfarande delägare till företaget 
tillsammans med sin make. Han har nu-
mera minskat sitt engagemang i företa-
gets ledning för att kunna ta större an-
svar för hemmafronten.

 – Vi var nära att skilja oss och det var 
mycket turbulent, men om man kan klara 
sådana svårigheter tillsammans kan man 
också gå stärkta ur dem, säger Jenny och 
syftar på de tuffa åren då de, på var sitt 
sätt, slet hårt för familj och företag. 

Idag känner Jenny att det har ett stort 
värde för familjen att man klarade sig 
genom krisen. I dagarna utkommer bo-
ken ”Det räcker inte med kärlek”. Det är 
hennes sätt att bearbeta sitt livs svåraste 
upplevelse.

Jenny hade aldrig sett sig själv som en 
skribent. Intresset väcktes när hon fick 
veta att det fanns skrivarkurser för de 
som behövde bearbeta svåra minnen. 
Jenny tyckte att det stämde in på henne.

– Det hade gått några år och vi hade 
kommit över den värsta krisen, men jag 
kände att jag ville sätta punkt.  Jag ville 
berätta för vår dotter Sara som hamnade 
i skymundan de första åren. Jag ville att 
hon skulle få läsa det när hon blev äldre, 

så att hon kunde förstå vad som hände 
när hon var liten. 

Jenny anmälde sig till kursen ”Att skri-
va sitt liv” på Folkuniversitetet. Tio per-
soner samlades, alla för att skriva om si-
na egna liv eller om någon nära anhörig. 

– Själv tänkte jag aldrig på att det skul-
le kunna bli en bok. Jag ville bara skriva 
för min egen och mina barns skull, be-
rättar Jenny. 

Lärarna tyckte annorlunda och upp-
manade Jenny att skriva vidare för att 
det skulle bli en riktig bok. De menade 
att det fanns många läsare som skulle ha 
glädje av Jennys berättelse.

– Jag vet själv hur jag sökte informa-
tion från andra föräldrar när vi var mitt 
uppe i allt. Jag lärde mig så mycket och 
fick både tröst och inspiration av andra 
föräldrar. Jag förstod att jag själv säkert 
kunde hjälpa andra, men min berättelse 
var ju väldigt privat och utlämnande, så 
jag pratade först med familjen och alla 
gav sitt godkännande. 
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Text: Valter Bengtsson
valter.bengtsson@faktapress.se

Kampen 
för sonen 
knäckte 
Jenny

INTERVJUN kraft

D

I desperata försök att hjälpa sonen  försökte 
Jenny Lexhed skapa en egen pedagogik. 
”Jag kände att jag inte hade något val och 
ingen annan att fråga.” Det slutade med 
en mardrömsupplevelse, bakom lås och 
bom på en psykiatrisk avdelning. Här delar 
hon med sig av sin erfarenhet.

Jenny  har hon fått krafterna åter 
och drömmer om långsemester 
i Australien med hela familjen.    
Foto: Anna-Lena Ahlström
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Till Jennys stora förvåning blev det till 
och med dragkamp om boken. 

– Jag skickade in till några förlag och 
det visade sig att flera var intresserade, 
vilket var jätteroligt. 

Hon skrev kontrakt med Wahlström 
& Widstrand som har en speciell avdel-
ning, Lev Nu, med inriktning på psyko-
logi och hälsa.

Jenny är idag väldigt glad över att hon 
gick skrivarkursen och lyckades bli klar 
med sin bok.

– Det var väldigt bra att skriva. När jag 
gick tillbaka och benade upp allt var det 
lätt att förstå varför det gick som det 
gick. 

Jenny upptäckte att det var roligt att 
skriva. Efter hand som hon jobbade blev 
texterna bättre och bättre. 

– De första texterna var mer rapport-
liknande, sedan började jag skildra sce-
ner och bygga upp en historia. 

När Jenny nu plötsligt blev författare 

hade hon nytta av allt det hon skrev om 
autism och behandlingsmetoder mitt 
under krisen.

– Jag skrev massor om hur vi tränade 
med vår son. När jag sökte information 
skrev jag ned mina tankar. Jag ville ut-
forma en egen pedagogik för honom. 

Alla dessa noteringar gjorde att Jenny 
hade ett digert material att gå tillbaka 
till, för att se hur hon hade tänkt mitt i 
krisen. 

Hon hade även vårdjournaler som 
stöd, dels sonens, dels sin egen. 

– Jag kunde följa dag för dag vad som 
hände. 

Minnet av gamla händelser kom till-
baka och Jenny kunde hitta scener som 
knöt ihop det som hon försökte berätta.

Under skrivarkursens andra termin 
hade Jenny kommit igång på allvar med 
författandet och den följande sommaren 
skrev hon klart boken. Hon arbetade 
hårt med texterna. Förlaget tyckte de var 
välskrivna redan från start, så hon be-
hövde inte ändra så mycket för att den 
skulle bli klar för tryck. 

– Lärarna på skrivarkursen var mycket 
bra. De var själva författare och gav kon-
struktiv feedback, säger Jenny.

Det mesta Jenny skrev om var känsligt, 
men hon valde att behålla nästan allt i 
den slutliga boken.

– Det var inte mycket jag tog bort. Om 
någon annan ska känna igen svårigheter 
så måste man ta med att det inte alltid är 
så vackert. Det var något jag måste 
göra...

”Själv tänkte jag aldrig 
på att det skulle 
kunna bli en bok. 
Jag ville bara skriva 
för min egen och 
mina barns skull.”
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Vad är svårast att lämna ut? 
– Att berätta om sig själv går bra, 

men det är en svår balansgång när andra 
blir utlämnade utan att de har valt det på 
samma sätt. 

Så du har varit mer försiktig när du 
har skrivit om andra? 

– Egentligen inte, men det känns job-
bigare! Men det är en ärlig skildring av 
familjen och personer i vår omgivning, 
läkare och vårdpersonal. Det är inte all-
tid så positivt och jag har valt att ha an-
dra namn på personerna i boken, förut-
om de läkare och specialister som tillför 
något för de föräldrar som läser boken. 

Jenny ville först ge ut boken under pseu-
donym. Hon tyckte inte det var så viktigt 
att veta vem som står bakom boken. För-
laget tyckte dock att en sann historia tap-
par i trovärdighet om det inte står i den 
riktiga personens namn. 

Vad sa familjen? 
– De tyckte att boken var bra, men alla 

är vi lite oroliga just nu, för vi vet inte 
hur boken kommer att tas emot. Jag pra-
tade även med Albert Bonnier, som varit 
intervjuad i Föräldrakraft och själv pra-
tat i ett sommarprogram. Han sa sig ha 
fått väldigt mycket tillbaka av att berätta 
om sina erfarenheter. 

Vad betydde det för dig att skriva 
boken? Har det påverkat ditt liv? 

– Det har inte påverkat så mycket än 
men kanske när den kommer ut... ha ha! 
Jag är stolt över att ha klarat av det och 
det är roligt att ha rott det i hamn. 

Hade din make inte synpunkter på 
att du skrev en bok om era svårigheter? 

– Han visste att jag skrev men ville inte 
påverka. ”Bra, jag vill läsa när det är 
klart”, sa han. Jag skildrar gräl, inte alltid 
en positiv bild av familjelivet. Men vi har 
klarat oss igenom, gått vidare och blivit 
starkare. Det hade säkert varit svårare 
om vi hade gått skilda vägar och kanske 
fortfarande varit i konflikt. Då hade det 
varit en helt annan historia. Nu har vi 
vuxit. Det var verkligen jättetufft. Inte 
när jag skrev boken, men innan. 

Vad var det då som hade hänt i famil-
jen? Jenny berättar om oron för sonen, 
som uppstod redan några månader efter 
födelsen. Han kom inte igång med språ-
ket och utvecklades inte som föräldrarna 
trodde han skulle. 

– När jag läste om barn med försenad 
språkutveckling började jag snart miss-
tänka att han hade autism.  

Redan vid fyramånaderskontrollen 
hade Jenny reagerat över att sonen inte 
tittade på henne. 

– Läkaren sa att det inte var något att 
oroa sig för. Det skulle komma så små-
ningom, men det gjorde det inte. 

Tvärtom blev svårigheterna allt tydli-
gare. 

– Han kunde inte peka ut kroppsdelar, 
kunde inte göra djurläten, hade påhitta-

de ord och ett eget språk. Han klarade 
inga av de kontrollpunkter som vi hade. 
När jag tog upp med BVC att han var 
försenad och frågade ”vad ska vi göra?” 
fick jag svaret att ”barn utvecklas olika, 
du behöver inte oroa dig.” 

Jenny hade läst om autism och förstått 
att ju tidigare barn kommer i träning de-
sto större chans har de att utvecklas.

– Det kändes verkligen som att det var 
ont om tid. 

Hon hittade en läkare som gjorde en 
privat neurologisk utredning, men trots 
det fick hon ingen hjälp. På habilitering-
en var väntetiden ett år.

Jenny fortsatte att läsa allt hon kom 
över. Surfade på internet. Tog kontakt 
med andra föräldrar. Hon hittade en 
metod, beteendeterapi, som hon tyckte 
verkade bra. När hon läste boken ”Att lä-
ra sig lära, en väg till språket för barn 
med autism” kände hon att så här är det 
verkligen och så här är det som man 
måste jobba med barn med autism. På 
eget initiativ reste hon och familjen med 
sonen till Uppsala och satte igång med 
träningen. Samtidigt hade familjen det 
”upp och ned”. 

– Någonstans hoppas man att ens barn 
inte ska ha en funktionsnedsättning. Vi 
ville inte ta till oss det. Vi var inne i ett 
förnekelsestadium och hade kommit oli-
ka långt i att se svårigheterna. All littera-
tur om autism är nattsvart och vår sorg 
var stor. Vi visste inte hur det skulle gå 
för vår son, berättar Jenny. 

Träningen med beteendeterapi drog 
igång. Pedagogiken bryter ned allt i små 
steg som bygger vidare på varandra. 

– Det är viktigt att barnet lyckas i trä-
ningen och får en positiv förstärkning. 
Träningen måste ligga på rätt nivå så att 
barnet känner lust att lära.  

Det var helt genom Jennys energi som 
träningen kom igång. På senare år har 

pedagogiken blivit vanligare. Numera 
har Stockholms landsting ett habilite-
ringscenter som är inriktad på pedago-
giken. Även om Jenny själv var den dri-
vande personen kände hon ett växande 
tvivel.

– Jag tyckte att vår son visade stress-
symtom. Samtidigt var jag själv i obalans 
av all sorg. Jag var rädd att vi pushade 
honom för hårt. Det finns även litteratur 
som säger att den här pedagogiken pres-
sar barnet för hårt. Jag läste sådana böck-
er också och blev fundersam på om det 
var rätt väg. Jag beslöt att vi skulle avbry-
ta pedagogiken, säger Jenny.

Det ledde till att Jenny, redan utmat-
tad, tog på sig ännu mer ansvar. 

– Jag hade lagt all min kraft på att hitta 
en pedagogik som jag trodde på, plötsligt 
hade vi den inte och vi hade inte fått kom-
ma till habiliteringen. Nu måste jag själv 
hitta en pedagogik! Jag ville ta det bästa av 
alla och forma en pedagogik på egen hand. 
Då blev det verkligen för mycket. 

Med två små barn (nu också en liten 
dotter) började det gå över styr för Jenny 
och hennes ambitioner.

– Jag visste ju hur viktigt det var att 
hålla igång träningen, så på nätterna satt 
jag och läste om hur vi skulle jobba nästa 
dag. 

Jenny gick kurser för att förkovra sig 
även i andra träningsmetoder. Hon jobba-
de med bilder som en metod för att locka 
fram språket. Hon lärde sig PECS (picture 
exchange communication system) som 
går ut på att det måste vara sändare och 
mottagare för en bild. När man tränar 
med PECS måste man gå och lämna bil-
den till någon som tar emot kommunika-
tionen. Det räcker inte med att peka på en 
bild, att själv vilja något, utan måste också 
hitta någon som man kan prata med. 

Jenny tog på sig uppgiften att ut-
ifrån mängder av kunskap plocka 
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Jennys goda råd till andra föräldrar 

■ Att inte ta på sig allt ansvar själv utan ta hjälp.
■ Att ha en bra dialog inom familjen är viktigt men inte så lätt. Familjen kan komma i olika faser i 
sorgearbetet. 
■ Glöm inte att man kan gå stärkt ur svårigheterna. Jenny och hennes man var nära att skiljas 
under den mest turbulenta tiden men valde att kämpa. ”Det har ett stort värde för familjen.”
■ Anlita en psykolog som har erfarenhet av föräldrar som har fått barn med funktionsnedsätt-
ningar. Det är viktigt att kunna prata med någon som är neutral och inte tar någons parti. ”Det 
klarar man inte annars, det är för mycket känslor i vägen.”
■ Beteendeterapi är en metod som är framgångsrik inte bara för barn med autism utan även 
downs syndrom och andra funktionsnedsättningar.
■ Läs på så att du själv blir insatt och kan kritiskt granska, men också ha ett öppet förhållnings-
sätt till olika metoder.
■ Var aktiv med ditt barn. Det är jobbigt om ditt barn får utbrott och andra tittar, men sätt dig över 
det där. Bry dig inte så mycket om vad andra tycker och tänker.

Fortsättning från föregående uppslag

”Jag ville ta det bästa av alla och forma en 
pedagogik på egen hand. Då blev det för mycket.”
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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.

Nu besöker vi följande städer med inbjudna föreläsare samt 

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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russinen ur kakan och skapa en 
egen pedagogik. 

– Det fanns inget val, som jag såg det. 
Jag var tvungen att göra något. Visst var 
jag osäker på om det var rätt men det 
fanns ingen annan att vända sig till.

Till slut sov Jenny bara två timmar per 
natt. Hon var så uppfylld av frågan att 
hjärnan gick på högvarv och hon satte 
sina egna behov åt sidan. 

– Jag kunde inte koppla av. Det var en 
kamp mot klockan. Jag visste att det gäll-
de att hitta en bra träning nu för att min 
son skulle få ett bra liv. 

En natt drömde hon att hennes far, som 
hade dött i en bilolycka tio år tidigare, 
fortfarande levde.

– Jag vaknade men var kvar i dröm-
men. När jag började prata om att min 
far fortfarande levde förstod min man 
att det var något som inte stämde. Han 
körde mig till sjukhuset. 

Jenny hade en reaktiv psykos som man 
kan få vid utmattning i kombination 
med livskris. Läkarna på S:t Görans sjuk-
hus fattade beslut om tvångsvård och se-
dan även tvångsmedicinering.

Minns du hur det var att bli inlagd 
på sjukhuset? 

– Inte den allra första tiden. Då fick jag 
en massa medicin och sömntabletter. 

Jenny spjärnade emot på sjukhuset, 
men eftersom hon hade en psykos kunde 
läkarna hålla henne inlåst i fyra veckor. 
Hon är idag mycket kritisk till behand-
lingen, särskilt tvångsmedicinering. Men 
samtidigt var det skönt för henne att 
släppa taget.

– Paradoxalt blev jag rätt glad, minns 
hon. Jag kände att jag inte behövde ta 
ansvaret. I tre och ett halvt års tid hade 
det varit tufft. Förr eller senare hade jag 
kommit dit. Annars skulle kroppen ha 
ramlat ihop. Nu behövde jag bara ta 
hand om mig själv. 

Glädjen över att kunna koppla av över-
gick i en mardrömsupplevelse med me-
dicinering under tvång. Jenny som är 
tveksam till mediciner över huvudtaget  
tvingades ta en rad olika preparat.

– Till slut tvångsmedicinerade de mig 
med neuroleptika och jag fick krypning-
ar i hela kroppen. Jag kunde inte sitta 
still och ville lämna min egen kropp, be-
rättar Jenny. 

Hon menar att sjukhusvistelsen inte 
alls hade behövt utvecklas till denna 
”mardröm”. Ett behandlingshem med 
samtal, yoga och motion kunde ha gett 
henne allt hon behövde. 

– Jag behövde vila och hitta tillbaka till 
mig själv, men inte med mediciner. Jag 
hade velat komma till ett spa-liknande 
hem där själen och kroppen kunde få ro 
med hjälp av massage och liknande. 

Jenny försökte hitta sina egna vägar 
för att göra sjukhuset mer spa-liknande. 
Hon drog fram sängen till fönstret för 
att försöka sola genom fönsterrutan och 
känna solens värme. Hon lyssnade på 
musik, dansade, ritade, skrev dikter, ut-
övade yoga, stretchade, duschade varmt. 

– Till slut blev jag isolerad för att jag 
pratade för mycket och störde de andra 
patienterna. Jag fick vara bara i mitt rum, 
komma ut vid måltider, inte titta på tv 
eller lyssna på musik. 

– Trots att jag egentligen behövde nå-
gon att prata med och någon som brydde 
sig blev jag helt ensam och isolerad. Till 
slut förstod jag att, om jag skulle komma 
härifrån, gällde det att gilla läget, ta medi-
cinerna och anpassa mig till hur det var. 

Det hände 2001, för sju år sedan, men 
Jenny tror att behandlingen fungerar på 
ungefär samma sätt idag, men hon är in-
te rädd för att gå i samma fälla.

– Nu skulle jag vara mer mån om att ta 
hand om mig själv. Vi hamnade i en situa-
tion som var svår att lösa. Jag var så fo-
kuserad på att lösa allt själv, att inte ta 
hjälp av andra. Men det är inte alltid så 
lätt att veta vart man ska vända sig. 

Efter sjukhuset kunde hon fortfarande 
känna sig sårbar på så sätt att hon inte 
kände någon som hamnat i liknande si-
tuation. Det är inget man talar om, sna-
rare något man döljer, menar hon. Men 
boken har gjort henne starkare. 

– Jag kände mig osäker på mig själv. 
Hur kunde jag hamna här, som är så sta-
bil egentligen? Hur kunde det ske? 
Därför var det så bra att skriva. Att skri-
va om det gav mig en förklaring.

Du tror att den här typen av pro-
blem är mycket vanligare än man kän-
ner till? 

– Ja, det är nog väldigt vanligt. Det sägs 
att varannan kvinna och var fjärde man 
någon gång i livet hamnar i en depressi-
on eller psykos. Men man berättar inte 
om det. Men när jag numera berättar för 
andra har alla någon egen historia – om 
de inte har varit med om det själv så har 
man en vän som varit det. 

Nu är ditt eget liv mer i balans men 
hur har det gått med sonens utveck-
ling?

– Efter sjukhusvistelsen släppte jag allt 
arbete med att hitta rätt pedagogik. Vår 
son fick komma till habiliteringen och få 
hjälp där. Han tränade hos en logoped 
under ett och ett halvt år, men vi märkte 
att han inte gick framåt i den takt han 
hade möjlighet till. Då såg vi ett Kalla 
Faktaprogram på tv, ”Frisk i Norge, sjuk 
i Sverige”, om barn med autism och hur 
framgångsrikt man arbetar med beteen-
deterapi i Norge. Då funderade vi på nytt 
– vi kanske måste ge det en chans till! 

– Första gången vi hade startat med 
beteendeterapi befann sig hela familjen i 
kris och det kanske var det som var felet. 
Vi bestämde oss för att börja igen. 

Habiliteringen i Stockholm arbetade 
också med beteendeterapi genom att kö-
pa platser från privata leverantörer. Dessa 
platser var dock fullsatta. Tipo, en norsk 
organisation som jobbar med beteende-
terapi i Sverige, hade blivit nedringt av 
föräldrar efter Kalla Faktas tv-program. 

– Man kunde börja om man betalade 
privat, cirka 170 000 kronor för ett år, 
berättar Jenny. 

Familjen tvekade inte att betala för 
platsen. Efter tre kvartal fick sonen plats 
i landstingets program. 

Nu har sonen ett helt team runt sig 
och får träning även hemma på helger 
och på lov. Han har hunnit bli tio år 
gammal och går i vanlig skolklass om än 
två årskurser efter sina jämnåriga. Han 
har en egen resursfröken som jobbar 
med beteendeterapi som grund, men 
anpassat efter skolplanen. 

– Det fungerar över förväntan, säger 
Jenny. Han läser, skriver, räknar och pra-
tar allt mer. Han kommunicerar på ett 
sätt som jag aldrig tror han hade lärt sig 
om vi inte tränat med denna pedagogik. 
Enligt en logoped som har testat honom 
har utvecklingen varit otrolig. 

Hur ser din plan ut inför framtiden – 
är den fortfarande lika lika ambitiös?

– Att ha ett barn med funktionsned-
sättning kräver mycket i vardagen. När 

Jennys tips för dig som vill skriva en bok 

■ Tänk i scener. Skriv inte någon på näsan. Berätta en scen och låta läsaren själv få uppleva och 
känna hur det var. Det är inte så lätt, man vill gärna berätta så mycket. 
■  Jenny skriver för hand, i ett block, vilket har flera fördelar. Då kommer texten lättare. Sedan för 
hon in texten i datorn, strukturerar och bearbetar. 
■  Under skrivarperioden levde Jenny i sin bok. Hon sov med blocket bredvid sängen. ”Ibland kom 
texterna just då, när jag skulle sova, då satte jag mig upp och skrev ned allt, för att inte tappa bort 
det jag hade kommit ihåg.”  

”Paradoxalt nog blev jag rätt glad. Jag kände att 
jag inte behövde ta ansvaret.”

Fortsättning från föregående uppslag
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vi började om med träningen fun-
derade vi på om vi skulle orka träna 

lika mycket som tidigare. Nej, det förstod 
vi, att vi inte skulle. Livet är ändå så pass 
tufft. Då kom svärmor med lösningen, 
hon sa att ”jag tränar gärna”. 

Farmor hade pensionerat sig tidigt 
och hade både tid och intresse, men kän-
de också en viss tvekan. 

– Hon var rädd att hon skulle äventyra 
kärleken från sitt barnbarn, att hon bara 
skulle bli den ”stränga fröken”. Han äls-
kade henne och hade jättefin relation. 
Men hon ville hans bästa och riskerade 
kärleken från sitt barnbarn. 

Hur gick det?
– Tvärt emot farhågorna har deras re-

lation bara djupnat. Hon tränar honom 
på helger och skollov. Hela sommarlovet 
tränar hon en stund varje dag. Hon har 

tagit det övergripande ansvaret. Det har 
betytt enormt mycket för oss. 

Och själv känner du inte kampen 
mot klockan längre? 

– Nej, nu ger vi vår son allt vi kan och 
vi ser vilka resultat det ger. Som förälder 
har man alltid dåligt samvete, men vi har 
hittat en bra balans. Han får så mycket 
att vi inte behöver ha dåligt samvete. I 
vardagen är vi mycket tillsammans med 
honom, lär honom cykla, åka skidor. Vi 
tror på ett aktivt förhållningssätt, att in-
kludera honom. 

– Man jobbar alltid lite i uppförsbacke 
med barn med funktionsnedsättningar. 
Vi försöker att göra allt som vi vill göra 
med de andra barnen. Många säger att 
autistiska barn inte mår bra av föränd-
ring, men vi försöker att pusha, att tänja 
på gränserna. Vi går på bio, vi reser ut-
omlands. Ofta möts man av protester 
men vi har också märkt att om man pus-
har lite och provar nya saker blir det till 
slut ett ”ja” och positivt.  

Idag finns det tre barn i familjen.
– Vi var oroliga för om vi skulle orka 

med fler barn. Risken var också förhöjd 
att nästa barn skulle få autism. Men det 
är bra att ha många barn. Det blir en ge-
menskap i familjen. Ett barn med autism 
kan få nära relationer med syskon. Med 
dem lär de sig prata och hitta sociala re-
lationer. För barn med autism är det väl-
digt positivt med en stor familj. När vi 
föräldrar inte finns längre kanske sysko-
nen är de som kommer att stå vår son 
närmast och då är det bra att vara två.

Du har lyckats bra med att lämna 
över ansvar till andra – både till din 
make och till svärmor?

– Ja, besattheten har jag släppt. När 
man ser att det fungerar kan man också 
släppa taget. Nu har vi bytt roller i famil-
jen. Min man är hemma mer. Han häm-
tar och lämnar barn medan jag jobbar 
heltid på Talarforum. 

– Jag har hela tiden varit involverad i 

Fortsättning från föregående uppslag
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”Para-
doxalt 
nog blev 
jag rätt 
glad. 
Jag 
kän-
de att 
jag inte 
 behövde 
ta an-
svaret.”
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träningen. Svärmor har det praktiska 
ansvaret men vi är fortfarande väldigt 
delaktiga. Mest min man som är med på  
teammöten och följer träningen där vi 
nu får handledning från Banyancenter.

Har du haft nytta av krisen? 
– Ja, jag har blivit mer förstående för 

andra människor. Jag får ibland frågan 
om jag hade velat vara utan krisen, men 
det tror jag faktiskt inte. Självklart hade 
jag velat att min son skulle ha samma för-
utsättningar som alla andra, men jag har 
vuxit och lärt mig mycket genom krisen. 

– Någon psykolog har sagt att man 
framkallar sina egna kriser, och kanske 
var det så att vi behövde en förändring i 
vår familj. Det var så att jag tog allt an-
svaret för familjen, min man var inte 
delaktig där utan hade fullt upp på job-
bet. Han såg också oron framför sig; hur 
kommer det att bli resten av livet? ”Vår 
son kommer inte att ha möjlighet att 
försörja sig, jag måste skapa ekonomiska 
förutsättningar för att han ska ha ett bra 
liv utan att vara utlämnad åt andra”, 
tänkte min man. Han gick in i den rollen 
till hundra procent. 

Att bygga upp företaget var makens stra-
tegi för att skapa en trygghet för sonen, 
men idag är förhållandet nästan det om-
vända. 

– Successivt har det blivit så att min 
man har tagit över ansvaret för familjen 
och jag jobbar numera heltid. Han har 
fått en helt annan relation till barnen. 
Tidigare vände de sig alltid till mig, nu 
vänder de sig lika gärna till pappa. Det 
är jättehärligt. Jag har hört många 
mammor säga att de blir avundsjuka i 
sådana situationer men jag har redan 
den kärleken och jag är glad att han 
också får den. 

Är du fortfarande orolig eller kän-
ner du att livet är i balans?

– Man känner alltid oro för sina barn, 
men nu är vi inte oroliga på samma sätt. 
Vi ser att vår son utvecklas. Vi har haft 
tur att hitta bra personer, men sedan går 
de vidare och det gäller att söka nya. Det 
är som att ha ett företag, det dyker alltid 
upp nya saker och det kommer nya faser. 
Det fungerar bra nu men man vet aldrig 
hur livet blir, säger Jenny Lexhed. ●

Jenny drömmer om långsemester i Australien

NAMN: Jenny Lexhed.
ÅLDER: 41 år i mars.
UTBILDNING: Civilekonom.
FAMILJ: Man och tre barn som är 4, 8 och 10 år. 
BOR: Utanför Stockholm.
FRITID: Familjen. Tycker om att resa, åka 
skidor, vara i skärgården.
BOKTIPS: ”Barnet i glaskulan? – fakta, frågor 
och råd om barn med autism” av Birgitta Rubin.     
”Att skriva” av Stephen King.
DRÖMSEMESTER: Långsemester i Australien 
med familjen.

MINA 3 FAVORITTALARE: 
Rune Larsson, årets talare 2007. Militär, 

mattelärare, ultradistanslöpare och föreläsare. 
Talar om Konsten att orka. Ger konkreta tips, 
idéer och inspiration till hur man tar  sig vidare 
i jobbiga situationer. 
Per Naroskin, psykolog, föreläsare och 
författare. Per talar om Balans i livet. För att han 
med humor och allvar talar om en av vår tids  
största utmaningar – att få ihop livspusslet. 
Mark Thompson. Ledarskap. Professor, 
rådgivare och författare. Klok och vis, har ett 
eget barn med funktionshinder.
Läs mer om talarna på www.talarforum.se
KONTAKT: www.jennylexhed.se med fakta om 
autism, reaktiv psykos, boktips, länkar till 
pedagogiker.

Lilla Bommen 6, 411 04 Göteborg
Tel: 031-745 00 17  Fax: 031-745 00 10

Vi erbjuder våra brukare skräddarsydda lösningar anpas-
sade efter önskemål och behov. Vi har erfaren personal som
talar olika språk som bl.a. spanska, engelska, arabiska, tur-
kiska, syrianska, finska mm.

Vårt mål är att ge Dig inflytande och valfrihet att
bestämma över din egen situation. Vi ger Dig rätten att
välja personlig assistent och utforma assistenternas arbete.
Ingen personal anställs utan ditt godkännande.

Detta ger sig uttryck i:
• Att vi gärna tar emot funktionshindrade som vill ha sina

anhöriga som anställda
• Valfrihet och kontroll över din assistans
• God personlig service
• Att vi har bra försäkringar anpassade efter uppdraget
• Att vi har bra löner och bra villkor
• Att vi arbetar seriöst och har en mycket hög integritet

LSS/LASS; Vi rekryterar, utbildar och anställer personliga assistenter efter
dina behov. Vår verksamhet kännetecknas av närhet, personligt bemötande
och snabb service med hög kvalitet samt tillgänglighet dygnet runt.

Vår utgångspunkt för all service är
självbestämmande och valfrihet

Juridisk Rådgivning och Skrivhjälp
Vi har gratis skrivhjälp och juridisk rådgivning för våra
brukare. Vi hjälper dig att skriva ansökningar och hålla
kontakt med olika myndigheter. Givetvis har vi rådgivning
och service till Er som inte har anlitat oss tidigare.

Vi kan hjälpa Dig när Du skall söka assistansersättning
från Försäkringskassan. Vi hjälper dig att tolka regler och
vart du skall vända dig om du vill överklaga ett beslut, från
landsting och kommunen t ex hjälpmedel eller bostadsan-
passning. Vi har en gedigen kompetens och många års erfa-
renhet från detta område och kan hjälpa dig på bästa sätt.

Drakegatan 7, 412 50 Göteborg
Tel: 031-83 36 50 Fax: 031-83 37 60

www.lssassistans.se

Vi är din anordnare
i Göteborg!

Personlig assistans
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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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ssistenterna gör ett 
underbart jobb! De 
kommer in som en frisk 
fläkt när man själv är 
ganska slutkörd. Det 
säger Jenny Dahrné, 

förälder till nioåriga Rebecka som haft 
assistans sedan hon var tre år.

Trots att Rebecka har ett svårt funktions-
hinder så var det inte givet att hon skulle 

beviljas assistans. Familjen fick överklaga. 
Men nu har hon assistans 18 timmar per 
dygn. Hon går i Jorielskolan  i Älvsjö och 
har sin egen assistent med sig på skoltid. 

Jenny sköter det mesta kring assistansen 
och har själv anställt de tre assistenterna. 
Hon menar att det krävs stora personliga 
kvaliteter hos en assistent. Han eller hon 
ska vara lyhörd för brukaren, empatisk, 
glad, tålmodig och kunna anpassa sig efter 
många olika miljöer och människor. Det 
är ett svårt jobb.

– Rebecka är enormt förtjust i alla  sina 
tre assistenter. Hon väljer alltid vem som 

ska hjälpa henne med diverse göromål. 
Ibland ska pappa hjälpa med maten men 
oftast är det assistenten hon väljer.

Som mamma till ett barn med funk-
tionshinder tycker Jenny att hon bitvis 
blir en smula överbeskyddande. 

– Det är jobbigt om folk tittar på oss 
när vi är ute. Barn kommer fram och 
frågar varför hon dreglar eller varför 
hon sitter i rullstol. Och det är jobbigt 
när det uppstår problem, när vi inte 
kommer in någonstans på grund av då-
lig anpassning.

Länge leve 
assistansen
För många är vardagen närmast otänkbar 
utan avlastning. Föräldrakraft lyfter här fram några 
guldkorn – sex skimrande små berättelser om hur 
föräldrar och barn får chans till återhämtning mitt i 
den pulserande vardagen.

Alltid välkommen – så gott som alltid redo

Intervjuer: Katarina Nyberg
info@faktapress.se

Bakgrund – en historia som är mer spännande än någon deckare
Den 6 maj 1993 fattade 
Sveriges Riksdag beslut om 
införa den laglig rätt till 
personlig assistans.

Syftet med denna revolutio-
nerande reform – som 
fortfarande är unik i världen – 
var att ge alla svårt funktions-
hindrade större makt över sina 
egna liv.

Reformen blev möjlig tack 
vare Bengt Westerbergs 
engagerade insatser som 
socialminister och det starka 
stöd han fick av Inger Claesson 
Wästberg, sakkunnig i 
departementet och senare 
Handikappombudsman.

Lika stor betydelse hade en 

förälder, Gerd Andén, och 
hennes då 30-årige son, 
Magnus, som själv har flera 
funktionsnedsättningar. Gerd 
Andén har arbetat hårt för att 
förbättra för personer med 
funktionsnedsättningar, bland 
annat inom Riksförbundet FUB 
och Föreningen JAG.

Vilhelm Ekensteen var 
också en nyckelperson bakom 
reformen, som vice ordförande 
för DHR när beslutet togs. 

Gerd Andén, Vilhelm 
Ekensteen och Inger Claesson 
Wästberg har tillsammans 
skrivit boken ”Personlig 
assistans” som nyligen utkom-
mit i en ny upplaga. 

Boken är både informativ 
och spännande. Gerd Andéns 
skildring av sina och sonen 
Magnus upplevelser är 
gripande och mer rafflande än 
någon deckarroman. Hennes 
berättelse blir en oslagbar 
illustration till varför 
assistansreformen är så viktig. 

– Riksdagen har gett oss en 
löftesrik lag. Jag hoppas att 
svenskarna, inklusive 
kommunalpolitikerna, ska 
förbli ett laglydigt folk. I så fall 
ljusnar framtiden för svårt 
funktionshindrade personer, 
skriver Gerd Andén.

Valter Bengtsson

A

GULDKORN 1. För Rebecka 
betyder det mycket att assis-
terna är utåtriktade. Med de-
ras hjälp kan hon fortsätta att 
spela boll, rida, simma, gå på 
bio och träffa andra barn.
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ta fotbollsbildne - hon 
älskar fotboll

– Men assistenterna tar lättare på allt. 
De förklarar och pratar med de frågvisa 
barnen. De hjälper Rebecka att berätta för 
andra och de hjälper henne att leka med 
andra ungar, vilket är precis vad hon vill.

Att leva med att det nästan alltid är nå-
gon annan med i familjen tycker inte 
Jenny är något problem.

– Det är bara att gilla läget. Man kan se 
det litet som ett kollektivt boende, mitt 
hem är en annans arbetsplats. Jag vill se 
till att assistenterna har en trivsam ar-
betsmiljö. 

För Rebecka betyder det mycket att as-
sistenterna är utåtriktade och har myc-
ket jäklar anamma. Då stämmer det med 
henne. Hon kan hålla igång med alla si-
na aktiviteter: rida, simma, gå på bio, åka 
till Träffstugan och träffa andra barn. 
Rebecka är väldigt sportintresserad. 
Särskilt gillar hon vattenpolo som hon 
kommit i kontakt med genom en av as-
sistenterna.

– För mig är pålitlighet och ärlighet 
viktigt, säger Jenny. Kommunikationen 
kring allt som händer varje dag måste 
fungera.

Assistenterna tillför mycket. De kan 
till exempel se nya infallsvinklar på prak-
tiska problem som behöver lösas.

– De är ju lika insatta i Rebeckas liv 
som vi, säger Jenny. Och en av assisten-
terna har gått kurser i kommunikation. 
Hon är byggt upp en kommunikations-
bok enligt Blissmodellen för Rebecka.

– Det är ett stort samarbete på några få 
personer som får Rebeckas liv att funge-
ra, och även vårt liv som föräldrar. ●

På nästa uppslag kan du läsa om 
hur Emma och Kasper får hjälp.
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mma, 16 år, bor med 
sin familj på Ekerö 
utanför Stockholm. 
Hon har en svårbemäs-
trad epilepsi. Sedan tio 
år har hon assistans. 

– Rätt kost, bra assistans och en 
fantastisk skola hjälper henne att må 
bra i sin sjukdom, säger mamma Åsa 
Sühr.

Vändpunkten i Emmas liv kom när hon 
var sex år och som ett av de första bar-
nen i Sverige fick hon behandling med 
ketogen kost, en diet för epilepsi.  Behand-
lingen är ofta framgångsrik. Ingen fors-
kargrupp har ännu kunnat förklara var-
för ketogen kost fungerar. För Emmas 
del pågick behandlingen under fem år 
och var till en början komplicerad.

– För oss var den behandlingen sista 
halmstrået, säger Åsa. Vi hade prövat allt. 

Idag mår Emma mycket bättre. Hon 
medicinerar inte längre och äter en kost 
som bygger på bra råvaror och hon und-
viker allt raffinerat.

– Vi har ett helhetsperspektiv på tillva-
ron. Assistansen är en viktig del i det. 
Och skolan.

Sedan andra klass går Emma i Martin-
skolan i Hökarängen. Det är en wal-
dorfskola och den pedagogiken utgår 
också från en helhetssyn. Skolan erbju-
der en trygg miljö. Hantverk och  eu-
rytmi, ett grekiskt ord som betyder 
skön rytmisk rörelse, ingår i pedagogi-
ken och är betydelsefulla för Emmas 
motoriska utveckling.

Hon har sin personliga assistent med sig 
i skolan. En av de tre assistenterna är ut-
bildad massageterapeut.

– Även om man inte kan lära sig allt i 
skolan så klarar man sig med hjälp av as-

sistansen, säger Åsa. Emma kan inte läsa 
och där är assistenten hennes länk till 
det skrivna ordet. Det finns gränser som 
vi måste acceptera och hitta ett sätt att 
leva med. Det liv Emma lever kräver as-
sistans för att fungera. Så är det bara.

Det är långa resor med skolskjutsen 
varje dag mellan hemmet och skolan. 
Emma har inte så många kompisar på 
fritiden, hennes skolkompisar bor på oli-
ka håll runt Stockholm. Det är viktigt för 
henne att ha ganska unga assistenter som 
kan dela hennes intressen, som till ex-
empel ridning. Annars skulle det kännas 
som att vara ute med en förälder.

– Hon kommer ifrån oss och gör saker 
på egen hand, säger Åsa. Hon har sin fri-
het. Vi hinner jobba, återhämta oss och 
ha egen fritid. Jag kan slappna av för 
Emma är ju aldrig ensam om något skul-
le hända. ●
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GULDKORN 2. Funge-
rande assistans är en 
 viktig del av tillvaron för 
Emma. 

Assistenten Emmas länk till det skrivna ordet

E

Välkomna till Sättra Gård, Adelsö och 
Håtunaholms Gård, Upplands Bro.
För barn och ungdomar med lindrig till 
måttlig utvecklingsstörning, 10-23 år.
Nyrenoverade herrgårdar vid Mälarens 
strand inom 5 mil från Stockholm. 
Djur och stall, innebandy, bad, disco, sport 
och skapande verksamhet är exempel på 
aktiviteter. Öppet alla helger och de flesta 
lov. 
Kontakta Mathias Laurentz 070-545 89 64 
eller Anna Welin 070-545 18 60.

Kollo och korttids enligt LSS
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m Kaspers mamma 
Ann-Sofie Hult med 
ett enda ord ska 
beskriva hur hon 
upplever assistansen 
så blir det viktigaste 

ordet: normalt.
– Vi kan leva så normalt som 

möjligt. Lite mer som man tänker sig 
att det ska vara.

Förutom Ann-Sofie och Kasper, sju år, 
består familjen av pappa Tommy och 
Kajsa, fem år. Kasper har haft assistans 
sedan han var tre år.

– Tack vare assistansen kan vi vara en 
familj. Barnen får vara som syskon 
som leker tillsammans, med 
hjälp av assistenten och utan 
inblandning av mamma el-
ler pappa.

Utgångspunkten för 
Ann-Sofie och Tommy är 
hela tiden vad Kasper skul-
le kunna ha gjort om han 
hade varit frisk

– Han hade till exempel 
inte kunnat vara ensam hemma. Assis-
tenten ska alltså inte fungera som barn-
vakt. Vi bestämmer vad som är adekvat 
för hans ålder och det är viktigt att assis-
tenten inte känner sig utnyttjad. Assis-
tenten är inte mamma eller pappa. Vi tar 
konflikterna med honom.

Kasper har stora behov. Assistenterna 
kommer på morgonen, är med i skolan 
och går hem på kvällen. 

– I början hade vi svårt att vara oss 
själva med en annan person ständigt 
närvarande. Men man vänjer sig. Vid 
mid dagsbordet kan vi sitta och äta och 
prata som vilken familj som helst. Skill-
naden är att det sitter en person till vid 
bordet som har till uppgift att assistera 

Kasper. Det är en avlastning som gör mål-
tiden trevligare för hela familjen.

Ann-Sofie tycker att den viktigaste 
egenskapen hos en assistent är ödmjuk-
het. Om den finns så löser sig mycket. 

– Assistenten ska ta mer hänsyn till fa-
miljen än tvärtom. När assistenten kom-
mer till jobbet så gäller det att kunna 
skaka av sig sitt eget och vara som ett 
tomt vitt blad som under arbetspasset 
fylls av brukaren. 

– Det kan också vara svårt att rekrytera 
rätt person som fungerar i familjen. Det 
kanske inte alltid märks på en gång om 
det är så eller inte.

– Men assistansen är det som gör att 
vi orkar. Vi hittar tillbaks till var-

andra som man och kvinna. Vi 
kan återuppta arbetet och kän-
na oss trygga när vi är på job-
bet med vetskap om att assis-
tansen och skolan fungerar.

I jobbet möter Ann-Sofie 
and ra människors behov av as-
sistans. Hon är utbildad socio-
nom och arbetar som LSS-

hand läggare sedan ett år. Under utbild-
ningen skrev hon en tiopoängsuppsats, 
”Mamma, pappa, barn och personlig as-
sistent – en undersökning om fyra för-
äldrars upplevelser av att leva med per-
sonlig assistans till sina barn”. 

I slutordet skriver hon att det är en 
svår situation att leva med assistans. 
Samtidigt är det assistansen som gör det 
möjligt att verkligen leva istället för att 
vardagen bara ska kännas som en kamp 
för överlevnad. ●

GULDKORN 3. Kasper, 
här med syster  Kajsa 
och pappa Tommy, 
har assistans från 
morgon till kväll.

Ann-Sofi e Hult.

”Assistenten ska ta mer hänsyn till 
familjen än tvärtom”

På nästa uppslag kan du läsa om 
hur Anna och Anders får hjälp.

O
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GULDKORN 4. Anders 
med sin assistent 
Linda Hellström.

nders fyller snart 24 
och har bott i egen 
lägenhet i drygt tre år. 

Det går helt otroligt 
bra, säger mamma 
Ann-Christin Björk. 

Och det bygger på att han har ett väl 
fungerande assistansteam som tar stort 
ansvar för Anders och hans liv.

Som Ann-Christin ser det är det tre pro-
cesser som varit igång parallellt för att 
det skulle gå så bra som det har gjort: 

Att jobba upp assistansen så att den 
var stabil när Anders skulle flytta.

Att jobba med Anders så att han var 
förberedd för att ta steget till att flytta till 
egen lägenhet med allt vad det innebar.

– Den tredje processen var att jobba 
med mig själv, att våga släppa taget, att 
se mina rädslor och ställa in mig på att 
nu tar assistenterna över stora delar av 
Anders liv, säger Ann-Christin.

Detta var från början ingen medveten 
process från Ann-Christins sida, utan 
mer en samtalsterapiutbildning.

Anders var bara tio månader när han 
drabbades av en olycka i vården. 

– Jag har funderat mycket över rätten 
att leva, meningen med livet och det 
orättvisa i att Anders drabbades, säger 
Ann-Christin, samtidigt som hon gärna  
vill hitta ett syfte med det som händer i 
livet.

Hon arbetade själv i vården när detta 
hände, så hon kunde den världen. 

– En narkosläkare och chefen för då-
varande barnklinken stöttade mig och 
Anders pappa i många samtal men det 
förstod jag inte förrän många år senare. 

Både under de sju månader vi låg inne 
på sjukhuset efter olyckan och många år 
efteråt, då alla operationer skulle göras.

Den 17 maj 1994 är en dag som Ann-
Christin minns. Det var dagen då famil-
jen fick beslutet om att Anders beviljats 
assistans.

Det började med ett riktigt guldkorn. 
En tjej som tidigare jobbat som elevas-
sistent blev Anders första assistent. Hon 
stannade i flera år.

Så småningom fick Anders fler assis-
tenter. Ann-Christin slutade i vården för 
att vara en av hans assistenter under en 
period.

– Jag var medveten om att vi föräldrar 
inte var lösningen för Anders i längden.

Många förstår inte att det kan vara avlas-
tande att vara sitt barns assistent när bar-
net är yngre. 

– Många mammor, med mig, tycker att 
det är en avlastning att i början vara assis-
tent åt sitt eget barn, vilket utomstående 
kan tycka låter kons tigt. Om jag inte har 
en inkomst som assistent, så måste jag ut 
och jobba när barnet är på skola och se-
dan när barnet kommer hem, ja då måste 

jag finnas hemma och ta hand om barnet. 
Är jag assistent så kan jag vara ledig när 
barnet är på sin verksamhet och jag får 
några timmar på mig för allt som måste 
fixas runt barnet. Förhoppningsvis får jag 
lite tid för mig själv också.

Ann-Christin har alltid tyckt att det är 
viktigt att själv sköta anställningen av as-
sistenter, även om det är krävande. Assis-
tenterna ska ju inte bara passa för An-
ders, de ska även fungera för de övriga 
familjemedlemmarna.

Om en assistent slutar och det blir en 
vakans lönar det sig att ha is i magen, att 
gå in och jobba lite själv och vänta in rätt 
person. Ann-Christin ställer höga krav 
på assistenterna och förväntar sig att det 
ska fungera. När det gäller Anders assis-
tans så måste alla veta var fokus ska ligga 
när man jobbar. Fokus ska ligga på An-
ders och hans behov.

Tydliga krav och rak kommunikation 
är ledord. En väl fungerande assistans-
grupp formar nya assistenter på ett na-
turligt sätt. 

Ann-Christin har alltid jobbat med att 
ha personalmöten och att assistenterna 

”Det kan vara 
avlastande att 
vara sitt barns 
assistent”

A
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nna Starck är 34 år. 
Hon har haft assistans 
ända sedan reformen 
kom 1994. Då var hon 
20 år och assistenterna 
var äldre personer som 

jobbat i hemtjänsten.
– Det var inte så kul, säger hon. Men 

reformen är bra!

Anna har en medfödd ovanlig sjukdom. 
Trots omfattande utredningar har man 
ej kunnat fastställa någon diagnos.

– Det är på gott och ont, säger hon. Jag 
är den jag är och har de behov av 
stöd som jag har och jag har 
alltid tillhört LSS-kretsen.

Hon arbetar som infor-
matör inom handikapp-
idrotten och är ofta ute och 
föreläser. Bland annat talar 
hon då om livet med assis-
tans. 

– Mina föräldrar har all-
tid strävat efter att jag ska 
bli så självständig som möj-
ligt. Jag var ju ganska vuxen 
när jag fick assistans och jag 
har alltid vetat hur jag vill ha det. Det är 
jag som bestämmer vem som släpps in i 
mitt hem.

En assistent är så mycket mer än en as-
sistent, menar Anna. 

– En vän, en kollega, en person som 
förstår mig. Personkemin ska stämma, 
inte bara med mig utan även med mina 
föräldrar och med mina vänner. Det är 
nog lika svårt för en assistent att hitta 
rätt kund att jobba med som det är för 
kunden att hitta rätt assistent. Det är 
verkligen individuellt.

Anna är en aktiv person. Hon tävlar i 
rullstolsdans. Hon har hoppat fallskärm 
och rest till Malaysia. Hon antar gärna 
utmaningar. 

Resan till Malaysia var ett äventyr som 
hon aldrig kommer att glömma. Efter-
som hon har  svårt att sitta i en manuell 
rullstol har hon dragit sig för att åka 
utom lands. I somras kom hon i kontakt 
med ett resebolag som har specialiserat 
sig på personer med funktionshinder. 
Anna åkte till Malaysia och hade sin mo-
bil med, som en test. Det fick bära eller 
brista. Men både Anna och permobilen 
kom dit och hem välbehållna. 

Fallskärmshoppet var en present från en 
grupp föräldrar som hon föreläst för. 

Anna fick frågan om hon hade någon 
dröm och svarade att det var att få 

hoppa fallskärm. En av föräld-
rarna råkade vara fallskärmsjä-
gare och han såg till att dröm-
men blev verklighet.

– Det var ett äventyr utan 
dess like! Jag har bara gjort det 
en gång. Fast jag kan tänka mig 
att göra om det.

När rätten till assistans kom 
öppnade sig en ny värld för 
Anna. Och vartefter som tiden 
går utvecklas assistansen. 

– Jag har haft assistans via kommunen 
men för fyra år sedan bytte jag till en an-
nan assistansanordnare som ger mig 
större flexibilitet. Jag bestämmer själv 
vilken nivå jag vill ligga på och hur jag 
vill ha min assistans. 

Annas assistansgrupp är stabil, det är 
ingen stor personalomsättning. 

– Vi har en ärlig konversation i min 
grupp. Jag kommer hela tiden först, assis-
tenten är ett steg bakom. Vi har den dea-
len att när jag ska ut på saker, talar jag i 
förväg om för mina assistenter hur jag vill 
att det ska gå till. Det är på mina villkor.

– Att leva med assistans har väl den 
baksidan att man aldrig riktigt får vara 
sig själv. Men frihet har jag att göra sånt 
som jag vill! ●

”Jag har frihet att göra sånt som jag vill, 
det är på mina villkor”

ska gå på handledning. Allt i syfte att få 
alla att jobba åt samma håll, men också 
för att assistenterna ska få hjälp med sin 
yrkesroll.

Och visst bidrar assistenterna som eg-
na individer med olika kvaliteter.

– En assistent står för ordning och reda, 
hon har koll på allt, vet precis vad som 
ska handlas in och att det helst ska vara 
ekologiska produkter. En annan assistent 
är helt suverän på att sätta Anders i fokus, 
och det smittar av sig på de andra. Anders 
äldre bror jobbar också som assistent och 
han står för lite mer busiga inslag.

Ann-Christin har gått en fyraårig utbild-
ning i samtalsterapi inom psykosyntes, 
som hon har stor hjälp av i kommunika-
tionen med assistenterna.

– Förr var jag rak men lite för gåpåig. 
Nu är jag rak men mer ödmjuk.

Hon känner sig trygg med att Anders 
liv fungerar bra men tror inte att hon 
helt kommer att kunna släppa taget. På 
sikt ska det in en utomstående assistent 
som också blir arbetsledare, så hon får 
avlastning i sitt arbetsledarskap.

Under de första månaderna när Anders 
hade flyttat ville han inte att hon skulle 
komma till hans nya bostad. Han ville vi-
sa att ha klarade sig själv. Han ”sa” Fffffff. 

– Han var färdig med mig och skratta-
de glatt när jag frågade om jag skulle gå 
och han skulle vara ensam med sin assis-
tent. 

– Tack vare assistansen har vi kunnat 
frigöra oss från båda håll. Anders trivs 
och växer. Han har blivit mer tydlig med 
vad han vill. Han bestämmer över sitt 
liv. För oss föräldrar och syskon är An-
ders assistans oerhört värdefull. Utan 
den skulle inte heller vi få ett bra och 
fritt liv.

Ur Anders tragiska olycka så har det vux-
it fram ett assistansföretag. 

Ann-Christin och hennes man, Claes 
Andréasson, har sedan fem år ett assis-
tansföretag där de hjälper andra familjer 
i samma situation som den som Ann-
Christin och Anders har haft en gång. ●

GULDKORN 5. Anna 
har haft assistent 

sedan 1994.

A

Vi bistår med alla tänkbara utredningar, ansökningar,
yttranden och överklagningar.
● Om du har ett litet/stort funktionshinder
● Om du har 10 tim eller 100 tim/veckan
● Om du är gammal eller ung
● Om du vill ta mycket ansvar eller lägga över hela eller 

delar av ansvaret på oss.
Alla är välkomna, och alla behandlas på samma villkor.

Vägen till ett bättre liv

VÄGEN TILL BÄTTRE LIV AB
– assistanssamordning Osbygatan 8B
Mona o Robin Th omassen 214 43 Malmö
040-23 62 40, 0762-47 78 13 vagentillbattreliv@telia.com

Socialt arbete med 
funktionshindrade barn, unga och vuxna

KY-utbildning, 60 poäng
Yrkesområden: Elevassistent, personlig assistent, personal på gruppbo-
ende, skötare, personal på daglig verksamhet. 
Utbildningen bedrivs i samarbete mellan arbetsgivare och utbildningsan-
ordnare.  

Utbildningen startar 20 augusti 2008, varar tre terminer och är delvis 
distansstudier. Berättigar till studiemedel.

Mer information samt andra intressanta kurser:
www.glimnet.se    tel: 044-44800    Glimåkra folkhögskola
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är Emanuel fick 
assistans kunde vi 
börja leva ett annat liv. 
Hela familjens behov 
kunde tillgodoses. 
Men vägen dit var 

långtifrån spikrak. 
Det säger Toivo Vakrööm när han 

sammanfattar de senaste sju åren. 

– Vi har haft en oerhörd nytta av assis-
tansen för Emanuel, som nu är 13 år och 
har diagnosen autism. Med bara vår för-
äldratillsyn och lärarna i särskolan skulle 
han aldrig ha varit den han är idag. 

Att över huvud taget få assistans krävde 
massor av envishet och tålmodigt arbete. 
Ändå har Emanuel en diagnos som enligt 
LSS berättigar till assistans. Försäk ring s-
kassan sa blankt nej. Föräldrarna överkla-
gade tre gånger till länsrätten och en gång 
till kammarrätten. 

– Det tog nästan två år innan vi fick ett 
positivt besked. Då hade vi ansökt om 
assistans hos kommunen och vi fick mer 
än de brukar ge, 24 timmar i veckan. 
Man kan faktiskt ansöka om assistans på 
båda hållen. Att vi fick ja från kommu-

nen öppnade dörren hos Försäk rings-
kassan.

Idag har Emanuel 64 timmars assis-
tans per vecka. Han har tre assistenter 
plus pappa som är assistent en helg per 
månad och på loven.

– Då och då behöver vi bara få vara en 
familj. Det är en balansgång att ha assis-
tenter i hemmet och kräver god känne-
dom om den man anställer. Vi har valt 
bland våra vänner, och haft glädjen att 
behålla dem i många år, vilket varit en 
stor fördel för Emanuel. 

Tack vare assistansen har föräldrarna 
haft mer ork med de övriga fyra barnen 
och deras behov. Innan dess var det 
mycket slitsamt. Det gällde att klara 
varje dag.

– Utan assistans hade vi inte orkat hjäl-
pa Emanuel i hans utveckling. Socialt har 
det verkligen gått framåt. Tidigare måste 
vi ständigt ha koll på honom. Fram till åt-
ta års ålder hade han inget språk, bara oli-
ka ljud. Det tekniska kunnandet var det 
inget fel på men han kunde inte inse vad 
som var farligt och det var omöjligt att 
prata med honom om det. 

Faror för Emanuel var till exempel att 
inte förstå att han måste se sig för när 
han skulle gå över en väg eller att bränna 
sig eftersom han saknar smärtuppfatt-
ning. Han kunde inte tolka signalerna 
utan brände sig.

– Men det har börjat komma, de se-
naste tre åren har vi kunnat resonera om 
farligheter och annat, säger Toivo. Och 
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”Utan assistans hade vi inte orkat”

N
GULDKORN 6. En härlig cykelsemester 
blev möjlig tack vare assistans.

Personlig assistans
efter dina önskemål

Vårt motto

Kvalitet Gemenskap 
Trygghet

Maxi Assistans AB
Ranarpsvägen 54
269 92  Båstad

Tel 0431-36 23 40
info@maxassistans.se

wwwq.maxassistans.se

Kontakta oss så berättar vi mer
eller se vår hemsida

Ann-Christin Björk & Claes Andréason
Tel. 031 - 98 73 30

info@aca.se    www.aca.se

”Ett bra liv med assistansen”

FK_0802_s34_assistans_v05.indd   40FK_0802_s34_assistans_v05.indd   40 08-03-08   18.37.1708-03-08   18.37.17



# 2, 2008 FÖRÄLDRAKRAFT 41     

han visar att han förstår. Han talar om 
för oss att nu går jag dit eller dit. 

– Utan assistans hade vår kraft bara 
räckt till att förhindra olyckor och kata-
strofer.

Emanuel behöver mycket mer träning 
än han kan få i skolan vad gäller att läsa 
och skriva, och även social träning. Här 
hjälps både föräldrar och assistenter åt. 

– Man får ha mycket barnasinne och 
fantasi för att prata med honom och för-
söka få honom att förstå, säger Toivo. Vi 
utgår från det han är nyfiken på. Då är 
det bra att vi är flera som gör det på oli-
ka sätt. Man vet inte vilket sätt som man 
når fram på. 

En helg i månaden gör resten av famil-
jen annat och Emanuel är med en assis-
tent som har barn som är något yngre än 
han och som är hans kompisar och före-
bilder.

– I särskolan träffar han barn med lik-
nande problem som han själv har. Här 
hemma är syskonen äldre. Men dessa 
helt vanliga kompisar är viktiga för ho-
nom. Han har lärt sig leka tillsammans 
med andra barn.

Målet är att Emanuels liv ska bli så 
normalt som möjligt, att han skolas in 
och får ett eget liv. ●

– Om Elin inte haft sina assistenter 
skulle vi vara döda, sa Albin till en tant 
för snart åtta år sedan.

Men vad menar du med det? frågade 
tanten. Jo, för mamma säger alltid att 
vi inte hade överlevt om inte Elin fått 
personlig assistans.

Elin föddes bara något 
år efter att Lagen om 
assistans ”föddes”. Det är 
vi väldigt glada för idag. 
Efter att ha kämpat mot 
såväl kommunen som 
Försäkrings kassan i ett 
par år och ett antal turer 
till både länsrätt och 
kammarrätt fick hon 
äntligen rätt till slut! 

Ja, det har förstås varit 
några ”turer” till efter det, 
eftersom barn med svåra 
funktionsnedsättningar 
faktiskt växer också, och får 
andra behov – precis som alla andra 
barn.

Inte förrän för snart fyra år sedan – 
när vi lämnade storsta’n bakom oss 
och styrde kosan upp mot lugna 
Norrland – kunde jag sluta att ta med 
mina boxnings handskar in till varje 
möte med kommunen, Försäkrings-
kassan och Habben med flera.

Helt plöstligt var vi i ”samma lag” – 
en fantastisk känsla! Här blev jag 
välkomnad som en aktiv förälder som 
verkligen var engagerad i mina barn. 

Jag vill inte påstå att allt fungerar 
klanderfritt här heller, men har man så 

många kontakter för sitt 
barn, och det fungerar 
med 90 procent av dem, 
får man faktiskt vara glad 
och nöjd. Till exempel så 
kommer färdtjänsten ofta 
för tidigt häruppe. Det 
gäller att ha kaffe i 
termosen så man inte blir 
stressad när chaffisen får 
vänta ;-).

Idag har Elin blivit en 
mycket självständig 
tolvårig tjej. Hon vill göra 

det mesta ensam med 
någon av assistenterna, 
vilket känns så himla bra.

Jag har fått ”sparken” för länge 
sedan som hennes assistent – och det 
med all rätt för ingen är så dålig 
assistent som jag. Och tanken med 
denna fantastiska reform är ju inte att 
barnen/ungdomarna ska vara tillsam-
mans med sina föräldrar utan att de 
ska få en chans till ett självständigt liv!

Lotta Appelqvist

Jag har fått sparken av Elin – med all rätt

Lotta Appelqvist 
med  sonen Albin 
och  dottern Elin.
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ASSISTANS kraft

örsäkringskassan har en 
ny striktare syn på vilka 
som behöver personlig as-
sistans. Många som idag 
har assistans riskerar att 
förlora den. Nu måste 

dom stolarna slå fast att det nya bedöm-
ningssättet är felaktigt. Det skriver Sofia 
Tedsjö, jurist på Confrere Juristbyrå, i en 
debattartikel i Föräldrakraft.

Sofia Tedsjö driver idag, tillsammans 
med sina kollegor på Confrere Juristbyrå, 
flera ärenden i domstol där sökanden fått 
avslag av Försäkringskassan. Avslagen har 
motiverats med att behoven inte är av till-
räcklig personlig karaktär för att klassas 
som grundläggande behov.

– Vår förhoppning är domstolarna faststäl-
ler rättsläget genom att konstatera att 

Försäkringskassans nya bedömningssätt är 
felaktig, säger Sofia Tedsjö.

– Det som är så olyckligt är att tiden det 
tar att avvakta domstolarnas beslut drab-
bar ytterst de personer som i samhället har 
de största hjälpbehoven. Detta kan inte 
uppfattas som annat än upprörande.

Läs hela Sofi a Tedsjös debattartikel på 
www.foraldrakraft.se

Bedömningarna av rätten till assis-
tans har varit alltför vidlyftiga och 
varierande. Det måste vi rätta till. Det 
säger Tomas Sundberg, specialist på 
assistansersättning inom 
Försäkringskassan.

Sofia Tedsjö, jurist på Confrere Jurist-
byrå, har slagit larm om att Försäk-
ringskassan har infört en ny tuffare be-
dömning av vem som har rätt till per-
sonlig assistans.

På Försäkringskassan håller man med 
om att personer som idag är assistansbe-
rättigade kan förlora assistansen eller få 
färre timmar.

– Vi vill inte uttrycka det som att vi 
har en ny striktare bedömning, men i 
många fall har bedömningarna varit 
alltför vidlyftiga, säger Tomas Sundberg, 
försäkringsspecialist på Försäkrings-
kassan.

Han är en av upphovsmännen till det 
interna meddelande som gått ut till 
Försäkringskassans alla LSS-handlägga-
re. Meddelandets syfte är enligt Tomas 
Sundberg att förtydliga vilka regler som 
gäller så att bedömningarna blir lika 
över hela landet.

En effekt av det interna meddelandet 
blir att alltför ”vidlyftiga” bedömningar 
av assistansbehovet stoppas.

– Syftet är att få rättning i ledet, säger 
Tomas Sundberg.

Det som påverkas av med-
delandet är framför allt 
hur man bedömer 

beho vet av assistans i samband med 
mål tider.

– Vi har sett att man inte har varit lik-
formig när det gäller att räkna tid för 
hjälp med måltider. Det har varit relativt 
vidlyftigt. Vi kan inte stillatigande åse 
detta. Vårt uppdrag är att tolka och be-
skriva hur regelverket ska tillämpas.

Enligt Försäkringskassans interna med-
delande ska hjälp i samband med måltid 
endast räknas in om den assistansberätti-
gade inte kan äta själv. Om personen kla-
rar av att inta måltiden själv har han eller 
hon inte heller rätt till assistanstimmar 
för att förbereda eller avsluta måltiden.

– Vårt interna meddelande har tagits 
emot positivt av handläggarna på Försäk-
ringskassornas kontor. ”Vi behöver det 
här”, tycker de, säger Tomas Sundberg.

Även kommunernas handläggning av 
assistansärenden påverkas av Försäk-
ringskassans tolkning av reglerna (om 
assistansbehovet inte överskrider 20 tim-
mar per vecka handläggs det av kommu-
nerna).

– Vi har inte skickat ut vårt interna 
meddelande till alla kommunala hand-
läggare men Sveriges Kommuner och 
Landsting, SKL, har fått meddelandet 
och har också fått lämna synpunkter på 
utformningen, säger Tomas Sundberg.

Han är lite förvånad över att reaktio-

nerna inte har varit starkare än de varit 
hittills:

– Vi hade väntat en reaktion, men den 
har inte varit så stor hittills, säger han.

Oavsett vilket syftet var med Försäk-
ringskassans interna meddelande blir re-
sultatet sannolikt att assistansen dras 
ned eller stoppas för ett antal personer. 
Men Tomas Sundberg förnekar att 
Försäkringskassan gör detta för att mins-
ka kostnaderna.

– Vi har inga ekonomiska incitament i 
detta, vi vill endast få en rättvis och lik-
formig bedöming.

Är det fel att vara ”vidlyftig” när det 
gäller assistans till de som har stora 
funktionsnedsättningar?

– Vi är skyldiga att gripa in. Det är vår 
uppgift att ge ut föreskrifter och allmän-

Försäkringskassan: ”Assistansersättningen har varit     

Jurist slår larm om nya tuffa tag hos Försäkringskassan: 

Många riskerar att 
sin assistans
F

Oavsett vilket   
syftet var med 
Försäk rings kassans 
interna meddelande 
blir  resultatet sannolikt 
att assistansen dras 
ned eller stoppas för 
ett  antal personer.

44 FÖRÄLDRAKRAFT # 2, 2008

Vad tycker du? 
Kommentera artiklar och skriv i vårt forum på www.foraldrakraft.se
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na råd. Om vi inte griper in kan vi få kri-
tik av regering och riksdag för att vi är 
släpphänta.

Tar ni hänsyn till att det kan bli en 
chock för assistansberättigade som 
förlorar den hjälp de har vant sig vid?

– Det är viktigt för våra handläggare 
att man motiverar och förklarar beslu-
ten men ibland kommer förklaringen 
helt enkelt att vara att ”vi tidigare har 
tillämpat reglerna på fel sätt”.

Du är inte rädd att er nya tolkning 
av reglerna kan gå för långt?

– Det är jag inte alls orolig för utan jag 
litar på handläggarnas kompetens. Vi har 
inte heller sagt att förändringen måste ske 
inom en viss tidpunkt utan det kan ske 
successivt. Det är speciellt viktigt vid nya 
ärenden att bedömningarna blir korrekt.

– Jag förstår att det kan bli smärtsamt 
om man har haft assistans under lång tid 
och plötsligt får veta att man inte har 
rätt till det, men vi säger inget om att 
detta är bråttom.

I andra sammanhang har Försäkrings-
kassan dock betonat att assistansbeslut 
måste omprövas efter två år.

– Även när det gäller tvåårsreglen för 
omprövningar har rutinerna ”slirat”, sä-
ger Tomas Sundberg som räknar med en 
skärpning även här.

Nu väntar många med spänning på 
domstolsavgöranden som kommer att 
visa om Försäkringskassans nya beslut 
är korrekta.

– Domslut kan komma under första 
halvåret, säger Tomas Sundberg. ●

    för vidlyftig” 

et måste bli ett slut på 
Försäkringskassans 
utspel om förändringar 
i assistansen på det sätt 
som sker nu. För 
oerhört många männis-

kor som idag har personlig assistans är 
det en livlina. För många är det en fråga 
om att leva eller dö, rent fysiskt men för 
många är det också en fråga om att leva 
eller dö även mentalt. Om jag tolkar 
Tomas Sundberg, Försäkringskassan, 
rätt så kommer människor som med 
stor möda kan hålla i en gaffel att 
förlora rätten till assistans i matsitua-
tioner för att de har den ”förmågan”. 
Hur har du tänkt, Tomas, att dessa 
människor ska få maten på bordet? Hur 
ska de göra när de tappar gaffeln i 
golvet? Hur ska de göra när de vill ha 
mer mat, de blev inte mätta på det som 
låg på tallriken? Hur ska de göra när de 
kommer på att de vill ha gurka till 
maten och den ligger i kylskåpet? Dina 
åtstramningar, Tomas, ligger inte i linje 
med att få leva som andra!

Själv har jag en vuxen flerfunktions-
hindrad son som sedan tre år bor i egen 
lägenhet med assistans dygnet runt. När 
ska du,Tomas, börja försämra villkoren 
för honom? Han lever idag ett oerhört 
gott liv som jag som förälder aldrig 
skulle orka fylla med rikt innehåll på 
motsvarande sätt. Kan du tala om för 
mig när jag ska behöva gå ner i arbetstid 
för att igen ta hand om mitt barn, idag 
23 år? Varifrån ska jag få den inkomst 
som jag förlorar när jag måste gå ner i 
arbetstid? Likadant blir det för Anders 
pappa. Ska vi behöva montera ner våra 
liv som vi idag har byggt upp på att 
Anders har sin assistans? Menar du att 
vi fortfarande har ett föräldra ansvar? 
Nu är ju reglerna för dubbel assistans 
redan genomförda men hur tänkte ni 
när ni gjorde försämringen? Är det 
meningen att jag som förälder ska åka 
med mitt vuxna barn på fritidsaktiviter, 
bad, restaurang och träffa kompisar? Är 
det frigörelse för våra funktonshindrade 
barn?

Var finns handikapporganisationerna?
Nu måste alla berörda handikapporgani-
sationer gå samman och stoppa nedrust-
ningen av assistansen. Era medlemmar 
kan inte leva med hotet om att assistan-
sen ständigt ändras till det sämre och att 
man aldrig vet när nedskärningarna 

kommer Det är en psykisk press att leva 
med en hjälp som vilken dag som helst 
kraftigt kan försämras eller till och med 
försvinna. Hjälpen måste våra funktions-
hindrade vänner ute i landet ändå få, 
bara från en annan plånbok. Eller är det 
meningen att vi ska gå tillbaka till tiden 
då dessa människor var hänvisade till 
allmosor och välvilja från andra. Var 
finns kampviljan för era medlemmars 
rättigheter? Eller är det så att det är en 
ointressant fråga för er? Kan det vara så 
att kampviljan är slut? Har samhällets 
långvariga bakåtsträvande slitit ut er? Då 
måste det verkligen uppmärksammas.

Försäkringskassan måste sluta med att 
skicka ut interna meddelanden om 
förändringar/försämringar utan att 
meddela omvärlden. Var finns media i 
detta? En stor statlig myndighet vill 
smygande och konsekvent försämra 
levnadsvillkoren för en stor del av 
Sveriges befolkning och ingen reagerar.

Ann-Christin Björk

Läs vad Tomas Sundberg, Försäkrings-
kassan säger i artikeln till vänster.

 förlora 
Sofi a Tedsjö, 
 jurist på Confrere 
Juristbyrå.

En förälder tycker till: 

”Återigen försämring 
av personlig assistans”

D

Ann-Christin Björk riktar skarp kritik 
mot Försäkringskassan: När ska ni för-
sämra villkoren för min son?
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Vem bestämmer, barnet eller  
em bestämmer över ett 
barns personliga 
assistans – barnet 
själv, föräldern eller 
assistansanordnaren? 
Snart kommer svaret 

på denna kontroversiella fråga.
Ifa startar en förstudie till ett projekt 

som ska reda ut frågor om barn och 
personlig assistans. Målet är att hjälpa 
barn utvecklas och frigöra sig.

– Här finns många heta potatisar men 
jag är optimist och tror att vi kan hitta 
bra lösningar som lyfter fram barnets 
roll och som passar olika familjer. Det 
finns inte en enda lösning som är rätt 
utan det måste finnas olika modeller, 
säger Anna Barsk Holmbom, verksam-
hetsansvarig på Ifa, Intressegruppen för 
Assistans berättigade.

Alla är överens om att barn och ungdo-
mar måste ha stort inflytande över sina 

egna personliga assistenter, men i prak-
tiken finns många svåra situationer då 
det kan bli strid om vem som bestäm-
mer vad.

– Den stora svårigheten är att 
det är så otydligt vem som styr. 
Assistenterna själva vet ofta 
inte om de ska lyda barnet el-
ler föräldrarna. Den som be-
slutar om en assistents arbete 
är förstås arbetsgivaren men 
en förälder som inte är nöjd 
kan vända sig till en annan 
anordnare, säger Anna Barsk 
Holmbom.

För många föräldrar kan det tyckas 
självklart att bestämma ”allt” så länge 
barnet inte är myndigt, men Anna Barsk 
Holmbom invänder mot detta resone-
mang.

– Barnet måste ha rätt att utvecklas 
och frigöra sig från sina föräldrar så 
mycket som det är möjligt för det enskil-

da barnet. Vi måste titta på var gränsen 
går mellan förälderns rätt att styra och 
barns rätt att utvecklas, säger hon.

En knepig fråga är exempelvis 
om den personliga assistenten 

ska slå larm till föräldrarna 
om en ungdom smygröker, 
dricker alkohol eller skol-
kar. Att ha möjligheten att i 
smyg bryta mot föräldrarnas 
regler är en självklarhet, 
men inte om assistenterna 
agerar ”polis”.

– Föräldrar kan använda 
assistenter för att se till att 

deras barn inte gör dumheter, men en 
del av att utvecklas är att göra dumheter 
och lära sig av misstagen. Föräldrar har 
rätt att bli arga på sina barn när de gör 
något dumt, men det är svårt att utveck-
las om man aldrig för chansen att göra 
misstag. Här gäller det att hitta tydliga 
roller för assistenterna så att det stödjer 

V
Ska en assistent slå larm om ett barn smygröker eller testar droger?

Anna Barsk 
Holmbom, Ifa.

Bestäm själv med GIL.
Funderar du på att byta assistansanordnare eller att kanske äntligen lämna kommunen?

GIL - lite mer än personlig assistans.

Jaegerdorffsplatsen 3, 414 51 GÖTEBORG, Tel: 031- 63 64 80, Fax: 15 18 08
kontor@gil.se, www.gil.se

GIL har inget vinstintresse - mycket mer av assi-
stansersättningen går direkt till din personliga assi-
stans.

GIL ger dig utbildning i arbetsledning och sys-
tematisk arbetsmiljö. Vi ger kvalificerat stöd både
till dig som arbetsledare och till dina personliga assi-
stenter.

I GIL främjar vi egna initiativ hos våra medlemmar i
kooperativet. Vi arbetar aktivt i socialpolitiska frå-
gor mot diskriminering av människor med funk-
tionshinder
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 föräldern?
barnets utveckling mot självständighet, 
säger Anna Barsk Holmbom.

Ifa har fått klartecken från Allmänna 
arvsfonden för finansiering av en ettår-
ig förstudie till ett projekt som siktar på 
att ta fram goda råd och lämpliga ut-
bildningar som kan ge både barn, för-
äldrar och assistansanordnare vägled-
ning.

Ett hundratal barn och 20–40 assis-
tansanordnare ska nu engageras i förstu-
dien. En kartläggning ska göras genom 
enkäter och djupintervjuer med alla be-
rörda grupper.

Tanken är att projektet ska leda fram 
till riktlinjer, utbildningar och mötes-
platser där barn, föräldrar, assistenter 
och assistansanordnare kan diskutera 
och utbyta erfarenheter. ●

Ifa har webbsajt på 
www.intressegruppen.info  

 

Läs mer om assistans
Flera bra böcker tar upp frågor om 
personlig assistans. Några exempel:

Personlig Assistans av Gerd Andén, 
Inger Claesson Wästberg och Vilhelm 
Ekensteen. ISBN 978-91-514-0346-5. 
Bokförlaget Robert Larson. www.
larsonforlag.se

Assistans med glans. Handbok för 
personliga assistenter. Av Bengt Elmén. 
ISBN 978-91-7251-065-4. www.kom-
munlitteratur.se

Personlig assistent: en rättighet, ett 
yrke är skriven av Ann-Marie Dehlin och 
utgiven Studentlitteratur.

Utan dig kan jag inte smaka på snön. 
Novellsamling. Läs mer på www.jaggil-
larmittjobb.se

 Den annorlunda arbetsplatsen: 
Handbok för personliga assistenter av 
Eva Janson. Informationsförlaget. ISBN 
9177365380 / 91-7736-538-0.

Personlig assistans från A - Ö, 
information för dig som använder 
personlig assistans och dig som är 
personlig assistent. IfA.

Handbok för brukarstyrd assistans. 
Lars Hagström.

Kvalificerat stöd till personer med 
flerfunktionshinder.  Stiftelsen JAG.

Ska ditt barn ha samma chanser att 
tjuvröka som andra barn, eller vill du att 
assistenten meddelar dig? Foto: Istock

Vill du ha en trygg 
assistans som ger dig 
och dina assistenter 
de bästa villkoren?
lev väl Assistans AB erbjuder per-
sonlig assistans i enlighet med 
LSS och LASS – som tanken var 
från början, att Du själv bestäm-
mer över Din egen assistans. 
Vi finns från Kiruna till Göteborg. 
Kontakta oss på telefon 0980-142 00, via epost 
info@levval.se eller besök oss på www.levval.se

Patrik, 
070-222
83 99

Anna,
076-135
62 68

Personlig assistans – som den egentligen borde vara

Enigheten är en verksamhet på framfart 
inom personlig assistans. Vi startade 
hösten 2005 och är redan 75 medarbetare! 
Enigheten jobbar för att öka tryggheten 
för dig med funktionshinder, anställer de 
assistenter som du väljer och tar hand om 
allt administrativt.
Vårt mål är att du som brukare ska känna 
dig trygg och få den hjälp du behöver.

Malin Monica Eleonore

www.enigheten.se
Tel: 0243 - 22 96 22. Fax: 0243-22 96 23

Mån-fre 8.00-12.00

Vi arbetar för
din trygghet
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Sommar + kollo  

tt åka på läger blir en 
milstolpe för många 
unga och en viktig del 
av frigörelsen från för-
äldrarna. Att komma 
iväg, prova nya aktivite-

ter och lära känna andra lyfter självkäns-
lan. 

– Min dotter Sarah älskar sommarkol-
lot i Småland. Första sommaren ville 
hon inte åka, men sedan hon hade träf-
fat ledarna under en timme hade hon 
knappt tid att säga ”hej då”. Nu har hon 
sökt kolloplats för fjärde året och vi vän-
tar på besked från kommunen, berättar 
Britt-Marie Lundgren som gläds lika 
mycket som dottern åt sommarens kollo 
även om man aldrig säkert vet om det 
finns någon plats eller inte.

Numera åker Sarah, som är född med 
ryggmärgsbråck, gärna på kollot hos 
Leva Plus. Förra sommaren hade hon 
sällskap av en klasskamrat till lägret och 
i år hoppas hon få med pojkvännen.

Att kolloledarna själva är ungdomar 
som ”talar samma språk” som Sarah och 
hennes kollokamrater uppskattas, sam-
tidigt som mamma Britt-Marie känner 
sig trygg med ordningen på kollot.

– Vi håller kontakt med den ledare 
som är Sarahs mentor på kollot. Första 
gången kom de även hem till oss och häl-
sade på. Nu ringer de till mig men även 
till Sarah. Och på kollot har alltid några 
ledare sovande jour, vilket känns tryggt, 
berättar Britt-Marie.

Kollot blir en ljuspunkt som räcker 
hela året.

– Varje år får vi köpa en film från kol-
loveckan och den tittar vi ofta på. De 
åker till Astrid Lindgrens värld, badar, 
tältar och har disco. 

Utbudet av kollo och lägerverksamhet är 
stort, men det finns ingen samlad infor-
mation. Särskilt om man har behov av 
extra stöd kan det vara svårt att hitta 
rätt. På dessa sidor ger vi ett axplock.

Kostnaden för ett läger för barn med 
funktionsnedsättning är kanske inte stör-
re än ”vanliga” fotbollsläger eller 
seglarläger. Men utlägget kan 
vara betungande för en 
familj som redan har 
många extra kostna-
der på grund av 
funktionsnedsätt-
ningen. Därför 
kan kommu-
nens finansie-
ring bli avgö-
rande.

– Den spring-
ande punkten är 
ofta hur man fi-
nansierar vistelsen 
för barnets person-
liga assistenter, säger 
Pär Söder man, ansvarig 
för lägerarrangören Mät-
tinge AB, som ägs av RBU, Riks-
föreningen för rörelsehin drade 
barn och ungdomar. 

Assistansersättningen rymmer medel 
för omkostnader för assistenter i sam-
band med brukarens aktiviteter, men 
trots det blir det ofta ett problem. Ofta 
är det svårare att få pengarna att räcka 
till när kommunerna är assistansutföra-
re, enligt Pär Söder man. 

– Det är svårt att förstå varför kommu-
nerna klarar det sämre än privata eller ko-
operativa assistansanordnare. För ra året 
fick vi en avbokning från en kommun 

som ville pruta på assistenternas boende-
kostnader trots att de får samma rabatte-
rade pris som RBU-medlemmar, 900 kro-
nor per dygn med helpension, berättar 
Pär Söderman.

Mättinge håller nere priserna på läger-
verksamheten och med priser på mellan 
4 000 kronor och 4 800 kronor har man 
en konkurrenskraftig nivå. Lägret sub-
ventioneras av RBU med ”ett antal 
100 000 kronor” per år och därför lockas 

många familjer att boka kollo 
och läger även utan bidrag 

från hemkommunen. 
– Ungefär hälften 
av deltagarna har 

själva betalat av-
giften. Många 
föräldrar tyck-
er att det är 
som vilket lä-
ger som helst, 
säger Pär 
Söderman.

Ibland känner 
föräldrar sig ut-

lämnade till 
myndigheternas 

”goda vilja” när det 
gäller finansieringen av 

läger, kurser eller rekreation.
– Kommunerna har ansvaret 

för att ge bidrag till korttidsvis-
telser men hänvisar ofta till ha-

biliteringen hos landstinget. En del 
landsting tar kostnaden, andra menar att 
det är kommunens ansvar och då ham-
nar den enskilde mellan stolarna, säger 
Eric Sandström vid Före ningen Furu-
boda i Åhus, en folkhögskola som är en 
annan av landets större arrangörer av lä-
ger och kurser för unga med funktions-
nedsättning.

 Enligt Eric Sandström anser många 
kommuner att de som bor i gruppboen-
de ”redan har tillräckligt med aktiv fritid 
och rekreation” för att uppfylla lagens 
krav. Men det skiljer en hel del mellan 
kommunerna, vad de beviljar och hur de 
tolkar LSS och socialtjänstlagen. 

Föreningen Furuboda har stora egna 
fonder. Varje år får föreningen in mellan 
tre och fem miljoner kronor i gåvor och 
testamenten. 

– Större delen av dessa pengar går till 
forskning och utveckling inom Furu bodas 
hjärtefrågor, men en större summa sätts 
av till att göra det möjligt att vistas här un-
der läsår eller sommar. Men vi tycker att 
myndigheterna ska ta sitt ansvar. Personer 

Segling, musik eller kanske bara friluftsliv? 
Nu är det tid att planera sommarens kollo- 
och lägerresor. Föräldrakraft har tagit en titt 
på årets utbud och vilka regler som gäller 
för att få bidrag och stöd.

A

Var ute i god tid! 
Det är hög tid att planera sommarens 
kollo när denna tidning kommer ut. 
För barn med funktionsnedsättningar 
behövs extra god framförhållning, om 
man vill att kommunen ska bekosta 
lägret. Om kommunen skulle säga nej 
behövs tid för att kunna överklaga 
innan det är för sent att få plats på 
favoritlägret.

Text: Valter Bengtsson
valter.bengtsson@faktapress.se

Ungdomar vid 
Furuboda.

Foto: Peter Werner
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 = frihet
med funktionsnedsättningar ska inte vara 
beroende av människors goda vilja för att 
få tillgång till aktiv fritid och rekreation, 
säger Eric Sand ström.

Den som inte själv har råd och inte får 
bidrag från kommunen kan söka bidrag 
hos fonder. Det finns speciella böcker 
med tips på fonder och även företag 
som är specialiserade på att leta upp 
lämpliga fonder. 

– Där finns mycket att hämta men var 
noga med att hitta rätt fond och rätt 
grund för att söka, säger Pär Söderman. 

Det är också viktigt att vara ute i god 
tid. Det kan vara lite knåp med att skriva 
ansökan och sedan ska den handläggas 
och fondens styrelse kanske måste ha ett 
sammanträde innan allt är klart. 

Företaget Fond och Stiftelse informa-
tion i Ö-vik AB erbjuder aktuella utdrag 
ur ett register som innehåller alla typer 
av fonder och stiftelser. 

På bibliotek finns ibland också en 
pärm med information om både lokala 
och rikstäckande fonder, men då får 
man själv lista ut vilka fonder som kan 
vara relevanta. Kolla även med försam-
lingen har fonder som passar.

Om man har personlig assistent på läg-
ret är det extra viktigt att vara ute i god 
tid för att pussla ihop arbetsscheman. 
De nya EU-direktiven innebär att assis-
terna inte får jobba lika långa pass som 
tidigare. 

– Om två assistenter förr delade på ett 
uppdrag så måste de nu vara tre, säger 
Pär Söderman. Därför har all sådan verk-
samhet blivit mer kostsam. Även om 
man har personal som gillar att jobba 
mycket och vill vara tillsammans hela ti-
den så måste man tänka till noga inför 
hajkövningar och annat. Om man skulle 
fuska med detta sitter man pyrt till. 

Många läger och kollon för barn med 
funktionsnedsättningar har likartade 
upplägg, samtidigt som det finns en stor 
bredd och påhittighet. På Mättinge har 
man gått från diagnos till teman. Istället 
för att ha läger för en viss diagnos försö-
ker man blanda unga med olika diagno-

Sarah Lundgren älskar att vara på som-
markollo i Småland. Här myser hon 
i randig fl ytväst på en sjö i Småland 
sommaren 2007.

Fortsättning på nästa uppslag
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ser i samma läger och lockar istället 
med olika teman som musik, skär-

gård, friluftsliv och lite tuffare aktiviteter 
för de som är över 25 år.

– Jag tycker det är ungdomarnas in-
tressen och temat för lägret som är det 
viktiga, annars bidrar vi inte till att in-
kludera ungdomarna i samhället, säger 
Pär Söderman, som dock också fått kri-
tik för den nya inriktningen.

– Det har blivit ifrågasatt av en del för-
äldrar som vill att barnen ska träffa an-
dra med samma funktionshinder. Vi har 
stått på oss för vi vill komma bort från 
diagnostänkandet. Om vi har ett musik-
läger så är musiken den gemensamma 

nämnaren. Oavsett om man är tre eller 
100 år, klassiskt skolad musiker eller lyss-
nare, kan man tycka att musik är kul. 

Hos många andra arrangörer finns 
dock läger som är inriktade på speciella 
diagnosgrupper. Föreningen Furu boda 
arrangerar i sommar läger i samarbete 
med bland annat Dövblinda Unga, Afa-
siföreningen i Stock holm och Epilepsifö-
reningen i Skåne. I Stockholm har på se-
nare år allt fler kollon anordnats för 
unga med exempelvis Asperger syn-
drom. Ett kollo för barn med grav au-
tism har blivit särskilt populärt.

Stockholms stads socialtjänst har varje 
sommar 600 platser på LSS-kollon som är 
mellan 10 och 18 dygn långa. Ett ordent-

ligt miljöombyte för barnen och en rejäl 
avlastning för föräldrarna med andra 
ord. 

För förstagångsbarnen kan det bli dra-
matiskt att vara hemifrån i 18 dagar. 
Kanske är det första gången någonsin 
som barnet och föräldrarna skiljs åt en 
längre tid. För att minska dramatiken 
bjuder kolloverksamheten in till möte 
med både personal och andra barn. 

– Första gången man söker och ska 
lämna bort sitt barn i 18 dagar är man 
självklart nervös som förälder, säger 
Bengt Lund gren, verksamhetsledare för 
Stockholms LSS-kollon. 

Stockholms kollon prioriterar de egna 
invånarna men cirka en tredjedel av plat-
serna går till kranskommunerna och yt-
terligare några till barn från andra delar 
av landet. Budgeten är cirka 30 miljoner 
kronor och den rymmer många olika 
kollogårdar. Bland de mest efterfrågade 
finns kollon för barn med extra stort 
omvårdnadsbehov, där det finns 24 an-
ställda på åtta barn.

– Dessa kollon är så populära för att 
föräldrarna kan känna sig trygga och vå-
gar lämna sina barn, säger Bengt 
Lundgren. Men varje kollogård är popu-
lär, ingen är svår att fylla, tillägger han.

Det är ändå viktigt att puffa för verk-
samheten, tycker Bengt Lund gren. Inte 
minst stadens drygt 100 LSS-handläg-
gare och politikerna behöver ha aktuell 
information om vilka kollon som finns 
och vilken nytta de gör. Varje sommar 
bjuds handläggare och politiker in till 
en rundtur. 

– De får en bra bild av vad våra kollon 
handlar om och kan sedan tipsa de fa-
miljer som de möter i sitt arbete.

Fortsättning från föregående uppslag

Mättinges populära läger har olika teman och försöker få ihop ungdomar med oli-
ka funktionsnedsättningar.

Hur ska man då hitta rätt läger med 
rätt kvalitet och service?

Utöver kollots tema och 
tidsperiod finns flera andra frågor 
som föräldrar behöver fundera. 

Det har stor betydelse hur 
duktiga ledarna är och vilken vana 
de har från att jobba med unga 
med funktionsnedsättningar. 
Ibland krävs en speciell pedagogik. 
Har ledarna utbildning, vad vet de 
om ditt barns funktionsnedsätt-
ning? Behöver ditt barn kommuni-
cera med teckenspråk och klarar 
ledarna det i så fall?

Som förälder bör man ringa och 
ställa många frågor om alla 
tänkbara behov och problem som 
kan uppstå. Hur är det med maten 
till exempel? 

Vilka rutiner har man för att 

hantera riskerna kring båtturer 
och andra aktiviteter? Vad 
händer om något går snett?

Hur erfarna är fritidsledarna? 
Visst kan det vara bra med unga 
ledare, men det krävs också 
erfarenhet. En blandning av unga 
och mer erfarna kan vara bra.  
Viktigt är att ledarna är kapabla 
och har beredskap för de problem 
som kan dyka upp. 

DET FINNS ALL anledning att vara 
fråga hur bemanningen ser ut. 
Även om det är populärt att vara 
fritidsledare på kollo så är 
yrkesgruppen ”flyktig”och många 
har det som sommarjobb under 
studieår.

Någon certifiering eller kvalitets -
kontroll finns inte för kollo och 

läger, förutom att verksamheter 
som tar emot barn och unga för 
korttidsvistelse enligt LSS-lagen 
måste ha tillstånd av länsstyrelse 
och kommun. Verksamheter som 
även har restaurang och hotell (till 
exempel Mättinge) står även under 
livsmedelslagens regler.

– Det bästa är att prata med de 
ansvariga för kolloverksamheten. 
Om någon förälder ringer till oss får 
vi ganska snart en känsla för var 
barnet passar in, säger Bengt 
Lundgren på kolloverksamheten 
inom Stockholm stad.

Ibland kan det vara bra att hitta 
sitt favoritställe och återvända dit 
år efter år. Många barn mår bra av 
att få komma till samma miljö och 
träffa samma ledare och barn. 

Andra barn mår bra av att byta 

kollo, för att kunna växa, skapa nya 
kontakter och gå vidare i sin 
utveckling.

OM KOLLOTS TEMA eller inriktning 
är av stor betydelse bör man, så 
gott det går, dubbelkolla att den 
trevliga beskrivningen i kollokata-
logen stämmer med verkligheten. 
Ring kolloarrangören och ställ 
frågor om hur mycket ridning, 
sång etcetera det i praktiken kan 
tänkas bli.

Så hittar du rätt läger

Full fart på Mättinges läger.
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Bussresan, som förra året lockade 25 
handläggare och politiker, gör sitt för 
att förhindra besparingar på kollo-
området. 

– Vi har inte behövt göra några 
neddragningar. Vi fyller ett stort be-
hov. Många föräldrar behöver en 
längre avlastning för att orka med res-
ten av året, säger Bengt Lundgren.

Stockholms kollon är både uppskattade 
och välkända över landet. 

– Flera kommuner ute i landet ringer 
till oss och vill köpa plats. De kanske inte 
har några liknande kollon i sin kommun. 
Man kan komma till våra kollon i mån 
av plats, och det löser sig ofta, säger 
Bengt Lundgren.

Utbudet av läger förändras hela tiden. 
Sol och bad är klassiska kollonöjen som 
aldrig försvinner. Men musik och sång, 
datakurser och andra teman har lockat 
allt fler på senare år. 

– Det kommer nya saker varje år. 
Ingen ting är omöjligt, säger Eric Sand-
ström på Furuboda som nämner golf-
kurserna som man till sommaren an-
ordnar för fjärde året i rad. Med en ”pa-
ragolfer” kan vem som helst ta sig fram 
på golfbanan. ●

Pär Söderman.

Furuboda Assistans är en fristående del 
av Föreningen Furubodas verksamhet. 
Vi är ett alternativ till kommun och 
övriga assistansbolag för att erbjuda 
assistansberättigade personer personlig 
assistans.

044-781 48 50
www.furubodaassistans.se 

Assistansen ska 
genomsyras av 

mänsklig och geografisk

Närhet

Respekt

Grunda sig i ett 

Förtroende
mellan kunden, assistenten 
och Furuboda Assistans.

I allt arbete ska 

för den enskildes personliga 
integritet vara grundläggande.

Vi erbjuder personlig assistans 
där du bor.  Furuboda Assistans 
är en IfA-godkänd verksamhet.
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”Jag 
tycker det 
är ungdo-
marnas 
 intressen 
och temat 
för lägret 
som är det 
viktiga.”

FERIELÄGER 
ÅRET RUNT 

TUSKULUM | ESKIL JOHANSSONS AB
Oppundavägen 6 | 122 48 Enskede | 08-648 77 40

info@tuskulum.se | www.tuskulum.se

Tuskulum betyder
”lantlig fristad”.
Vi fi nns till året runt för barn och ungdomar med 

ADHD, ADD, Tourette och Aspergers syndrom 

samt andra närliggande funktionshinder. Vi fungerar

som ett stöd för dem och för deras familjer.

 Tuskulum har ferieläger sommar, höst, 

vinter och vår, på fl era platser i Sverige.

• Strukturerade aktiviteter 

• Tydliga rutiner

• Små grupper. 8-14 deltagare 

• 7 - 18 år

• Rutinerade ledare

 Läs mer på www.tuskulum.se där 

du också kan fylla i en ansökan om plats.

st,t,t,t,t,

.

ts.ssss
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ond & Stiftelse Infor-
mation AB är ett företag 
i Örnsköldsvik som gör 
en enda sak – håller koll 
på vilka fonder och stif-
telser som bidrar till vad.

Dess tjänster är inte gratis men inte 
heller speciellt dyra. För cirka 300 kro-
nor kan en familj beställa en förteckning 
över fonder som ger bidrag till just de 
behov och önskemål som familjen har.

Föräldrarna slipper alltså leta infor-
mation på egen hand för att hitta just de 
stiftelser där det verkligen finns en möj-
lighet att söka bidrag.

– Vi har goda erfarenheter av att famil-
jer som har barn med sjukdom eller 
funktionsnedsättningar kan få bidrag 
från de stiftelser som vi tar fram förteck-
ningar över, säger Gunilla Nilsson på 
Fond & Stiftelse Information.

– Det finns verkligen goda chanser att 
få bidrag. Många förvaltare ser det som 
ett gott ändamål att stödja sådana famil-
jer. Många familjer hör av sig till oss ef-
ter något år och berättar att de har fått 
bidrag, men vi har även kunder som inte 
har fått bidrag men hör av sig för att få 

veta om det kommit några nya fonder 
att söka hos.

Det är svårt att i förväg avgöra hur stor 
chansen att få bidrag är. Många faktorer 
spelar in. 

– Om man söker medel ur ett antal 
fonder lyckas man förhoppningsvis få 
bidrag från någon eller några av dem, 
men man måste också vara beredd på att 
man kan få avslag. Det kan löna sig att 
söka igen, ett avslag kan bero på att den 
aktuella fonden har fått extra många an-
sökningar just det året. Men det finns 
även fonder som ibland, efter ny ansö-
kan, kan ge bidrag till samma familj flera 
år i rad eller med vissa mellanrum, säger 
Gunilla Nilsson.

Är det lätt att få gehör för bidrag till 
just sommarkollo, läger och resor?

– Ja, många stiftelser vill främja resor 
och rekreation för barn med svårigheter. 
Det är även vanligt att man ger bidrag 
till ”vård och fostran” och dit räknas of-
ta kollo och resor. Det går också att söka 
bidrag till inköp av till exempel special-
cykel eller andra hjälpmedel och utrust-
ning. Bidrag för att prova en ny typ av 
behandling förekommer också. Ibland 

har fonderna inte heller öronmärkt 
pengarna utan ger ett allmänt bidrag där 
familjen själv kan välja hur pengarna ska 
användas, säger Gunilla Nilsson.

Det finns självklart andra sätt att hitta 
information om stiftelser och fonder än 
att att vända sig till företaget i Örn-
sköldsvik. Det finns tjocka böcker med 
hundratals stiftelser beskrivna – för den 
som har tid och ork att själv läsa igenom. 
Många organisationer har samlat infor-
mation om fonder som är relevanta för 
de egna medlemmarna. Man kan också 
vända sig till länsstyrelsen (som har till-
syn) eller landstinget eller kommunen. 
Kanske finns även sammanställningar 
på biblioteket eller hos kyrkan.

Fördelen med Fond & Stiftelse Infor-
mationstjänst är att företaget har en data-
bas som matchar familjens situation och 
behov med tusentals fonders regler. 
Databasen uppdateras fortlöpande, även 
om företaget inte lämnar någon garanti 
om att den täcker allt.

– Det är svårt att säga exakt hur 
många fonder vi har information om. 
Många mindre fonder har på senare tid 
slagits samman till större samfonder. Så 
har många landsting och kommuner 
gjort för att att det ska räcka med en an-
sökan till det som tidigare var flera 
mindre fonder. 

Nya fonder tillkommer också. Det kan 
vara resultatet av en donation till ett visst 
ändamål, nya insamlingar eller organisa-
tioner som startar fonder för att främja 
personer med en viss sjukdom eller 
funktionsnedsättning.

Så hittar du fonden som kan  

■  När har mitt barn rätt till kollo 
eller läger som betalas av 
kommunen? 

Vanligen säger kommunen ja till 
begäran om barnet omfattas av LSS, 
lagen om stöd till vissa funktions-
hindrade. Motivet är dels att 
föräldrar behöver avlastning, dels 
att barnet behöver miljöombyte.

– Lagen är tydlig. Om barnet 
tillhör någon av personkretsarna i 
LSS så har man rätt till korttidsvis-
telse, säger Marlene Lennartsson 
på Föreningen Furuboda.

Trots detta finns ofta lokala 
direktiv som sätter käppar i hjulet. 
Men lagen står över sådana 
direktiv och därför uppmanar 
Marlene Lennartsson alla att 
överklaga negativa beslut.

Även om barnet redan har 

beviljats assistans har man rätt till 
korttidsvistelse. Kommunen har inte 
rätt att neka korttids på grund av att 
ett barn har assistans. Den ena 
rättigheten tar inte bort den andra.

Även om barnet inte tillhör LSS-
kretsen kan kommunen betala för 
kollo och annan korttidsvistelse. 
Det kan finnas andra viktiga skäl 
för kommunens handläggare att 
säga ja. 

Enligt Socialtjänstlagens 
paragraf 4.1 kan man få ekono-
miskt bistånd men det finns fler 
paragrafer som gör det möjligt att 
få bidrag. När det gäller Social-
tjänstlagen är det bara i vissa fall 
besluten kan överklagas.

■ Vad gör man om kommunen 
säger nej? 

Det är bra att vara ute i god tid 
så att du kan överklaga i god tid 
före kollot. Men för att kunna 
överklaga behöver du ett tydligt 
skriftligt avslag, så att man 
verkligen kan överpröva beslutet. 
Se upp om kommunen drar ut på 
proceduren – då finns risk att tiden 
inte räcker till för ett överklagande.

– Jag tycker att föräldrar borde 
överklaga många fler avslag och 
driva frågan upp till Regerings-
rätten. Det finns fortfarande inga 
prejudikat på det här området 
eftersom inga föräldrar har orkat 
driva det så lågt, säger Marlene 
Lennartsson.

– Det är dags att vässa armbå-
garna och bråka mer med 
beslutsfattarna. Glöm inte att 
brukarorganisationerna ofta har 
mycket skickliga jurister som man 
kan få bra stöd av.

■ Vad gör man om man är rädd att 
beslut och eventuella överklagan-
den kommer för sent för att allt ska 
bli klart före kollot?

Beslut som dröjer behöver inte 
förstöra kolloresan. Ha is i magen. 
Låt beslutsprocessen eller 
överklagandet gå sin gilla gång. 
Prata med kolloanordnaren  under 
tiden, de har ofta förståelse för  att 
betalningsfrågan är oklar. Kanske 
kan du få uppskov med betalning-
en, eller så finns annan möjlighet 
att finansiera kollot i väntan på 
slutligt beslut. Risken är förstås 
att du själv måste betala i 
slutändan.

Dags att vässa armbågarna

Chansen att få bidrag från fonder och stiftelser 
till ett sommarkollo eller en resa är goda. Fond-
förvaltare vill ofta stödja barn med funktionsned-
sättningar. Knepet är att hitta rätt fond att söka 
hos. Tack och lov fi nns det specialister som kan 
hjälpa till att hitta rätt.

F
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 bekosta sommarkollot
Varifrån hämtar ni er information?
– När vi startade verksamheten för ett 

tiotal år sedan tog vi kontakt med kom-
muner, landsting, länsstyrelser, försam-
lingar, advokatbyråer, fondförvaltare 
och andra källor för att samla in infor-
mation. Därefter har vi kontinuerligt 
uppdaterat databasen, dels genom att 
förvaltarna själva hör av sig, dels genom 
att vi kontaktar de fonder och stiftelser 
som inte har uppdaterat sin information 
på länge, säger Gunilla Nilsson.

Det finns tusentals fonder som ger peng-
ar till barn som är sjuka eller har funk-
tionshinder, men det finns en mängd be-
gränsningar att ha koll på. Vissa fonder 
är geografiskt begränsade, andra vänder 
sig till personer i en viss ålder eller med 
en specifik sjukdom. Fond & Stiftelse 
Informations viktigaste uppgift är att 
vaska fram just de fonder som är rele-
vanta för en viss familj. 

Enligt företaget kostar dess tjänst ald-
rig mer än 320 kronor inklusive porto, 
men om man inte hittar så många fon-

der som är ”sökbara” kan kostnaden bli 
lägre. En förfrågan från en familj är hel-
ler aldrig bindande – först när fondsök-
ningen är klar behöver familjen ta ställ-
ning till om man vill köpa loss informa-
tionen. Det är inte heller omöjligt att 
man kan få bidrag även till själva fond-
förteckningen!

Vad kan man då förvänta sig om man 
beställer en fondförteckning av företa-
get? Mellan 20 och 50 fonder är ett van-
ligt resultat, men resultatet beror även 
på hur utförlig man själv har varit i be-
skrivningen av den egna situationen.

– Ibland kan man få fram fler fonder 
om man lämnar mer utförlig informa-
tion, men det är inte alla som vill lämna 
ut alltför detaljerade uppgifter och vän-
da ut och in på sin tillvaro, säger Gunilla 
Nilsson.

När ska man söka?
– Många fonder har vårvintern och 

våren som ansökningstid medan andra 
har sensommaren och hösten, men det 
är inte alltid som man har någon speciell 

ansökningstid utan ibland tar förvaltar-
na emot och behandlar ansökningar 
kontinuerligt. Även om ansökningstiden 
går ut under våren går det fortfarande 
bra att söka under mars och april, säger 
Gunilla Nilsson.

Fotnot. Stiftelse är numera den formella 
benämningen även om ordet ”fond” 
fortfarande används. Alla som är regist-
rerade hos länsstyrelsen ska ha ordet 
”stiftelse” i namnet.

Hit kan du vända dig
Fond & Stiftelse Information AB saknar 
hemsida men kan nås via e-post på 
stiftelseinformation@post.utfors.se 
eller telefon 0660-128 50

Se även länsstyrelsernas sida för 
information om fonder
www.stiftelser.lst.se/StiftWeb/Search.aspx

ar 

Vägen till arbete 

Arbetscenter
- för dig med autism och Aspergers syndrom

Vill du ha en meningsfull sysselsättning och komma ut i arbetslivet?

Bruket och Smedjan är två arbetscenter för dig med autism eller Aspergers syndrom. På våra 
arbetscenter arbetar vi tillsammans med våra arbetstagare för att de ska finna stimulans, gemenskap 
och en meningsfull vardag. Vi arbetar med trädgårdsskötsel, data, legoarbete, matlagning, snickeri, 
media, keramik, textilarbete, elektronik mm. Vi samarbetar med arbetsgivare för att hitta praktikplatser 
och förvärvsarbeten. På Bruket och Smedjan finns arbetstagare från 16 år och uppåt.  

Vill du veta mer? 
Läs mer om Bruket och Smedjan på Enigma Omsorgs webplats - www.enigmaomsorg.se

 Enhagsslingan 17, 187 40 Täby   Tel: 08-768 20 00   www.enigmaomsorg.se

Enigma Omsorg AB startades 1994 av föräldrar med autism. Enigma Omsorg AB har fritids, korttids, boende och daglig 
verksamhet för barn, ungdomar och vuxna  med autismspektrumstörning. Våra verksamheter är belägna i Stockholms län.

FK_0802_s48_kollo_v09.indd   53FK_0802_s48_kollo_v09.indd   53 08-03-07   16.50.0508-03-07   16.50.05



KOLLO kraft

54 FÖRÄLDRAKRAFT # 2, 2008

Furuboda har det 
mesta i sommar
Sommar på Furuboda 
innebär en lång rad av olika 
kurser, rekreationsperioder 
och läger. Till det har på 
senaste åren fler och fler 
handikapporganisationer 
passat på att anordna 
samverkanskurser i samver-
kan med föreningen 
Furuboda, berättar informa-
tionschefen Eric Sandström. 
Sommaren 2008 har följan-
de organisationer kurs på 
Furuboda Folkhögskola: 
Pingstförsamlingarnas 
Handikapp verksam het, 
DBU – Dövblinda unga,
Share Music Introduk tions-
kurs, NOC (Nätverk för 
ovanliga kromosomavvikel-
ser), OCD-föreningen 
(Tvångs syndrom), Afasi-
föreningen Stockholms län 
och Astrid Lindgrens 
Barnsjukhus.

På webben finns mer 
information om Furubodas 
sommarutbud på följande 
adresser:
www.furuboda.se/folkhog-
skolan/kortkurs.asp
www.furuboda.se/folkhog-
skolan/lager.asp
www.furuboda.se/folkhog-
skolan/kortkurs.pdf

Konfi rmationsläger för 
unga med Aspberger 

Piteå Stadsförsamling och 
Piteå landförsamling ordnar 
konfirmationsläger för en 
grupp på sju ungdomar som 
går på Aspergerenheten inom 
Piteå kommun. Ungdomarna 
åker på konfirmandläger i sex 
dagar till Orust norr om 
Göte borg. I Piteå Stads för-
samling finns en grupp med 
konfirmander från särskolan 
och sedan många år har 
församlingen en ungdoms-
grupp för ungdomar i behov 
av särskilt stöd, men en 
grupp med bara Asperger 
och utan andra funktions-
hinder är inte lika vanligt, 
säger Peter Werner, försam-
lingspedagog i Piteå.

Du når Peter Werner på på tel 
070/27 27 574 eller via e-post
på peter.werner@svenskakyr-
kan.se

Leva Plus – kollo 
för olika målgrupper

”Sommarkollo i Småland” 
utlovar massor av somriga 
äventyr för ungdomar med 
funktionshinder. Men det 
finns också påskläger, 
helg läger och höstläger i den 
sköna smålandsmiljön. Här 
får man bada, fiska, paddla, 

hajka, göra film och vara 
med i spännande tävlingar. 
Det blir disco, spela teater 
och åka på utflykter. För alla 
som gillar att sjunga och 
spela finns gitarrer, trummor, 
synth och bas. Ledarna är 
jätteduktiga på musik, teater 
och sport, berättar Eva 
Remnert. Leva Plus som 
arrangerar Sommarkollo i 
Småland har olika målgrup-
per, dels måttligt utvecklings-
störda, dels ungdomar med 
rörselsehinder eller epilepsi. 

Mer information finns på 
webben på www.leva.se

En kollogård 
vid Väddö kanal

Granhill kollo tar emot barn, 
ungdomar och vuxna med 
autism och utvecklingsstör-
ning, berättar föreståndaren 
Olivia Demant. Kollot ligger 
på Väddö, tolv mil norr om 
Stockholm, och huserar i en 
gård som är fint belägen vid 
Väddö kanal där man har 
egen brygga, bastu, båt och 
kanoter. Kollot tar emot nio 
deltagare per period som är 
18 dagar. 

– Våra aktiviteter utformas 
och anpassas till deltagarnas 
behov och intressen. Vi 
brukar bland annat åka båt, 
paddla kanot, promenera, 
sova i tält och bada, säger 
Olivia Demant.

Läger för blödarsjuka 
sedan 70-talet
Förbundet Blödarsjuka har 
sedan 70-talet varje år 
anordnat ett mycket uppskat-
tat sommarläger för blödar-
sjuka barn. Årets lägervecka 
äger rum i augusti. Vid 

Sommarkollo från Piteå i n 
Sugen på sol, bad och äventyr? Det verkar 
fi nnas hur mycket kollo och läger som helst runt 
om i Sverige på sommaren. Inte minst de lokala 
föreningarna inom exempelvis FUB eller scouterna 
är aktiva arrangörer. På detta och nästa uppslag 
fi nns både tips och inspiration om du behöver hjälp 
att hitta något som passar.

Unga Hörselskadade har fl e-
ra sköna läger på program-
met även denna sommar.
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Kasper Kollo 
i grupper om nio

Kasper Kollo är en LSS-
berättigad sommarverksam-
het i södra och mellersta 
Sverige för barn och unga 
med neuropsykiatriska 
funktionsnedsättningar som 
Asperger syndrom, autism, 
adhd och damp. På ett kollo 
är man cirka nio deltagare 
och en period pågår under 
två veckor. De som kommer 
till oss är mellan 7 och 28 år 
fördelade på olika perioder, 
berättar Anders Westerholm 
på Kasper Kollo. 

Läs mer på 
www.kasperkollo.se

Teckenspråksläger för 
hörselskadade 

Unga Hörselskadade ordnar 
varje år ett antal läger för 

unga med hörselnedsättning. 
Under sommaren 2008 har 
man exempelvis ett tecken-
språksläger på Västanviks 
folkhögskola för unga mellan 
13 och 30 år. I Västerbotten 
arrangeras ett ungdomsläger 
för unga 13-18 år, liksom ett 
par olika barnläger för barn 
mellan 7 och 15 år.  

Mer information finns på 
www.uh.se

Läger för unga 
med ADHD  
Eskil Johansson AB har läger 
för barn och ungdomar med 
adhd, Asperger syndrom och 
andra närliggande neuropsy-
kiatriska funktionshinder. 

– Tuskulum betyder 
”lantlig fristad” och vi valde 
det namnet för att det 
beskriver en viktig del av 
upplevelsen. Vi har läger-
verksamhet året runt, säger 
Eskil Johansson.

– Vi erbjuder en strukture-
rad verksamhet, tydliga 
rutiner och regler, en lantlig 
miljö, roliga aktiviteter och 
erfarna ledare. Vi arbetar 
med gruppen som medel för 
att nå barnen/ungdomarnas 
individuella  målsättning. Vi 
vill uppmuntra, inspirera. Vi 
erbjuder aktiviteter som kan 
vara en utmaning, men som 
vi hoppas stimulerar till 
nyfikenhet och intresse.

Läs mer på www.tuskulum.se

Barnplantorna har 
spännande föreläsare
Barnplantornas läger och 
familjekurs anordnas 
vart annat år och nästa gång 
blir juli 2009 nästa gång. 
Lägret lockar varje gång 
femtio familjer från hela 
Sverige och att man har 
välkända föreläsare både från 
USA och Storbritannien 
varje gång. 

– Barnen har kul aktiviteter 
såväl inne som ute. Föräld-
rarna har fyra timmars 
föreläsning varje dag för att 
stärka dem i sin roll som 
föräldrar till ett barn med 
cochleaimplantat, berättar 
Ann-Charlotte Gyllenram. 

Alla chefsläkarna från de 
fem specialistklinikerna för 
cochleaimplantat är också ett 
troget inslag i kursen. Förra 
sommaren kom en musikpe-
dagog från England och hade 
workshop med barn och 
föräldrar. 

Läs mer på www.barnplan-
torna.se

Här nappar det!
Ädelfors folkhögskola 
anordnar för 15:e året i rad 
sommarkurser för funktions-
hindrade. Vi har ca 600 
deltagare fördelat på 28 
kurser, berättar Jennie 
Eliasson. 

Mer information finns 
på www.adelfors.nu

 orr till Helsingborg i söder

” Föräldrarna 
har fyra timmars 
föreläsning varje 
dag för att stär-
ka dem i sin roll 
som föräldrar.” Fler kollon på nästa sida

fjolårets sommarläger på 
Sandika lägergård utan för 
Östhammar deltog 34 barn 
från hela Sverige i åldrarna 8-
16 år. De hade en fin vecka 
med sol, bad, spel och lekar. 
Lägret bygger på frivilliga 
insatser från medlemmar och 
vårdpersonal och bidrag från 
stiftelser, fonder och företag. 
Som marlägren har bara blivit 
populärare. Lägren är viktiga 
för barnen eftersom de får – 
under medicinskt betryggan-
de former – möjlighet att leva 
lägerliv, lära känna andra i 
samma situation och träna på 
att själva injicera sin livsvikti-
ga medicin.  
 
Läs mer på www.fbis.se 
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Ekbackens kollo för 
barn med autism

Ekbacken är ett kollo för 
barn och ungdom med 
autism och utvecklingsstör-
ning. Det finns ett tiotal 
platser för unga i åldern 7-21 

år och det hela arrangeras av 
Stiftelsen Barnens Dag. ”Vi 
skapar trygghet genom tydlig 
struktur, tillit, förståelse och 
tolerans”, utlovar arrangörer-
na. Verksamheten bygger på 
samspel och glädje i mötet 
mellan barn, ungdomar och 

vuxna. Det blir mycket frisk  
luft, sång och musik, rörelse 
och teater. På Ekbacken kan 
du få pröva att klä ut dig, 
dansa, kanske vill du uppträ-
da, dagshajk, paddla kanot, 
högläsning i soffan, utflykter, 
sol och bad, baka goda bullar, 
hälsa på Lilla Blå i fårhagen. 
Före kollot inbjuds till en 
förträff i Stockholm för att få 
träffa andra deltagare och 
kolloledare som kommer att 
arbeta i sommar.

Ett annat kollo som 
anordnas  av stiftelsen är 
Näckrosen, för ungdom med 
lindrig eller måttlig utveck-
lingsstörning. Stiftelsen har 
även Kollo Skogsgläntan på 
Fiskeboda för ungdomar och 
vuxna med Aspergers syn-
drom. Kollo Solrosen är för 
vuxna med lindrig eller 
måttlig utvecklingsstörning.

Läs mer på www.stbd.se

Lägervecka 
i Grövelsjöfjällen
STF Grövelsjöns fjällstation 
inbjuder barn och ungdomar 

med Downs syndrom och 
deras familjer till lägerveckor 
i Grövelsjöfjällen. I slutet av 
juni har man ett läger som 
riktar sig till ungdomar med 
Downs syndrom i åldern 12 
år och uppåt och deras 
familjer. Veckan därpå 
vänder man sig till de något 
yngre, 8-12 år, med sina 
familjer. Läger veckorna 
innehåller olika aktiviteter. 
Väder och vind samt anpass-
ning till gruppens samman-
sättning  påverkar upplägget 
av veckans program.

Läs mer på www.svenskatu-
ristforeningen.se/grovelsjon

 

Här träffas unga som 
har haft hjärntumör
Ungdomar mellan 14 och 17 
år som har haft hjärntumör 
får delta på ett ungdomsläger 
vecka 33 anordnat av 
Barncancerfonden i samar-
bete med Ågrenska Stiftelsen 
på Lilla Amundön.

– Det här blir tredje året 
som Barncancerfonden 
tillsammans med Ågrenska 
ger dessa ungdomar en 
möjlighet att träffa andra och 
utbyta erfarenheter med 
andra med liknande upple-
velser. Under veckan finns 
möjligheten att ställa frågor 
till en barnonkolog och 
neuropsykolog som också 
berättar om sjukdomen och 
dess konsekvenser. Självklart 
innehåller veckan en massa 
roliga aktiviteter, säger Ann-
Mari Hellman på Barncancer-
fonden.

Mer information på www.
barncancerfonden.se under 
Ågrenska.

KS Omtanke AB

Personlig assistans
på ett sätt som passar dig

Hos KS Omtanke får du en egen
kontaktperson, redovisning,

administration och kompetensutveckling.

Du avgör vad som passar dig!

Erfarenhet sedan 1992, kunnande och
bemötande med respekt.

Välkommen in på vår hemsida
www.ksomtanke.se

Eller ring oss på 08-583 547 01 / 070-393 47 00

”Självklart inne-
håller veckan 
en massa roliga 
aktiviteter.”
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- - - - - 

Korttidsvistelse 
enligt LSS

Läger och Fritid inom Möln -
dal Stad anordnar läger som 
en korttidsvistelse enligt LSS. 

– Vi har idag 21 grupper 
som åker på läger året runt 
och grupperna är indelade 
efter olika funktionshinder. 
Vi vänder oss till barn, 
ungdomar och yngre vuxna, 
säger Thomas Rannegård. 

Många av grupperna har 
teman såsom ridning, segling, 
djur och natur i samarbete 
med Nordens Ark etcetera. 
Mölndal säljer även lägerplat-
ser till andra kommuner. 

På hemsidan www.lagerfri-
tid.se finns mer information 
om verksamheten. 

Läger kring 
midsommar
FUB i Helsingborg med 
omnejd anordnar varje år 
lägerverksamhet för barn, 
ungdomar och vuxna under 
fem veckor. 

– Vi har barn- och ung-
domsläger en vecka före 
midsommar och i juli 
anordnar vi läger för vuxna 
med utvecklingsstörning. 
Lägren bedrivs på förening-
ens lägergård i Stenestad, 
säger Anki Celander. 

Du når Anki Celander och 
FUB i Helsingborg 
på epost 
fubhbg@comhem.se

Kollo för barn 
med rörelsehinder
Företaget BOSSE anordnar 
varje sommar kollo och läger 
för barn och ungdomar med 
rörelsehinder.

– Vi håller till på Björkö, 
Barnens Ö, utanför Norrtälje. 
Björkögården ligger vackert 
vid havet och det finns alla 
möjligheter till en rolig och 
givande kollovistelse, 
berättar Inga-Lill Krantz.

Tre olika kollon med  
vardera 20 platser arrangeras. 

Information finns på www.
bosse-kunskapscenter.se

Sommarkortis för 
unga med fl era 
funktionshinder
”Sommarkortis” arrangeras 
av Habiliteket i Täby norr om 
Stockholm. 

Vi har 8 platser att fördela 
till barn och ungdomar med 
flerfunktionsnedsättning 
under veckorna 28-31, 
berättar Pia Winnberg-
Lindqvist. 

Information finns på 
www.habiliteket.se

Kasper kollo
Tornavägen 13

223 63 Lund

Anders Westerholm

Telefon 0763-411 700

anders@kasperkollo.se

www.kasperkollo.se

På Kasperkollo kan man få sitt livs roligaste sommar! 
Vi har de kvalifi kationer som krävs för att ta hand om 
de specifi ka behov som diagnoserna kräver. 
Vi tar emot barn och ungdomar från hela Sverige. 
Besök oss på www.kasperkollo.se eller kontakta oss 
för mer information om våra roliga sommarläger.

KASPER KOLLO ÄR EN VERKSAMHET FÖR BARN OCH UNGDOMAR MED NEUROPSYKIATRISKA FUNKTIONSHINDER

ATT VARA

PERSONLIG

ASSISTENT

Utbildning: 2+2 dagar

PPP

Maria Ahlnander                     Tel: 0243-734 09

Magnus Johansson    maria@careofutbildning.se
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SAKNAR DU NÅGOT KOLLOTIPS? Inte så 
konstigt. Det här var bara ett litet urval. 
Mycket mer finns att hitta hos 
kommuner och lokala föreningar. 
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ollotanken flyttar utom-
lands. Närmare bestämt 
till Dunkeld i Skottland 
och en skola designad i 
numera välkänd Harry 
Potter-stil. Och där kan 

det som hittills varit näst intill omöjligt 
bli möjligt – barn, ungdomar och unga 
vuxna med funktionshinder får en verk-
lig chans att komma utomlands och vä-
va vänskapsband med ungdomar från en 
annan kultur. Magiskt. Nästan.

En första grupp åker i sommar. Fem 
ungdomar från Sverige ska under två 
veckor umgås med lika många ungdo-
mar från Skottland.

– Det här ska vara som ett kulturellt 
utbyte, säger Anders Westerholm, verk-
samhetsansvarig på Kasper Kollo som 
planerar vistelsen tillsammans med or-
ganisationen Mindroom, som drivs av 
svenskan Sophie Dow.

Att ungdomar och unga vuxna med 
funktionshinder ges tillfälle att åka ut-
omlands kan tyckas odramatiskt. Men 
faktum är att det har varit, och är, svårt 
för denna grupp att hitta resor med lä-
gerlika förhållanden utomlands. När nu 

eldsjälar från två olika länder, förbund-
na med ett lågprisflyg, bryter ned de hit-
tillsvarande trösklarna och gör utom-
landsvistelsen möjlig, tycks enbart möj-
ligheter öppna sig.

– Det här är början på ett nytt koncept. 
Det krävs att man vågar, kan och törs. 
Det var i den andan Kasper Kollo börja-
de och det är så vi tar oss an det här. I de 
allra flesta fall har våra lägervistelser bli-
vit till minnen för livet för deltagarna. 
Att träffa ungdomar och komma utom-
lands är givande för de allra flesta, och 
det kan betyda ännu mer för den här 
gruppen. Vi kan tänka oss att vi i framti-
den bjuder in fler länder och att det här 
mynnar ut i ett riktigt multikulturellt 
kollo, säger Anders Westerholm.

Idén till ett kollo i Skottland föddes för 
några år sedan när Sophie Dows dotter 
kom till Sverige och deltog på ett av de 
många sommarkollon som ordnats av 
Kasper Kollo. Personerna bakom Kasper 
Kollo kom i kontakt med Sophie Dow 
och Mindroom. Ett frö till ett samarbete, 
som Sophie Dow inte tvekar att lyfta 
fram, var sått. 

– Mina Kasper-boys, jag kallar dem så, 
är helt fantastiska. De är otroligt välut-
bildade, lågmälda och omtänksamma. 

The New School, där lägret är plane-
rat, är en skola för barn och ungdomar 
med inlärningssvårigheter.

– Lägerkulturen som vi känner den är 
inte lika utbredd där. Å andra sidan har 
de hunnit långt med pedagogiken, säger 
Anders Westerholm som själv är lärarut-
bildad.

Såväl Sophie Dow som Anders Wester-
holm vittnar om att reaktionerna hit-
tills varit goda. Inte minst i kontakten 
med kommunerna. Anders Westerholm 
har fått god respons från berörda kom-
muner, och Sophie har kunnat ta sig 
igenom en byråkratisk djungel för att 
få de tillstånd som krävs för verksam-
heten.

– Många har visat intresse. Mindroom 
har ett gott rykte och ett stort nätverk 
som sträcker sig till både kommuner, 
skolor och andra institutioner. Till påsk 
öppnas en ny skola i kommunen och där 
vill man absolut ha ett liknande kollo 
nästa sommar. Så nästa år blir det två lä-
ger vid två olika ställen, säger hon.

De ekonomiska ramarna för läger-
verksamheten sätts, precis som vid ett 
läger i Sverige, av den peng kommu-
nerna är beredda att satsa. Tanken är 
att kostnaden inte ska bli högre för 
kommunerna än den motsvarande vis-
telsen i Sverige. Tack vare lågprisflyget, 
i det här fallet Ryanair mellan Malmö 
och Glasgow, och vidare färd med mi-
nibuss till Dunkeld, cirka en timmes 
färd från Edinburgh, hålls kostnaderna 
nere. 

Sophie Dow vet av erfarenhet vad det 
innebär att inte hitta lämpliga utlands-
arrangemang för ett barn med funk-
tionshinder. Hennes dotter har en men-
tal funktionsnedsättning med svår 
Damp som följd och några sommarläger 
fanns inte tillgängliga för henne.

Kollo på export 
med ungdomar 
från Sverige
Tack vare ett samarbete mellan Kasper 
Kollo och Mindroom får svenska ungdomar 
chansen att åka på kollo – i Skottland.

Kasper Kollo och Mindroom
KASPER KOLLO
Kasper anordnar kollo för 
barn och ungdomar med 
Aspergers syndrom och 
andra funktionshinder, 
till exempel högfungerande 
autism, ADHD/Damp 
och Tourettes syndrom. 
www.kasperkollo.se
Anders Westerholm är 

verksamhetsansvarig. 
Du når honom på 
0763-411 700 eller
anders@kasperkollo.se

MINDROOM
En välgörenhetsorganisation 
i syfte att hjälpa personer 
med inlärningssvårigheter.
Organisationen vill utgöra en 

global mötesplats för råd och 
hjälp.
Grundare och ordförande är 
svenskan Sophie Dow, vars 
dotter Annie har Damp
Sophie Dow var 
Sommarpratare i Sveriges 
radio sommaren 2007.
www.mindroom.org/

THE NEW SCHOOL
www.thenewschool.co.uk

Text: Mikael Nyberg
mikael.nyberg@faktapress.se

K
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Det  ska  va  gôtt  å  leva...

Varberg 7-8 maj 2008

www.sarkonf.se     Tel 0340-69 70 18

På programmet bl a:

Jan Björklund, utbildningsminister
Sören Olsson, författare
Sophie Dow, skapare av Mindroom
Kjell Stjernholm, Moomsteatern

samt ytterligare gemensamma 
och valbara seminarier. Läs mer på
www.sarkonf.se.
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– Annie har aldrig kunna följa med sin 
tre år äldre bror då han åkt utomlands 
och det finns inga sådana här läger för 
min dotter. Att komma till kollo i Sverige 
är det bästa hon vet och i sommar blir 
det tredje året  i rad, säger hon.

Sophie Dow tror liksom Anders Wes-
terholm att det planerade kollot i Skott-
land kan bli början till något nytt, och 
att verksamheten kan växa på olika sätt.

– Vi har inte diskuterat i detalj hur en 
fortsättning kan se ut. Vi börjar med en 

grupp i år, och nästa år blir det på två 
ställen. Vi är båda internationellt inrik-
tade och kanske att vi kan lära av USA 
som är jättebra på sådant här, säger 
Sophie Dow. ●
Mer om utlandsresor på nästa sida

The New School ligger en timme från Edinburgh. Sophie Dow, här med dottern Annie, sitter i skolans styrelse.
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tt se hur ungdomarna 
sakta men säkert vågar 
prata mer och tar för sig 
med engelskan ger värsta 
kicken! I skolan trycks 
ungdomarna ner av att 

undervisningen ofta mest fokuseras på 
det skriftliga språket och grammatiken. 
Skolorna måste inse att det är minst lika 
viktigt att titta på hur bra och väl ungdo-
marna pratar, särskilt när man har att gö-
ra med en ungdom med dyslexi. 

Det säger Marie Louise Arnell, ordfö-
rande för Östergötlands Länsförening 
FDB som varje sommar anordnar ett 
engelskaläger för ungdomar med dys-
lexi. Första gången var år 2001.

– Vi var en grupp engagerade föräldrar 
som tyckte att det var viktigt att hjälpa 
ungdomarna med deras engelskautveck-
ling. Många barn och ungdomar med 

dyslexi har redan svårt för svenska och 
får i och med det en dålig start med eng-
elskan. Det kan leda till att barnen och 
ungdomarna inte ens orkar försöka an-
stränga sig med engelskan, berättar 
Marie Louise Arnell.

 
Sedan 2005 arrangerar man engelska-
läger på Breviks kursgård utanför 
Söderköping. Ett läger om året hinner 
och orkar de ideellt arbetande föräldrar-
na med.

– Vi arrangerar alltid ett läger i augusti 
före skolstart. Då får ungdomarna möj-
lighet att väcka engelskakunskaperna till 
liv innan skolan börjar, säger Marie 
Louise Arnell.

Hon menar att engelskan lätt försvin-
ner ur minnet under sommaren och att 
det är oerhört värdefullt för ungdomar-
na att kunna komma tillbaka till skolan 
peppade och med ett diplom från engel-
skalägret.

Lägret ”Adventure” är så mycket mer än 
bara en veckokurs i engelska. Tanken är 
att ungdomarna hela tiden ska höra eng-
elska pratas och även prata själva, samti-
digt som de gör roliga lägeraktiviteter. 
2007 fick de 30 ungdomarna paddla ka-
not, klättra i berg, åka linbana och segla.

– Alla instruktioner ges på engelska 
och förklaras sedan kort på svenska så 
att alla har förstått säkerhetsinformatio-
nen. Vi nyttjar de duktiga ungdomsle-
darna som finns på Breviks kursgård. 
Det är en kursgård som drivs av KFUM 
som har väldigt mycket internationella 
kontakter. Det är oerhört värdefullt för 

oss, då vi behöver ledare som talar bra 
och flytande engelska. 2006 hade vi 
bland annat två ledare från Australien 
som inte kunde ett ord svenska, berättar 
Marie Louise Arnell.

 Med följer alltid några föräldrar, som 
Marie Louise kallar för ”morsorna på 
lägret”. Deras uppgift är att hålla ihop 
lägret och finnas till hands för osäkra 
ungdomar.

Ungdomarna som kommer till lägret 
delas upp i tre grupper: de yngre i två 
grupper som kommer för första gången 
och de äldre som redan besökt lägret 
några år tidigare. De yngre och deras 
föräldrar får ett första inledande dygn på 
lägergården.

– Vi brukar kalla det föräldradygnet. 
Föräldrarna är med det första dygnet, får 
gå på en introduktion och lyssna på en 
föreläsare. I sommar hade vi besök av 
Ingrid Forsling, speciallärare från Stock-
holm, som pratade för föräldrarna.

Det är viktigt för föräldrarna, menar 
hon, att kunna träffas och byta erfaren-
heter. Många har väldigt skilda erfaren-
heter, men de allra flesta har berättelser 
om hur de fått kämpa för att deras barn 
ska få rätt stöd i skolan.

– På det sättet blir lägret även en mö-
tesplats för föräldrarna, säger Marie 
Louise Arnell.

Förutom att ungdomarna aktiverar sig 
och samtidigt övar engelskt tal har man 
en timmes undervisning inplanerad var-
je dag. Då är det endast engelska som 
gäller, lektionen är på engelska och elev-
erna pratar engelska utifrån den nivå var 
och en ligger på.

– Vi arbetar med datorprogram som 
hjälpmedel och läromedel. Data-
programmet Lexion är utvecklat i Eng-
land och övar engelskakunskaperna. Vi 
vill informera ungdomarna och föräld-
rarna om att det finns hjälpmedel som 
drastiskt kan förenkla ungdomarnas skol-
gång. Bara ett enkelt program som Spell 
Right kan vara oerhört viktigt. Skolan 

Engelskaläger tar vid där   

Text: Sara Bengtsson
sara.bengtsson@faktapress.se

Att ha dyslexi och klara engelskakraven i skolan 
är inte alltid det lättaste. Därför har ett gäng en-
gagerade föräldrar i fl era år arrangerat speciella 
engelskaläger för att motivera ungdomar med 
dyslexi och göra det engelska språket till något 
kul och spännande.

A

Östergötlands Länsförening FDB 
Ordförande: Marie Louise Arnell, mamma 
till två barn med dyslexi.
Mål: Arrangera engelskaläger i Sverige 
och England för ungdomar som gått ut 
årskurs sex, sju och åtta.
Hemsida: www.fdb.nu/ www.englexi.se

KFUM Brevik Kursgård: 
www.kfumbrevik.se

Pärlpyssel är alltid roligt. Vi målar tröjor som blir ett minne från lägret. Att paddla kanot är en av   s
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måste få upp ögonen för hjälpmedel och 
alternativa provmetoder för ungdomar 
med dyslexi, menar Marie Louise Arnell.

Nästa mål för föreningen är att dra 
igång läger i England.

– Det finns ju inget bättre än att åka 
till ett land där språket faktiskt talas. De 
flesta av de här ungdomarna är för unga 
för att åka iväg på språkresor och då 
finns det här speciella alternativet. Nästa 
sommar hoppas vi kunna ha ett läger lite 
utanför London och då satsa på att fler 
föräldrar följer med, berättar Marie 
Louise Arnell.

– Vi behöver engagera fler föräldrar 
med yngre barn som brinner för att läg-
ren ska finnas kvar. Varje gång vi håller i 
ett läger försöker vi engagera föräldrar i 

föreningen, men det är klart svårt för för-
äldrar att få tid. 

Det största arbete som Engelska för 
dyslektiker har framför sig nu är således 
att knyta nya kontakter. Enligt Marie 
Louise Arnell måste de bli bättre på att 
skapa lokala föräldranätverk. 

– För lägren ger ungdomarna och oss 
föräldrar så himla mycket! Årets grupp 

ungdomar lämnade lägret som en oer-
hört sammansvetsad grupp. Det är hela 
upplevelsen på plats som gör det. Här 
blir alla sedda och alla får ta plats. 
Ungdomarna får för första gången um-
gås med andra ungdomar med samma 
svårigheter och märker att det nog ändå 
inte är så konstigt att ha dyslexi, säger 
Marie Louise Arnell.●

... liksom att kasta sig ut i en linbana. Alla får träna med programmet Lexion. 

   skolan inte räcker till

Marie Louise Arnell är en av föräldrarna 
som drog igång språkresorna.

av   sommarens höjdpunkter ...

Du hittar oss på: www.abf.se

Kunskap inom räckhåll

ABF är Sveriges största 
studieförbund och 
anordnar studiecirklar, 
seminarier, föreläsningar 
och kulturarrangemang 
i hela landet.

Vill du lära dig mer 
om teater, musik, 

hantverk, förenings-
kunskap, språk eller 

någonting annat?
Kontakta oss.

Dina önskemål 
– vår utmaning!
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är sommarlovet just ha-
de börjat åkte David 
Dam  berg på luftgevärs-
skytteläger där han träf-
fade åtta andra barn och 
ungdomar, samt världs-

mästaren själv, Jonas Jacobsson. Sedan 
dess går David och skjuter en gång i 
veckan.

– Det är vad som kom ut av lägret. Nu 
håller David på att ta guldmärket, säger 
mamma Ann Damberg.

Luftgevärsskyttelägret var ett av fem-
tiotalet läger som handikappidrottens 
Utvecklingscentrum i Eskilstuna arran-
gerade förra året. För att inte deltagar-
antalet ska bli för litet och de planerade 
aktiviteterna ställas in, rekryterar Ut-
vecklings centrum från ett stort områ-
de. Till skyttelägret i Eskilstuna kom 
deltagare från Nyköping och Eskilstuna, 
alla rekryterade via Barnhabiliteringen 
i Sörmland.

Hur fick du information om lägret?

– Det kom en inbjudan från Jocke 
(Joakim Larsson som är ledare i 
Eskilstuna HIF samt arbetar på 
Utvecklingscentrum), som ha-
de gått ut till alla ungdomar 
som var i rätt målgrupp, säger 
Ann Damberg.

Lägret, eller skyttecampen, 
som Ann Damberg säger, på-
gick i tre dagar, torsdag till lör-
dag, och för det betalade hon 
300 kronor. 

Ann Damberg var inför läg-
ret något orolig för att dagarna 
skulle kännas långa och tunga. 
Men så blev det inte alls.

– Lägret var väldigt uppskattat. Först 
hade vi en samling för alla deltagare där-
efter var det första skyttepasset. Efter 
lunch på hotellet hade vi ett innebandy-
pass. Dagen avslutades med ännu ett 
skyttepass. Jag trodde att lägret skulle bli 
långdraget, men det sa bara svisch så ha-
de dagarna gått, säger Ann Damberg.

Att en skytt av världsklass höll i övning-
arna gjorde inte saken sämre. 

– Barnen såg upp till Jonas. De lyssna-

de till honom och han är dessutom en 
ödmjuk person, säger Ann Dam-

berg.
Ungdomarnas uppskatt-

ning var så stor att läger-
deltagare, ledare och för-
äldrar ändrade planerna 
för den sista dagen för att 

titta på Jonas Jacobsson 
när han deltog vid en täv-
ling.

David och flera av de andra 
lägerdeltagarna fick under 
lägret upp ögonen för skytte, 
och som en direkt följd av 

kampen har nu två skyttegrupper bil-
dats, en i Nyköping och en i Eskils tuna. 

– Nu hoppas vi på en ny skyttekamp i 
sommar. Men om det vet vi inget än, sä-
ger Ann Damberg. ●

Luftgevärsskytteläger

På camp med  v
Efter sommarens läger i luftgevärsskytte har två skyttegrupper  bildats. 
Föräldrakraft har talat med Ann och David Damberg.

Text: Mikael Nyberg
mikael.nyberg@faktapress.se

N
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Handikappidrottens  Utvecklings-
centrum i Eskilstuna arrangerade 
förra året 50  läger i syfte att ge 
ungdomar möjlighet att idrotta 
tillsammans med andra. 

– Genom ett större upptagnings-
område kan vi skapa homogena 
grupper, säger Leif Thorstenson.

Leif Thorstenson kom till Sörmlands 
handikappidrottsförbund i mitten av 
80-talet. Sedan dess har han sett hur den 
ena planerade verksamheten efter den 
andra tvingats lägga ned.

– Jag har varit med och ställt in oänd-
ligt många verksamheter därför att vi inte 
blivit tillräckligt många. Jag har också sett 
många ungdomar komma till aktiviteter 
utan att finna sin plats. Får man inte 

chansen att prova på olika idrotter, och 
hamnar man inte i den idrott man vill 
och tycker om, så finns risk att man läm-
nar idrotten och därmed missar en tydlig 
inkörsport till ett aktivt liv, säger han.

Mot den bakgrunden startades Utveck-
lings centrum 2003, ett unikt centrum i 
syfte att bredda idrotten. 

– Det ska inte spela någon roll var i 
Sverige man bor. Vi når varje år cirka 400 
unika individer. Men som alltid är det 
fler som står utanför. Att många inte har 
varit med i skolidrotten och heller inte 
har föreningsvana utgör en tröskel för 
att ta steget till att vara med och prova 
på, säger Leif Thorstenson, som upp-
skattar antalet synskadade i ”intressant 
åldersgrupp” till mellan 600 och 2 000, 

motsvarande siffra för rörelsehindrade 
är mellan 6 000 och 20 000 och ytterliga-
re tio gånger så stort för gruppen utveck-
lingsstörda.

– Siffrorna är långt ifrån exakta, men 
vittnar ändå om vidden av problemet. I 

Utvecklingscentrums läger öppnar dörrar till idrotten

David och Ann Damberg på luftgevärs-
skytteläger på Mungtellarenans inne-
skyttebana i Eskilstuna. Jonas Jacobs-
son instruerar.

Jonas Jacobs-
son, uppskattad 
och beundrad av 
 lägerdeltagarna.

Varierande åldrar
Lägerverksamheten vänder sig till alla 
åldersgrupper. Fördelningen på de läger som 
Utvecklingscenrum arrangerade under 2007 
fram till och med oktober var:
■ upp till 16 år, 63 aktiva
■ 17-20 år, 94 aktiva
■ 21-25 år, 31 aktiva
■  26 år och äldre, 70 aktiva
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Sörmland når vi i princip alla barn och 
ungdomar med rörelsehinder genom vå-
ra kontakter med barnhabiliteringen, 
men det är inte vanligt att distriktsför-
bunden och föreningarna har den kon-
takten, säger Leif Thorstenson.

Förra året permanentades centret då Sv
Handikappidrottsförbundet bestämde 
att verksamheten var bra och viktig. Från 
moderförbundet kommer också en del 
av de pengar som täcker lägerverksam-
hetens kostnader. 

– Vi kostar årligen 2,5 miljoner kro-
nor. 60–70 procent täcker vi med direk-
ta lägeravgifter. En helg kostar mellan 
400 och 600 kronor, därtill utgår ett re-
sestöd för de som har långt att resa, sä-
ger Leif Thorstenson. Ytterligare kost-

nader täcks med bidrag från Idrotts-
lyftet, bankstiftelser och handikappor-
ganisationer. 

De verksamheter som arrangeras kan 
delas in i tre kategorier.

1. Breddläger med möjligheter för den 
intresserade att träffa sina gelikar.

2. Utvecklingsteam. Här samlas ungdo-
mar med stort intresser för en idrott. Syftet 
är att skapa en klubbkänsla, även om ung-
domarna bor långt ifrån varandra. Ut-
vecklingsteam finns inom sju idrotter. 

3. Individuellt stöd. Ofta i form av att 
en del av bensinpengarna täcks. Det kan 
också handla om att någon håller kon-
takt med utövaren och ställer den simpla 
men viktiga frågan: Hur går det med trä-
ningen? ●

Hit kan du vända dig 

ÄR DU INTRESSERAD och vill veta vilka läger 
som hålls framöver? Kontakta Lars-Gunnar 
Anderssson på Eskilstuna Utvecklings-
centrum, 016-160931, eller 070-6448170

HÄR KAN DU LÄSA MER:
www.handikappidrott.se/utvc/
www.rekryteringsgruppen.se/

På följande sidor: 
>> Idrottsskolor i Småland
>> Tomas Åkerberg står för erfa-
renhet när basketlaget föryngrar
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Smartserien
talhjälpmedel som ger lust
till utveckling

Alla modeller är enkla men tåliga små
maskiner som lär dig nya saker eller
hjälper dig dela dina favoritaktiviteter
med kompisarna.

www.permobil.se

AMDI products
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ya idrottsskolor för barn 
med funktionsnedsätt-
ningar startas i Vim-
merby och Hults fred 
under februari. Hit är 
alla välkomna. Skolor na 

byggs upp av eldsjälen Gun-Britt Krook, 
efter ett initiativ från handikappidrotts-
förbundet 2003. Liknande projekt finns 
bland annat i Västervik, Malmö, Lin-
köping och Gällivare.

– Hösten 2004 startade vi idrottsskolan 
i Västervik efter en lång tid av planering 
och etablering hos olika idrottsföreningar. 
Vi är en liten kommun med bara 40 000 
invånare, men trots det intresse-
rade sig 25 föreningar för att 
samarbeta med idrottssko-
lan. Nu är vi glada att kunna 
starta en liknande skola i 
Vimmerby och Hultsfred, 
säger Gun-Britt Krook, fri-
tidssamordnare på Habili-
tering nord i Kalmar län. 

Idrottsskolorna har aktivite-
ter en gång i veckan med treveckorsin-
tervaller. De tre första veckorna får bar-
nen och ungdomarna spela bordtennis i 
Södra Vi IF som är huvudförening i pro-
jektet. 

– Det krävs att någon tar på sig ansva-
ret som så kallad huvudförening, efter-
som ungdomarna måste bli medlemmar 
i en riktig förening. Men efter tre veckor 
får en annan förening gå in med aktivi-
teter för barnen, säger Gun-Britt Krook. 

Förhoppningen är att barnen ska hitta 
aktiviteter som passar dem och sedan gå 
vidare i föreningarna. Dock har det bli-
vit vanligt att de stannar kvar i idrotts-
skolan, där man trivs och har kompisar. 

– I idrottsskolan hittar man en social 
gemenskap och här finns inga krav på att 
man ska vara bäst. I Västervik har någon 
fortsatt med bowling, någon har brottats 
och en kille fortsatte med innebandy. Han 
är 15 år nu, men hade slutat senast jag ta-
lade med honom. Tyvärr kände han till 
slut att han inte platsade i laget och lade 
av. Målet med idrottsskolan är att få ut 
kunskapen om funktionshindrade i för-
eningarna och få dem att förstå att det är 
deras skyldighet att ta emot alla. Men det 
är fortfarande svårt för barnen och ung-
domarna när de inte kan sporta på sam-
ma villkor som de andra i föreningarna, 
säger Gun-Britt Krook. 

Idag är tio barn aktiva i idrottsskolan i 
Västervik. Alla från sju år är väl-

komna att medverka och det 
kostar 400 kronor per termin. 
Likadant kommer det bli i 
Vimmerby och Hultsfred. 
Hittills har cirka 15 barn an-
mält sitt intresse till idrotts-

skolan och ungefär lika många 
föreningar.

– Vi kommer ha bland annat 
fotboll, innebandy, pingis och 

simning på schemat. Men även Bruks-
hundsklubben i området har anmält in-
tresse. Jag vet inte om man kan räkna det 
som en idrott, men det är en fritidsakti-
vitet, säger Gun-Britt Krook. 

De flesta som varit aktiva i idrottssko-
lan i Västervik har tillhört den yngre ål-
derskategorin och Gun-Britt Krook räk-
nar med att samma mönster kommer 
följas i den nya idrottsskolan. Detta på 
grund av att de mindre barnen ännu inte 
hunnit upptäcka sina begränsningar och 
börjat jämföra sig med andra barn.

– När man kommer förbi tolvårsål-
dern är det många barn som börjar kän-

na att de inte räcker till och då har man 
hunnit döda intresset för att ge sig på 
något slags fritidsaktivitet. Därför är det 
viktigt att vi fångar upp barnen tidigt, 
säger Gun-Britt Krook. 

Den stora utmaning som idrottssko-
lorna i Västervik, Vimmerby och Hults-
fred står inför är bristen på ideella le-
dare. Det krävs fler ledare som arbetar 
med barn med funktionshinder och 
risken finns, menar Gun-Britt Krook, 
att allt rinner ut i sanden om kommu-
nen inte går in tuffare och leder aktivi-
teterna.

– I Vimmerby och Hultsfred har vi en-
gagerat fritidsledarlinjen från folkhög-
skolan som kommer att hjälpa till med 
ideella ledare, säger hon. 

Projektet i Västervik har varit lycko-
samt och nu hoppas man på samma fina 
resultat i Vimmerby och Hultsfred.

– Målet är ju alltid full integrering, att 
alla ska vara välkomna till alla förening-
ar. Men som det ser ut i dag är det svårt. 
Därför är idrottsskolorna ett bra alter-
nativ och viktigt för de barn som med-

Idrottsskolorna 
sprider sig 
över Småland
Vimmerby och Hultsfred gör som Västervik

N
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Text: Sara Bengtsson
sara.bengtsson@faktapress.se

”Vi kommer ha bland annat fotboll, innebandy, 
pingis och simning på schemat. Men även Bruks-
hundsklubben i området har anmält intresse.” 

Gun-Britt Krook.
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verkar. Och visst har vi fått mycket posi-
tiv respons från föreningarna, många 
har sagt till mig att ”jaha, var det inte 
svårare än så!” och menat att det varit 
väldigt roligt. Men då har de bara behövt 
anstränga sig i tre veckor, det blir en an-
nan grej när föreningarna ska ta emot ett 
barn på riktigt, då blir det lite krångliga-
re, säger Gun-Britt Krook. 

Men Gun-Britt Krook ser positivt på 
framtiden. Nu har Mönsterås kommun 
hört av sig och även de vill starta en 
idrottsskola. Gun-Britts dröm är att även 
integrera kultur-fritidsaktiviteter i id rotts  -
skolorna och få kommunerna att satsa på 
heltidstjänster som arbetar med fritidsak-
tiviteter för barn med funktions hinder.

– Idag finns inte det. Det kan finnas 
småtjänster som arbetar lite med barn 
med funktionshinder. Men jag skulle 
gärna se att det fanns en heltidstjänst 
som kunde ta ett ordentligt helhets-

grepp. Då skulle vi kunna göra så mycket 
mer, säger hon. 

I Västervik har man blivit oerhört stol-
ta över projektet med idrottsskolan och 
lyfter fram det som ett flaggskepp för 
kommunen.

– De har jobbat jättebra. Men det krävs 
ett ännu större engagemang från kom-
munen för att hålla projektet vid liv och 
hitta nya idéer. Annars är jag rädd att 
projekt som dessa till slut kommer rinna 
ut i sanden och då är det barnen som 
drabbas, säger Gun-Britt Krook. ●

Här hittar du skolorna

www.vastervik.se 
www.vimmerby.se 
www.hultsfred.se

Ronny Persson sexa 
i Winter Games
När den alpina Europacupen kom till 
Sollefteå för två deltävlingar i månads-
skiftet januari februari kom åkare från 
inte mindre än 18 nationer. 

Petter Ledin är ensam svensk i 
Europacupen men i deltävlingarna i 
Sollefteå fick han sällskap av Ronny 
Persson.

För Petter blev det en elfteplats i den 
inledande slalomtävlingen.

– Petter tycker bättre om att köra lite 
öppnare, som storslalom eller super-G. 
Helst storslalom och det är det som är 
kvar här i Sollefteå, säger Martin 
Josefsson som är ledare för de svenska 
alpina åkarna, till Svenska handikapp-
idrottsförbundet.     

Både Ronny och Petter klättrade i 
resultatlistorna när de både storslalom-
loppen kördes under de avslutande två 
dagarna. /mn 

Årets idrottare nedringd 
av ivriga supporters
Årets idrottare  med funktionshinder 
2007, simmaren Anders Olsson, har 
mötts av dagliga påhejningar sedan 
utmärkeslen på idrottsgalan i januari.

– Det var en ära att få utmärkselsen 
och den ger mig mycket, 
säger Anders Olsson, som 
hävdar att han var förvånad 
när han fick utmärkelsen, 
som han trodde skulle gå till 
basketlandslaget.

För Anders Olsson, 
innehavarare av nio världs-
rekord och flerfaldig 
världsmästare, har utmär-
keslen betytt både ökad 
uppmärksamhet och ökade intäkter. 

Under natten som följde galan nådde 
över 100 sms Anders Olssons mobiltele-
fon. Och veckorna som följde har 
telefonen ringt ”nästan oavbrutet”. 

Och nu verkar även sponsorerna ha 
vaknat. Nyligen blev han uppringd av 
ett företag som erbjöd honom all 
simutrustning under ett år till ett värde 
av cirka 45 000 kronor.

Pengarna från Idrottsgalan, 20 000 
kronor, har han redan investerat i några 
träningsveckor i Thailand med en norsk 
klubb. /mn

Idrottsskolan i Västervik  är mycket lyckosam och ger ungdomar chans att testa 
många olika idrotter. 

”En del av våra 
idrottare har blivit 
ministjärnor.”
SHIF:s generalsekreterare Stig Carlsson 
kommenterar glatt att handikappidrotts-
förbundets sponsorpaket på kort tid lockat 
inte mindre än 10 företag.

Anders 
Olsson.
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GUIDE AVLÖSNING
IDROTT kraft

omas Åkerberg, snart 40, 
är veteranen i det svens-
ka rullstolsbasketlaget. 
Med 200 landskamper 
och fyra år som heltids-
proffs ger han trygg het 

åt ett lag där den yngste spelaren är 16 år. 
– Efter Peking sätter jag stopp för 

landslagsspel. Jag vill inte stå i vägen för 
de många unga och otroligt duktiga spe-
lare som är på gång, säger han.

Tomas Åkerberg är inte bara en själv-
klar del av landslaget, utan också av bas-
ket-Sverige i allmänhet. Klubb- och 
landslagsuppdrag varvar han med trä-
narsysslor och han är engagerad och in-
volverad i Europas första rullstolsbasket-
gymnasium. När Föräldrakraft når ho-
nom sitter han i kansliet för Norrköpings 
handikappidrottsförbund, där han har 
en halvtidsanställning. Det är 225 dagar 
kvar till Paralympics i Peking, och han 
hoppas att Svenska handikappidrotts-
förbundet, SHIF, ska ge laget klartecken 
att åka. 

SHIF vill att alla som åker till Para-
lympics ska ha chans att ta medalj. Ett, 
enligt Tomas Åkerberg, rimligt om än 
tufft mål för basketlandslaget, för närva-
rande regerande Europa mästare. Om de 
värsta konkurrenterna USA, Kanada och 
Australien, av vilka minst en måste beseg-
ras, säger han:

– De är bra, men inte oslagbara. Vi 
kommer att gå in med målsättningen att 
vinna.

Efter en motorcykelolycka vid 17 års ål-
der var det inte längre möjligt för Tomas 
Åkerberg att röra sig som tidigare. På 
sjukhuset fick han besök av ”en kille som 
spelade basket”. Tomas Åkerberg har all-
tid tyckt om idrott, och spelade vid den 
tiden bland annat fotboll, och lät sig en-
kelt övertalas att prova på. 

– Jag tyckte att det var roligt. Efter två 
tre år med Linköpings handikapp  id rotts-
förening blev jag uttagen till landslaget, 
säger han. 

Landslagsplatsen gav honom en biljett 
ut i världen, bland mycket annat till nio 
EM och tre Paralympics. En högtidsstund 
i karriären är Paralympics i Sydney.

– 17 000 personer satt på läktarna när 
vi spelade mot Australien, säger han. 

När Föräldrakraft inför intervjun ringde 
basketförbundets kapten Ines Lopes, för 
tips om vem i laget som kunde vara in-
tressant att läsa om, svarade hon ”ring 
Tomas Åkerberg”.

Varför tror du att hon nämnde dig?
– Jag har varit med länge och har ru-

tin. Jag är ganska lugn på planen, och det 
kanske kan smitta av sig. Jag kan förklara 
för de yngre om det händer något på el-
ler utanför planen, säger han. 

Vid EM förra året var åldersspannet 
15 till 39 år. Basketlandslaget genomgår 
ett generationsskifte, många unga ta-
langer knackar på dörren till en plats. 

– Konkurrensen har blivit större. Chan-
 sen att spela utomlands som professio-
nell finns nu, och den har nog sporrat 
en del. Jag ser i min klubb Norrköping 
Dolphins att det kommer många nya 
killar som är otroligt duktiga, och jag 
vill inte stå i vägen för dem. För egen 
del blir Peking en punkt för landslags-
spel, säger han. 

En annan anledning till att Tomas Åker-
berg trappar ned på uppdragen är att ti-
den inte räcker till. Ledaruppdrag, för-
äldraskap, halvtidsjobb och elitsatsning 
kräver sitt.

Inför de föräldrar och ungdomar som 
läser det här passar han på att lovsjunga 
idrotten.

– Idrotten har gett mig så mycket som 
jag annars aldrig hade haft chans till. 
Idrotten har blivit ett verktyg för att träf-
fa andra, säger han. 

Dina erfarenheter är grundade i en 
elitsatsning, du har bland annat varit 
proffs i Italien i fyra år. Vad säger du 
till de ungdomar som vill spela basket, 
men inte är beredda att elitsatsa?

– Vi är inte så många klubbar i Sverige, 
urvalet är litet. På en träning kan det fin-
nas de som spelar enbart för att ha kul, 
kanske någon gång i veckan, föräldrar 
som försöker hinna med att spela mellan 
andra sysslor, nybörjare och landslagsspe-
lare. Vi är i startgroparna med en nybör-
jargrupp, den kan hjälpa till att få en bätt-
re fördelning mellan ambitionsnivåer. 

Slutligen, vad är så kul med rull-
stolsbasket?

– Det är bra drag i sporten, och det är 
det jag gillar. /mn

Peking punkt slut
Mitt lugn kan smitta av sig på de yngre, säger vetera-
nen i det svenska basketlandslaget.

T

almö Open fortsätter att 
växa. I år slogs nytt deltagar-
rekord, med 2 574 deltagare 

från 145 klubbar och 20 länder.

13 grenar stod på programmet under 
Malmö Opens tre dagar, 8-10 februari. 

I elhockey blev det en turnering med 
gästande lag från Danmark och Norge. 
FIFH Malmö stod emot bra och lycka-
des bärga en silvermedalj. FIFH Stock-
holm nådde också slutspelet, men fick 
där se sig slaget av två lag från danska 
Aabenraa, som tog guld och brons.

I Malmö Open tävlar ungdomar pa-
rallellt med elitutövare och sedan några 
år avgörs Lions Cup, som är en femkamp 
för ungdomar. Flera av idrotterna satsar 
också speciellt på ungdomsklasser och 
turneringar. Det gäller till exempel för 
goalball, boccia och bordtennis. /mn

Malmö Open lockade rekordmånga deltagare från 20 länder

Nyfiken på basket?
HIT KAN DU VÄNDA DIG: 
■ Eskilstuna HIF
Joakim Larsson, 0705-954238
■ Göteborgs RBK
Bosse Götstav, 0737-271342
■ Norrköpings Dolphins
Tomas Åkerberg, 011-165657
■ Nacka HI (Stockholm)
Conny Tedborn, 0733-948339
■ Norrbacka HIF (Stockholm)
Eva Christiansson, 08-83 93 53 (onsdagar)
■ FIFH Malmö
Anderas Simonsson, 040-928930
■ Uppsala Basket
Lena Henriksson, 0768-655706
■ Halmstad
David Lindberg, 0702-552326

FÖDD: 1968
FAMILJ: Fru och två barn, åtta och tio år.
AKTUELL: Över 200 landskamper, 
Europamästare 2007.
DOLD TALANG: ”Jag är ganska bra på att 
laga mat, helst svensk husmanskost.”

Fakta Tomas Åkerberg

M
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Olivia

Hej!
Jag heter Karsten Inde och tillsammans med snart tusen medarbetare driver 
jag Olivia Personlig Assistans.

Under snart 30 år har jag arbetat för att utveckla funktionshindrade barns 
möjligheter att utveckla sin livskvalitet, bland annat på Tomtebodaskolan, 
Rekryteringsgruppen, IK Gero, Jakosbergs Handikappidrottsförening, Frösunda 
Center, Jorielskolan, Move & Walk, Frösunda Assistans. 

Vi har introducerat friidrott, golf, tennis, skidåkning, motorsport till väldigt 
många barn, ungdomar och vuxna. Inte sällan har det varit tufft att övertyga 
myndigheter om nödvändigheten att flytta fram positionerna när det gäller 
möjligheten för funktionshindrade att ta kontroll över sitt liv. 

Vill du få del av vårt nätverk? Ta kontakt med mig och Olivia – när du vill ha en 
personlig assistans med mervärden. 
Vi finns på www.ringolivia.nu och jag på 070-727 04 55. 

Livskvalitet för barn

Nu är det hög tid att söka 
till Rudebackens kollo i sommar.
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KOST kraft
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arje onsdag åker femåri-
ge Elis och hans mam-
ma Evelina Heinakroon 
till Fårdala ridhus på 
Tyresö. Det är veckans 
höjdpunkt för Elis. Han 

älskar att rida på ponnyn Misty. Och se-
dan han för knappt ett år sedan började 
med ketogen kost så har han sluppit tu-
sentals anfall.

När Elis var ett halvår gammal fick 
han så kallad infantil spasm och svarade 
direkt på den medicin han fick. 

– Men sedan blev det sämre, säger 
Evelina Heinakroon. När han var tre år 
var det som sämst. Han gick tillbaka i ut-
vecklingen. Tappade talet och blev väl-
digt autistisk. Det var jättesvårt med 
kommunikationen.

– Vi var då inskrivna på Sachsska barn-
sjukhuset och prövade där olika medici-
ner. När de inte gav resultat flyttades Elis 
över till Astrid Lindgrens barnsjukhus, 
ALB, och utreddes för kirurgi. Eftersom 
man inte hittade epilepsins fokus blev 
det ingen operation. 

Elis hade nu ungefär 20 anfall per dag, 
mestadels droppattacker. För drygt ett år 
sedan började Elis äta ketogen kost. Han 

hör till den grupp barn på ALB som efter 
en provperiod på några månader be-
dömts kunna svara på denna kost. Och 
det har han verkligen gjort.

– De större anfallen försvann på bara 
några dagar, berättar Evelina Heina-
kroon. Efter några veckor var även de 
mindre anfallen borta.  Nu ser vi knap-
past något anfall alls, bara att han ibland 
flackar lite med blicken. Det är en otrolig 
förbättring.

Elis har utvecklats, talet har börjat kom-
ma tillbaka och han vill kommunicera 
med omvärlden. Det riktigt lyser om ho-
nom när han rider på ponnyn Misty.

Det är en del att sätta sig in i när det gäl-
ler ketogen kost och ganska många be-
sök på ALB i början. Barnet äter ketogen 
kost i två år och sedan trappar man ner 
successivt.

– Många frågar om det inte är krångligt 
med denna kost, säger Evelina Heinakroon. 
Men det blir snabbt vardag. Det var inget 
lätt liv tidigare med alla anfall.

Även medicineringen trappas sakta 
ner. Nu vid jul räknar familjen med  att 
Elis ska vara medicinfri.

– För en del barn fungerar det sedan 
även i fortsättningen utan medicin.

Vad är det då som händer, som gör 
ketokosten så effektiv?

– Fetterna är bra för hjärnan och keto-
nerna hämmar den epileptiska aktivite-

ten. Men man vet inte varför, säger 
Evelina Heinakroon. En del barn blir 
helt bra, andra blir mycket bättre och för 
en del blir det som förut.

När Elis om drygt ett år ska trappa ner 
den ketogena kosten tänker föräldrarna 
försöka hålla nere kolhydrater och socker 
och fortsätta med nyttiga fetter.

– Och kanske också att han äter oftare 
och mindre portioner varje gång.

Just den här dagen och den här målti-
den består av torsk med mangorajasås, 
lite lök och mycket rapsolja och marga-
rin. Till efterrätt blir det en bit paprika. 

Allt Elis äter är noga uppmätt. Han 
äter var tredje timme, fem gånger per 
dag. Varje dag ska han dricka åtta decili-
ter vatten, lite mer om det är en varm 
dag. Kosttillskott behövs i form av vita-
miner, mineraler, karnitin med mera.

Föräldrarna lagar mat och lägger i små 
plastburkar som skickas med till dagis. 
Det fungerar bra och över huvud taget så 
gillar Elis den mat han får.

Evelina Heinakroon har haft mycket 
kontakt med vården genom att Elis epi-
lepsi varit så svårbemästrad. 

– Det är mycket väntetider. Vi kanske 
hade kunnat komma snabbare fram så 
att inte Elis tappat så mycket i sin ut-
veckling. Men jag vill säga att när man 
väl kommer fram så är vården bra. ●

Kost som behandling 
Elis slipper tusentals anfall tack vare ketogen kost

V
Text: Katarina Nyberg
info@faktapress.se

Elis hade uppemot 20 
anfall per dag. ”Nu ser 
vi knappast något anfall 
alls”, säger mamma 
Evelina Heinekroon.
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Ketogen kost är en behandlingsdiet 
för epilepsi. Hjärnan får energi från 
fett, från ketonkroppar. Dieten består 
av en relation mellan fett och protein 
och kolhydrater på fyra till ett, fyra 
gram fett, och ett gram protein och 
kolhydrater.

Sedan mitten av 90-talet har 70-75 
barn i Stockholm provat eller håller 
på med ketogen kost.

– Av de barn som har avslutat kosten är 
fyra fortfarande helt anfallsfria, säger 
barnneurolog Per Åmark, överläkare på 
Barnmedicin 3, Astrid Lindgrens barn-
sjukhus. Hälften av barnen har fått en 50-
procentig minskning av sina anfall. Det 
motsvarar internationella resultat och är 
en bättre effekt än nya mediciner kan ge.

Behandlingen pågår i cirka två år, med 
en långsam utsättning. Om dieten inte 
är framgångsrik avslutas den tidigare, 
oftast efter tre till sex månader. Till van-
liga biverkningar hör att barnets tillväxt 
kan bromsas upp.

Ingen forskargrupp har ännu lyckats för-
klara varför den ketogena kosten funge-
rar. Olika förklaringsmodeller undersöks. 

Långtidsregistreringar med EEG visar att 
kosten påverkar bakgrundsaktiviteten, 
som blir mer normal. Även aktiviteten 
mellan anfallen minskar. Sömnkvaliteten 
förbättras. Blodsockret sjunker. Syrabas-
balansen förändras så att kroppen blir 
mera sur. Fettsyreprofilen, fördelningen 
mellan mättade, omättade och fleromät-
tade fettsyror, påverkas.

– Det sista kan bero på att vi hos våra 
barn lägger till Omega 3 och Omega 6 
till den ketogena kosten. Vi har tagit bort 
smör och grädde och andra animaliska 
produkter. Fettsyreprofilen blir då bättre 
än med den klassiska ketogena kosten 
som är baserad på hög andel mättat fett.

Ett intressant resultat är att forskarna 
kunnat visa att aminosyremönstret i 
barnens hjärnhinnevätska förändrats, 
framför allt när det gäller signalsub-
stansen GABA och aminosyran gluta-
mat. GABA brukar förenklat sägas häm-
ma epileptiska utbrott, medan glutamat 
driver på.

– Genom ryggmärgsvätskeprov har vi 
sett att ketogen kost ökar förekomsten 
av GABA, medan halten av glutamat 
minskar, säger Per Åmark.

Borde man inte pröva ketogen kost 
innan man utreder för kirurgi och 
slippa onödiga operationer?

– Vi har som regel att man först ska gö-
ra en rimlig bedömning om barnet kan 
erbjudas en operation. Det ska då vara en 
operation som kan ges en hög chans till 
framgång och inte en operation med låg 
chans. I det senare fallet kan dieten prö-
vas först. Detta är för att man inte ska 
vänta med en behandling som kan erbju-
da möjlig bot i en rimlig andel av de pa-
tienter som väljs ut för operation. 

– Å andra sidan tycker vi att vi borde 
kunna erbjuda kosten tidigare för dem 
som ganska snabbt signalerar terapisvikt 
på läkemedel och som inte är kandidater 
för operation. Det kan gälla också en del 
specificerade epilepsisyndrom.

Patient/föräldrar kan själva välja att 
först pröva dieten men då ska de ändå få 
en så fullständig information som möj-
ligt om vilka behandlingar som står till 
buds i just deras fall. ●

Ketogen kost kan fungera för epileptiker

Atkinsdiet hjälpte 23-åring

7:e Västsvenska Kommunikationskarnevalen

7– 8 april

26 – 27 maj

2 – 3 juni

Vägen till vuxenlivet som funktionshindrad

Två dagar om den nya FN-konventionens betydelse 
för personer med funktionshinder

Årets tema är kärlek, vänskap och personlig assistans

2008 års tema är AKK & kommunikationsstöd i skolan

All information finns på www.dalheimershus.goteborg.se
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obert Jacobson, 25, har 
sedan han var tio år levt 
med svårbemästrad epi-
lepsi. Vid 23 års ålder 
blev han besvärsfri med 
en modifierad Atkins-

diet, anfallen upphörde helt under ett 
års tid. 

Sedan gjorde han lite avsteg från die-
ten och livet var extra stressigt under en 
period. Anfallen kom tillbaka, men inte i 
lika stor utsträckning. Nu har Robert 
återgått till Atkinsdieten.  

Hela familjen äter enligt Atkins. Det var 
mamma Lilli som började testa Atkins 
för att få bort några överflödiga kilon. Så 
när Robert är på besök hos sina föräld-
rar är det inga problem med vad som 
serveras på tallriken. 

– Vi har bjudit gäster på Atkinsmat ut-
an att de märkt något, bara tyckt att det 
varit gott, säger Dick Jacobson.

Den här dagen är det lax, ärtor, avoka-
do, sallad och cremefraichesås. Till efter-
rätt serveras hemgjord gräddglass med 
blåbär. Glassen är sötad med Stevia, en 
ört som tillhör krysantemumsläktet och 
som använts i århundraden av Guarani-
indianerna i Paraguay som ett hälsome-
del, inte enbart för den söta smaken utan 
även för diverse åkommor. 

– Jag tror att alla dessa kemiska soc ker-

ersättningar är väldigt ohälsosamma, sä-
ger Lilli Jacobson. 

Robert berättar att i Japan är alla ke-
miska sötningsmedel förbjudna på 
grund av sina skadliga effekter. Därför 
använder Coca Cola Stevia i alla sina 
lightprodukter i Japan. Här i EU, och 
även i USA, är Stevia förbjudet att mark-
nadsföra som livsmedel.

Traditionell ketogen kost kan ge god ef-
fekt för barn med svårbemästrad epilep-
si. Men Robert var för gammal för att in-
gå i en sådan grupp. Föräldrarnas efter-
forskningar på Internet ledde till att de 
fick kunskap om den modifierade 
Atkinsdieten  för personer med epilepsi 
som finns i USA.

– Atkinsdieten är inte lika svår att följa 
som den ketogena dieten som måste vä-
gas och vara väldigt exakt, säger Robert 
Jacobson. I början var vi jättenoga med 
kolhydraterna. Tio gram kolhydrater per 
dag var gränsen. 

– Det är sorgligt att så få vet om att 
dom skulle kunna påverka sina anfall 
med rätt kost.

Mediciner är inte alltid den enda lös-
ningen. Överallt i andra länder startas 
det keto-team som förespråkar olika ty-
per av ketodieter för både barn och vux-
na. Nu verkar det röra på sig även här i 
Sverige. 

Katarina Nyberg

Atkinsdieten 
gjorde Robert 
helt anfallsfri

R
Mamma Lilli började med Atkins diet för att få bort kilon – och då försvann sonens 
epileptiska anfall.

I maj förra året skrev Dick och Lilli 
Jacobson skrev i maj förra året ett brev 
till generaldirektören för Socialstyrelsen. 
Någon vecka senare kom ett svar. 

Svaret går att läsa på: 
www.epistockholm.nu

Gratis nyhetsbrev en gång i veckan, 
beställ på www.foraldraft.se

Gratis nyhetsbrev 
– beställ på vår webbsida!
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Hemsida om Atkinsondiet 

LILLI JACOBSON har lagt upp en hemsida om 
Atkinsdiet mot epilepsi. Den är fokuserad på 
att hjälpa dem som vill använda dieten mot 
epilepsi. Sidan innehåller bland annat recept, 
litteraturhänvisningar, svarar på frågor om 
var ketoteam finns i Sverige, vilka risker 
finns och sammanfattar hur dieten fungerar, 
rapporter över resultat i kliniska försök med 
Atkins. Sidan är skriven på ett sådant sätt att 
det framgår att all information är tänkt som 
komplement till det stöd och den information 
en patient/vårdgivare kan få från ett 
ketoteam eller från sin neurolog. Hemsidan 
uppmanar ingen att försöka på egen hand.  
ADRESSEN ÄR: www.dietmotepilepsi.com

”Atkinsdieten är inte 
lika svår att följa som 
den ketogena dieten 
som måste vägas och 
vara väldigt exakt. 
I början var vi jättenoga 
med kolhydraterna. Tio 
gram kolhydrater per 
dag var gränsen.” 
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Välkommen som utställare 

den 9-11 september 2008.

Här presenterar du tjänsterna och
produkterna som förenklar och som
inspirerar till att flytta gränserna för
vad man klarar.
Det är “När hjälpmedel förenklar”
som är temat för – Ett Bra Liv.
Mötesplatsen för personer med
funktionsnedsättning i alla stadier
av livet.
När brukare själva får välja kommer
dina kunder att bli många fler och
alla i deras närhet blir viktiga
påverkare, inklusive förskrivarna.
Alla möter du här

Det sjuder av aktiviteter.

I varje hörn är det liv och rörelse.
Förutom den omfattande utställning-
en och det innehållsrika och kost-
nadsfria seminarieprogrammet

innehåller Ett Bra Liv en mängd
olika aktiviteter.
En ny Vård- och Omsorgsriksdag
pågår samtidigt. Två dagars forum
med politisk debatt och idéutbyte
på en strategisk nivå.
För dig som utställare betyder det
ännu fler kvalificerade besökare i
beslutsfattande ställning.

Hitta din plats på Ett Bra Liv.

Utställningen kommer att innehålla
flera nya utställarkategorier bl.a.
Boende, Inredning Medicinsk tek-
nik, Sport och Fritid, Specialiserad
vård och omsorg, Äldreomsorg och
Hälsa Utbildnings- rådgivningsom-
budstjänster, IT Telecom, Mode
Design, Förbruknings- material,
Måltid, Forskning, Utrustning och
mycket mer.
Vi hjälper gärna till som bollplank

så att du får rätt plats och kan max-
imera ditt mässdeltagande.

Omfattande marknadsföring.

Under våren genomför vi en stor
besökarundersökning för skapa bra
och lockande seminarier och aktivi-
teter. Med annonsering, tidningsbi-
lagor och specialinbjudningar ser vi
till att skapa uppmärksamhet för 
Ett Bra Liv.

I samarbete med: Karolinska Institutet, Föräldrakraft, Anhörigas Riksförbund, Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter,
Legitimerade Sjukgymnasters Riksförbund, Kommunal, Rekryteringsgruppen, YLab, BraVå m fl

Förenkla  
för livet!

Boka in den 9-11 september. Läs mer på: www.ettbraliv.com 
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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 ändra i sitt 
testamente själv när 

man bara vill ändra en liten 
sak? Måste man iakttaga 
något särskilt eller kan jag 
bara stryka en summa och 
skriva in en ny? 

Testamentet kräver att 
formkraven som lagen ställer 
upp verkligen följs. Missar du 

att iakttaga formkraven så 
har du inte ett giltigt testa-
mente. Testamentet skall vara 
skriftligt, undertecknat och 
bevittnat av två personer. En 
ändring i ett testamente skall 
göras på samma sätt. Du skall 
alltså inte ta fram en penna 
och ändra själv. Ett testamen-
te kan dock återkallas 
formlöst, det vill säga du kan 

upphäva det genom att riva 
sönder det. Ändringarna 
skall du dock göra mycket 
noggrant och på rätt sätt.

Jag har blivit kallad till 
en bouppteckning efter 

min syster. Hon var gift men 
hade inga barn. Varför skall 
jag dit? Hennes man skall väl 
ärva henne? Vilka skall kallas 
egentligen till en bouppteck-
ning? Om man blir kallad, 
måste man komma?

Du måste inte inställa dig till 
bouppteckningen. Det är en 

rättighet du har att komma, 
inte en skyldighet. Du har 
blivit kallad till bouppteck-
ningen för att  du är så kallad 
efterarvinge till din syster. 
Visst är det så att hennes 
make ärver före hennes 
syskon, men den dagen 
maken går bort finns det en 
del av kvarlåtenskapen som 
härrör från din syster och 
som skall gå tillbaka till 
hennes efterarvingar. Det är 
därför som du kallats. 
Visserligen är du inte 
delägare idag, men du har 
rätt att veta hur det ser ut och 
att du är att anse som 
efterarvinge.  De som skall 
kallas till en bouppteckning 
är alltid make, sambo, 
särkullbarn, efterarvingar 
och universella testaments-
tagare.

Jag är ensamstående 
och har nyligen fått 

vårdbidrag för min son. När 
jag för ett tag sedan ”gick in 
i väggen” blev jag nekad hel 
sjukpenning av Försäk -
rings kassan. Som om det 
inte räckte sänktes mitt 
bostadsbidrag när jag fick 
vårdbidrag. Hur är reglerna 
egentligen?

När Försäkringskassan ska 
göra en bedömning av en 
persons arbetsförmåga kan 
man säga att de väger in hela 
dygnet i sin bedömning. De 
är inte bara intresserade av 
om du kan/inte kan arbeta på 

ditt arbete utan även vad du 
gör när du inte är på jobbet. 
Med andra ord; om du utför 
någonting som bedöms 
motsvara en arbetsinsats kan 
följden bli att du trots att du 
inte kan arbeta på ditt arbete 
inte får hel sjukpenning. I 
ditt fall verkar det som om 
Försäkringskassan har gjort 
bedömningen att den 
arbetsinsats du lägger ned på 
din son påverkar din rätt till 
sjukpenning. Du bedöms ha 
en viss arbetsförmåga. För att 
kunna säga någonting mer 
specifikt vad gäller just ditt 
ärende skulle jag behöva mer 
information.

Vad gäller ditt bostadsbi-
drag är det så att vårdbidra-
get räknas som inkomst när 
bostadsbidraget ska bedö-
mas. Följden blir att bostads-
bidraget påverkas.

Min son är i 20-
årsåldern och vi har 

tillsammans med honom 
kommit fram till att det vore 
bra om han fick rå om sig 
själv i högre utsträckning. Vi 
hjälpte honom därför att 
söka bostad med särskild 
service och vi tyckte det gick 
relativt fort att få ett beslut. 
Detta var ett stort steg för 
vår son och för oss. Att vi 
skulle få vänta ett tag var ju 
inte så konstigt, men nu har 
vi väntat i snart ett år utan 
att bli erbjuden en plats. 
Kan man göra något åt 
detta? 

I LSS finns en reglering som 
innebär att kommunens 
ovilja att följa ett utslag från 
domstol och tillhandahålla 
en insats kan beläggas med 
en sanktionsavgift. Det 
innebär att om en domstol 
har gett den enskilde rätt till 
en insats är kommunen 
tvungen att tillhandahålla 
den. Dröjer det för länge, 
mer än ett år enligt praxis, 
kan sanktionsavgift komma i 
fråga. 

I ditt fall är problemet att 
ni har blivit beviljade den 
insats som ni har sökt och då 
kan ni inte överklaga beslu-
tet. Detta vill regeringen råda 
bot på, så från 1 augusti 2008 
är det tänkt att kommuner 
som inte verkställer beslut 
kan drabbas av samma sorts 
avgifter. Den enskilde 
kompenseras inte ekono-
miskt för förseningen, men 
det är ändå ett påtrycknings-
medel som förhoppningsvis 
kommer att påskynda 

Sofi a Tedsjö, 
Bloomberg, Confrere

Mathias Blomberg,
Bloomberg, Confrere

Elisabeth Langran,
Elisabeth Langran Juristfi rma

Du kan inte ändra i ett testamente hur som helst.

Ändringar ska bevittnas

Lång väntan på bostad
Dröjsmål kan straffas med avgift

?

? ?

?
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öbius syndrom är 
en sällsynt diagnos 
som medför 

ögonmuskel- och ansiktsför-
lamning, ofta dubbelsidig. 
Det är också vanligt att 
muskler i tunga och svalg är 
förlamade. Andra symtom 
som kan förekomma är 
gomspalt och missbildningar 
i händer och fötter. Några 
har inlärningssvårigheter och 
autism eller autismliknande 
tillstånd. Orsaken till Möbius 
syndrom är fortfarande 
okänd. Symtombilden tyder 
på en tidig fosterskada men i 
de flesta fall kan man inte 
koppla syndromet till någon 
särskild händelse under 
graviditeten. Mer informa-
tion finns att läsa i Ågrenskas 
nyhetsbrev om Möbius på 
www.agrenska.se.  

Barn och ungdomar med 
Möbius syndrom behöver ofta 
kontinuerligt stöd av logoped 
för att kunna få så bra 
förutsättningar som möjligt 
att utveckla kommunikation 
och sin förmåga att suga, 
tugga och svälja. Nedan följer 
några frågor som föräldrar till 
barn och ungdomar med 
Möbius syndrom brukar ställa 
till oss logopeder.

Jag har läst på inter-
net att personer med 

Möbius syndrom som har 
dubbelsidig ansiktsförlam-
ning kan få ett leende med 
hjälp av kirurgi. Vad 
innebär en sådan leende-
operation och kan man få 
den utförd i Sverige?

Sedan några år tillbaks finns 
möjlighet att få den så kallade 
leendeoperationen utförd i 

Sverige. Operationen innebär 
att man tar en muskel från 
insidan av låret och trans-
planterar den till kinden. 
Genom mikrokirurgi får den 
transplanterade muskeln sin 
nervförsörjning från tuggner-
ven. Efter cirka sex veckor kan 
muskeln aktiveras och barnet 
för första gången dra upp 
mungipan. Operationen görs 
på en sida i taget med några 
månaders mellanrum. 
Operationstekniken har 
utvecklats i USA.

Hur kan man få 
kontakt med andra 

familjer som har barn 
med Möbius syn-
drom?

I Sverige finns en aktiv 
patientförening som 
kallar sig Svenska Möbius 
syndrom föreningen. 
Föreningen anordnar årliga 
träffar för familjerna och 
speciella aktiviteter för en 
ungdomsgrupp. Föreningen 
är organiserad under 
Riksförbundet Sällsynta 
diagnoser. Via hemsidan på 
www.mobiusforeningen.org 
kan man få kontaktuppgifter 
och läsa mer om föreningen.  

Vi har en dotter med 
Möbius syndrom som 

snart fyller ett år. Hon har 
nästan ingen mimik på 
grund av en dubbelsidig 
ansiktsförlamning och 
doktorn säger att hon även 
har en förlamning i tungan. 
Kommer hon att kunna lära 
sig prata?

Det troligaste är att er 
dotter kommer att kunna 

lära sig prata men att talet 
ibland kan bli svårt att 

förstå, särskilt för utom-
stående. Om man inte 

kan röra sina läppar 
alls är det svårt att 
göra läppljuden, 

m, b och p, på vanligt 
sätt. Barnen hittar då på 

ett eget sätt att göra dessa 
ljud, ofta genom att sätta 
tungspetsen mot läpparna. 
Nedsatt rörlighet i tungan 
brukar medföra 
att talet blir 
otydligt. Jag har 
dock åtskilliga 
gånger förund-
rats över hur 
skickligt många 
personer med 
Möbius 
syndrom kan 
kompensera för 
sina munmoto-
riska svårighe-
ter. Det finns 
personer med 
Möbius syn-
drom som 
saknar tal men 
då är deras 
kommunika-
tionssvårigheter 
en följd av att de 

har autism eller grav 
utvecklingsstörning.   

Är det någon idé att 
försöka förbättra 

munmotoriken genom 
träning när man har 
Möbius syndrom?

Det finns tyvärr inga studier 
gjorda på detta område ännu. 
Min uppfattning är att man 
ska börja så tidigt som möjligt 
med att stimulera den 
funktion som finns så att den 
utvecklas så bra som möjligt. 
Målsättningen med träningen 
kan exempelvis vara att 
försöka förbättra läpprund-
ning, att kunna röra tungan i 
sidled eller att kunna göra 
vissa språkljud. Det finns 
olika träningsredskap som 
kan göra träningen både 
roligare och effektivare. När 
det gäller muskler som helt 
saknar rörlighet får man 
koncentrera sig på att försöka 
kompensera för detta på bästa 
sätt. Ibland kan hjälpmedel 
vara aktuellt som till exempel 
specialnappflaskor eller bilder 
för att underlätta kommuni-
kationen. Logopeder och 
talpedagoger kan hjälpa till att 
lägga upp ett träningspro-
gram som är anpassat för det 
enskilda barnets behov och 
förutsättningar. På många 
orter i Sverige finns så 
kallade oralmotoriska team 
som består av flera olika 
specialister med särskild 
kompetens kring utredning 
och behandling av munmo-
toriska funktionsnedsätt-
ningar. 

Ågrenskas experter ger svar på frågor om barn 
med sällsynta funktionshinder. Lotta Sjögreen 
berättar här om Möbius syndrom samt svarar på 
frågor om sjukdomen. 

”ÄR DET NÅGON IDÉ ATT FÖRSÖKA 
FÖRBÄTTRA MUNMOTORIKEN GENOM 
TRÄNING OM MAN HAR MÖBIUS SYNDROM?”

!

Lotta Sjögreen,
logoped, Mun-H-Center, Ågrenska

?

”I Sverige finns en 
aktiv patientfören-
ing som kallar sig 
Svenska Möbius 
syndrom fören-
ingen. Föreningen 
anordnar årliga 
träffar för famil-
jerna och speciella 
aktiviteter för en 
ungdomsgrupp.”

M

?

?

Du som vill veta mer om munmotoriska 
och odontologiska problem som kan före-
komma vid Möbius syndrom kan kontakta 
Mun-H-Center Ågrenska. Mun-H-Center är 
ett nationellt orofacialt (mun-ansikte) kun-
skapscenter för sällsynta diagnoser (www.
mun-h-center.se).

?
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detta nummer tipsar vi om  49 
böcker inom kategorierna barn- 
och ungdomsböcker, fantasy, 
lättläst, bilderböcker, psykologi, 
lättläst/undervisning, självbio-
grafi och faktiskt en kokbok.

En bok som inte är med i vårt tema denna 
gång, men som jag vill föra fram lite extra innan 
vintern är över, är ”Hockey, från nedsläpp till 
sudden death”. Den är skriven av Arne Norlin 
har bilder av Jens Andersson och utgiven av LL-
förlaget (www.ll-forlaget.se).

Boken är en blandning av utbildning (på ett 
väldigt lättsamt sätt) och historieberättelse. Ett 
annorlunda uppslagsverk för den som älskar 
hockey och är från 6–7 år och uppåt. De minsta 
behöver förstås någon vuxen som läser men 
boken är kul och lättberättad. Du får läsa om 
segrar och vackra mål, men också om självmål, 
missar och ett av hockeyns största mysterier: 
Vart tar alla försvunna puckar vägen?

En annan bok jag har fastnat för är ”Pyssla 
och Pynta, med pärlor, filt och papper” som är 
skriven av Marit G Engstedt och med foto av 
Ester Sorri, även den utgiven av LL-förlaget. 
Den har 24 pysseltips av varierande svårighets-
grad för alla plånböcker. Själv tänker jag fixa 
krukor till kryddorna i köksfönstret av glasbur-
kar, pinnar och snöre.

I nästa nummer recenseras några böcker, 
bland annat ”Dörren ska vara öppen för alla!”. 
Den är skriven av Farhad Jahanmahan och 
utgiven av Mångkulturellt Centrum. ●

Böcker är en viktig del av livet för barn och ung-
domar, böcker skapar fantasi, nyfi kenhet och en 
lust att få veta mer. Vi vill hjälpa till att inspirera 
och har därför startat en ny avdelning som vi 
räknar med att kunna uppdatera med nyheter 
i varje nummer framöver.

I
BARN/UNGDOM

Älskar, älskar inte
Lotta Löfgren-Mårtenson
ISBN 91-7315-196-3
Förlag Argument
Antal sidor 96
Pris 94 kronor
En lättläst bok, som tar 
tonårsfunderingar på allvar.

Emma är en helt 
vanlig tjej, som gillar 
att vara med sin bästa 
kompis Jonna och 
snacka om skolan, 
killar och annat 
viktigt.

Men plötsligt är allt 
upp och ner. Emmas 
mamma och pappa 
flyttar isär och Emma 
blir tillsammans med 
Jonatan. Men hur kär 
är hon egentligen i 
Jonatan – och varför 
verkar killen på 

sommarstället så spän-
nande? Och hur ska 
man egentligen veta… 
om man älskar, älskar 
inte?

Älskar, älskar inte är 
första boken i serien 
om Emma. Boken är 
lättläst, men inte 
barnslig. Den passar 
därför utmärkt till den 
som inte är så van 
läsare, men som ändå 
vill läsa böcker som tar 
upp viktiga frågor.

Fiende
Tanya Landman
Förlag Argasso
ISBN 978-91-8507-145-6
Antal sidor 57
Utgivningsår 2008
Kategori Extra lättläst för 
barn och ungdomar

Rob har två pappor. 
Den riktiga, som 
övergav honom. Och 
styvfarsan, som kom 

och tog pappas plats. 
Rob avskyr den nye 
inkräktaren – och han 
är inte rädd för att visa 
det.

Kråkfl ickans 
återkomst
Kate Cann
Förlag Argasso
ISBN 978-91-8507-146-3
Antal sidor 102
Utgivningsår 2008
Kategori Lättläst för barn 
och ungdomar

I mörkret väntar 
kråkorna… Innan Lily 
blev vän med kråkor-
na i Wakelesskogen var 
hon ensam och 
olycklig. Nu är hon 
Kråkflickan. Hon är 
stark och förälskad, 
och allt har förändrats. 
Men det får bara 
hennes fiender att vilja 

HAR DU SYNPUNKTER på förbättringar eller tips på 
böcker, mejla mig på annette.wallenius@faktapress.se
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skada henne ännu 
mer. Lily måste sätta 
stopp för dem, en gång 
för alla.

Kråkflickan är 
tillbaka. Och nu har 
hon en plan.
 

Typ jättekär, liksom
Lotta Löfgren-Mårtenson
ISBN 978-91-7315-199-3
Förlag Argument
Antal sidor 90
Pris 94 kronor

Emmas hösttermin 
börjar bra. Hon är 
tillsammans med 
Anders och de är 
lyckliga ihop.
Fast allt är kanske inte 
helt perfekt. De ses 
inte så ofta längre och 
sms:ar knappt heller.
Och vad är det med 
bästa kompisen Jonna? 
Helt plötsligt avslöjar 
hon att hon är typ 
jättekär, liksom. I 
Emma!
Vad ska nu hända med 
framtiden? Emma 
känner sig ensammast 
i världen.
Typ jättekär, liksom är 
den andra boken i 
serien om Emma. 
Precis som Älskar, 
älskar inte är den 

lättläst utan att vara 
barnslig. Den passar 
därför utmärkt till den 
som inte är så van 
läsare, men som ändå 
vill läsa böcker som tar 
upp viktiga frågor.
 

Spegel, spegel 
på väggen där
Lotta Löfgren-Mårtenson
ISBN 978-91-7315-219-8
Förlag Argument
Antal sidor 90
Pris 94 kronor

Vad är det egentligen 
som händer? Emma 
brukade aldrig bry sig 
om hur hon såg ut. Nu 
är det som om hon 
inte kan tänka på 
något annat. Ena dan 
är det fel på öronen. 
Nästa på håret. Tredje 
dan på munnen. Hon 
kan inte gå förbi en 
spegel utan att stanna 
och kolla noggrant.
Allt började egentligen 
den där dagen när 
Lisen med de perfekta 
tänderna kom fram på 
rasten. ”Har du håret 
uppsatt?” sa hon med 
en tillgjord min. ”Med 
dom öronen?” Sen 

gick hon bara.
Spegel, spegel på 
väggen där är den 
tredje boken om 
Emma. Den här 
gången kretsar en stor 
del av handlingen 
kring en verklighet 
som är alltför vanlig 
för många unga. Där 
grupptryck, taskiga 
kompisar och dålig 
självkänsla hör till 
vardagen. Men mitt i 
allt det deppiga finns 
ändå en möjlig väg ut 
ur mörkret. Det gäller 
bara att hitta den. 
Ibland kan den finnas 
närmare än man tror. I 
Emmas fall heter den 
Gustav …
Det här är ytterligare 
en lättläst bok med 
tyngd.

Vad har du  
i örat, Kajsa?
Kairn Svensson
Illustratör Tina Back
Kikkuli förlag
ISBN 978-91-89610-41-5
Antal sidor 48
Pris 165 kronor
Utgivningsår 2007
Kategori Barnbok
Kajsa är sju år och har 
en hörapparat. Boken 

beskriver hennes 
vardag med kamrater, 
lekar och skola.

Den är en läsa själv-
bok för både hörsel-
skadade barn och 
deras kompisar, 
föräldrar och ledare-
lärare. Boken är 
uttagen av Biblio-
tekstjänst till Godbitar 
våren 2008 som 
innehåller ett kvali-
tetsurval böcker för 
barn- och ungdom. 

Författaren är själv 
hörselskadad. 

Ny i klassen
Helena Bross
Illustratör Christel Rönns
Förlag BonnierCarlsen
ISBN 91-6385-343-4
ISBN13  978-91-6385-343-2
Pris 62 kronor
Utgivningsår 2007
Kategori Barn 6-9 
(Lätt att läsa)

En varm bok med hög 
igenkänningsfaktor, 
om hur det kan vara 
att byta skola och 
komma till en ny klass. 
Roligt och färgstarkt 
illustrerad med 
fartfyllda och söt-tuffa 
bilder av Christel 
Rönns. En bok för alla 

killar och tjejer som 
precis har börjat läsa 
själva. Femte friståen-
de boken i den 
nyproducerade serien 
lättlästa böcker om 
Klass 1 b.

Vilse i skogen
Helena Bross
Illustratör Christel Rönns
Förlag BonnierCarlsen
ISBN 91-6385-482-1
ISBN 13  978-91-6385-482-8
Pris 62 kronor
Utgivningsår  2007
Kategori Barn 6-9 
(Lätt att läsa)

En vardagsnära bok 
om tillvaron i skolan 
när man har börjat 
första klass, med söt-
tuffa illustrationer av 
Christel Rönns.

Vilse i skogen är den 
sjätte fristående boken 
i serien.

”En varm 
bok om hur 
det kan vara 
att byta 
skola.”

Fler böcker
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Tandligan
Helena Bross
Illustratör Rönns, Christel
Förlag BonnierCarlsen
ISBN 91-6385-344-2
ISBN13  978-91-6385-344-9
Pris 62 kronor
Utgivningsår  2007
Kategori Barn 6-9 
(Lätt att läsa)

En bok om hur det 
kan vara att gå i ettan 
och vara sist med att 
tappa sina tänder. 
Sjunde fristående 
boken i den nyprodu-
cerade serien lättlästa 
böcker om Klass 1 b.

Läskigt och roligt
Måns Gahrton
Illustratör Unenge, Johan
Förlag BonnierCarlsen
ISBN 91-6385-632-8
ISBN13  978-91-6385-632-7
Pris 62 kronor
Utgivningsår  2007
Kategori Barn 6-9 
(Lätt att läsa)

Lätt att läsa-version av 
Måns Gahrton och 
Johan Unenges 
berättelser ”Ronny & 
Julia klär ut sig” och 
”Ronny & Julia och en 
miljon monster”, som 
här utkommer i en 
samlingsvolym.   

Böckerna om Ronny 
& Julia är både välkän-
da och omtyckta av en 
mängd läsare. I de här 
två berättelserna, som 
tidigare givits ut som 
bilderböcker, är det 
både lite läskigt och lite 
roligt, men mest roligt. 

Mia och Mette 
spelar handboll
Jörn Jensen
Illustratör Jensen, Jörn
Förlag BonnierCarlsen
ISBN 91-6385-485-6
ISBN13  978-91-6385-485-9
Pris 64 kronor
Utgivningsår  2007
Kategori Barn 6-9 
(Lätt att läsa)

Mia och Mette är två 
kavata kompisar. De 
går i samma klass och 
har just börjat spela 
handboll. I den här 
första boken i serien, 
får läsaren veta lite om 
hur man tränar, 
värmer upp inför en 
match eller hur man 
fintar hoppskott.

Boken utkommer 
här i nytt format och 
med nytt omslag

Lisa, Sam och 
sköldpaddan
Doris Orgel
Illustratör Wikland, Ilon
Förlag BonnierCarlsen
ISBN  91-6386-046-5
ISBN13  978-91-6386-046-1
Pris 64 kronor
Utgivningsår 2007
Kategori Barn 6-9

Lisa och Sam tar hand 
om en sköldpadda, 
som Sam har hittat, 
och låter den bo i en 
balja. De hjälps år att 
mata och pyssla om 
sköldpaddan. En dag 
bryter Lisa armen och 
när hon äntligen blir 
fri efter sex veckor 
inser hon att sköld-
paddans balja är som 
hennes gips. Nyutgåva 
med versaler.

Stjärnkikaren
Katherine Paterson
Libris förlag
ISBN  978-91-7195-879-2
Antal sidor  250
Pris 128 kronor
Utgivningsår 2007
Kategori Barn/Ungdom

Angel Morgan behöver 
hjälp. Hennes pappa 
sitter i fängelse, och 
mamma har lämnat 
henne och lillebror 
Bernie hos gammelfar-
mor, som bor på en 
fallfärdig gård ute på 
landet. Hon sitter 
inlindad i filtar vid 
vedspisen och kan inte 
alls ta hand om barn. 
Det får Angel göra 
själv, fastän hon inte 
har fyllt tolv än. I sin 
konstiga nya tillvaro, 
full av konservburkar 
med bönor och 
persikor och av 
vuxenproblem och 
ensamtankar, hittar 
Angel en ljuspunkt. 
När natthimlen lyser 
dyker en hemlighets-
full man upp på ängen 
och visar henne 
stjärnorna, rymden 
och planeterna i sin 
stjärnkikare. 

Vem är han, och vad 
ska Angel säga om 
socialsekreteraren 
kommer och säger att 
hon och Bernie inte 
kan bo hos farmor?

Min lysande plan
Katherine Paterson
Libris förlag
ISBN 978-91-7195-958-4
Antal sidor 209

Pris  149 kronor
Utgivningsår januari 2008
Kategori Barn/Ungdom

Riktigt rättvist är inte 
livet i Leonardstown. 
Räcker det inte med 
att Ned och hans 
storebror Tom retar 
Robbies handikappade 
bror Elliott och att 
Robbie får skulden när 
det blir slagsmål? 
Måste Ned och Tom få 
nya cyklar också? Till 
slut blir det för mycket 
för Robbie. Han har 
hört att jorden 
kommer att gå under 
vid sekelskiftet. Och 
nu är det juni 1899. 
Han tänker minsann 
se till att leva så 
mycket han kan till 
dess! Men han har inte 
räknat med att träffa 
Vile och hennes 
pappa, och han har 
inte räknat med att 
någon annan ska 
blanda sig i hans 
smarta strategi ...

I Min lysande plan 
tar ALMA-pristagaren 
Katherine Paterson 
sina läsare med till 
skogarna runt ett litet 
samhälle i Vermont. 

Klara Tulpan, 
sex år
Anna Dunér
Libris förlag
ISBN  978-91-7195-965-2
Antal sidor 112 
Pris 99 kronor
Utgivningsår april 2008
Kategori Barn/Ungdom

Klara Tulpan ska fylla 
sex år. Det gör man 
bara en enda gång, och 
fastän hon kommer att 
fortsätta vara sex år 
yngre än sin storasyster 
ser hon mycket fram 
emot sin födelsedag. 
Kalas ska hon ha förstås 
– ett stort kalas som 
inte får plats hemma. 
Och nu ska hon kanske 

äntligen få ett småsys-
kon! Och en katt! Det 
är mycket som måste 
hinnas med innan man 
börjar skolan.

Hemligheten på 
Ekenäs
Ann-Mari Tormalm
Sivart Förlag
ISBN 978-91-85705-03-0
Antal sidor 112 
Pris 119 kronor, inbunden
Utgivningsår 2007
Kategori Äventyrsberättelse; 
skönlitteratur för 
mellanåldern

På den andra sidan 
sjön ruvar slottet 
Ekenäs på sina hemlig-
heter. Men allt hände ju 
för så länge sen! Varför 
syns då mystiska 
främlingar i trakten? 
Och hur kan en man 
bara försvinna och 
komma tillbaka efter 
sexton år? Och vem är 
den ensamma gamla 
kvinnan i stugan i 
skogen? 
Mysterierna hopar sig 
när Ellas och Adams 
sommarlov närmar sig 
sitt slut. Ekenäs slott 
ligger utanför 
Linköping och uppför-
des på 1630- och 1640-
talen.

BILDER-
BÖCKER

De tre gräsliga 
små grisarna
Liz Pichon
Libris förlag

Fortsättning
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ISBN 978-91-7195-939-3
Antal sidor 32 
Pris 99 kronor
Utgivningsår januari 2008
Kategori Bilderbok

Det var en gång en 
sugga som bodde med 
sina tre små kultingar i 
ett litet, litet hus.
De tre smågrisarna var 
väldigt busiga, och till 
slut blev deras mam-
ma alldeles galen!
”Jag har fått nog av er, 
gräsliga grisar!” sa 
hon. ”Nu får ni flytta 
hemifrån och klara er 
själva i stora världen!”
De tre gräsliga små 
grisarna måste ju ha 
någonstans att bo, 
men de var lata. Och 
så dök vargen upp …
En uppochnervänd 
saga av Liz Pichon, 
prisbelönt bilderboks-
makare som också har 
tre barn – fast snäl-
lare.

När jag lägger 
mig till ro – 44 
godnattböner
Dagmar Geisler
Libris förlag
ISBN 978-91-7195-885-3
Antal sidor 48
Pris 72 kronor
Utgivningsår 2007
Kategori Bilderbok

Någon är rädd för 
mörkret. Någon 
tänker på vad som har 
hänt under dagen som 
just har gått. Någon 
undrar vad som 
egentligen händer 
därute under natten. 
Då kan det vara skönt 
att be aftonbön. I När 
jag lägger mig till ro 
finns både nya och 
gamla, kända och 
okända böner tillsam-
mans med fina 
illustrationer.

Tittut i trädgården

Petra Szabo
Teckenförlaget i 
Bromma
ISBN 978-91-9740-
273-6
Antal sidor 25
Utgivningsår 2003
Kategori Barnbok med 
tecken för hörande
Djurboken ”Tittut 
trädgården” för små 
och stora kan använ-
das från 1år och uppåt. 
Alla de här djuren 
finns i trädgården: 
fågeln, igelkotten, 
ormen, paddan, 
grodan, ekorren, 
musen, råttan, mull-
vaden, fladdermusen, 
snigeln, katten, 
nyckelpigan, getingen, 
fjärilen och ska-
lbaggen.

Gosiga Gunnar
Steve Smallman
Libris förlag
ISBN 978-91-7195-899-0
Antal sidor 32
Pris 119 kronor
Utgivningsår 2007
Kategori Bilderbok

Det har kommit en ny 
leksak till barnens 
rum. Han heter 

Gunnar, och han är 
liten och mjuk och har 
en randig mage. Men 
vad är han för sorts 
leksak egentligen? Vad 
kan han göra? Själv vet 
han inte, så de andra 
leksakerna bestämmer 
sig för att hjälpa 
honom att ta reda på 
det... En berättelse om 
vänskap, om att hitta 
sin talang och om att 
inte ge upp.

Hedda och nallen 
som visslade
Ann-Mari Tormalm
Sivart Förlag
ISBN 978-91-975835-6-5
Antal sidor 32 
Pris 115 kronor, inbunden
Utgivningsår  2007
Kategori Bilderbok/
småbarnsberättelser och 
sagor för 3 till 7 år

Hela familjen sover, 
utom Hedda. Hon kan 
absolut inte sova. 
Hennes nalle åker ut 
på äventyr i sin lastbil i 
sommarnatten. Vart 
ska nallen åka? Vad ska 
han göra? När kom-
mer han tillbaka.

FANTASY

Alvin – Eldpojken
Stina Engelbrecht och
Peter Bergting
Ersatz Förlag
ISBN 978-91-8885-843-6
Antal sidor 80
Pris 79 kronor, inbunden 
Utgivningsår 2007
Kategori Fantasy / saga ca 6-
9 år

Djupt inne i de 
ångermanländska 
skogarna utmed Höga 
kusten lever eldpojkar-
na, som sprider ljus 
och värme under 
mörka nätter. Men en 
höst uppstår missnöje 
och osämja mellan 
eldpojkar från olika 
gläntor och deras 
facklor slocknar. 
Rådvill och ensam 
söker sig Alvin ut i 
skogen, där han möter 
en älva vid en tjärn. 
Tillsammans sluter de 
ett förbund…

Alvin eldpojken är 
en fantasyberättelse för 
de yngre och utspelar 
sig i ett drömlandskap 
nära besläktat med 
Höga kusten. Boken är 
illustrerad av den 
svenske fantasykonst-
nären Peter Bergting. 
Det finns även en 
separat musik-cd med 
sångerna till berät-
telsen.

Diamantsvärdet
 och träsvärdet 2

Svärdens väktare. 
Andra boken

Nick Perumov
Ersatz Förlag
ISBN 978-91-8885-838-2
ISBN 978-91-8885-854-2 
(pocket, utk mars 2008)
Pris 129 kronor, inbunden
Antal sidor cirka 500
Utgivningsår 2007
Kategori Fantasy 

Kejsardömet Melin står 
på randen till inbörd-
eskrig. Genomsyrad av 
de olika folkslagens 
ömsesidiga misstro och 
hat, full av ödeläggelse-
profetior och hämnd-
begär samt prisgiven åt 
högre viljor och 
makter, går Norra 

världen en kall, blodig 
och kanske sista vinter 
till mötes. I Svarta 
staden rasar bränder 
efter gatustriderna 
mellan magiker och 
legionärer, medan 
upprorsandarna 
vaknar i rikets utmark-
er bland de gnomer 
och danker som i 
århundraden förtry-
ckts och nästan 
utplånats av människo-
rna. 

Efter att just ha 
återhämtat sig från det 
årliga Dödsregnets 
frätande inferno kastas 
imperiet in i en långt 
mer förödande kamp: 
märkliga bockfotade 
varelser blandar sig i 
dess inre angelägen-
heter och visar ingen 
avsikt att dra sig 
undan. 

Trollkvinnor, 
stridsmagiker, valkyri-
or och orakel drabbar 
alla samman med 
verkliga och inbillade 
fiender. Under tiden 
sprids illavarslande 
rykten om att 
Frälsaren är på väg att 
stiga ner på jorden och 
sätta hela denna 
olyckliga värld i brand. 
Kommer profetiorna 
att gå i uppfyllelse?

Magikerns födelse
Svärdens väktare. 
Första boken 
Nick Perumov
Ersatz Förlag
ISBN 978-91-8885-848-1
Pris 129 kronor, inbunden
Antal sidor cirka 500
Utgivningsår April 2008
Kategori Fantasy

I den tredje volymen 
av vår uppskattade 

Fler böcker

”Dubbelt 
främling, så-
väl inför de 
andra som 
inför sig 
själv, försö-
ker han reda 
ut sitt för-
fl utna.”
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ryska fantasyserie 
Svärdens väktare 

får vi följa legoknekten 
Fess, som överlevt den 
ödesdigra samman-
stötningen mellan de 
två magiska svärden, 
Diamantsvärdet och 
Träsvärdet. Fess finner 
sig utkastad i en helt 
ny värld. Hans minne 
är utraderat och för att 
klara sig i den nya 
ogästvänliga världen 
väljer han en nekro-
mantikers svåra bana 
som utstött. Dubbelt 
främling, såväl inför 
de andra som inför sig 
själv, försöker han reda 
ut sitt förflutna medan 
nutidens alla faror 
ständigt tränger sig på 
och framtiden ter sig 
oviss. Samtidigt irrar 
Klara och hennes 
följeslagare omkring i 
Mellanverkligheten 
och letar efter vägen 
hem till Dalen…

The Portent. 
De dödas rike
Peter Bergting
Ersatz Förlag
ISBN  978-91-8885-840-5
Antal sidor 128
Pris 75 kronor, inbunden
Utgivningsår November 2007
Kategori Ungdomsfantasy

Här berättas historien 
om krigaren Milo, som 
är på väg genom 
demonernas dal när 
han kommer till en 
nästan övergiven stad 
bland klipporna.

En fantasyserie som 
gjort succé i USA. 
Peter Bergting är den 
förste svensken 
någonsin som gett ut 
en egen serie på ett 

amerikanskt förlag 
och sedan dess har den 
utkommit i både 
Tyskland och 
Frankrike och hyllats 
för sin stämningsmät-
tade berättarstil. Nu 
debuterar han hemma 
i Sverige.

Urchin och 
de dansande 
stjärnorna
McAllister M. I.
Libris förlag
ISBN 97-891-7195-884-6
Antal sidor 376
Pris 128 kronor
Utgivningsår 2007
Kategori Fantasy 
(Barn/Ungdom)

En natt när stjärnorna 
dansar kommer något 
vitt farande genom 
luften och landar på 
stranden. Det är inte 
en stjärna – det är en 
alldeles nyfödd 
ekorrunge.

Ekorrungen Urchin 
växer upp på 
Dimslöjornas ö bland 
ekorrar, igelkottar, 
mullvadar och uttrar. 
En dag får han 
uppdraget att bli page 
åt Crispin, en av öns 
tre kaptener. Men 
samma dag som börjar 
skakas ön av mordet 
på den lille prinsen. 

Ondskan tätnar, 
men trots att Urchin är 
rädd kan han inte ge 
upp. Han måste hitta 
mördaren! Men ska 
han hinna avslöja 
mördaren och rädda 
igelkotten Skruttis 
innan han själv röjs ur 
vägen? 

Urchin och de 
dansande stjärnorna 

är första delen i M I 
McAllisters trilogi 
Berättelser från 
Dimslöjornas ö. 

Urchin och 
Hjärtstenen
McAllister M. I. 
Libris förlag
ISBN 978-91-7195-864-8
Antal sidor 384
Pris 159 kronor
Utgivningsår mars 2008
Kategori Fantasy 
(Barn/Ungdom)

Det ska bli fest på 
Dimslöjornas ö! Det är 
fred igen, och ekorren 
Crispin ska krönas till 
kung. Mantlar ska sys, 
kakor ska bakas och 
den magiska Hjärtste-
nen ska hämtas fram – 
en särskild sten som 
visar vem som är 
rättmätig kung. Urchin 
är en av dem som kilar 
runt i slottet för att ord-
na allt. Då seglar ett 
underligt skepp in i 
hamnen. Passagerarna 
berättar om en mörk 
och karg plats, ön 
Vitvinge. De frågar 
efter en utvald ekorre 
som ska komma till 
deras hjälp. Men talar 
de sanning? Oron 
sprider sig än en gång 
på Dimslöjornas ö, och 
plötsligt är till och med 
Hjärtstenen i fara. 
Urchin och Hjärt stenen 
är den andra delen i 
Berättelser från 
Dimslöjornas ö.

LÄTTLÄST

Piratprinsessan 
Pannkaka, Pirat-
prinsessan 3
Judy Brown
Illustratör Judy Brown
Förlag B.Wahlströms 

Lättlästa böcker
ISBN 978-91-32-15200-9
Antal sidor cirka 120
Utgivningsår april 2008
Kategori tänkt för 6–9 år

Kaxig och orädd sessa 
kämpar oförtrutet 
vidare för alla prinses-
sor som vägrar gifta 
sig med tråkiga 
prinsar!

Prinsessan Pannkaka 
är förtvivlad. Hon vill 
inte gifta sig med Prins 
Isidor och bo i hans 
slott av is. 

Polly och hennes 
besättning bestämmer 
sig för att rycka ut på 
ännu ett räddning-
suppdrag med skeppet 
Flygande Grisen. Men 
en lömsk förrädare 
ombord har andra 
planer.

Hunden utan namn, 
Spårhundarna 5
Ben M. Baglio
Förlag B.Wahlströms 
Lättlästa böcker
ISBN 978-91-32-15196-5
Antal sidor cirka 130
Utgivningsår mars 2008
Kategori tänkt för 6–9 år

Deckarkompisarna 
löser nya spännande 
djurgåtor! Spårhun-
darna hittar av en 
slump en liten medta-
gen labradorvalp. 
Tiden går och valpen 
tillfrisknar. Efter hand 
lyckas de fyra vänner-
na gräva fram nya 
ledtrådar. Men det är 
något mystiskt med 
den lilla valpen 
eftersom ingen verkar 
sakna den. För alla 
djurälskare!

Livet som varulv, 
Knäppa familjen 5
Jackie French
Illustratör 
Stephen Michael King
Förlag B.Wahlströms 
Lättlästa böcker
ISBN 978-91-32-15199-6
Antal sidor cirka 125
Utgivningsår mars 2008
Kategori tänkt för 6–9 år

Det vimlar av skru-
vade karaktärer i 
Knäppa familjen – här 
får du lära dig allt om 
hur det är att leva i en 
familj som består av 
varulvar! Pysen lever 
sitt liv i den bästa 
varulvsklan som finns. 
Men en dag försvinner 
hans föräldrar utan ett 
spår. Den nye ledaren 
för klanen vill att de 
ska flytta och ännu 
värre att Pysen ska 
börja skolan. Men som 
ni förstår har Pysen 
andra planer. Följ med 
på ett hejdlöst spän-
nande äventyr tillsam-
mans med Knäppa 
familjen! 

Jackie French är en 
av Australiens mest 
framstående barn- och 
ungdomsförfattare.

Judy Moody reser 
jorden runt, 
Judy Moody 6
Megan MacDonald
Illustratör Peter H. Reynolds
Förlag B.Wahlströms 

Fortsättning
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Lättlästa böcker
ISBN 978-91-32-15324-2
Antal sidor cirka 126
Utgivningsår mars 2008
Kategori tänkt för 6–9 år

Judy Moody tycker om 
att vara annorlunda. 
Hennes mamma 
brukar säga att hon är 
unik. Hennes pappa 
säger att hon är ett 
original. Magister 
Frisk brukar påpeka 
att hon är i en klass för 
sig (trots att det går 
tjugo andra barn i 
hennes klass).  Judy 
känner sig väldigt 
speciell. Ingen annan 
är som hon – men så 
dyker det upp en ny 
tjej i skolan. Hon 
samlar också på 
tuggummin, precis 
som Judy. Och hon är 
också med i en klubb. 
Inte Paddkiss-klubben, 
men Mitt-namn-är-
ett-rim-klubben. 
Plötsligt är Judy 
Moody inte originell 
längre och det känns 
inte alls bra.

Det här är en 
vardagsnära bok, 
skriven med mycket 
humor och värme, 
som läsarna känner 
igen sig i. ”Det verkar 
som om Judy är en tjej 
som jag” skriver en av 
tjejerna i Läslusens 
Läsarligan.

Den tredje 
önskningen, 
Älvriket 3
Emily Rodda
Illustratör Katarina 
Strömgård
Förlag B.Wahlströms 
Lättlästa böcker
ISBN 978-91-3215-271-9
Antal sidor  cirka 100
Utgivningsår april 2008
Kategori tänkt för 6–9 år

En natt upptäckte Jessie 
något fantastiskt i sin 
mormors träd gård. 
Bakom den höga, 
lummiga häcken fanns 
ingången till en annan 
värld. Två gånger har 
Jessie hjälpt sina vänner 
i Älvriket. Nu är hennes 
egen värld i fara. 
Rasande skogsbränder 
hotar hennes älskade 
hem, Blå månen. Bara 
en sak – en mycket 
kraftfull önskning – 
kan rädda det. 

Jessie får veta av sin 
mormor att ännu ett 
magiskt land existerar 
– under havet. Och att 
där finns något som 
kallas för önskestenar. 
Den räddhågade alven 
Jaffe och den småväxta 
men kavata ponnyn 
Bella bestämmer sig 
för att visa Jessie vägen 
till Landet under 
havet. 

Jessie får möta 
sjöjungfrun Porla, en 
magisk fisk och den 
skrämmande Rollka 
som vaktar sin ö, i ett 
stort och fantasifullt 
äventyr. Uppdraget 
blir både svårt och 
farligt för Jessie och 
hennes vänner. Men 
med den tredje 
önskningen får Jessie 
regnet att börja falla så 
att skogsbränderna 
släcks och hennes hem 
räddas. Tredje delen.

Vitnos 
i djurparken, 
Vitnos 12
Marie Louise Rudolfsson
Illustratör 
Margareta Nordqvist
Förlag B.Wahlströms 
Lättlästa böcker
ISBN 978-91-3215-323-5
Antal sidor cirka 98
Utgivningsår mars 2008

Kategori tänkt för 6–9 år

Stackars Vitnos! Av 
misstag har han blivit 
instängd i djurparken. 
Visst är Ebbe Elefant, 
Calle Kamel, Gideon 
Giraff och alla de 
andra djuren snälla 
mot honom – men 
Vitnos vill ändå 
komma hem. Borta 
bra men hemma bäst!

B. Wahlströms 
barnboksklassiker i 
nytryck med nya 
omslag och illustra-
tioner av Margareta 
Nordqvist.

Drakens 
vimsiga dag
Dav Pilkey
Illustrationer Dav Pilkey
Förlag B.Wahlströms 
ISBN 978-91-3215-355-6
Antal sidor 48 
Utgivningsår mars 2008
Kategori tänkt för 6–9 år 
– Läsegrodan grön

Vilken tokig dag! 
Draken har en riktigt 
virrig dag. Istället för 
att läsa morgontidnin-
gen och steka ägg läser 
han äggen och steker 
tidningen. Efter det 
blir dagen bara 
vimsigare och vimsig-
are. Han sopar sitt 
stampade jordgolv så 
noga att det blir ett 
källargolv och när han 
handlar får matvaror-
na inte plats i bilen 
och han tvingas äta 
upp maten innan han 
far hem. Bara för att 
upptäcka att han ätit 
så mycket att han inte 
får plats i bilen.

Drakens vimsiga 
dag är en tokig 
berättelse som hela 
familjen har roligt åt. 
Dav Pilkey föddes 
1966 i Cleveland 

Ohio. Redan när han 
började första klass 
var han skolans clown 
och alla i klassen 
tyckte att han var rolig 
… alla utom hans 
lärare. Ofta skickade 
hon ut Dav i korri-
doren för att hon inte 
gillade hans upptåg. 
Till sist satt han så 
mycket i korridoren 
att hans lärare flyttade 
ut en bänk åt honom. 
Här satt Dav och 
ritade och hittade på 
historier som han 
häftade ihop till 
serieböcker.

Sedan dess har Dav 
skrivit många barn-
böcker, bland annat 
böckerna om Kapten 
Kalsipp.

Ivar och Råttorna
Anne-Berit Aspås
Förlag B.Wahlströms 
ISBN 978-91-3215-354-9
Antal sidor cirka 40 sidor
Utgivningsår mars 2008
Kategori tänkt för 6–9 år
 – Läsegrodan blå

Nu får vi träffa Ivar 
från Den magiska 
bollen på Bali igen.

Ivar gillar att spela 
trummor. Men det är 
svårt. Men så möter 
han Stadsråttorna och 
då spelar han super-
bra. Nästan för bra för 
att det ska vara sant. 
Ivar och hans mamma 
är på blodgivarcentral-
en. Men Ivar har 
tråkigt och somnar 
och i drömmen möter 
han en kille och en tjej 
som gärna vill ha med 
honom i sitt band – 
Stadsråttorna. Bandet 
övar, blir uttagna till 
en tävling i tv och tar 

domarna med storm. 
Stadsråttorna blir 
kändisar och super-
populära. När de 
spelar för en stor 
publik framför 
rådhuset hör Ivar att 
någon ropar på 
honom. Det är hans 
mamma och pappa 
och de bär ner honom 
från scenen.

I bilen på vägen hem 
vaknar Ivar och förstår 
att allt har varit en 
dröm. Men han har 
fortfarande rytmen i 
kroppen och skyndar 
sig in för att spela 
trummor …

KOKBOK

Titel Mat 
med Magkänsla
Fredrik Erksson och
Lisa Förare Winbladh
Förlag Drive Action 
Marketing
ISBN 978-91-9771-160-9
Pris 109 kronor
Utgivningsår november 2007
Kategori Kokbok
 
Nu får 2,4 miljoner 
känsliga magar en 
egen kokbok. 

I ”Mat med mag-
känsla” får personer 
med känsliga magar en 
efterlängtad receptbok 
så att de kan äta minst 
lika gott som bords-
grannen. SGF, Svensk 
Gastroenterologisk 
Förening och RMT, 
Riksförbundet för 
Mag- och tarmsjuka, 
står bakom kokboken. 

Den mångfaldigt 
prisbelönta kocken 
Fredrik Eriksson har 
tillsammans med 
dietisten Pia 
Henfridsson och 
matskribenten Lisa 
Förare Winbladh, 

Fler böcker
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skrivit en inspire-
rande och 

matglad kokbok med 
ett 40-tal nya och 
klassiska specialrecept 
för känsliga magar. 

Syftet med boken är, 
förutom att inspirera 
personer med känsliga 
magar till att våga laga 
riktigt god mat och att 
flytta fram positioner-
na för Svensk forsk-
ning kring just mag- 
och tarmsjukdomar. 

”Mat med magkäns-
la” handlar om 
njutning och näring 
samt innehåller recept 
på alltifrån frestande 
frukostar till delikata 
desserter. Alla rätter 
har anpassats för att 
innehålla så lite fett 
och laktos som möjligt 
och man får även 
förslag på glutenfria 
alternativ.

SJÄLVBIOGRAFI

När bitarna 
föll på plats
Josefi Dahlberg
ISBN 978-91-534-2886-2
Antal sidor 92
Pris 175 kronor
Ica Bokförlag
Utgivningsår 2007

Skolstarten var lika 
pirrig för Josefi som 
för andra barn. Men 
där tog likheterna slut. 
Hon hade så svårt att 
lära sig läsa och skriva, 
ibland förstod hon 
inte ens vad de andra 
pratade om. När hon 
läste fel skrattade hela 
klassen, ibland också 
lärarna.

Från första klass till 
sista året på gymnasiet 
fick hon kämpa mot en 

oförstående omgivning 
och dåliga betyg. Med 
stenhård disciplin 
satsade hon allt för att 
komma ifatt i läs- och 
skrivämnena. Varför 
kunde alla andra men 
inte hon? Hon var 
övertygad om att hon 
var dum i huvudet.

När hon var 19 år 
fick hon veta att hon 
hade dyslexi.

Josefi Dahlberg har 
idag en högskoleexa-
men i beteendeveten-
skap med inriktning 
på psykologi. Numera 
driver hon också sitt 
eget företag där hon 
arbetar med informa-
tion kring läs- och 
skrivsvårigheter.

PSYKOLOGI
SPECIAL-
PEDAGOGISK
UNDERVISNING
PEPTALK

Babblarna
Babblarna är skapade 
för att göra språkträ-
ning till ett lekfullt 
äventyr. Den pedago-
giska plattformen är 
Karlstadmodellen och 
materialet riktar sig till 
barn i tidig språkut-
veckling. Varje bok är 
baserad på en rituell 
fråga och fokuserar på 
ett visst språkligt tema. 
Med varje bok följer 
ett memory med tolv 
stora kort (spelet är 
fäst med magneter på 
insidan av bokens 
omslag).  Böckerna om 
Babblarna är inte 
något man bara läser, 
utan något man gör. 
I serien finns även 
plastfigurer, pappers-
dockor och ett data-
spel som tillsammans 
med böckerna arbetar 
med språkutveckling.

Dadda hälsar på 
ISBN 978-91-9756-706-0
Antal sidor 32
Pris  165 kronor
Hatten Förlag
Utkom år/månad: 2006

Vem bor här? Följ med 
och knacka på, ropa i 
brevlådan, ring på 
klockan på de olika 
dörrarna på husen där 
Babblarna bor. Den 
återkommande frågan 
är: ”Vem bor här?”

I Bobbos väska 

ISBN 978-91-9756-709-1
Antal sidor 32 
Pris 165 kronor
Hatten Förlag
Utkom år/månad: 2006

Först hittar vi ett 
halsband, sen en 
blomma och en napp. 
Kan du komma ihåg 
vilken sak som är 
vems? Den återkom-
mande frågan är 
”Vems är sakerna?”

Memo den 
enklaste vägen 
till bättre minne
Oddbjorn By
ISBN 978-91-7028-135-8
Antal sidor 192
Bazar förlag AB
Kategori Utbildning

I skolan var Oddbjorn 
By en medelmåtta, 
idag har han toppbe-
tyg och är en av 
världens främsta 
minneskonstnärer. I 
Memo får du veta hur 
han bär sig åt och ta 

del av hans egen, unika 
minnesmetod. 
Principen är att knyta 
ny kunskap till 
information som 
redan finns lagrad i 
långtidsminnet istället 
för att försöka pressa 
in den i det ofta 
sprängfyllda kortti-
dsminnet. Länkar man 
informationen till 
något man redan 
minns, fastnar den 
lättare. Lär dig memo-
rera allt - från namn, 
danssteg och pin-
koder till stora 
faktamängder i olika 
teoretiska ämnen. 

KBT och barn 
– Handbok med 
praktiska råd 
till föräldrar, 
förskola och skola

Helen Adolfson och Maria 
Elmfeldt Öhrskog
Förlag Cura
ISBN 978-91-89091-49-8
Antal sidor 105
Utgivningsår 2008-04 
(presenteras på psykotera-
pimässan i Älvsjö den 10-12 
april)
Ger mycket bra och 
praktiska råd för att 
med olika strategier 
och metoder hjälpa 
struliga barn till ett 
bra beteende

Utbyggd Grammatik
Iréne Johansson
ISBN 978-91-9762-210-3
Antal sidor teoribok 46 s, 
arbetsbok 160 s

Pris 480 kronor
Hatten Förlag
Kategori Faktabok/
Utbildning
Utkom år/månad: 2006

Ett arbetsredskap för 
att använda 
Karlstadmodellen. 
Utbyggd grammatik 
som tar upp ämnen 
som pragmatik, 
lexikon, grammatik 
prosodi, fonologi, 
pedagogiska principer 
och struktur. I arbets-
boken ges sedan 
förslag på hur man 
kan leka och agera 
med språk på ett 
systematiskt och 
utvecklande sätt. 
Förslagen är i första 
hand tänkta för 
personer som i sitt 
spontana språkbruk 
uttrycker sig i enkla 
satser som omfattar 
tre-fyra ord. Boken 
består av ett set i tre 
delar med teoribok, 
arbetsbok och cd med 
materialen på.

Doktorn kunde inte 
riktigt laga mig
Christina Renlund
Gothia Förlag AB
ISBN 978-91-7205-537-7
Antal sidor 160
Pris 100 kronor
Utgivningsår 2007

Den här boken handlar 
om små barn som har 
svåra sjukdomar eller 
funktionsnedsättning-
ar. Barn som också har 
stora frågor, hemliga 
tankar och starka 
känslor. Vad betyder 
det för ett litet barn att 
inte kunna gå och 
springa, att inte kunna 
se, att ha trassliga och 
krångliga tankar, att 
vara annorlunda? 

Fortsättning
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Christina Renlund 
visar hur vi kan hjälpa 
barnen att våga berätta 
om sina tankar och 
komma med sina 
frågor. Som läsare får 
man konkreta råd och 
tips om tekniker, lekar 
och övningar som 
hjälper barnen att 
formulera sina tankar 
och att uppnå en bättre 
självkänsla. Vi får också 
möta tre barn som går i 
barnterapi. De lär oss 
något om vad barn 
med funktionshinder 
möter i sina liv.

Exekutiva svårig-
heter hos barn 
– Bedömning och 
praktiska åtgärder 
A V Fleischer och J Merland
Förlag Studentlitteratur AB
ISBN 978-91-4404-938-0
Antal sidor 112 
Pris 197 kronor
Kategori Psykologi
Utgivningsår februari 2008

Barn som har svårig-
heter med exekutiva 
funktioner brukar 
komma till korta i 
sociala situationer 
liksom när det ställs 
krav i skolan på 
förmåga till projektar-
bete och själv-
organisering. Här ges 
förslag till hur man 
rent praktiskt kan 
utreda och undersöka 
barns exekutiva 
funktioner i det 
dagliga livet. 
Författarna sätter 
fokus på konkreta 
åtgärder och visar hur 
man kan skräddarsy 
insatser för det 
enskilda barnet.

Bråkiga barn 
- att förstå och 
behandla.
P Eresund och B Wrangsjö
Förlag Studentlitteratur AB
ISBN 978-91-4404-908-3
Antal sidor 325
Pris 271 kronor
Kategori Psykologi
Utgivnignsår januari 2008

Att förstå, bemöta och 
behandla bråkiga barn 
handlar om hur barn 
med utagerande 
beteendeproblem kan 
förstås, bemötas och 
behandlas. Inte bara 
barnens utan även de 
vuxnas bidrag till det 
ofta låsta läget gran-
skas och beskrivs med 
utförliga exempel. 
Boken riktar sig i 
första hand till 
personer som i sitt 
yrke möter barn med 
dessa problem inom 
barn- och ungdoms-
psykiatrin, socialtjäns-
ten, förskola, skola och 
på fritidshem. Den har 
dock en bredd som gör 
att den också kan 
intressera föräldrar 
och andra anhöriga.

TEACCH vid autism-
spektrumstörning 
hos barn och vuxna
Gary B Mesibov
Förlag Studentlitteratur AB
ISBN 978-91-4400-041-1
Antal sidor 296 

Pris 339 kronor
Kategori Psykologi
Utgivningsår 2007

TEACCH är ett 
internationellt erkänt 
behandlings- och 
stödprogram för 
personer med autism-
spektrumstörningar 
som fokuserar på att 
utveckla instruktions- 
och stödsystem 
baserade på den 
enskilda individens 
färdigheter, intressen 
och behov. 
Programmets grunda-
re och medarbetare 
redogör här för 
metoder och filosofi.

Samtalsbilder och 
teckningar - samtal 
med barn i 
svåra situationer
Merete Holmsen
Förlag Studentlitteratur AB
ISBN 978-91-4401-133-2
Antal sidor 248
Pris 231 kronor
Kategori Psykologi
Utgivningsår 2007

Denna bok fokuserar 
på samtal med barn i 
problematiska livssitu-
ationer. I stället för att 
tala direkt om sin egen 
situation får barnen 
emellertid associera 
till bilder och teck-
ningar och berätta 
historier där de lägger 
in sina egna tankar, 
känslor och upplevel-
ser. Bilderna följer en 
musunge genom olika 
faser i livet och olika 
exempel visar hur 
bilderna kan användas 
som ett redskap för 
samtal kring det 
aktuella temat.

Insikt och beteende 
på barnets nivå
A V Fleischer - L Merrild
Förlag Studentlitteratur AB
ISBN 978-91-4400-976-6
Antal sidor 273
Pris 244 kronor
Kategori Psykologi
Utgivningsår 2007

Emotion, kognition 
och beteende kan inte 
särskiljas, i synnerhet 
inte hos barn eftersom 
det är barnets kogni-
tion som styr dess 
beteende. Därför är det 
en fördel att i terapeu-
tiskt arbete med barn 
integrera psykoterapi 
med neuropsykologi 
och kognitionspsyko-
logi. Olika korttidstera-
pier presenteras 
avsedda för barn. 
Författarna fokuserar 
på relationella aspekter 
och på neurokognitiva 
och terapeutiska 
förhållningssätt samt 
på hur och varför 
metoderna fungerar.

Att se möjligheter 
i svårigheter 
– Barn och ung-
domar med 
koncentrations-
svårigheter

B-I Olsson - K Olsson 
Förlag Studentlitteratur AB
ISBN 978-91-4403-406-5
Antal sidor 152 
Pris 194 kronor
Kategori Specialpedagogik
Utgivningsår 2007

Boken presenterar 
olika teorier och 
bakgrundsförklaringar 
till koncentrationssvå-
righeter och uppmärk-
samhetsstörningar och 
speglar dem utifrån 
kognitiva perspektiv.
 och lösningsfokusera-
de förhållningssätt. 
Den fokuserar på 
didaktiska och pedago-
giska åtgärder. Boken 
har också ett avsnitt 
som presenterar 
samtalsmetodik, 
individuella utveck-
lingsplaner, kartlägg-
ningar och åtgärdspro-
gram.

Här kan du läsa mer om böckerna:
www.bazarforlag.com
www.bonniercarlsen.se
www.cura.se
www.kikkuli.com se
www.ersatz.se 
www.fallerej.se
www.formapg.se
www.magkansla.se
www.gothiaforlag.se

www.librisforlag.se
www.norstedtsforlags-
grupp.se

www.hattenforlag.se
www.lillatlforlag.se
www.sivart.se
www.studentlitteratur.se
www.teckenforlaget.info
www.wahlstroms.se

Fler tips i nästa nummer!
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DEBATTDEBATT kraft

Att företrädare för brukar-
föreningar av detta slag och 
assistansanordnare uttrycker 
sig på det sätt man gör i 
artikeln känns inte så 
märkligt eftersom man 
företräder en mycket begrän-
sad grupp av alla de som är 
brukare av LSS-insatser och 
därför inte ser helheten i 
LSS-systemet. 

Att däremot Sveriges 
kommuner och landsting 
med ansvar för alla medbor-
gare stämmer in i den 
särskiljning av medborgare 
som detta förslag innebär är 
svårare att förstå. Detta 
skulle kunna bli ett diskrimi-
neringsprojekt utan dess like. 

FUB som företräder över 
75 procent av alla brukare i 
LSS-systemet och som har 
mycket god insyn och 
överblick över betydelsen av 
en nära förankrad hand-
läggning och beslutsord-
ning i LSS-ärenden undrar 
om Sveriges kommuner 
verkligen inser vilken 
betydelse SKLs centrala 
ställningstagande skulle 
kunna få. Hur ska de 
kommunala planeringspro-
cesserna fungera i ett 
system som dessa förslags-
ställare presenterat? 

Vill Sveriges kommuner 
verkligen sätta sig i den sitsen 
att helt tappa greppet om 
denna del av det sociala 
välfärdssystemet. Att statlig 
finansiering skulle främja 
likställigheten inom LSS-
området är nonsens och 
önskedrömmar från företrä-
dare med enbart ekonomiska 
intressen. 

FUB kan med mycket god 
grund och med en rad olika 
exempel visa på de mycket 
stora avvikelser som en 
statlig handläggning av detta 
slag i verkligheten innebär. 
Vårdbidrag, handikap-
persättning, bilstöd med 
mera är exempel på statligt 
beslutsfattande med mycket 
stora avvikelser beroende på 
bostadsort och handläggare. 

Sveriges alla människor 
med funktionshinder 
behöver en uppgradering av 
LSS-systemet kompletterat 
med en utvecklad tillsyns-
verksamhet och inte en 
nedrustning som dessa 
förslagsställare formulerat. 

Anders Pettersson
FUB Boden

De undertecknande organi-
sationerna är inte represen-
tantiva för vilka personer som 
får insatser enligt LSS. Snällt 
räknat så representerar de 
maximalt 20 procent av 
insatserna. Personkrets 1 
erhåller knappt 80 procent av 
insatserna och deras organisa-
tioner delar definitivt inte 
undertecknarnas åsikter. När 
en minoritet går ut och påstår 
att vi är överens då handlar 
det om osant intygande i en 
demokratisk värld. Det är 
möjligt att en osanning är 
sanning i er värld. Är det så - 
behåll det för er själva och 
sänk inte vår moral. 

Kennnerth Björn
FUB Växjö

Det är intressant att 
konstatera att den organisa-
tion jag själv tillhör och som 
representerar en stor majori-
tet av dem som idag använder 
sig av alla rättigheterna i LSS, 
nämligen FUB, inte finns med 
bland undertecknarna. Alla 
funktionshinderorganisatio-
ner som undertecknat 
debattartikeln är rörelsehin-
derorganisationer som till 
huvuddelen nyttjat personlig 
assistans men inte daglig 
verksamhet, särskilt anpassat 

boende, ledsagarservice, 
avlösarservice, korttidsvistelse 
och de övriga insatserna som 
finns i LSS. Den personliga 
assistansen via LASS är ju 
redan idag till sin största del 
statligt finansierad. 

Upp mot 75 procent av 
LSS-insatserna riktas till 
lagens första personkrets vars 
brukarorganisationer är FUB 
och Föreningen Autism. 
Båda dessa är så vitt jag vet 
emot att staten ska ta över 
finansieringen (och därmed 
även behovsbedömningen) 
av LSS-insatserna. 

En statlig finansiering 
garanterar på inget sätt 
likabehandling över landet. 
Inte heller är statlig finansie-
ring en förutsättning för 
valfrihet. 

Redan idag finns ju möjlig-
het till olika former av 
boende, daglig verksamhet 
och så vidare inom kommu-
nal verksamhet. Jag ser ingen 
som helst anledning till att 
just gruppen personer med 
utvecklingsstörning ska skiljas 
ut från oss andra och inte få 
vara kommunmedborgare 
utan statligt omhändertagna... 
Våra historiska erfarenheter 
av detta förskräcker! 

Kjell Clasborn 
Katrineholm

Tack för en jättefin och 
viktig tidning! 

Jag har just läst artikeln 
om det privata barnsjukhu-
set Martina och tycker inte 
att Olle Söders resonemang 
håller, bland annat resone-
manget att Martina skulle 
avlasta offentliga vården, 
skapa nya möjligheter, inte 
skada sjukvården med mera. 

Problemet är att det bara 
finns ett visst antal barnlä-
kare och barnspecialister 
som privat, såväl som 

offentlig, sjukvård konkur-
rerar om. Det är ju självklart 
att den offentliga sjukvården 
får ökade problem att 
rekrytera den sjukvårdsper-
sonal man behöver om den 
privata vården växer. 
Detsamma gäller ju alla 
bemanningsföretag som 
också konkurrerar om 
samma sjukvårdspersonal. 

Helt annorlunda hade det 
varit om såväl privata 
sjukhus som bemanningsfö-
retag var tvungna att vara 
med och bekosta delar av, 
eller hela, den dyra utbild-
ningen av läkare, sjuksköter-
skor med mera. Då skulle det 
inte vara lika attraktivt att 
starta privata sjukhus. Det är 
en genomsjuk(!) utveckling 
vi ser nu med bemanningsfö-
retag och privat sjukvård 
som växer upp som svampar 
ur jorden. 

Jan Engström

Thank you, Victoria!
Hi. I’d like to 
thank Victoria for 
being a honest 
person and 
bringing this 
matter to public, 
I’ve suffered same kind of 
symptoms and oddly it really 
help to know I’m not alone. 
Usually people just call me 
lazy and arrogant.

Lazy for bad spelling and 
mispelling or troubles in math. 
Arrogant for not greeting 
people I should know.

Tiina ( www.foraldrakraft.se)

Re: LSS

FUB till hårt angrepp mot 
utspel om statlig LSS-peng
”Det är intressant att konstatera att FUB inte 
fi nns med bland undertecknarna”. 

Sjuk utveckling mot privat vård
”Antalet barn-
läkare är 
begränsat”

 Från www.foraldrakraft.se
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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.

”En rysare 
för de som 
skymtat ett 
bättre liv”
Dessa artiklar pekar på 
en rysare för den enskilde 
som behöver personlig assis-
tans för att enligt lagens anda 
kunna få ett normaliserat liv 
så långt dennes funktions-
hinder medger.

För det är ju vad LSS-lagen 
syftar till, i motsats till 
socialtjänstlagen, som säger 
att man via den endast ska nå 
en skälig levnadsnivå, det vill 
säga ingen lyx. I och för sig 
kan man via Socialtjänstlagen 
få hemtjänst, men det är näst 
intill en kränkande behand-
ling fylld av minutpillerier 
och inskränkningar av vad 
man kan få hjälp med och 
inte minst vad man har råd 
med i avgifter.

När man läser artiklarna, 
så skulle man kunna tro, att 
Försäkringskassan och deras 
”experter” inte lever i samma 
samhälle som vi. Förutom 

det faktum, att den som lever 
ett liv hämmat av ett funk-
tionshinder, som reducerats 
tack vare den personliga 
assistansen, finns ju betydan-
de ekonomiska fördelar för 
samhället. 

Varje assistent som får jobb 
betyder ju att ett bidrag till 
arbetslös utan motprestation 
förvandlas till ett bidrag = lön 
med skatteinkomster, ekono-
misk frihet för den arbetande 
med mera, samt ett lyft i 
tillvaron för såväl de arbetslö-
sa som de som hämmas av sitt 
funktionshinder.

Jag tycker det är dags att 
de olika intresseorganisatio-
nerna inom handikappvärl-

den sluter sig samman och 
tar tag i olika myndigheter 
och dess handläggare som 
har denna så negativa attityd 
och agerande.

Jag har flera gånger frågat 
handläggare om de kan se 
hur en funktionshindrad 
person skulle kunna vara om 
de inte hade sitt hinder. Om 
de själva hade hindret hur de 
skulle uppleva situationen 
och vilken hjälp de önskat  
det skulle finnas för dem. 
Hittills har ingen givit ett 
rakt svar eller beskrivit en 
önskan. Undrar varför?

Lars Brockman

”Politikerna måste 
visa mod”
De nya bedömningskrite-
rier som det flaggas för från 

Försäkringskassan rimmar 
illa med intentionerna i LSS. I 
LSS-lagstiftningen är grund-
tanken att personer med 
funktionshinder ska kunna ha 
samma levnadsvillkor som 
icke funktionshind rade. Då 
borde det vara svårt att göra 
sådana inskränkningar att 
personer som har en viss 
förmåga, som att exempelvis 
kunna få in maten i munnen 
utan hjälp, inte ska vara 
berättigade till personlig 
assistans. Om man kan ta fyra 
steg, kan man då förflytta sig 
själv enligt Försäkringskassan? 

Vi anhöriga som är före -
trädare för funktionshindra-
de men även de funktions-
hindrade själva måste kräva 
att politikerna har mod att 
slå fast att grundtankarna i 
LSS har något värde och att 
inte klåfingriga tjänstemän 
som vill göra sig märkvärdiga 
kan leka med lagstiftningen 
efter eget godtycke. 

Politiker i alla partier: visa 
lite mod och att ni står upp 
för de funktionshindrade och 
den lagstiftning som gäller.

Lars Forsberg

Re: assistans

 Fler kommentarer på www.foraldrakraft.se
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Läger 2008
på Mättinge

 
 23–28 mars 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

A-Assistans Leimir AB.................... 87
ABF ................................................. 61
ACA Assistans AB ........................... 39
Anatomic SITT AB ......................... 19
Anemon Personlig Assistans  ......... 41
Arbetskraft AB Vård ....................... 36
Asp-Center AB/Ungdomscenter .... 22
Assistansia AB ..........................2-3, 90
Astra Tech AB  ................................ 23
Attendo LSS .................................... 36
Barn o Ungdomsassistans AB ........ 19
Bellstasund Omsorger AB .............. 87
BOSSE - Råd, Stöd & Kunskap ...... 20
CareOf Utbildning ......................... 57
Dalheimers Hus .............................. 71
DIN Assistans AB ........................... 15
Ekonomibyrån AB .......................... 40
Enigheten Personlig Assistans  ....... 47
Enigma Omsorg AB  ...................... 53
EO-Funktion AB ............................ 18
Eskil Johanssons AB ....................... 51
Exter Assistans ................................ 56
Föreningen Furuboda  ................... 21
Frösunda LSS AB .................42-43, 92
Furuboda Assistans AB .................. 51
Futura Assistans ............................. 38
GIL, Gbg Independent Living ........ 46
Glimåkra folkhögskola ................... 40

Habiliteket ...................................... 11
Handikappförbunden .................... 89
Handinnova AB .............................. 12
Heldagsskolan Rullen AB ............... 87
Hjälpmedel i tiden .......................... 29

Human Assistans ............................ 37
Jeltec AB .......................................... 23
Kasper / Aspergerkollo Syd HB ...... 57
Kikkuli förlag AB ............................ 87
KS Omtanke AB ............................. 56
lev väl Assistans AB ........................ 47
LIS Assistans AB ............................. 29
LSS-Assistans .................................. 31
Max Assistans ................................. 40

Mättinge AB ................................... 86
Merck Serono AB  ......................32-33
Minicrosser AB ............................... 18
Misa ................................................ 12
Näsets Omsorgs Assistans AB ........ 38
Olivia Personlig Assistans AB ........ 69
Österlens Folkhögskola .................. 32
Pavus Utbildning AB ...................... 16
Permobil ....................................64-65
Personal Care i Kiruna AB ............. 40
Primed Fysio & Rehab AB .............. 21
Rehabassistans AB .......................... 37
Riksförb Sällsynta diagnoser .......... 89
Särnmark Assistans AB .................. 17
Särskolans rikskonferens ................ 59
Smågruppscentrum, Sahlgrenska .... 9
Sommarsol rehab & rekreation ..... 30
Specialskolemyndigheten .............. 16
Stadshagens Habiliteringsenhet..... 20
Stiftelsen Assistansen...................... 20
Stockholmsmässan ......................... 73
Svenska Downföreningen .............. 13
Svenska Turistföreningen STF ....... 20
UPAB Utvecklingspedagogik ......... 69
Vägen till bättre liv ......................... 39
VH Assistans ..................................... 7
Ågrenska ......................................... 85
Österlens folkhögskola ................... 30

kraftAnnonstorgetNÄSTA NR

Föräldrakraft laddar upp 
med en massa bra tips 
inför nummer 3 som 
utkommer i slutet maj och 
blir 2008 års stora härliga 
sommarnummer!

KOMMUNIKATION.
Kommunicera kan man 
göra på många sätt och 
utvecklingen av nya smarta  
tekniker och hjälpmedel går 
snabbt framåt. Här är tipsen 
som underlättar i skola, på 
fritiden och i vardagen.

RÄTT OCH FEL I SKOLAN. 
Hur ser man till att alla 
barn får en bra undervis-
ning? Vi tar en titt på hur 
skolan fungerar idag och i 
framtiden. 

HETA WEBBTIPS. Var hittar 
du information om 
diagnoser och behandling-
ar? Vi dyker ned bland 
aktuella webbsajter och 
väljer ut favoriter och 

hissar varningsflaggor. 
(Tipsa gärna redaktionen 
med ett mail till 
info@faktapress.se)

PLUS intervjuer, reportage, 
nyheter, tips och råd!

Vi ses väl på webben? 
Besök oss gärna varje dag 
på www.foraldrakraft.se 
där vi ger senaste nytt.

DEN 23 MAJ är utgivnings-
dag 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?

MISSA INTE MAJNUMRET
– beställ en prenumeration 
genom att maila till 
annette.wallenius@
faktapress.se eller ring 
08-4100 5636.

Heta tips till sommaren!

Annonsörer i detta nummer:

VAR MED OCH 
UTFORMA FÖRÄLDRAKRAFT 
TILL DEN TIDNING SOM DU 

SJÄLV VILL LÄSA!
Tyck till om aktuella 
frågor, saker du vill 
ändra på och tips 

om artiklar som du 
helst vill läsa. 

Hör av dig med ett mail till 
info@faktapress.se
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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

”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:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . FK0802

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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www.a-assistans.com

DU ÄR VIKTIG!

Låt stå!

LEIMIR AB

ASSISTANS
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I HETLUFTEN kraft

Stödet till lärare och 
elever ska bli tydlig-
are och mer vardags-
nära, säger Greger 
Bååth. 

an har uppdraget att skapa nya 
Specialpedagogiska skolmyn-
digheten, SPSM, som den 1 juli 

tar över alla frågor som rör specialpeda-
gogiskt stöd och utbildning.

– Den nya myndigheten förändrar inte 
skolornas eget ansvar att se till att elever-
na får rätt stöd, men nu kan statens in-
satser bli ännu tydligare. När man vill 
använda statens kompetens och resurser 
är det bara en myndighet man behöver 
vända sig till, säger Greger Bååth.

Greger Bååth har tidigare varit chef 
för Specialskolemyndigheten, en av de 
myndigheter som samlas under SPSM.

Verksamheterna inom Specialpeda go-
giska institutet, Nationellt centrum för 
flexibelt lärande och Socialstyrelsens in-
stitut för särskilt utbildningsstöd (Sisus) 
flyttas också till den nya myndigheten. Det 
nya huvudkontoret placeras i Härnö sand.

Vilka är de viktigaste utmaningarna för 
den nya myndigheten?

– Det är viktigt att se till att 1+1 blir 
mer än 2 när man slår ihop resurserna 
och kompetensen. Hela förändringen går 
ut på att ge bättre stöd och utbildning till 
de grupper vi jobbar med, dels de 600–
700 elever som går i specialskolor, dels de 
tusentals andra elever i grundskolor och 
gymnasier som får stöd.

Vad tycker du att skolorna och deras 
huvudmän behöver bli duktigare på?

– Det ser väldigt olika ut och är svårt 
att säga generellt. Därför är det viktigt 
att den nya myndigheten får ett flexibelt 
sätt att möta olika behov, både när det 
gäller frågor om resursfördelning och 
hur man ger råd och stöd till arbetslag 
och lärare. Den nya myndighetens stora 
sakkunskap och kompetens ska utnytt-
jas så nära eleverna som möjligt.

Hur kommer myndigheten att arbeta 
med information gentemot de olika 
grupperna och även föräldrar?

– Det är för tidigt att gå in på. Nu har 
jag allt fokus på att etablera myndighe-
ten. Information och kommunikation 
blir säkert en prioriterad fråga. Det är 
oerhört viktigt att myndigheten når ut 
med sin kompetens och blir känd hos de 
som arbetar med barn med funktions-
nedsättningar.

Ska staten spara pengar på att slå ihop 
myndigheterna?

– Det blir ingen förändring i budgeten 
utan de resurser som finns hos de olika 
myndigheterna idag ska överföras till 
den nya myndigheten. Myndighetens 
uppdrag blir sedan att utreda om och 
hur man i så fall kan effektivisera admi-
nistrationen, så att mer resurser kan gå 
till kärnverksamheterna. Det är inte 
orimligt att räkna med att det kan bli ad-
ministrativa vinster. [De sammanlagda 
budgeterna ligger idag på 600-700 mkr.]

Vem blir chef för myndigheten?
– Något beslut om det är inte taget. 

Mitt uppdrag är att se till att myndighe-
ten kommer igång den 1 juli.

Är det inte väldigt snabba förändringar?
– Det är bra att det går snabbt när man 

väl har tagit beslut om ny myndighet. 
Om det drar ut på tiden uppstår bara 
osäkerhet och frågetecken blir hängande 
i luften. Sedan kommer det att krävas 
fortsatt arbete med att skapa mervärden 
genom sammanslagningen.

Tror du inte att ni kommer att förlora 
mycket kunskap vid sammanslagning-
en?

– Nej det tror jag inte. All personal er-
bjuds att gå med över till den nya myn-
digheten, som får 1 300-1 400 anställda, 
och jag tror att de allra flesta väljer att 
vara kvar. Jag räknar med att kunskapen 
kommer att öka när vi har hittat bra sätt 
att samverka och utbyta erfarenheter, sä-
ger Greger Bååth. ●

Greger Bååth 
Han ska få specialpedagogiken på fötter

Text: Valter Bengtsson
valter.bengtsson@faktapress.se

h

   

1. Ansvara för utbildning i 
dagens sex specialskolor 
som snart utökas till åtta.
2. Ansvara för särskilda 
resurscenter kring olika 
funktionsnedsättningar. Idag 
finns fyra sådana.
3. Ge råd och stöd i 
specialpedagogiska frågor 

till kommuner, friskolor och 
andra skolhuvudmän.
4. Främja utvecklingen och 
distributionen av läromedel 
för barn och unga med 
funktionsnedsättningar.
5. Administrera vissa statliga 
bidrag och stöd till 
exempelvis folkhögskolor.

Fem viktiga uppgifter för SPSM

Han skapar den nya Specialpedagogiska skolmyndigheten: ”Det viktigaste är att se 
till att 1+1 blir mer än 2.”  Foto: Sara Håkansson

NAMN: Greger Bååth.
ÅLDER: 57 år.
FAMILJ: Fru och tre barn 
(11, 16 och 28 år).
BOR: I villa från 20-talet.
DET BÄSTA MED VÅREN: 
Ljuset och att fotbollssä-
songen snart är igång!
MOTTO: Var närvarande.

Fakta Greger Bååth 
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Sällsynta dagen, och Riksförbundet Sällsynta 
diagnosers tioårsjubileum, firades på skottda-
gen den 29 februari, och blev med råge så 
framgångsrik som vi hade önskat. Föreläsare
som entusiastiskt tog upp våra viktigaste 

frågor ur många perspektiv, långt 
över 200 deltagare och förnämlig
underhållning samt SVT24 som 
spelade in seminariet. Kronprin-
sessan Victorias medverkan gav 
dagen kunglig glans. 

Genomförandet gjordes i samarbete med KY-
utbildningen Musik och Event i Nyköping.

Vår kärnfråga, som belystes ingående under
den Sällsynta dagen, är inrättandet av 
nationella medicinska center för sällsynta 
diagnoser. Det finns många aspekter:

• Informationsutbyte mellan vårdgivare
• Erfarenhetsutbyte över gränserna
• Patientrörlighet mellan länder
• Fokus på vården, vår senaste medlemsun-

dersökning.
Professor Anders Fasth, Göteborg, belyste 

svårigheten för en person med en sällsynt 
sjukdom att få en diagnos och erhålla adekvat 
vård. Skälet är att det är omöjligt för en ensam 
läkare att skaffa sig kunskap om hundratals,
troligen tusentals, olika sällsynta diagnoser.  
Jag talade som förbundsordförande om vår

nyaste medlemsundersökning ”Fokus på 
vården”. Vi har undersökt hur vården fungerar
för människor med sällsynta diagnoser.
Primärvården fungerar dåligt medan specialist-
vården är något bättre. Men samverkan mellan 
specialister fungerar ofta bristfälligt eller inte 
alls. Erfarenhetsutbytet mellan behandlare är
obefintligt. I dagsläget tvingas diagnosbäraren
bli både budbärare mellan olika specialister
och expert på sin egen sjukdom. Det är förstås
oacceptabelt och ytterligare ett tungt vägande 
argument för nationella medicinska center,
vilket är förbundets osvikliga mål.

Maria Gardsäter, ledamot i förbundsstyrelsen,
redogjorde för vårt pilotprojekt ”Nästan men 

inte helt” om gråzonsproblematik.
Ågrenska och Mun-H-Center utanför

Göteborg är två center som arbetar med 
visionen att skapa optimal livskvalitet hos 
personer med sällsynta diagnoser. Ågrenskas
VD Robert Hejdenberg presenterade det 
värdefulla och uppskattade arbetet med ett 
Nationellt kompetenscenter, vilket under de tre
senaste åren bedrivits av Ågrenska i nära
samarbete med vårt förbund.

Höjdpunkten var utdelningen av David Legas 
stipendium till Sandra Derbring som nomine-
rats av Kraniofaciala föreningen. Sandra är en 
mycket god förebild för andra ungdomar,
eftersom hon vägrat att låta en funktionsned-
sättning stå i vägen för sina mål i livet. 
Hedrande och trevligt var att Sandra fick ta 
emot priset av kronprinsessan Victoria.

Elisabeth Wallenius
Förbundsordförande i Riksförbundet 
Sällsynta diagnoser

Kronprinsessan Victoria delade ut David 
Legas stipendium till Sandra Derbring.

Sällsynta dagen – en hejdundrande succé!

 Läs mera om Riksförbundet Sällsynta 
diagnoser och Sällsynta dagen:
www.sallsyntadiagnoser.nu
www.sallsyntadagen.nu
Riksförbundet Sällsynta diagnoser
Box 1386, 172 27 Sundbyberg
Telefon 08-764 49 99

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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år pryder kron prin-
sessan det första numret 
av Föräldra kraft. Förra 
året var det Mattias och 
Jag. Det är en tidning för 
och av hjältar.

Varje nummer får jag den där känslan 
av igenkännande, men också hugget. 
Mellan alla meningar ryms så många 
tårar, skratt, hopp och nattsvartaste 
förtvivlan. Då jag berättat lite om vårt 
liv var det många som hörde av sig. 
Kanske kunde jag hjälpa någon förälder, 
anhörig eller personal med en tanke, ett 
samtal, ett tips, en vinkel, eller bara 
genom att tyst lyssna. 

Tänk OM vi, med våra specialunderbara 
barn kunde få EN person, som var 
anställd för att stå som spindeln i nätet, 
så att vi slapp leta och tjata bland läkare, 
specialister, tandläkare, tandhygienister, 
dietister, LSS-handläggare, bilstöds-
enheter, handläggare av vårdbidrag, 
logopeder, fritidshandläggare, kollo, 
kortis, färdtjänsthandläggare, assis-
tenter, avlösare, fotspecialister, sjuk-
gymnaster, specialpedagoger, psyko-
loger, krisenheter, bostadsanpass nings-
hand läggare, arkitekter, skolplacerare, 
rektorer, skoltaxi med många, många 
flera som vi möter, sitter i telefonköer 
till, eller aldrig når. 

Tänk så mycket tid vi skulle kunna 
ägna åt vårt special underbara barn, i 
lugn och ro och få ett mail av vår 
”spin del”, att läkartider och som-
markollo, och helgens aktiviteter är 
fixade. Tänk också hur mycket tid alla 
handläggare skulle få, då de inte behöver 
förklara för föräldrar och personal hur 
besluten går till, hur man överklagar, 
vem man ska tala med, och vem som är 
chefen, som man alltid måste prata med 

i alla fall. Är detta en omöjlig dröm?
Kan vi inte få vara hjältar med våra 

barn istället och slippa alla dessa Goliat 
och David-kamper mot olika instanser 
som vi alltid har? 

Det som slagit mig, då jag fått samtal 
och mail, är hur lite information om 
dessa barns och föräldrars rättigheter 
som går fram. Familjer ska inte behöva 
krascha och gå sönder för att ett 
specialunderbart barn kommer till 
världen. Inte idag, i Sverige!

Jag som trodde att jag var relativt 
medveten om paragrafer och förord-
ningar, fick i förrgår veta att vi har rätt till 
barnomsorg för Mattias i juli, då skola, 
fritids och kortis är stängda, och då jag 
och min man jobbar mer än heltid, och 
jag på annan ort. Tanken susar bakåt till 
somrar med operaroller på främmande 
ort, barnflickor och katastrofer... Trodde 
att det var vi som var tvungna att fixa 
juli-hålet. Det finns något som heter 
korttidstillsyn, då barnet passerat tolv år. 
Ej att sammanblanda med korttids- 
vistelse.

Jag läser artikeln om oss i Föräldra-
kraft nr 1, 2007. Den är fin, och vi ser 
glada ut på bilderna. (Mikaela, sex år, 
blev sur för att Mattias alltid får stå i 
centrum, men nöjde sig sedan, då hon 
fick sjunga i TV i direktsändning.) 

Det syns inte på bilderna att jag fick 
ryggskott under fotograferingen. Som 
den gamla scenräv man är, så skulle man 
ju fixa till fina bilder till tidningen. Jag 
föreslog att vi skulle leka på golvet och 
göra helikoptern. När vi gör helikoptern 
ligger jag på golvet med benen i vädret 
och tar Mattias händer i mina och hissar 
upp honom i luften på raka ben. Det var 
nog något år och några Mattias-kilon 

sedan sist. Mattias tippade över och det 
sa knak i min rygg, men jag log tappert... 

Jag säger något om balans, harmoni 
och att inte ha några förväntningar, i 
artikeln. HA! Några veckor senare i 
fjällstugan var allt vad balans, harmoni 
och att inte ha förväntningar fullständigt 
bortfluget! Jag inbillar mig ju fortfarande 
att Mattias ska kunna lära sig att åka 
längdåkning, trots sina utåtvridna höfter 
och ben, och att vi tillsammans ska skida 
upp på fjället, hela familjen, och varma 
och glada ska vi sätta oss på ett renskinn i 
en snödriva och äta våra ostsmörgåsar 
och dricka vår choklad. 

När vi kommit så långt som till att 
Mattias täckbyxor är på plats, gråter alla 
barnen. Chokladen gjord av rismjölk, 
som alla tycker är äcklig, har dock 
samma egenskap som vanlig mjölk vad 
det gäller att koka över. Det glutenfria 
brödet faller i småsmulor då det breds 
med det mjölkfria margarinet som stått 
ute under natten och blivit alldeles för 
kallt, eftersom kylen gått sönder. 

Svetten rinner, Mattias vill inte gå ut. 
Han lägger sig på golvet och sparkar. 
Det är kallt ute. Min man som ser 
Mattias belägenhet erbjuder sig att 
stanna inne i stugan med Mattias, och 
lyssna på Mattias skivor. Men vi ska ju 
vara tillsammans i familjen! Barnen 
måste ju ut! Mattias behöver röra på sig! 
Varför har vi inte samma värderingar? 

Mobilen ringer. Mormor, morfar, 
kusinerna och svägerskorna och mina 
syskon är redan uppe på fjället. ”Var är 
ni? Det är underbart här uppe. Vi väntar 
på er!” Jag trycker ner de två andra 
barnen i pulkan och stormar iväg på 
bakhala skidor för att hinna ikapp alla 
andra. När vi kommer tillbaka har 
Mattias och pappa tagit bilen till 
våffelstugan, ätit våfflor och haft det 
väldigt skönt. Båda är glada. 

Jag sa i artikeln, att ”det blir aldrig 
som man tänkt sig, och det är 
underbart”. Jag tror att jag ska fundera 
lite på det...

Anna Eklund-Tarantino

KAN VI INTE FÅ VARA HJÄLTAR 
MED VÅRA BARN ISTÄLLET?

”Några veckor senare 
i fjällstugan var allt vad balans, 
harmoni och att inte ha 
förväntningar fullständigt 
bortfl uget!” 

Anna Eklund-Tarantino berättar själv – ett år 
efter Föräldrakrafts stora intervju med henne.

I

Föräldrakraft nummer 1, 2007

kraftKRÖNIKAN
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