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kraft

tt Johan Lystad, 23 år, och 
Jan-Erik Jonsson har  bli-
vit riktiga hojfantaster 
kan de tacka simningen 
för. På ett av Halliwick 
Simklubben Ankans sim-

läger för rörelsehindrade på grekiska 
Rhodos hyrde Jan-Erik en moped, vilket 
gav mersmak. Året var 2000.

–Jag började genast fundera på hur jag 
skulle kunna ta med Johan på det här 
och kom snart att tänka på sidvagn, be-
rättar Jan-Erik när jag träffar radarparet 
vid mamma Evas villa i Huddinge utan-
för Stockholm en solig aprilsöndag.

Jan-Erik, till vardags konsult inom it-
svängen, letade information på internet 
och köpte snart en tjeckisk Velorex och 

gjorde därpå nödvändiga anpassningar. 
På ekipaget finns smidda fästen för 
Johans rullstol, egenhändigt monterade 
säkerhetsbälten för rallybilar och upp-
hängningar som gör det möjligt att 
koppla av och på sidvagnen med hjälp av 
fyra bultar. På sidvagnen finns också 
specialskurna sidoglas för att Johan, som 
är en av sex i Sverige med diagnosen 
Lesch Nyhan Syndrom vilket bland an-
nat innebär återkommande muskelsam-
mandragningar, inte ska kunna spreta 
med armarna under körning, 

– De är gjorda av vanligt plexiglas som 
jag köpte i en båttillbehörsbutik, säger 
Jan-Erik. 

Ett annat av Johans stora intressen, hård-
rock, märks när han drar på sig mc-mun-
deringen – t-tröja med Iron Maiden-
tryck täcks av mc-jacka med dödskalle.

– Helst skulle det vara en dödskalle på 
hjälmen också, säger Jan-Erik.

Johans stora leende när han placeras i 
sidvagnen är avväpnande. Det går inte 
att ta miste på att det här är något som 
han tycker om. 
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Sida vid sida 
runt Mälaren
Sommaren är snart här och med den motor-

cykelfantasterna. Föräldrakraft var med när 

Johan och Jan-Erik tog årets premiärtur. 

A

Johan Lystad och Jan-Erik Jonsson på säsongens första tur med sidvagnen utanför mamma Evas bostad i Huddinge 

utanför Stockholm. Målet för säsongen är ännu ett Mälaren runt. Foto: Mikael Nyberg och Jan-Erik Jonsson
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En lycklig Johan gör sig redo för säsongspremiären. Märkena på bakvagnen 

från Mälaren runt. Sidorutorna har Jan-Erik tillverkat själv.

Mälaren runt 2004.

Mälaren runt 2004.

Johan blir hämtad med sidvagnen vid 

studentexamen.

I sin vanliga rullstol får Johan ont 
när han sitter länge, men i sidvagnen 
kan han sitta en hel dag, bortsett från 
ett stopp, säger Jan-Erik och blir rät-
tad av Johan.

– Två! 

Johan och Jan-Erik har varit med på 
fyra Mälaren runt, som går tredje lörda-
gen i augusti och varje år lockar i runda 
tal 20 000 motorcyklister. Evenemanget 
beskriver de som en folkfest, och efter-
som sidvagnarna är få får Johan och 
Jan-Erik extra uppmärksamhet. 

Vid ett tillfälle när de var på väg till 
starten i Södertälje sa Jan-Erik till Jo-
han att vinka till bilarna som passera-
de. Johan sträckte ut handen och höll 
den där hela vägen varpå de kunde se 
vinkande medtrafikanter under hela 
sträckan. 

Ett annat kärt minne är studentexa-
men. Johan blev hämtad i sidvagnen 
som var försedd med den svenska flag-
gan och bilder på Johan från uppväxt-
åren. 

–Vi körde i 90 och mössan höll på 
att flyga av, säger Jan-Erik.

I veckorna händer det att Johan och 
Jan-Erik tar del i allmänna mc-träffar 
vid Brostugan nära Drottningholm på 
onsdagar och vid Röda Cafét i Huddin-
ge på torsdagar. Medan Jan-Erik fikar 
och snackar med andra mc-fantaster 

brukar Johan titta på motorcyklar. Ett 
favoritställe för kortare utflykter är 
även Blockhusudden på Djur gården. 

Johan uppskattar höga farter. Fa-
miljen har varit i Åre tolv vintrar i rad, 
där Johan åker han skidor, så kallade 
skicart och biski. Men på sommaren 
går det ännu fortare. Sidvagnen kan gå i 
110, men för den som sitter vid sidan 
om, och närmare marken, upplevs far-
ten högre. 

– Det är jättekul när det går fort, sä-
ger Johan. 

Tidigare hade Jan-Erik och Johan 
kommunikationsutrustning mellan 
varandra. Men i hastigheter över 50 
brusar det så mycket att de numera 
kör utan. 

– Johan får rycka mig i byxbenet när 
han vill något, skrattar Jan-Erik.

 I år planerar de att vara med på yt-
terligare ett Mälaren runt.

– De 30 milen tar oss cirka 10 tim-
mar.  Vi tar god tid på oss. 

Radarparet Johan och Jan-Erik sim-
mar lugnt. /mn

Vill du åka sidvagn?
ÄVEN FÖR DIG som inte har en pappa 

eller god vän som kan hjälpa dig att kom-

ma ut på vägarna finns chansen att 

prova på. Sveriges enda sidvagnsklubb, 

Svenska sidvagnsklubben, ordnar varje 

år Jumbo Run, då de ger ungdomar med 

funktionsnedsättning möjlighet att följa 

med i en sidvagn. 

HAR DU FRÅGOR om Jumbo Run eller vill 

ha råd och tips om annat kan du kontakta 

Jan-Erik på janerik.jonsson@glocalnet.net

eller mejla Ingvar Nilsson på 

jumbo@sidvagn.se
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26 I sista stund ångrade sig Erik Lallerstedt. Vid 
besöket på den institution där han hade tänkt 

lämna sin dotter Saga, som fötts med Downs syndrom, 
började han gråta. ”Jag tog Saga i famnen och sa att vi 
får göra plats för alla. Det har jag aldrig ångrat”, berättar 
stjärnkocken i en lång, öppenhjärtig intervju i detta 
nummer av Föräldrakraft.

Tema: Vi visar att det går

42 Att förstå och bli 
förstådd är inte alltid så 

lätt. I vårt tema om kommuni-
kation möter du Julia (bilden 
till vänster), Lina, Markus och 
många andra barn som visar 
hur nya smarta lösningar gör 
livet enklare för den som har 
funktionsnedsättningar. 

62 Jelena Ostojic var inte med på 
en enda idrottslektion under 

mellan- och högstadiet. Och hon är 
långt ifrån ensam, bekräftar 
Föräldrakrafts rundringning till 
representanter för skolan, lärarutbild-
ningen och handikappidrottsförbun-
det. Men det finns lärare och skolor 
som visar att det går.

Trevlig sommar önskar 
vi på Föräldrakraft!
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Nya vårdsajterna 
– behövs de?
56 Med nya vårdsajter om diagnoser och 

behandlingar har många läkemedelsföretag 
blivit sina egna medier. Men behövs de och kan man 
lita på dem? Nej, säger professor Björn Beermann. 

Skolidrotten inte för alla

Jelena - utestängd från idrott.

”Det fi nns inget annat ord än slaveri”
82 Han jobbar jättehårt och är grymt duktig 

eftersom han gör exakt det han är bäst på. Ändå 
får han bara fem kronor i timmen, skriver Linda Åkesson 
i en debattartikel. 

De ger dig övertaget i skolan
33 Om man är påläst och kan de viktigaste 

lagparagraferna och deras ordaly-
delser kan man få ett rejält övertag när 
skolan inte ställer upp med det stöd 
som ett barn kan behöva. Det är ett av 
tipsen som Karin Paulsson och Lina 
Stenberg ger i vårt skoltema.
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Vi spinner vidare på syskon-
frågorna på september 
månads stora händelse – 
Föräldrakraft-Dagarna den  
9-10 september på 
Stockholms mässan i Älvsjö. 
Just det – nu är det dags att 
komplettera tidningen med en 
stor konferens för föräldrar 
och yrkesverksamma. Det blir 
fyra block fyllda med intres-
santa föreläsningar; Syskon, 
Relationer, Förlust och Det 
livslånga perspektivet. Allt 
med fokus på den glädje, sorg 
och kamp det innebär att vara 
anhörig. Läs mer om konfe-
rensen på sidan 19 och håll 
utkik på www.foraldrakraft.se 
efter det kompletta program-
met, som blir klart under juni. 
Vi räknar med stor efterfrågan 
på platserna, som är begränsa-
de till antalet så vänta inte för 
länge med att anmäla dig.
 
Föräldrakraft-Dagarna äger 
rum samtidigt som mässan 
Ett Bra Liv och sammanfaller 
dessutom med Föräldrakrafts 
tvåårsjubileum som pappers-
tidning. Det har varit två 
otroligt intensiva och utveck-
lande år. Och ändå känns det 
som att vi bara börjat. Vi har 
många nyheter på gång. Till 
exempel har vi precis inlett ett 
samarbete med Svenska 
Han dikappidrottsförbundet 
som bland annat innebär att 
tidningen från och med nu 
går ut till alla deras medlems-
föreningar. 

Och nu stundar som sagt 
sommartider – med sol, bad 
och nya kloka idéer.

Valter Bengtsson

Nu är det 
dags att 
komplet-
tera 
tidningen 
med en 
riktigt bra 
konfe-
rens för 
anhöriga 
och 
yrkesverk-
samma – 
Föräldra-
kraft-
Dagarna!

”

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

Ä
ntligen sommar! Visst 
är det skönt när som-
marlov och semestrar 
närmar sig. Det blir lite 
mer tid för eftertanke 

och funderingar kring både 
smått och stort. Några kloka 
idéer brukar dyka upp när man 
kommer loss från den vanliga 
stressen. Säkert resulterar även 
den här sommaren i en eller 
annan ny tanke. 

Om inte annat blir det tid för 
bra böcker. Vi bjuder på 36 
boktips i det här numret. Det 
vore väl katten om man inte 
hittar något riktigt läsvärt och 
utvecklande i ett sånt utbud!

En bok som har något år på 
nacken men som jag varmt vill 
rekommendera är Jonas Hel ges-

sons Grabben i kuvösen bredvid, 
jag ”läste” den själv som ljudbok 
under några timmar på väg till 
Särskolans rikskonferens i 
Varberg nu i maj. Detta är en av 
de bästa böcker jag läst. Rolig, 
överraskande och full med 
inspiration – oavsett om man 
som Jonas har åkt på en cp-
skada vid födseln eller bara 
känner sig lite trött och miss-
lyckad. Den som läser boken kan 
inte låta bli att se livet ur ett nytt 
perspektiv och börja sträcka sig 
lite extra åt sina mål och dröm-
mar. Skojig och spännande 
läsning och man får inte ett 
dugg dåligt samvete, det är ju så 
lätt hänt annars när man läser 
böcker eller tidningar om hur 
man lär sig leva nu eller bli en 
bättre människa. Men det finns 
många fler böcker som inspire-
rar. 

Missa inte Ann-Marie Alwins 
bok Ensam på insidan (se sidan 
68) om hur det är att ha syskon 
med funktionsnedsättningar. 
När vi skrev om boken på vår 
webbsida under april kom 
genast många läsvärda kom-
mentarer. Det här är något som 
berör väldigt många. Syskon 
som blir lite bortglömda av sina 
föräldrar, när ett annat barn krä-
ver så mycket uppmärksamhet, 

hanterar det ofta genom att ta 
extra stort ansvar, ha massor 
av tålamod och vara allmänt 
duktiga och hjälpsamma. 
Men det är inte alltid så här 
positivt. Här finns mycket 
mer att fördjupa sig i och vi 
kommer att uppmärksamma 
dessa frågor på olika sätt 
framöver.

8      FÖRÄLDRAKRAFT     # 3, 2008

Vi laddar för nya tag
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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

FK_0803_s08-9_ledare_v02.indd   9FK_0803_s08-9_ledare_v02.indd   9 08-05-09   13.38.3308-05-09   13.38.33



HÄR ÄR VI kraft

10      FÖRÄLDRAKRAFT  # 3, 2008

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

Lotta Appelqvist, 

inspi ratör och annonsför-

säljning: Slappa med 

familjen, göra en utflykt, 

bada och kanske dricka 

pina colada.

Benny Eklund, 

marknadsansvarig: Tre 

veckor i norra Italien där vi 

vandrar och njuter av mat 

och grappa..

Mikael Nyberg, reporter/

formgivare: Åker till Vätö i 

Stockholms skärgård och 

fiskar med barnen. Och ger 

mig ut i skogen, helst med 

karta. 

Valter Bengtsson, 

ansvarig utgivare: 

Kopplar av vid stugan i 

Småland och badhytten i 

Falkenberg.

Katarina Nyberg, frilans-

reporter: Trädgårdsarbete 

och ungås med den nya 

familjemedlemmen, en 

golden retrievervalp. Träffar 

barn, barnbarn och vänner.

Sara Bengtsson, 

chefredaktör (just nu 

tjänstledig för studier): 

Badar, badar och badar!

Sören Olsson, krönikör:

Då reser jag till Grekland, 

Frankrike och Hälsing-

land. Och njuter av livet.

Annette Wallenius, 

kundtjänst: Förhopp nings vis 

njuter jag av sommar, sol och 

lata dagar...

Den 5–11 juli är redaktionen 

på plats i Visby för att bevaka 

Almedalsveckan!

Föräldrakrafts 
webbsajt 
växer och växer 

Nu hittar du även:
■ Privatannonser
■ Guiden med tips 
om kollo, assistans-
anordnare och 
organisationer.

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

Välkommen till foraldrakraft.se

Läs & skriv samt hjälpmedel 
fokus för nästa nummer! 
Den 29 augusti är vi tillbaka med nummer 4 
och nya friska tag efter en sommar med eftertanke 
och återhämtning. 

Till nummer 4 planerar vi några teman som vi hoppas kunna fylla med 
inspiration till utveckling och nya lösningar.
Läsa och skriva. Ett tema om pedagogiska läromedel med reportage, 
intervjuer och tips.
Hjälpmedel. Specialsidor med trender, reportage och produktnyheter.
Forskning. Reportage och intervjuer om var forskningen befinner sig 
idag och vad vi kan förvänta av framtiden. 
Idrott. Med Paralympics i Peking runt hörnet står handikappidrott för 
barn och unga i fokus.
Intervju med Sibel (bilden) plus reportage, nyheter och debatt. 

Den 29 augusti är utgivningsdag för nästa utgåva av papperstidningen. 

Hör gärna av dig med tips och synpunkter till 
info@faktapress.se 

Eller varför inte en insändare eller debattartikel?

Missa inte nästa nummer – beställ en prenumeration genom att mejla till annette.wallenius@
faktapress.se eller ring 08-4100 5636.

Vi ses väl på webben? Besök oss gärna varje dag på www.foraldrakraft.se där vi ger senaste nytt.

Gratis nyhetsbrev en gång i 

veckan, beställ på 

www.foraldraft.se

FK_0803_s10-11_vi_gor_fk_v03.ind10   10FK_0803_s10-11_vi_gor_fk_v03.ind10   10 08-05-11   12.34.4608-05-11   12.34.46



Det är inte precis meningen att 
du ska må dåligt av din medicin. 
Ändå kan det hända. Problemet 
med mediciner är att man oftast 
skaffar dem en i taget. Men vissa 
av dem är inte riktigt vänner. De 
kan ha samma effekt. Eller vara 
direkt olyckliga kombinationer.

Misstänker du att du får bi -
verkningar? Undrar du om dina 
mediciner passar ihop? Eller 
tycker du inte att de har till-
räcklig effekt?

Då vill vi berätta att Apoteket 
har en helt kostnadsfri 
tjänst som heter Bokad 
rådgivning.

I lugn och ro sitter 
du ner med en special-
utbildad farmaceut 
som reder ut alla 
oklarheter för 
att du ska må 
mycket bättre.

Hur mycket 
bättre kan 
du må?
Du är alltid 
välkommen att 
prata med en av 
våra farmaceuter på 
Apoteket. Vi fi nns på plats och 
hjälper gärna till.

Men ibland är det skönt att ställa 
sina frågor avskilt. Om du har en 
specifi k fråga om dina mediciner 
men inte 

behöver en fullständig 
genomgång, kan du boka 
15 minuters rådgivning 
med farmaceut. Om du 
tar flera läkemedel och 

vill få en hel hets bild av din 
behandling rekommenderar vi 
Bokad rådgivning med upp-
följning. Då ingår förutom det 
inledande samtalet regelbunden 
återkoppling med samma 
farmaceut. 

Så här bokar du tid.
Kom till ditt närmaste apotek 
så hjälper vi dig att boka tid. 
De flesta apotek erbjuder Bokad 
rådgivning på 15 minuter. Vill 
du veta vilka apotek som erbjuder 
Bokad rådgivning med upp-
följning, ring vårt 
Kundcentrum på 
0771-450 450.
Vilket du än 
väljer är chansen 
stor att du 
kommer att 
känna dig 
friskare.

Ett unikt erbjudande
från Apoteket till dig
som äter medicin.

Bokad rådgivning på Apoteket
Ring 0771-450 450 eller gå in på www.apoteket.se

Det kostar
ingenting!
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Välkommen till vår webb

H
ur bra är du på att ta 
emot? Och hur bra är 
du på att ge? Jag anser 
att det där är två delar 
av samma sorts energi. 

Inom världens olika religioner har 
det alltid varit väldigt viktigt att ge. Det 
anses vara fint att ge. 

Jag hörde för inte så länge sen en klok 
människa som sa att det där är ett 
gammalt missförstånd som har förts 
vidare genom historien. Att ge är inte 
det slutgiltiga. Målet är att det ska 
finnas ett flöde mellan givande och 
tagande, men man börjar alltid med det 
som är enklast. Och det är att ge.

Men tänk lite på vad som händer när 
man ger, och ger och ger och ger lite till. 
Till slut blir man alldeles utmattad och 
lusten att ge blir tom och meningslös. 

Jag är en sån som har mycket lättare 
att ge än att ta emot. 

Och jag tycker att det är spännande 
att fundera på vad det är som händer 
när jag ger och när jag tar emot.

När jag ger utan att ha något dolt 
önskemål om att få någonting tillbaks 
så är givandet en upplyftande handling. 

Och när jag kan ta emot utan att 
genast börja fundera på hur jag ska 
betala tillbaks för att slippa känna 
tacksamhet, då blir jag oerhört lycklig. 

Jag kan se vilken fördel det skulle 
kunna vara om det fanns en naturlig 
balans mellan att ge och ta emot. 

Välgörenhetsgalor har blivit ett 
väldigt populärt tillfälle för folk att ge 
och det har även visat sig vara en 
framgångsrik väg att få människor att 
lätta på sina plånböcker. Det kan vara 
allt från hjärt- och lungsjuka till 
svältande barn i Afrika. Olika saker 
engagerar människor i varierande 
omfattning. En av de galor som har 
fungerat allra bäst är de så kallade 
”Faddergalorna” där man ska bli 
fadder till något barn i något av 
världens alla drabbade områden. 

Man skänker en summa pengar i 
månaden för att hjälpa en mer oturs-
drabbad medmänniska.  

Det fick mig härom dagen att fundera 
på vad som i vårt land kanske är mer 
värdefullt än pengar?

Jag kom fram till att det måste vara 
tid.

Tid är något som i dagens samhälle 
nästan värderas högre än våra pengar. 

Tanken slog mig därför – om man 

kunde anordna en gala där man ger av 
sin tid istället för sina pengar?

Min känsla är att ensamhet är dagens 
största folksjukdom i vårt land och om 
det fanns någonting som många skulle 
uppskatta mer än att få en bunt pengar 
så vore det att få en stund av någons tid. 

Överallt i vårt land sitter det ensamma 
människor som säkert skulle uppskatta 
att få ett besök av en medmänniska som 
inte har nåt annat på sin agenda än att 
vara en lyssnare och samtalspartner. Om 
så bara för en kort stund. 

Och vilka människor är det då som 
kanske mest skulle behöva få en stunds 
sällskap? 

För mig känns det naturligt att rikta 
tankarna till funktionshindrade och 
ensamma äldre människor. Ofta tycks 
det vara de som blir allt mer isolerade 
och bortprioriterade i vårt samhälle.

Tänk er då om det anordnades en 
gala där man fick ge bort en halvtimme 
eller en timme eller en dag till de 
människor som behöver en stunds 
sällskap. 

Hur skulle det vara om vi gav bort en 
del av vår tid?

Skulle vi kunna ge utan krav på 
någon motprestation?

Skulle mottagaren kunna ta emot 
utan att känna skuld av tacksamhet?

Och den typen av gala skulle kanske 
kunna väcka vår öppenhet för alla de 
människor som finns här inom vårt 
eget land som lider på ett annat sätt än 
de svältande barnen i Afrika. Deras svält 
består av ensamhet.

Faktum är att det skulle kosta oss så 
lite att ge en stund i månaden på precis 
samma sätt som många ger pengar 
varje månad till sina Fadderbarn. 

Tänk på saken. 
För mig är det i alla fall en inspireran-

de tanke.
Sören Olsson

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

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.

”När jag kan ta emot, 
utan att fundera på 
hur jag ska kunna 
betala tillbaka, blir jag 
oerhört lycklig.” 

Artisten Sibel berättar om sin barn-

dom i en intervju i nästa nummer.
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Bästa fritidsaktivitet för dottern Sara: 
Vatten i alla dess former! Simmar sedan 
ett halvår tillbaka som en fisk i vattnet 
trots att hennes gångmotorik blivit 
sämre. Och så cykling på vår side-by-
side-cykel och ridning. 

Varför läser du Föräldrakraft? Först 
och främst för att tidningen utgår ifrån 
möjligheterna och inte problemen och 
för att formen och layouten får mig att 
tycka att även ”handikapptidningar” 
kan kännas glamourösa. 

Ett reportage som du gärna skulle 
vilja se i Föräldrakraft? Jag vill läsa om 
någon som klarar av livet med barn med 
funktionsnedsättning, även om man 
inte är höginkomsttagare utan har ett 
alldeles vanligt jobb där man inte kan 
påverka sin egen styrning så mycket och 
dess utom är ensamstående. De finns ju 
trots allt, jag är en själv... 

Din erfarenhet av funktionsnedsätt-
ningar? Min dotter Sara har Angelmans 
syndrom. Ett syndrom som ofta rym-
mer många olika typer av funktionsned-
sättningar som autism, hyperaktivitet, 
litet sömnbehov, inget tal, ataxi, epilepsi 
och ibland svåra beteendeutbrott. Men 
också otrolig livsglädje med många 
skratt och finurliga påhitt och en 
ständig källa till överraskning: ”tänk att 
hon kunde och förstod det och tänk att 
hon skulle kunna lära sig simma så 
fruktansvärt bra”! 

Det här tycker jag om personlig 
assistans! Tänk så många bra och helt 
normala saker som min dotter kan göra 
tack vare sin personliga assistans, vilka 
valmöjligheter hon har i sin skola och 
vardag jämfört med de som inte har 
assistans. Med hjälp av många unga och 
olika personligheter i arbetsgruppen 
kan hon få utvecklas till en självständig 
person och göra det som är självklart för 
andra tonåringar. 

När kemin mellan assistent och Sara 
stämmer finns inga hinder! Dessutom 

innebär Saras personliga assistans att vi 
då och då kan få göra det där som man 
gör i alla familjer med två föräldrar. 
Eftersom jag är den ensamstående 
föräldern skulle detta annars vara 
omöjligt nu när Sara blivit 17 år och en 
stor tjej. 

Det här vill jag ändra på! Den person-

lig assistansen måste utvecklas. Fram-
förallt arbetet med att organisera 
arbetsgruppen, schemaläggning och att 
detta måste bli ett avlönat professio-
nellt yrke. För hur ska assistansen 
annars fungera när Sara är vuxen och 
flyttar till eget boende – och framför 
allt när jag inte längre finns? Sara är 
kanske i en minoritet med bara mig 
som familj, men trots allt ska inte en 
person vara beroende av att syskon tar 
över och ordnar denna del när föräld-
rarna inte finns.  

Det här tycker jag är dåligt: Väntjänst! 
Usch och fy för kommuner som smyg-
rationaliserar sitt egna ansvar för 
handikappade och äldre och får det att 
låta så fint med väntjänst. Det är gamla 
tiders ”att stå med mössan i näven och 
vara tacksam”. 

Nätverk som är bra att vara med? 
Vårt nätverk Angelmans Syndroms 
Föräldraförening baserar sig på enskilt 
medlemskap för varje deltagare i FUB. 
Men för egen del är jag och min dotter 
även med i autismföreningen, RBU och 
DHR. Syndromet är så mångfasetterat 
att man har behov av kunskaper från 
många olika håll och dessutom aktivite-
ter. 

Det bästa råd jag har fått: De är 
många och kommer i de flesta fall från 
andra föräldrar till barn som är något 
eller några år äldre än mitt eget, de har 
ju redan prövat på och vet vad de talar 
om. Råd och framför allt en massa 
kunskap fick jag också på en familje-
vecka på Ågrenska om min dotters 
diagnos. 

Under en hel vecka, när min dotter 
var liten och jag som mest kunskaps-
törstande, fick vi träffa läkare och 
experter och lyssna på föredrag. De 
ordnar ofta sådana veckor för olika 
diagnoser och just i år håller de en 
Angelmanvecka för familjer med barn 
mellan ett och tio år vecka 24. 

Det bästa med sommaren: Det bästa 
med sommaren är bad, bad, bad, men 
det sämsta är att det finns så få handi-
kappbad. Vi bor på Ekerö, en kommun 
bestående av flera öar, och här finns 
inte ett enda kommunalt bad för 
funktionshindrade! 

På sommaren åker vi också till 
Söderåsens Forsgård och bor på en här-
lig gård med hästar och egen strand, ett 
helt fantastiskt ställe som drivs av 
Ulrika Stengård, ridsjukgymnast. Det 
är ett litet paradis som jag vill tipsa om,  
www.soderasensforsgard.se. ●

Bad, bad och åter bad!
Vad Annette Back 
uppskattar med som-
maren går inte att ta 
miste på. Men i hem-
kommunen, öriket 
Ekerö, fi nns inget bad 
som är anpassat.

Annette Lack med sin dotter Sara 

och sin mor Siv.

Namn: Annette Lack.
Ålder: 47 år.
Bor: Ekerö.
Familj: min dotter Sara och 
min mor Siv. 
Yrke: Informatör på ett 
fackförbund.
Fritid/intresse: Resa, gärna 
till havet, läsa, äta gott! 
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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.

amninsamlingar, protest-
brev och uppvaktningar var 
förgäves. En enig riksdag 

klubbade den 10 april igenom nya 
regler för assistansersättning som 
börjar gälla den 1 juli.

In i det sista kämpade både organisa-
tioner, företag och enskilda mot änd-
ringen.

DHR och Unga Rörelsehindrade vil-
le stoppa de nya reglerna för att de gör 
det svårare att själv vara arbetsgivare 
för personliga assistenter. 

– En av grunderna för assistansrefor-
men, nämligen att själv vara arbetsgiva-
re och därmed ta största möjliga ansvar 
för sitt liv och sin assistanssituation, ris-
kerar att skjutas i sank om förslaget går 
igenom vid riksdags behand lingen, sa 
DHR:s förbundsordförande Maria Jo-
hansson före riksdagsbeslutet.

– Det är tydligt att socialutskottet 
trots uppvaktningar, brev och skri-
velser inte har brytt sig om våra in-
vändningar, sa Emelie Felderman, 
språkrör Unga Rörelsehindrade.

Problemet är att assistansberättigade 
som anställer assistenter i eget företag 
inte får möjlighet att spara assistanser-
sättning mer än sex månader.

– Vi kommer inte längre att kunna ta 
ett fullt arbetsgivaransvar vilket är 
mycket allvarligt, menar både Maria 
Johansson och Emelie Felderman.

Retroaktivt verkande löneavtal, upp-
sägnings- och rehabiliteringskostnader 

för assistenterna, avancerade handled-
ningskostnader eller dyrare personal-
utbildningar är exempel på utgifter 
som en egen arbetsgivare inte längre 
kommer kunna finansiera, enligt DHR 
och Unga rörelsehindrade som även 
anser att det blir svårare att genomföra 
resor både privat och i arbetet.

Assistansföretaget Särnmark, som 
specialiserat sig på att hjälpa personer 
med funktionshinder att själva driva 
assistansföretag, protesterade också.

– Lagförslaget tar i princip bort möj-
ligheten att driva assistans i egen regi. 
Förslaget upplevs som ett omyndigför-
klarande, sa Hanna Kaupi, vd för Särn-
marksbolagen.

– Intentionerna bakom hela assis-
tansreformen handlar om att ge män-
niskor med funktionshinder möjlighet 
att leva som andra, om ”goda levnads-
villkor”, om möjlighet att välja form för 
assistansen, att välja personliga assis-
tenter och att kunna styra över inne-
hållet i assistansen, säger Hanna Kaupi.

Idag finns valfriheten att få assistans 
via kommunen, privat anordnare, koo-
perativ eller egen regi. Av alla assistans-
berättigade är det drygt 400 personer 
eller cirka tre procent som driver i egen 
regi och själv är arbetsgivare. 

Det blir nu inte tillåtet att spara assis-
tansersättning under längre tid än sex 
månader, annars måste ersättningen 
återbetalas till Försäkringskassan.

– En arbetsgivare måste ha bered-
skap för en mängd kostnader som kan 
uppstå, till exempel uppsägningslön, 
semestergrundande frånvaro, retroak-
tiv lönejustering och utbildning. Det 
krävs mer än sex månader för att acku-
mulera ett ekonomiskt utrymme, säger 
Hanna Kauppi.

Socialutskottets ordförande Kenneth 
Johansson sa i riksdagen att man ”res-
pekterar farhågorna” men hade inte 
något konkret att erbjuda, utöver en 
stor informationskampanj och en snar 
uppföljning.

– Assistansbehovet bör rimligen inte 
variera så mycket över tiden. Men vissa 
variationer kan förekomma. Därför 
kan Försäkringskas san genom den sex-
månadersperiod som finns omfördela 
ersättningen.  I vissa lägen kan man an-
söka om extra assistanstimmar hos 
kommunen enligt LSS eller ansöka om 
ett högre belopp än den fastställda 
timschablonen. Även egna arbetsgivare 
bör kunna klara sina omkostnader, sa 
Kenneth Johansson. ●

Kenneth Johansson försökte dämpa oron.

Protesterna hjälpte inte

Enig riksdag klubbade 
den nya assistanslagen
N

Autism - Aspergers syndrom        
Enigma Omsorg AB har fritids, korttids, boende och daglig
verksamhet för barn, ungdomar och vuxna med
Aspergers syndrom eller autism.

För mer information besök vår hemsida
www.enigmaomsorg.se

Enhagsslingan 17, 18740 Täby     Tel: 08-7682000, Fax: 08-7682022
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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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Sverige klarar 
FN:s krav

ristande tillgänglighet är 
inget hinder för att Sverige 
ska godkänna FN-konven-

tionen om mänskliga rättigheter för 
personer med funktionsnedsätt-
ningar. ”Det känns som att vi gått 
igenom bilbesiktningen”, sa folk-
hälsominister Maria Larsson när 
hon i april meddelade att Sverige 
uppfyller alla krav.

Maria Larsson var mycket nöjd när 
hon meddelade att ”besiktningen” ha-
de gått bra och att man inte behöver 
ändra några lagar för att uppfylla FN-
konventionens krav.

Att det är grönt ljus för att anta kon-
ventionen i Sverige intygas genom den 
omfattande analys som regeringens ut-
redare Lars Grönwall har genomfört.

– Vi gör ett hyggligt arbete men det 
finns områden där vi behöver bli bätt-
re, säger Lars Grönwall.

Han pekar ut några områden där 
förbättringar behövs:

■ Utbildning.
■ Tillgänglighet när det gäller en 

mängd områden som byggnader, trans-
porter, radio och tv.

■ Arbete och sysselsättning.

Handikappförbundens ordförande 
Ingemar Färm tycker också att det är 
”oerhört glädjande” att FN-konventio-
nen nu blir verklighet. Den svenska 
handikapprörelsen har haft stort infly-
tande, både internationellt och på 
svensk mark.

– Konventionen tillför inga nya rättig-
heter men den preciserar de rättigheter 
som finns och ger oss nya verktyg att se 
till att politiken verkligen genomförs. 
Konventionen har starka formuleringar 
och kräver omedelbara och effektiva åt-

gärder på många områden. Det är nu 
jobbet börjar, säger Ingemar Färm.

På presskonferensen efterlyste Inge-
mar Färm på nytt ett besked från re-
geringen om att bristande tillgänglig-
het ska bli en diskrimineringsgrund.

– Vi hoppas att regeringen snarast 
kan deklarera att bristande tillgäng-
lighet kommer att finnas med som en 
diskrimineringsgrund i den svenska 
lagstiftningen, inte bara att man ska 
fortsätta utreda frågan, sa Ingemar 
Färm.

Men Maria Larsson undvek att lova 
något och hänvisade till integrations-
departementets välkända uppfattning 
att frågan måste utredas ytterligare.

Utredaren Lars Grönwall säger att 
FN-konventionen inte har något juri-
diskt krav på att bristande tillgänglig-
het ska betecknas som diskriminering.

Ingemar Färm ser det mer som en 
politisk än juridisk fråga:

– Jag önskar att Sverige hade ratifice-
rat FN-konventionen redan för något 
år sedan. Då hade vi kunnat använda 
konventionen som ett politiskt instru-
ment för att få med bristande tillgäng-
lighet i diskrimineringslagen.

Barnförsäkringar är ett område där 
det är tveksamt om Sverige uppfyller 
FN-konventionen, menar Ingemar 
Färm.

– Många personer med funktions-
nedsättningar, särskilt barn, har inte 
möjlighet att teckna försäkringar som 
andra, säger Ingemar Färm.

Utredaren Lars Grönwall säger att 
frågan är svårbedömd. 

– Detta är ett område som förtjänar 
att tittas vidare på, säger Maria Larsson. 
Det vore utmärkt om försäkringsbran-
schen kunde ta initiativ som innebar 
att man gick före och hittade lösningar 
för försäkringar för personer som har 
funktionsnedsättningar.

Regeringens promemoria om FN-
konventionen går nu ut på remiss till 
drygt 80 organisationer och myndig-
heter. En proposition väntas bli klar i 
september.

– Vi vill helst ha FN-konventionen 
på plats före årsskiftet, säger Maria 
Larsson.

Konventionen börjar sedan formellt 
gälla när totalt 20 länder har ratificerat 
konventionen. Just nu är antalet uppe i 
17 länder. ●

Ingemar Färm (t h) efterlyste förgäves ett löfte om lagstiftning mot brister i 

tillgängligheten från Maria Larsson. I mitten utredaren Lars Grönwall.

BOKA BILJETTER TILL

HÖSTENS FÖREDRAG

REDAN IDAG!

PÅ BILJETTPLATSEN.SE KAN DU BOKA
BILJETTER TILL FÖREDRAG ÖVER HELA SVERIGE
ELLER TA TILLFÄLLET ATT PUBLICERA JUST DITT ARRANGEMANG.

WWW.BILJETTPLATSEN.SE

FLICKOR MED ADHD

KÄRLEK OCH STÅLULL

MR TOURETTE OCH JAG

ATT HANDSKAS MED ADHD

FLICKOR OCH POJKAR MED ADD

ASPERGERS SYNDROM & ADHD

ELLER 0510 236 36
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amma. Varför 
gjorde han så?

Vem? Svarar jag. 
Gjorde vad då?

Dödade Engla.
Då plötsligt förstår jag. 

Min 7-åriga dotter läser.
I vanliga fall är det någon-

ting jag är väldigt stolt över.
Men idag, just idag önskar 

jag att jag kunde skydda 
henne ifrån det ofattbara.

”Han dödade Engla”.
Kvällstidningens rubriker 

har trängt sig in i min dotters 
medvetande.

Det känns svårt. Därför att 
det är svårt.

På samma gång är jag glad 
över att hon delar sina 
funderingar med mig. Att 
hon inte bär på dem ensam.

Jag vet faktiskt inte, säger 
jag till slut. Han gjorde 
någonting väldigt, väldigt 
dumt. Någonting man inte 
får göra.

Det har varit en hel del 
tråkiga händelser kring barn 
under den sista tiden och det 
är svårt att som förälder inte 
bli berörd.

Hur förklarar man för sina 
barn det som är svårt att ta 
till sig själv? Hur förklarar 
man det på ett sätt som inte 
skrämmer alltför mycket. 
Som inte tar ifrån dem deras 
spontanitet och glädje. Viljan 
och nyfikenheten till att lära 
känna nya människor?

Jag känner mig arg och 
ledsen, förtvivlad och 
omskakad.

För en vecka sedan fick vår 
dotter vara själv i parken med 
sina kamrater.

En stor dag i vårt liv.
Jag kände mig stolt och 

modig. Försökte se ut som en 
cool mamma, men inom mig 
var jag skitskraj.

Försökte slå bort tanken på 
att hjulen kan fastna i 
sanden, att hennes kropp kan 
falla åt sidan och då vara svår 
att få upp igen.

Försökte istället tänka på 
att hennes kamrater känner 

henne så bra och att de gärna 
hjälper henne om det behövs. 
Att hon själv är en stark och 
klok liten tjej som vågar be 
om hjälp om det krävs.

Något utrymme för att ens 
tänka tanken på ”fula 
gubbar” eller andra ”galning-
ar” fanns inte i mitt huvud.

När man som vår dotter, som 
sitter i rullstol, redan har 
vissa begränsningar, känns 
det extra viktigt att låta 
henne vara självständig i det 
hon kan. Att få vara tillsam-
mans med sina kamrater på 
samma villkor. Att inte fega 
ut.

Jag tror att de flesta 
föräldrar vill se sina barn 
självständiga och delaktiga.

Det var säkert även Englas 
mammas tanke, när hon lät 
henne cykla hem själv från 
fotbollsträningen.

Ikväll går mina tankar till 
Englas anhöriga. Ikväll 
kramar jag lite extra på våra 
prinsessor och känner en stor 
tacksamhet och glädje.
Anneli Khayati

”JAG ÖNSKAR ATT 
JAG KUNDE SKYDDA 
MIN DOTTER”  

M

Fakta krönikören
Namn: Anneli Kayati

Gift med Micke.

Tillsammans har vi barnen 

Nicole 7 år ( Spinal Muskel 

Atrofi typ 2 ) , Estelle 5 1/2 år 

samt Celine 2 år.

Föreläser sedan en tid 

tillbaka med mitt företag 

www.litenochklok.se

Aktiv inom RBU.

”Något utrymme 
för tanken på ’fula 
gubbar’ fanns inte.”

Teckenkurser

Tecknologen AB
Håkan Ernklev  0511 - 290 18 el 0705 - 66 48 22 

www.tecknologen.se hakan@tecknologen.se

- din resurs när det gäller tecken -

Kursen för dej som behöver tecken! 

Under fyra inspirerande dagar får du lära dej massor av användbara 
tecken samt hur du kan använda dem på bästa sätt. Kursen innehål-
ler självklart många praktiska och roliga övningar som befäster dina
kunskaper.

4 kursdagar inkl material och fika kostar 3 350 kr:- + moms

Tecken ger tillgänglighet

Grundkurser 4 el 5*)

 dagar 

STOCKHOLM

STO820 12 - 15 maj
STO838 15 - 18 september
STO842 13 - 16 oktober
STO846 10 - 13 november
STO850 8 - 11 december

Tillgänglighet är inte bara ett fysiskt begrepp som innebär "hiss" 
eller "ramp", utan lika mycket ett socialt begrepp som bland annat 
betyder: "rätt till kommunikation".

Att inte ha möjlighet att kommunicera skapar lika dålig tillgänglig-
het som att inte kunna komma in i ett klassrum med rullstolen för att 
en trappa är i vägen eller för att en dörr är för smal.

Lika självklart som det är att anpassa lokaler fysiskt för ökad till-
gänglighet, lika självklart måste det vara att skapa social tillgänglig-
het genom att barn som behöver tecken ges möjlighet att utveckla 
sitt språk och kunna kommunicera med alla i sin omgivning.
Våra teckenkurser ger verktyg och möjlighet att tillgodose deras behov.

*)Påbyggnad 1 dag
Kurserna kan kombineras med påbyggnad fredag veckorna ovan, vilket 
ger dej 5 dagar teckenkurs. Priset för 5 dagar är 4.150:- + moms,
Vill du gå enbart påbyggnadsdagen kostar det 1.190:- + moms

Många som behöver utbildas? Ju fler som tecknar i omgivningen 

desto bättre! Köp en egen kurs, som genomförs på hemmaplan! 
Vi ordnar kurser på olika nivåer, omfattande 1, 2 eller flera dagar 

- över hela landet. 
Priser från 9.900:- per dag gör detta till en ekonomiskt mycket 
fördelaktig lösning, till exempel för gemensam fortbildning i en kom-
mun. Läs mer på vår hemsida!

Kurs på hemmaplan

ÖSTERSUND

ÖST822 27 - 29 maj (3 dagar)

Fullbokad!

Fullbokad!

Är du intersserad av att gå kurs på annan plats än Stockholm? 
Gör en intresseanmälan via mail. Vi ordnar kurs på platsen när vi 
fått in ett antal intresseanmälningar. Mer info på hemsidan!

Kurs på begäran

Välkommen till Tecknologen AB!
Detta är vår första annons i tidningen Föräldrakraft och vi hälsar
alla tidningsläsare extra välkomna att delta i någon av våra
kurser.

Kurserna är öppna för både personal, föräldrar och andra
intresserade - för deltagare som betalar kurskostnaderna själva,
ger vi 20% rabatt!

Vi är också gärna ditt bollplank - känn dej alltid välkommen att
höra av dej till oss om du funderar över något som rör tecken och
teckenanvändning!
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Vi hjälper Dig med 
administration och 

rekrytering av assistenter
Vi erbjuder hjälp med administration inom personlig 
assistans, rekrytering och anställning av personliga 
assistenter. Hjälp vid kontakt med myndigheter, god-
manskap m.m. Vi lägger stor vikt vid personlig kontakt 
och tillgänglighet för både brukare och assistenter.

Tag gärna kontakt med oss för mer information!
Monica Löfvendahl Ström 0413-15713  070-5332753
Jessica Persson 070-5317669

LÖVETS

Lövets Personlig Assistans, 
Service & Massage AB Eslöv

Behöver Du eller 
någon i din närhet 
personlig assistans?

Kontakta den lilla assistansanordnaren.
Eva och Birgitta

Box 3, 570 82  Målilla  Telefon 0495-200 41
www.giva.se
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Skolor för
hörselskadade och döva
Specialskolemyndigheten
(SPM) och Riksgymnasierna
för döva och hörselskadade
(RGD/RGH) har en
rikstäckande tvåspråkig
verksamhet. Vill du veta
mer om våra skolor och
vår verksamhet?
Besök www.horsel.se

Har du ett barn med 
funktionshinder?

Vi kan hjälpa dig med:
Rättigheter Överklagningar
Ansökningar Stödsamtal

LaSSe Brukarstödcenter
Vestag. 2, 416 64 Göteborg

Tfn 031-84 18 50

Kostnadsfritt för dig som bor i Västra Götaland.

Skärpningen kommer att in-
gå i regeringens förslag till 
ny skollag.

Regeringen har lyssnat på 
de allt vanligare klagomålen 
från föräldrar om att skolor 
säger nej till elever som har 
behov av särskilt stöd för att 
klara skolgången.

Klagomålen på privata fri-
skolor har också ökat snabbt i 
takt med att antalet friskolor 
blivit allt fler. Men det är inte 
främst friskolorna som Jan 
Björklund vill klämma åt 
med den nya skollagen.

– Vi vill ha en skärpning 
både för friskolor och kom-
munala skolor, säger Jan 
Björklund.

Förslaget till ny skollag 
väntas bli klart senare i år, 
för att kunna behandlas i 
riksdagen under 2009 och 
börja gälla 2010.

En annan nyhet i den kom-
mande skollagen kommer att 
göra det svårare för kommu-
ner att ”överinskriva” barn på 
särskolan. En striktare medi-
cinsk prövning införs.

– En del kommuner skriver 
in barn på särskolan trots att 
de inte har utvecklingsstör-
ning utan andra svårigheter 
med sin skolgång. Så ska sär-
skolan inte användas, säger 
Jan Björklund. /vb

SÄRSKOLAN ska bli mer lik den 
vanliga skolan och kommer därför 
att få en ny femgradig betygsskala. 
År 2011 ska särskolorna börja 
använda den nya betygsstegen  
(med A, B, C, D och E) som blir 
samma som för andra skolor med 
undantag för att ”icke godkänd” inte 
ska användas i särskolan.

Jan Björklund.

Nya skollagen: Tuffare krav på skolor att 
ta emot elever som behöver extra stöd

egeringen tänker skärpa 
kraven på friskolor och 
kommunala skolor att ta emot 

elever med särskilda behov. 
– Kraven på skolorna har varit för slappt 
uttryckta, sa skolminister Jan Björklund 
till Föräldrakraft i samband med 
Särskolans rikskonferens i Varberg i 
maj.

R

Mer lik vanliga skolan
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Arrangörer:

 Jag vill ha mer information om Föräldrakraft-Dagarna i september 2008
 Jag har bestämt mig, jag kommer till Föräldrakraft-Dagarna
 Jag är prenumerant på Föräldrakraft och får 200 kr rabatt.

Namn:
Yrke: 
Adress:
Postnr & ort:
Telefon:
E-post:
Anmälan är bindande och sker enklast via www.dalheimershus.goteborg.se (under ”Konferenser”). Du kan också 
skicka din anmälan till Thomas Kollberg, Box 120 53, 402 41  Göteborg eller faxa på 031-24 36 61. 
Frågor besvaras av Thomas Kollberg, telefon 031-367 97 75, mejl thomas.kollberg@majorna.goteborg.se

klipp ut och skicka in

Om sorgen, kampen och glädjen!

Vi gör det igen! Succékonferensen kom
m

er till Stockholm

Vår anhörigkonferens på Dalheimers Hus i Göte-

borg hösten 2006 blev mycket lyckad och många 

har frågat efter en ny konferens. Nu är det äntligen 

dags igen, den här gången i Stockholm.

Föräldrakraft inbjuder i samarbete med Dalheimers 

hus till två dagar med brett fokus på anhörigas situa-

tion. En konferens om den glädje, sorg, kamp, vrede, 

hopp och förtvivlan det kan innebära att vara anhörig.

Fyra block ingår:

1. Syskon – barnen som föräldrarna inte har tid 

med.

2. Relationer och kärlek i skuggan av funktions-

nedsättningar.

3. Det livslånga perspektivet.

4. Förlust – vad händer när ett barn går bort?

Konferensen vill visa kraften, engagemanget och 

kunskapen som finns hos anhöriga, brukare och 

yrkesverksamma.

Programmet är klart i juni och kan läsas på 

www.foraldrakraft.se och på www.dalheimershus.

goteborg.se eller beställas på tel 031-367 97 75.

BOKA TIDIGT – SPARA PENGAR!
Konferensen sträcker sig över två hela dagar, 

9-10 september 2008 klockan 10-17.

Boka konferensdeltagande senast 27 juni så 

sparar du 500 kr.

Pris vid tidig bokning: 800 kronor inkl moms 

för anhöriga/brukare resp 1900 kr exkl moms 

för professionella. 

Efter den 20 juni är priset 1300 kr inkl moms för an-

höriga resp 2500 kr exkl moms för professionella.

Du som är prenumerant på Föräldrakraft får ytter-

ligare 200 kronor i rabatt!

Föräldrakraft-Dagarna äger rum parallellt med Ett 

Bra Liv på Stockholmsmässan i  september. Passa 

på att besöka även Ett Bra Liv.

Sista dag för anmälan är 30 augusti.

Begränsat antal platser - först till kvarn gäller.

 GÅ FYRA (från samma arbetsplats) 
                        – BETALA FÖR TRE!

Föräldrakraft

www.foraldrakraft.se  

info@faktapress.se  

08-22 82 03

Dalheimers hus 

www.dalheimershus.goteborg.se  

dalheimershus@socialresurs.goteborg.se

031-367 97 75

kraft
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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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jöbo kommun kämpar för 
att förhindra att en 20-årig 
man får rätt till ledsagare 

vid en resa till Thailand.
Kommunen har hela tiden sagt nej 

till 20-åringens begäran att få med 
sig en kommunalt bekostad ledsaga-
re. Till Danmark skulle det ha gått 
bra, men till Thailand? Nix.

Efter överklagade bestämde dock läns-
rätten att den unge mannen hade rätt-
ten på sin sida.

– En Thailandsresa är inget orimligt 
för en person i hans ålder, tyckte läns-
rätten enligt en artikel i Skånska Dag-
bladet.

Men Sjöbo kommun viker inte från 
sin ståndpunkt och överklagar därför 
länsrättens beslut till kammarrätten.

Till tidningen säger Kjell-Åke Nils-
son, chef för vård- och omsorgsförvalt-
ningen:

– Vi vill ha prövat vad lagen säger. Vi 
tycker att vi har tolkat den rätt.

Enligt 20-åringen är resan till Thai-
land inte enbart en nöjesresa utan 
handlar också om rehabilitering, men 
Sjöbo drar sig inte för att skjuta över 
ansvaret för detta på andra:

– Rehabilitering är Region Skånes 
ansvar, säger Kjell-Åke Nilsson till tid-
ningen.

Om kammarrätten ger mannen rätt 
kommer kommunen att följa beslutet, 
lovar Kjell-Åke Nilsson.

Resan är redan genomförd – nu 
handlar striden bara om principer. 
Även om 20-åringen fick rätt i länsrät-
ten så har kommunen på sätt och vis 
redan vunnit: resan fick genomföras 
utan någon kommunal ledsagare. /vb

Det är naturligt att man åker utomlands 
i 20-årsåldern med sina kompisar precis 
som alla andra ungdomar. Det är en 

frigörelse som alla har rätt till. Det finns 
kommuner som godkänner att man har 
ledsagare med utanför Norden. 
Personen har inte ett funktionshinder 
utan det är omgivningen som gör den 
funktionshindrad genom förbud! 
Önskar att beslutsfattarna hade bytt 
plats ett tag med en som har funktions-
hinder så hade besluten ändrats, det är 
jag säker på. Har själv en dotter som har 
ett osynligt funktionhinder, så jag vet. 
Vet också hur hon känner det när hon är 
ledsen över att inte ha någon att åka 
med och hon vill inte längre åka med 
oss. Min dotter är snart 21 år! 

Anne

Thailand ligger alltför långt från Sjöbo 

för att man ska få ta med sig ledsa-

gare, anser kommunen som dock fått 

bakläxa av länsrätten. Foto:  iStock

Ung man får resa till Danmark 
– men inte till Thailand
Sjöbo kommun sätter stopp för ledsagaren

S

kommenterat www.foraldrakraft.se
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HÄR FINNS 
KUNSKAP
Omfattande och lättillgängligt om mer än 
200 ovanliga diagnoser

www.socialstyrelsen.se/ovanligadiagnoser

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!

ler föräldrar och 
anhöriga till unga 
med funktions-

nedsättningar ska lockas 
till mässan ”Ett Bra Liv” 
på Stockholmsmässan 
den 9-11 september 2008. 

För att locka fler föräldrar-
startar Stockholmsmässan 
och tidningen Föräldrakraft 
ett samarbete i Ett Bra Livs 
seminarieprogram.

– Vi utvecklar mässan och 
ser denna bransch som 
mycket positiv och i föränd-
ring. Under tre mässdagar 
ska hallen sjuda av aktivite-
ter, vi har redan ett brett 
seminarieprogram som 
också kommer att locka 
många besökare. Spännande 
möten kommer att skapas, 
säger Susann Moberg som är 
projektledare för Ett Bra Liv 
på Stockholms mässan.

Ett Bra Liv väntas få fler än 

7 000 besökare och över 100 
utställare inom hjälpmedel 
och andra områden som 
berör alla svenskar, ung som 
gammal.

Stockholmsmässan och 
Föräldrakraft planerar 
aktiviteter kring aktuella 
frågor som är viktiga för barn, 
ungdomar och unga vuxna, 
bland annat en anhörigkonfe-
rens.

– Ett Bra Liv är ett utmärkt 
tillfälle för oss att nå ut till 
både anhöriga och professio-
nella. Vi kommer att ha en 
utförlig special om mässan i 
Föräldrakrafts augustiutgåva 
och vi blir också aktiva på 
mässan för att möta våra 
läsare. Vidare kommer vi att 
ha en kontinuerlig rapporte-
ring om nyheter kring Ett Bra 
Liv på vår webbsajt, säger 
Valter Bengtsson, ansvarig 
utgivare för Föräldrakraft.

Besökarna på Ett Bra Liv 
får möjlighet att träffa både 
redaktion, kundtjänst och 
marknadsavdelning från 
Föräldrakraft i tidningens 
monter.

I Föräldrakraft 4 kommer 
vi att tipsa om nyheter och 

aktiviteter på mässan och vad 
föräldrar, barn och proffs kan 
få ut av ett besök. 

Ett Bra Liv är både en 
bransch- och publik mässa 
med alla som har behov av 
något slags hjälpmedel som 
målgrupp. ●

Fokus på barn och unga ska locka fler föräldrar
Mässan Ett Bra Livs nya strategi:

F
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llt fler böcker ger föräldrar-
nas perspektiv på livet med 
barn med autism. Gitta 

Magnells självbiografiska ”Teo och 
jag” är en gripande berättelse som 
kan skapa ny debatt om autism.

Boken är kontroversiell på grund av 
hur författaren ser på orsakerna till 
autism. Hon menar att man inte bara 
kan se biologiska förklaringar utan att 
det är mer komplicerat.

– Det har varit tabu att tala om emo-
tionella problem i samband med au-
tism. Men vi människor är både biolo-
giska och andliga varelser och min son 
påverkades av det känslomässiga kaos 
som fanns i hans barndomsvärld. Det 
har gått för långt med biologiska för-
klaringsmodeller när man inte ens kan 
skriva om trassliga familjeförhållan-
den, säger Gitta Magnell.

När hennes son föddes för 28 år sedan 
fick Gitta skulden för alla problem, bå-
de av psykologer och anhöriga. Stödet 
från omgivningen var minimalt.

Under många år 
kände Gitta Mag nell 
en ”förfärlig skuld” för 
att hon födde ett barn 
in i en svår situation.

– Jag ansåg att det 
helt och hållet var mitt 
fel att det gick snett. 

Boken har hon skri-
vit på under ett tio tal 

år. Genom den har hon försökt att kart-
lägga sonens bakgrund utan att skuld-
belägga någon.

– Det började som en anklagelseskrift 
men det är den inte idag, säger Gitta 
Magnell som ser publiceringen mer 
som en försoning och återupprättelse.

– Jag har blivit misshandlad av många 
förlag som jag sänt manuset till, berät-
tar hon.

När hon slutligen kom till Sivart För-
lag fick hon gehör.

Vad vill du uppnå med din bok?
– Jag skulle önska att min son, som 

idag är en vuxen ung man, fick beteende-
terapi. Det är en intelligent och vacker 
pojke men han döljer det väl och det är 

så sorgligt att han inte får bättre stöd. 
Han borde få en chans att ägna sig åt tea-
ter och sång. Han vill gärna ha en tjej. 
Han är idag väl omhändertagen på ett 
gruppboende men det handlar ändå till 
stor del om ett slags förvaring. Det krävs 
engagemang och pengar för att han ska 
få en chans att komma vidare, säger Gitta 
Magnell som idag själv är 70 år. /vb

Gitta Magnell 

med sin son 

som idag är 

28 år.

En mamma tänder debatt om autism
Gripande – och kontroversiell

A

Böcker om autism ...

... och liknande tillstånd:

■ ”Det räcker inte med kärlek” 

av Jenny Lexhed.

■ ”Barnet i glaskupan” 

av Birgitta Rubin.

■ ”Jag och mina diagnoser” 

av Håkan Jansson.

■ ”En riktig människa” 

av Gunilla Gerland.

■ ”Enastående” av Gunilla Brattberg. 

■ ”Kära Gabriel” 

av Halfdan W Freihow. 

■ ”Freds bok” av Maud Deckmar.

■ ”En sked för morbror Fred” av Jenny 

Jejlid.

■  Gunilla Bergströms böcker om Bill 

och Bolla.

Det här är viktigt för oss i MejDej-kooperativet: 
Säker assistans. 
Utbildning för arbetsledare och assistenter. 
Följa lagar och avtal för bästa assistans.

Livskvalitet i vardagen
Personlig assistans | www.attendo.se | 040-680 98 07
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arnombudsmannen Lena 
Nyberg motsätter sig rege-
ringens förslag att införa 

skriftliga omdömen redan från 
årskurs ett.

– Det blir i hög grad barnets mognad 
som betygsätts istället för faktiska 
kunskaper, säger hon.

Barnombudsmannen tror att det blir 
svårt för yngre barn att skilja på att bli 
betygsatt för sina kunskaper och att bli 
betygsatt som person.

– Barn i lågstadieåldern mognar olika 
fort. I lågstadiet finns det barn som egent-
ligen inte är skolmogna och det finns 
barn som ligger flera år före sina kamra-
ter i mognad. Ett barns mognad påverkar 
inlärningen. Används betygsliknande 
omdömen så blir det i hög grad barnets 
mognad som betygsätts istället för faktis-
ka kunskaper, skriver Lena Nyberg i ett 
yttrande till utbildningsdepartementet.

– Ett införande av betygsliknande om-
dömen riskerar att öppna för möjligheten 
att sätta betyg redan i lågstadiet. Om för-
slaget går igenom bör lågstadiet undantas.  

I mellanstadiet och högstadiet är det å an-
dra sidan viktigt att eleverna och elevernas 
föräldrar förbereds inför betygssättning-
en. Regeringen har ambitionen att införa 
betyg från årskurs sex varför omdömen 
kommer att bli viktiga under mellanstadi-
et, konstaterar Lena Nyberg.

Hon är positiv till syftet med regering-
ens förslag men anser att det är viktigt att 
betygsliknande skriftliga omdömen inte 
enbart fokuserar på elevernas faktakun-
skaper, utan även färdigheter som till ex-
empel samarbetsförmåga. /vb

”En risk är att informationen till 
föräldrarna och den enskilda eleven 
försämras då det nu blir möjligt att som 
omdöme skriva en bokstav eller en 
figur. Det finns därmed en risk att 
omdömena förlorar sin utvecklande och 
individuella funktion. Det är viktigt att 
det betygsliknande omdömet komplet-
teras med förklarande information.” 

”Nonchalant av Borg” 
Det är nonchalant av regeringen och 
finansminister Anders Borg att inte 
prioritera arbetet med att göra Sverige 
tillgängligt. Det säger Catarina Ahlquist i 
Riksorganisationen Unga Synskadade i 
en besviken kommentar till vårbudgeten.

Hon anser att 
regeringen har gett 
upp handikappoliti-
kens mål om tillgäng-
lighet.

– Vi som har en 
synnedsättning kan 
inte lita på att bussen 
vi ska åka har håll-
plats- eller linjeutrop 
och såväl biljettauto-
mater som många 
kösystem är otillgäng-
liga för oss. Det känns 
konstigt och noncha-
lant att inte ens 

regeringen förstår att tillgänglighets-
arbetet måste högprioriteras, säger 
Catarina Ahlquist.

Unga Synskadade begär nu att 
regeringen och finansministern satsar 
mer pengar på tillgänglighet. /vb

LÄS MER på www.ungasynskadade.se

Nonchalant 

och konstigt 

av regeringen, 

säger Catarina 

Ahlquist på 

Unga Synska-

dade.

Barnombudsmannen Lena Nyberg: 

Nej till skriftliga omdömen i lågstadiet

B

Nyberg om betygsliknande omdömen:
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D
är man som svensk 
reser i andra länder 
får man ofta höra 

hur bra vi har det i Sverige. 
Särskilt gäller det om man 
har en funktionsnedsättning. 
Vi har det bättre ur alla 
aspekter; lagar, hjälpmedel, 
personlig assistans, medici-
ner, behandling, tillgänglig-
het, arbetsmarknad och så vi-
dare. Och ibland har de ju 
rätt, beroende på vilket land 
man besöker.

Vissa länder i EU har det 
annorlunda än vad vi i Sverige 
har det, det är uppenbart, men 
betyder det automatiskt att jag 
som lever i Sverige inte kan 
uppleva att mitt liv saknar 
vissa grundläggande aspekter? 
Är det bara den som har det 
sämst som har rätt att protes-
tera och ge uttryck för 
orättvisa och ställa krav?

Jag besökte nyligen ett 
annat land inom EU och vi 
kom att prata om hur 
personer med en funktions-
nedsättning har det i varda-
gen. Särskilt pratade vi om 
vilka chanser man som vuxen 
har att få ett jobb på den 
öppna arbetsmarknaden. 
Personen i fråga sa då att vi 
svenskar verkligen har det 
bra! Han sa det på ett sätt 
som betydde att vi inte har 
något att klaga på.

Om vi trots detta klagar så är 
det ett bevis på att vi är 
gnällspikar och inte förstår 
hur bra vi har det!

Detta trots att andelen 
funktionshindrade i Sverige 
som har en fast anställning 
inte förändras oavsett om vi 
har hög- eller lågkonjunktur, 
en sanning som säger en del.

Min samtalspartner lider, 
enligt mig, av vanföreställ-
ningen att bara för att vi i 
Sverige säger att personer med 
funktionsnedsättningar är 
likvärdiga i alla avseenden, så 
är det så i verkliga livet också!

Ambitionerna i Sverige är 
värda all respekt. Jag är 
mycket stolt över våra 

deklarationer över vilket 
samhälle vi vill skapa och 
leva i. Det är en uppfattning 
som går över alla politiska 
och yrkesmässiga gränser, 
och bekräftas i de flesta 
sammanhang. Problemet är 
bara hur vi skall förverkliga 
våra ambitioner. 

Min tanke går osökt till Tage 
Danielssons sketch om han 
som klagade över att han 
hade fått en spik i foten. Då 
sa Hasse Alfredsson att under 
franska revolutionen högg 
man huvudet av folk, chopp 
chopp på löpande band. De 
skulle vara djävligt glada om 
de bara hade en spik i foten.

Men den som har fått en 
spik i foten vet att livet 
förändras direkt till något 
helt annat. De som bara har 
hört talas om hur det är att 
ha en spik i foten, förstår 
aldrig hur det egentligen är, 
och därmed inte dess sanna 
implikation.

Nu tycker jag inte att alla ska 
få en spik i foten för att 
kunna förstå! Det är inte min 
önskan. Min önskan är att vi 
alla ska tro på den som 
verkligen har eller har haft en 
spik i foten, och vad de säger 
sig behöva, och på vilket sätt 
de behöver ha stödet. Först 
då tror jag att vi kan få till 
stånd en förändring i den 
riktning som vi alla egent-
ligen är överens om!

Då får vi det vardagspara-
dis som vi alla vill ha.

Anders Olauson 

HAR VI DET BRA BARA 
FÖR ATT VÅR GRANNE 
HAR DET SÄMRE?

N

Anders Olauson. 

”Om vi klagar så är vi 
är gnällspikar som inte 
förstår hur bra vi har 
det!”
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Som assistansberättigad är det bra om 
du är jurist, ekonom, administratör, 
debattör, politiker, coach, revisor och 
företagsledare – gärna samtidigt. Men 
för oss på Särnmark räcker det att du 
är du. Allt annat kan vi ta hand om. Att 

bestämma över sitt liv är en 
rättighet, därför tror vi på individuella 
lösningar och din förmåga att göra 
egna prioriteringar. Vi hjälper dig att få 
den assistans du har rätt till, när du vill 
ha den, på det sätt  du vill ha den.
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100 assistans-
hundar har 
utbildats för att 
hjälpa personer 

med funktionsnedsättning-
ar, men nu har Svenska 
Kennel klubben tröttnat på 
att förlita sig på allmosor. 

Ulf Uddman tycker att det är 
dags att assistanshundar 
räknas som hjälpme-
del.

– Det är inte 
rimligt att de 
som har funk-
tionsnedsätt-
ningar ska behöva 
förlita sig på ideella 
organisationer för att 
få ett hjälpmedel som 
förbättrar vardagen så 
markant, säger Ulf Udd man, 
vd för Svenska Kennel-
klubben.

Bara i år har Kennel klubben 
delat ut en kvarts miljon 

kronor fördelat på 30 nya 
assistanshundsförare. Totalt 
har 1,2 miljoner kronor 
delats ut sedan fonden 
startades 2004.

Pengarna har klubben dragit 
in genom utställningar, 
lotteriförsäljning och genom 
gåvor från privatpersoner 
och organisationer.

– Vi är mycket tack-
samma för de pengar 

som skänkts till 
fonden men nu är 
det dags för samhäl-
let att kliva in och ta 
ansvar för assistans-

hundar på samma sätt 
som man gör för 
synskadade, anser Ulf 

Uddman.
– Flera motioner i 

Riksdagen har tagit upp 
frågan om det inte är dags att 
assistanshundar ska räknas 
som handikapphjälpmedel, 
säger han. /vb

Assistanshundar hjälper allt fl er  
– men nu räcker inte allmosor

Ulf Uddman.

KUNGSHOLMENS STADSDELSFÖRVALTNING

Vi kombinerar konduktiv pedagogik och habilitering.
Erfarna sjukgymnaster, arbetsterapeut, logoped och 
specialpedagoger jobbar med barnen 2 dagar/vecka. 
Vi erbjuder även utbildning för förskolepersonalen.

Terminsavgiften betalas av hemkommunen.
Kontakt: Karin Porserud, mobil 076 82 54 027

www.habilitering.stockholm.se
Se även vår andra verksamhet på www.ballongen.se 

En enhet för förskolebarn
med rörelsehinder
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tt besök på en institution 
för barn fick Erik Lal ler-
stedt och hans hustru att 
ångra sitt beslut att läm-
na bort dottern.

– Jag började gråta 
och tog Saga i famnen. Vi får göra plats 
för alla, tänkte jag och sedan blev det så. 
Det har jag aldrig ångrat, säger Erik Lal-
ler stedt.

28 år har förflutit och Saga bor fortfa-
rande hemma med sina föräldrar, Erik 
och Kerstin Lallerstedt. Allt som oftast 
hjälper hon också till på en av familjens 
restauranger, Eriks Bakficka, intill Djur-
gårdsbron i Stockholm.

De omvälvande dygnen efter Sagas fö-
delse en söndagsmorgon 1979 sitter 
djupt förankrade i Eriks minne. 

– Det var kaotiskt. Först tog det lång 
tid innan sköterskan kom och vi undra-
de vad det berodde på. När hon kom sa 

hon att ”det verkar som att din flicka har 
Downs syndrom”, berättar Erik.

Erik blev alldeles paff – ”det du säger 
till mig är alltså att jag har en dotter som 
är mongoloid?” blev det enda svar han 
fick fram. Då började sköterskan gråta.

– Jag visste lite grand om vad det kun-
de innebära, men inte mycket. Sköterskan 
gick ner för räkning, hon bara grät. Själv 
såg jag det just då bara som ett praktiskt 
problem och tyckte inte att det var så 
mycket med det. 

Sjukhuset informerade de unga för-
äldrarna om att de inte behövde ta hand 
som sin dotter, eftersom hon hade 
Downs syndrom. 

– När vi träffade läkaren någon dag se-
nare var vi överens, vi ville inte behålla 
barnet. Men vi var fortfarande i ett 
chocktillstånd, ur balans, och kuratorn 
var vi inte så betjänt av, hon bara grät 
och det hjälpte inte oss. 

Ni får som ni vill, var läkarens besked. 
Några dagar senare var det dags att be-
söka en institution där dottern skulle bo, 
istället för att växa upp hemma med sina 
föräldrar. Men då var det Erik som bör-
jade gråta. 

– Vi får lösa det hemma istället, tänkte 
Erik och vände hemåt med lilla Saga.

Idag beskriver Erik förändringen som 
att ”det sunda förnuftet kom tillbaka och 
medmänskligheten”.

– Tanken att lämna bort dottern fanns 
där de första dagarna men nu slog vi den 
ur hågen, säger Erik.

På några dagar hade känslorna inför 
Saga gått från den ena ytterligheten till 
den andra. Känslan av att vilja ha ”bort” 
dottern ersattes efter de första dagarnas 
kaos av mer eftertanke. 

– Vi hade inte så mycket insikt om vad 
det kunde innebära att ha ett barn med 
Downs syndrom hemma, men någon-
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Stjärnkocken 
gav plats 
åt dottern

Erik Lallerstedt ändrade sig i  sista stund. 

Sedan dess bor dottern Saga med  resten av 

familjen. Här berättar stjärnkocken om de 

omskakande dygnen med det nyfödda barnet 

som han först ville lämna bort. 

Text: Valter Bengtsson
valter.bengtsson@faktapress.se

E
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stans förstod vi ändå att barnet måste få 
en ärlig chans. Det är något jag absolut 
inte har ångrat, inte någon gång, säger 
Erik.

Föräldrakraft möter Erik Lallerstedt på 
Gondolens restaurang vid Slussen i 
Stockholm. Vi sitter bekvämt i skinnfå-
töljerna i restaurangens bar, där man har 
en härlig utsikt över Södermalm i den ena 
riktningen, Djurgården mot öster och 
Gamla Stan och City norrut. Lunch-
rusningen är över och Erik har tid för lite 
samtal även om det råder full aktivitet 
runt omkring och många olika uppgifter 
pockar på uppmärksamhet.

Erik har alltid jobbat mycket och hårt, 
berättar han. Intresset för ”mat och män-
niskor” är centralt för honom och det 
har resulterat i en lång karriär som upp-
märksammad kock och restaurangägare. 
Men det har förstås inte varit möjligt ut-
an massor av energi och långa intensiva 

arbetsdagar. Ett antal matböcker har det 
också blivit.

Före Sagas födelse hade Erik viss kun-
skap om Downs syndrom, men inte 
mycket. 

– När jag som liten var på ridläger 
fanns ett hem för barn med Downs syn-
drom på en granngård. Jag vet inte om 
man behandlade dem illa men jag har en 
känsla av att de blev mer styvmoderligt 
bemötta än idag.

Hur kom du och Kerstin in i varda-
gen med att ha ett barn med Downs 
syndrom?

– Det gick jättefort, säger Erik snabbt. 

Men han har många gånger funderat 
över varför andra föräldrar kan uppleva 
det så svårt.

– En del föräldrar som har barn med 
Downs syndrom förebrår sig själva och 
det måste vara ett helvete. Det finns ju 
ingen anledning att göra det! En del ver-
kar bekymra sig över vad grannar och 
vänner ska säga om man har något som 
upplevs vara ”på trekvart”. Men sådana 
vänner ska man inte bry sig om över hu-
vudtaget, för de kommer aldrig att vara 
till någon glädje.

Erik nämner att en medarbetare, en duk-
tig kock och musiker, vid mitten av 80-
talet fick en ”själslig förkylning” och 
hamnade på Beckomberga. 

– Jag var livrädd för att man skulle 
medicinera ner honom. En lördag hälsa-
de vi på honom på Beckom berga med en 
tårta som han gillade. Det såg för 
jävligt ut där. Man kunde inte se 

”Jag började gråta och 
tog Saga i famnen och 
sa att vi får göra plats 
för alla.”

När Erik Lallerstedt ville ge diskjobb 

åt sin dotter reagerade en del perso-

ner i hans omgivning. 

 Foto: Bruno Ehrs
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skillnad på vem som var 
personal och vem som 

var patient. Hur kunde det se 
ut så? Undra på att folk blev 
galna. Efteråt träffade jag 
hans mamma och blev för-
bannad på henne, för att hon 
var förtivlad över att sonen 
var krasslig i en sjukdom som 
man inte pratade om på den 
tiden. Det är en stor svaghet 
människan har att man tar 
för stor hänsyn till en omgiv-
ning som ändå inte bryr sig, 
säger Erik. 

Det slutade lyckligt – Erik 
fick ut sin medarbetare från 
sjukhuset och sedan blev han 
bra.

Du själv då – har du aldrig 
funderat över vad vänner 
och bekanta ska tycka och 
tänka?

– Inte ett dugg, inte det 
minsta! Ibland har jag fått 
höra saker, men det har negli-
gerat. Det kunde handla om 
vi verkligen skulle ta med 
Saga till en eller annan till-
ställning. Jag hade lärt känna 

Fortsättning från förra sidan

Erik Lallerstedt och fru Kerstin undersöker nu möjligheterna att hitta en egen bostad åt Saga.

”Bara för att man 
föds med kromo-
somfel  betyder 
det inte att man 
inte är som andra 
människor och 
hur kul är det att 
vara med mam-
ma och pappa 
jämt?” 

Fanny älskar livet!
Kimba Spring™ sulky

De bästa resurserna 
för ett självständigt liv.

För inspiration och information 
se www.ottobock.se och
www.ottobockmagasin.se
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ett amerikanskt par som hör-
de till ambassaden i Stock-
holm och frun tyckte att man 
”naturligtvis inte” kunde ta 
hem ett sådant barn. ”Sådana 
barn ska ju vara på hem.” Det 
negligerade jag också. Jag vis-
ste hur hon var. Hon fick till 
och med spader när en av sö-
nerna hade skaffat sig mus-
tasch!

Hur är det idag, har be-
mötandet förändrats?

– Njae... jag tänker inte på 
det. Min fru kan ibland rea-
gera över att folk tittar. Att 
barn gör det är ju helt natur-
ligt och det finns inget elakt i 
det. Det bekommer mig inte 
det minsta.

Den senaste tiden har Erik 
och Kerstin funderat på om 
det är dags att hitta en egen 
bostad för Saga. Sedan i hös-
tas har det varit lite deppigt 
och tystlåtet. Inte ens jobbet 
på Franstorps Verkstäder i 
Sundbyberg, där Saga arbetar 
med konst hantverk, lockar 
som tidigare. 

– Bara för att man föds med 
kromosomfel betyder det inte 
att man inte är som andra 
människor och hur kul är det 
att vara med mamma och 
pappa jämt? Just nu knyter 
hon sig i sig själv och det är 
svårt att kommunicera men 
jag kan tänka mig att hon vill 
göra något annat, kanske ha 
en egen bostad. Vi vill inte, för 
allt smör i Småland, att Saga 
ska bo någon an nanstans men 
samtidigt vill vi det bästa för 
henne. Kanske skulle det vara 
bra om hon bodde någon an-
nanstans i veckorna och hos 
oss på helgerna. Det viktiga är 
att hon mår bra och att hon 
utvecklas och att allas våra liv 
kan gå vidare. 

Tills vidare rullar det på 
som hittills, och Erik, Kerstin 
och Saga bor i lägenheten i 
Stockholms innerstad i veck-
orna och på lantstället på 
Resarö i Vaxholms kommun 
på helgerna. På sommaren 
och vid påsk och andra längre 
helger styr man kosan till 
danska Hornbæk, norr om 
Helsingör. Familjen tycker om 
att bo i Danmark. Tidigare 
brukade man bo på pensionat 
där, men numera i eget hus. 

– Vi bilar hela vägen, jag, 
Kerstin och Saga tillsammans 

med vår hund som är stor 
som en mindre kalv och en 
fågel som alla tycker om ut-
om jag...

Storasyster Anna är två år 
äldre och ”så här nära Saga”, 
säger Erik och låter tummen 
och pekfingret demonstrera 
att syskonen står varandra 
synnerligen nära.

– Storasyster är bra på att 
säga ifrån, att vara tuffare mot 
Saga. Jag och Kerstin kan nog 
vara lite undfallande men 
Anna vet hur man säger ifrån 
om hon tycker att Saga är lat 
och inte gör det som vi har 
kommit överens om. Möjligen 
har vi behandlat Saga alltför 
mycket som en barnunge, re-
sonerar Erik.

Samtidigt har Saga förstås 
fått känna av att Erik är en 
riktig retsticka, mot henne 
liksom mot alla andra. Och 
dottern kan också vara lite av 
en retsticka.

– Vi retas om allt möjligt, 
från att skoja om en artist till 
att gömma en nalle. 

Saga älskar tv och särskilt 
program som Melodifesti-
valen och Let’s dance, pro-
gram som även Erik gärna tit-
tar på. I övrigt kan det vara li-
te svårt att få tid att göra sa-
ker tillsammans, eftersom 
Erik arbetar så intensivt i 
veckorna, då även kvällarna 
ofta är upptagna.

I veckorna blir det mest att 
arbeta och sova, berättar 
Erik.

– På fredag kväll lagar jag 
maten hemma, så att Kerstin 
slipper det, och sedan är vi 
mycket ute i trädgården på 
helgen. Kerstin är väldigt ro-
ad av blommor och växtlig-
het. Saga kan också vara med 
ute men mest ses vi runt mat-
bordet vid frukost, lunch och 
middag. Vi är inte så jätteso-
ciala när vi är på lantstället i 
Ros lagen, vi träffar ju så 
mycket folk annars! 

Vad serverar du när du 
står för matlagningen hem-
ma på helgerna?

– Vi äter allt mellan himmel 
och jord, men inte lyxmat som 
många kanske tror. För mig 
kan lyxmat vara fläsklägg och 
rotmos. Vi använder råvaror 
från årstiden i största möj-
liga mån, säger Erik.

tänk högt.
Passal erbjuder personlig assistans på 
högsta nivå. Vi hjälper våra kunder att 
fatta beslut och få saker att hända. Det 
ger mindre att tänka på för den som har 
mycket ändå. Att Passal har värdefull 
kunskap och erfarenhet är självklart. 
Samtidigt börjar vi på nytt utifrån varje 
person och situation. Det garanterar en 
hög kvalitet.

Tänk Passal. För dig som vill mer.

Se alla våra tjänster 
på www.passal.se

Högsta service för barn, ungdomar och 
vuxna med olika slags funktionshinder. 
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Pappas färdigheter som kock har 
än så länge inte lockat Saga att ägna 

sig åt matlagning i någon större utsträc-
kning, även om hon gärna hjälper till 
med sådant som att skala potatis och du-
ka. Allt som oftast hjälper hon även till 
med olika uppgifter på Eriks Bakficka, 
där storasyster Anna är källarmästare.

När Erik drog igång Bakfickan för snart 
20 år sedan hade han funderingar på att 
Saga skulle kunna arbeta där, exempelvis 
med disken.

Vid den tiden hade Erik ”prestige-
restaurangen” Eriks i Gamla stan, be-
römd för sin stjärna i Guide Michelin, 
och många undrade varför han köpte 
den nya restaurangen, det var ju så stor 
skillnad jämfört med lyxkrogen i Gamla 
stan. 

– Hur kan du vara så grym att Saga ska 
stå i disken? var det någon som frågade.  
Hur menar du? svarade jag. Tycker du 
att jag ska ge Saga en uppgift där hon 
varje dag blir påmind om att hon inte 

räcker till? Det är bättre att ha en uppgift 
som hon ser resultatet av och som hon 
känner sig uppskattad för. 

– Huvudsaken är att man känner sig 
behövd och omtyckt. Det kan man knap-
past göra med något som man inte gre-
jar. Hon viker servetter och gör fat med 
desserttryfflar, petit four. Det gillar hon, 
för hon är konstnärligt lagd. Hon gör sig 
alltid fin när hon ska till restaurangen. 
Hon är kanske lite lat, men det har hon i 
så fall ärvt av sin pappa. 

Du kan väl inte vara lat, med tanke 
på allt jobb du lägger på restaurang-
en?

– Ja, men det är här, inte hemma! Där 
hemma tar jag hand om köket och på 
landet även gräsmattan och lite träd-
gårdsarbete.  

62 år fyllda har Erik Laller stedt nu på-
börjat sin reträtt som restau rang ägare. 
30-åriga dottern Anna har tagit över drif-
ten på Bakfickan och ska enligt planen 
även överta själva ägandet inom tre år. 

– Det är andra generationens tur, säger 
Erik. Detta är ett praktiskt yrke och jag 
vill att en ny generation ska hitta på nya 
maträtter. Jag kan alltid få min oxsvans 
och ragu på annat sätt. 

– Nu ska jag lära mig kliva åt sidan, även 
om det inte är lätt. 

Det blir ingen ny restaurang?
– Jag tänker inte i sådana termer. Man 

ska nog aldrig göra ”den där sista” res-
taurangen. Men en sak är säker, god mat-
lagning blir aldrig omodern. Intresset är 
större än någonsin.

Kommer du att skriva fler böcker?
– Ja, kanske en biografi och kanske om 

mat och människor. De flesta böcker jag 
skrivit har gått fort men nästa bok kom-
mer att kräva mer tid. Det blir säkert re-
cept även i den men framförallt blir det 
berättelser om restauranger. 

Tror du att Saga kommer att vara 
aktiv i dina restauranger framöver?

Fortsättning från föregående sida ”Vi retas om allt 
möjligt, från att 
skoja om en artist till 
att gömma en nalle.” 

Erik Lallerstedt har bestämt sig för att det är dags att kliva åt sidan: ”Det är andra generationens tur”, säger han.
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Vardagsrumsvy!

Är Du intresserad av att köpa strandnära boende,
kontakta Annen Jakobsson, tel 0498-650903.

För att hyra, kontakta Gotlands Turistservice AB,
tel 0498-203300 eller www.gtsab.se.

Nya lägenheter, som delvis är specialanpassade 
för rörelsehindrade, är nu till salu i Björkhaga 
Strandby tre mil söder om Visby. Ett stenkast från 
havet finns lägenheterna på ca 55 kvm med triv-
samma uteplatser. De säljs som bostadsrätter, så 
innehavaren själv kan tillbringa flera veckor varje 
år och få lägenheten uthyrd under annan tid. Äga-
ren får på så sätt en bra inkomst av investeringen.
I Björkhaga Strandby finns även 10 moderna vil-

lavagnar att hyra, fullt anpassade för rullstolsburna 
hyresgäster.

Hela området, som är av fiskelägeskaraktär, är 
anpassat för rullstolsburna. Här kan du njuta av 
sköna dagar vid stranden och poolen tillsammans 
med vännerna. På kvällarna kan du duka upp en 
middag på terrassen och se solen gå ned i havet. 
Runt knuten finns det även poolområde, en mysig 

restaurang med pizzeria, minilivs och kiosk. För 
ytterligare information om Björkhaga Strandby, 
besök gärna www.bjorkhagastrandby.se.

Tveka inte att höra av dig om du är intresserad
av en annorlunda och vilsam vistelse.

Välkomna!

Hyr eller köp, betala bara för el och sophämtning.
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Svenska Handikappidrottsförbundet och Sveriges Paralympiska Kommitté (SHIF/SPK) administrerar och organiserar
idrott för personer med rörelsehinder, synskador och utvecklingsstörning.

www.handikappidrott.se
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PÅ ATT BÖRJA 
IDROTTA?
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– Jag vet inte riktigt, just nu är det 
lite svårt att veta vad hon kommer 

att vilja göra.
Hittills har den dagliga verksamheten 

inom Franstorps verkstäder varit hennes 
viktigaste arbete. För tillfället är hon 
dock lite bekymrad eftersom verksam-
heten ska flyttas inom Sundbyberg och 
det har skapat en del oro, samtidigt som 
hon tycker att det är kul med nytt. 

På Franstorp står konstnärligt skapan-
de i centrum. Saga skapar tavlor, glas-
smycken, grytlappar, textiltryck och an-
nat konsthantverk. 

– Hon hade två tavlor med på Lilje-
valchs när museet hade en utställning 
med konstverk av barn med funktions-
nedsättningar, berättar Erik.

Vad har konsthantverket betytt för 
henne? 

– Det passar henne utmärkt, men som 
alla andra är hon inte alltid på topp, sä-
ger Erik. 

– När hon får träffa mina konstnärs-
kompisar sätter hon alltid igång. Särskilt 
inspirerad blir hon av konstnären Claes 
Sjögren som är gammal skolkamrat till 
mig. Han har galleri i Torekov men hade 
nyligen även en utställning på Strand-
vägen. 

– Jag hoppas hon fortsätter att utveck-
las, men som för alla andra behövs drag-
hjälp och stimulans!

Hur har det påverkat dig själv, att 
vara förälder till ett barn med funk-
tionsnedsättning? 

Inte mycket, menar Erik. 
– Jag tillhör den generation som väl-

digt egoistiskt gör det som ska göras på 
jobbet. 

Kerstin har varit desto mer aktiv på 
hemmafronten samtidigt som hon är 
mycket praktisk (för övrigt utbildad till 
herrskräddare) och därmed aldrig sysslo-
lös. 

Kerstin är också engagerad i restau-
rangrörelsen – främst som så kallad hus-
fru – men sysselsätter sig alltså även 
hemma med mängder av projekt, som 
att sy kläder till de båda döttrarna.

Erik anser att dotterns funktionsned-
sättning inte alls har begränsat vare sig 
hans egna eller familjens möjligheter. 
Det har visserligen aldrig blivit några se-
mesterresor till Kanarieöarna eller Thai-
land ”men det har inte varit hennes fel, 
snarare hundens”. 

När en restaurangsatsning i London 
var på gång sprack planerna – även det 
berodde på familjens hundar. Och Erik 
sörjer inte missade chanser.

– Jag har aldrig varit karriärinriktad. 
Jag har gjort det jag tycker är kul och det 
har handlat om mat och människor. Jag 

har tyckt om allt men efter 60-årsdagen 
får man ställa om siktet och stimulera 
återväxten. 

Erik Lallerstedt beskriver åren med 
Saga som en tid som mest rymmer gläd-
jeämnen. Varken Erik eller Kerstin tyck-
er att det har varit speciellt tungt. 

– Man får kalibrera sitt liv, säger Erik. 
Vi känner ingen bitterhet och vi tycker 
inte att det har varit jobbigt eller att det 
har varit ett hinder för oss. Det hade sna-
rare varit jobbigare om vår dotter inte 
hade velat bo hemma.  

Men idag, när Saga är 28 år, står man 
ändå vid ett vägskäl och inför lite svårare 
beslut. Eriks önskan är att Saga ska få gö-
ra det hon trivs med. Trots att det är 
”ömsom vin, ömsom vatten” är han inte 
bekymrad inför framtiden.

– Nej, jag är fatalist så jag är inte orolig, 
men jag är nyfiken på vad man kan göra 
för att få se henne glad lite oftare. Det är 
svårt att komma underfund med, för hon 
är lite estradör. 

– Det som känns lite jobbigt är att 
Kerstin oroar sig, och därför vill jag ta tag 
i detta nu och se ljuset i tunneln så att det 
inte blir en negativ spiral. 

Varför blev du fatalist?
– Jag tror att det kan bero på att jag re-

dan tidigt kom att leva ganska föräldra-
fritt. Min mamma dog när jag var fem år 
och i min relation med pappa var det in-
te mycket som stämde. 

Erik beskriver sig själv som ett busfrö 
som struntade i skolan men det är inget 
han skyller på vare sig pappan eller någon 
annan.

– Jag ”rymde” till USA när jag var 17 
år. Min styvmamma hjälpte mig med 
papperen för att emigrera och pappa fick 
veta sist av alla. Vi var fem syskon inräk-
nat min halvbror och det var ingen van-
lig kärnfamilj utan lite av djungelns lag 
som gällde, så jag slutade vara barn ti-
digt och började styra efter egen förmå-
ga. Om man står på halvegna ben så kan-
ske det blir så.

Erik har inte följt den aktuella debat-
ten för och emot fosterdiagnostik men 

konstaterar att den som är okunnig, vil-
ket han själv var, som nybliven förälder, 
troligen kan komma att ”välja bort” fos-
ter som har kromosomskada. 

– Med facit i hand skulle jag förstås 
aldrig kunna göra ett sådant val.

För Erik är respekten för människor 
och miljö central men han är tveksam 
till om dagens ”uppspeedade” kommu-
nikation om etik är så lyckad.

– Jag hoppas att människor kommer 
att vara rädda om sin mentala och fysis-
ka hälsa. Allt är möjligt men inget till 
varje pris! En frisk hjärna kan rädda en 
tom plånbok, men inte tvärtom. Det 
måste vara rätt balans mellan sälta, syra 
och socker, det krävs inte mycket för att 
det ska bli fel. 

– Den stegrade materialismen blir allt 
tydligare i större städer och jag är rädd 
att man konsumerar sönder miljön. Jag 
har själv upplevt glädjen över att bygga 
om ett kök eller köpa en ny bil, men när 
sedan en nära vän råkar illa ut blir kyl-
skåpet och bilen totalt ointressant. Då 
blir det enda viktiga att kompisen kom-
mer på rätt köl, säger Erik Lallerstedt. ●

”När vi träffar 
mina konstnärs-
kompisar sätter hon 
alltid igång. Särskilt 
inspi rerad blir hon av 
Claes Sjögren som är 
gammal skolkamrat 
till mig.” 

Fakta Erik Lallerstedt 
Ålder: 62 år
Intressen: Mat och människor. Läsa. 
Långa promenader.
Det bästa med sommaren: Danmark, 
där har man en väldig laid-back attityd 
och man lever barfota utan mobil och 
klocka.
Motto: Allting i möjligaste mån men 
aldrig till varje pris.
Dold talang: Skriva. 
Viktiga uppdrag: Mina restauranger 
med tillhörande uppdrag och de 
ungdomar som ska fram.

Fortsättning från föregående sida

fk_0803_s26-32_lallerstedt_v10.i32   32fk_0803_s26-32_lallerstedt_v10.i32   32 08-05-09   13.47.1408-05-09   13.47.14



# 3, 2008 FÖRÄLDRAKRAFT 33     

Hur många rätt har 
din skola?

Det fi nns många frågor som föräldrar bör 
undersöka och fundera över vid val av skola och 
klass. Ofta kan man påverka mycket mer än man 
tror. Men då gäller det att både ha tänkt igenom 
behoven och läst på. Med lite kunskap om para-

grafernas ordalydelse får man lätt ett övertag.

Testa skolan! ja  nej

Fler kniviga frågor kring skolornas fysisk tillgänglighet, psykosociala 
miljö, pedagogik och organisation hittar du på följande sidor.

1  Får ditt barn lika bra och stimule rande 
undervisning som de andra barnen?

2  Är skolan anpassad och helt tillgäng-
lig för ditt barn?

3  Får ditt barn det extra stöd som krävs 
för att klara undervisningen?

4  Får ditt barn skolskjuts vid behov?
5  Är idrotten i skolan öppen för alla?
6  Kan du påverka studietakten?
7  Kan ditt barn delta i fritidsverksamhet 

efter skoltid?
8  Finns samordning mellan skola, habi-

litering och andra insatser?
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å 70-talet började Sverige 
på allvar fundera på hur 
barn med rörelsehinder 
skulle kunna integreras i 
den vanliga skolan.

30 år senare visar en 
unik kartläggning, som presenteras i 
höst, att problem av samma typ kvarstår, 
problem som borde gått att lösa.

Tiotusentals elever har olika funk-
tionsnedsättningar som gör det svå-
rare att klara skolan än vad det bor-
de vara. Bara antalet grundskole-
elever med rörelsehinder uppskat-
tas till 6 000 barn.

Siffrorna är osäkra, troligen är de 
för låga. Någon statistik finns inte. 
Tidigare hade skolmyndigheterna 
koll på vilka elever som behövde stöd på 
grund av rörelsehinder, men nu har bar-
nen ”tappats bort” i redovisningen. Det är 
ofta upp till enskilda skolenheter att 
identifiera behoven hos sina elever, och 
intresset varierar beroende på kompe-
tens, engagemang och ekonomi.

Arga föräldrar tryckte på
För 30 år sedan var det ovanligt att barn 
med svåra rörelsehinder integrerades i sko-
lan. Den allmänna skolplikten för barn 
med rörelsehinder kom först år 1962. 
Skol gången sköttes tidigare som en min-
dre verksamhet på de olika anstalter där 
barnen ofta vistades. En del fick ingen skol-
gång alls. 

Runt 1967 ledde krav från arga föräld-
rar till att Skol  överstyrelsen tillsatte en 
särskild konsulent för barn med rörelse-
hinder.

– Föräldrar till barn med neurosedyn-
skador tryckte på och sa att ”samhället 
bär skulden för våra barns skador, 
nu får de se till att barnen får en or-
dentlig skolgång”, berättar Karin 
Paulsson, som själv som ”ung och 
grön” undervisade blivande lärare 
och förberedde dem för de nya 
kraven.

En svårighet var att ingen visste 
var barn med rörelsehinder fanns. 

Det var frivilligt för skolorna att anmäla.
1976-79 var Karin projektledare för en 

kartläggning som ledde till att man hit-
tade 1 500 barn i grundskolans vanliga 
klasser, hjälpklasser, RH-klasser i vanliga 
skolor eller på institutioner.

Debatten handlade då om vilka barn som 
skulle kunna integreras i vanliga skolor 
och vilka som inte kunde det. Karin ville 
vända debatten till att handla om hur 
skolan kunde  tillgodose barnens behov. 

Redan när hon höll på med stu-
dien satte den igång en smärre 
revolution. ”Det förstår ni väl att 
dessa barn inte kan gå i vanliga 
skolor”, var en vanlig attityd som 
mötte Karin.

Arbetet ledde till att många 
gamla myter avlivades och rap-
porten fick stort genomslag. 

Konsulenterna för elever med rörelsehin-
der fick en bild av barnens situation. De 
fick veta vilka barn som hade rörelsehin-
der och kunde kontakta skolorna i god tid 
så att dessa kunde förbereda sig för att ta 
emot barnen.

– Konsulenterna blev kontaktpersoner 
för barnen och hade kunskap både om 
de miljömässiga, pedagogiska, psykoso-
ciala och organisatoriska frågorna. Där-
med kunde de också påverka skolorna. 
Det är den typen av kontaktpersoner 
som vi så ofta efterlyser idag, säger Karin 
Paulsson.

Tack vare konsulenterna och en samti-
dig uppbyggnad av lokala habiliterings-
center blev det skjuts framåt. Men 
utvecklingen bröts senare och tog ett 
stort steg bakåt, enligt Karin.

– Under slutet av 1990-talet gjordes 
stora organisatoriska förändringar av 
skolmyndigheterna. De tidigare RH-
konsulenterna blev nu rådgivare vid 
Specialpedagogis ka institutet. Dessa 

rådgivare skulle inte ha kontakt 
med föräldrarna utan enbart 
med skolan. De skulle inte hel-
ler påbörja insatser själva utan 
bara på skolornas uppdrag. Det 
resulterade i att om skolan inte 
förstod  att ett barn hade prob-
lem, eller inte ansåg  sig ha råd 
att göra något, så  kontaktade  
man aldrig rådgivarna. Det in-

nebar också att det idag inte finns någon 
skolmyndighet som har överblick över 
var barnen finns eller hur de har det i 
skolan. Barnen är alltså än en gång osyn-
liga, säger Karin Paulsson.

Dags för ett nytt skolprojekt
Nu 30 år senare arbetar Karin Paulsson 
tillsammans med Lina Stenberg, Ulf Fågel-
ham mar och Göran Nygren med en ny 
studie om skolsituationen för elever med 
rörelsehinder  i grundskolan. Arbetet be-
kostas av Allmänna Arvsfonden och är ett 
samarbetsprojekt mellan Unga RBU:are, 
Rädda Barnen, Barnombudsmannen och 
Pedagogiska institutionen vid Stock-
holms Universitet.

Syftet med projektet ”Särskild, särskiljd 
eller avskiljd” är att belysa hur skolan le-
ver upp till FN:s Barnkonvention, skolla-

Föräldrar åter 
på krigsstigen
30 år gamla problem snart på riksdagens bord.

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

Den 22 oktober ska skolprojektet 

presenteras i riksdagshuset.

fk_0803_s33-39_skoltema_v08.indd34   34fk_0803_s33-39_skoltema_v08.indd34   34 08-05-09   13.50.4708-05-09   13.50.47



# 3, 2008 FÖRÄLDRAKRAFT 35     

gen och andra lagar. Kan skolan tillgo-
dose barnens rätt till en miljö  som är fy-
siskt, pedagogiskt, psyko socialt och or-
ganisatoriskt tillgänglig, allt det som 
alla barn i Sverige har rätt till?

– Idag är utgångspunkten allt-
så barns rättigheter utifrån 
Barnkonventionen och det är 
mycket bättre. Det är tydligare 
och gör det lättare att ställa 
krav, säger Lina och Karin.

Barnen som försvann
Inom det nya skolprojektet har man gjort 
separata enkäter bland både barn (i ål-
dern 6–16 år) och deras föräldrar. När-
mare 500 barn och lika många föräldrar i 
40 kommuner har medverkat.

– En svårighet när vi skulle skicka ut 
enkäterna var att barnen på nytt hade för-

svunnit och ingen visste var de fanns. Det 
blev ett väldigt bollande innan vi hittade 
rätt. Det var helt enkelt jättesvårt att hitta 

barnen genom skolmyndigheter och 
kommunerna. De enda som idag 

vet var barnen finns är habilite-
ringarna så vi fick vända oss till 
dem för att kunna genomföra 
vår studie. Med deras hjälp kun-
de vi skicka ut enkätformulären 

anonymt.
Överblicken man hade på 70-ta-

let har förlorats. Idag vet man inte ens 
på kommunnivå vilka som har rörelse-
hinder. 

– Hur ska då skolmyndigheter och an-
dra kunna skicka information, bedöma 
behovet av pedagogiska stödresurser och 
hjälpmedel, planera anpassningar av lo-
kaler, erbjuda fortbildning eller överhu-

vudtaget veta vad man ska jobba med? 
När man planerar resurser kan man inte 
bygga det på något faktiskt underlag ut-
an måste gissa, konstaterar Karin Pauls-
son och Lina Stenberg. 

Enkäterna tog upp frågor inom fyra 
olika områden; fysisk, pedagogisk, psy-

”Idag är utgångs-
punkten istället barns 
rättig heter och det är 
mycket bättre. Det gör 
det enklare att ställa 
krav.”

Så får du övertaget i skolan
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kosocial och organisatorisk till-
gänglighet. Det är samma frågor 

som alla föräldrar bör fundera över inför 
val av skola för det egna barnet.

När det gäller den fysiska tillgänglig-
heten handlar det exempelvis om skolre-
sor, möjligheter att förflytta sig själv in-
om skolan, skolgården och rasterna samt 
fritids.

Pedagogisk tillgänglighet handlar om 
skolformen (vanlig skola eller särskola) 
och klasstypen (vanlig klass, liten grupp, 
rh-klass). Vidare handlar det om stöd-
former (hur mycket specialundervis-
ning, ensam eller i grupp) och byten av 
klasstyp (för att få lägre eller högre ut-
bildningstakt). En annan fråga är om 
man upplever att barnet får tillräckligt 
mycket hjälp och läraren har tillräcklig 
kunskap. Undervisar även assistenterna 
och har de i så fall kompetens för det?

Frågor om det psykosoci-
ala området handlar 
om kamratkontak-
ter och eventuell 
mobbing, vilken roll 
som eleven har i 
klassen, självförtro-
endet, hur roligt det 
är att gå till skolan 
och möjligheterna 
att vara med på ras-
terna och fritiden.

Organisatoriska frågor handlar om 
hur skolans ekonomiska och personella 

resurser ser ut. Sätter skolan in resurser 
och hjälpmedel när det behövs? Det 
handlar även om samarbetet med habili-
tering, Försäk ringskassan, kommunens 
LSS-handläggare och färdtjänsten. Finns 
det något samarbete med Specia l-
pedagogis ka institutet? Och hur är det 
ställt med inflytande för familjen, är det 
en skola för alla där alla har li-
ka värde?

För att det organisa-
toriska ska fungera 
krävs kompetens och 
resurser, men också 
samverkan. Eftersom 
systemet bygger på att 
alla olika enheter har 
sin egen ekonomiska 
pott finns risk för att fördelningen blir 
sned eller att man försöker smita från sitt 
ansvar. 

Vad händer efter grundskolan? 
Enkäterna har också handlat om vad 
eleverna vill göra efter grundskolan, till 
exempel om de vill fortsätta studierna på 
gymnasium på egna orten, på riksgym-
nasium eller folkhögskola eller jobba. 

Förutsättningarna för att gå i gymna-
siet på hemorten varierar. Och även om 
man vet vad man vill är man lite beroen-
de av vilket intresse kommunen har för 
att underlätta för eleven att gå kvar på 
hemmagymnasiet eller köpa plats på an-
nat gymnasium. Här kan ekonomin spe-
la stor roll.

Om man har gått i särskola i årskurs 
nio är vanliga gymnasier stängda. Sär-

skola inte ger behörighet till gymnasie-
studier, men detta är ändå ganska okänt 
och blir en chock för många familjer.

Många unga med rörelsehinder har en 
svag position efter grundskolan efter-
som de inte heller har rätt till så kallad 
daglig verksamhet enligt LSS (lagen om 
stöd till vissa funktionshindrade) trots 
att andra grupper av personer med funk-
tionsnedsättningar har denna rättighet. 
Detta är en gammal stridsfråga som trots 
mångårig debatt och olika politiska löf-
ten ännu inte fått en lösning.

Den 22 oktober i år ska skolprojektet 
presenteras i riksdagshuset och Karin 
och Lina hoppas att det ska ha samma 
revolutionerande betydelse som mot-
svarande rapport hade för 30 år sedan.

– Ja, vi hoppas att de slutsatser vi kom-
mer fram till får betydelse för utform-
ningen av den nya skollagen, säger Karin 
och Lina som redan ser effekter.

– Frågor väcks till liv när man gör sto-
ra undersökningar. Alla man tar kontakt 
med börjar tänka till och det skapar 
ringar på vattnet.

Några föräldrar som till en början pro-
testerade mot enkäten – i ren frustration 
över pressen att på egen hand skapa en 
bra skolgång för sitt barn – tänkte om och  
kanaliserade sin energi till att jobba ige-
nom enkäten och samtidigt kanske tänka 
ut lösningar på ett och annat problem 
som familjen brottats med...

I slutändan blev det ofta mycket positi-
va reaktioner: ”Det är bra att ni gör nå-
got åt det här”.

Samtidigt har Karin och Lina funderat 
över hur det kan vara så att skolprojek-
tets undersökning är så ovanlig. De flesta 
tror nog att det här är något som myn-
digheterna redan har koll på. 

– Det borde vara en del av samhälls-
systemet att man gör den här typen av 
uppföljningar, säger Karin Paulsson.

Vad blir slutsatserna av skolprojektet? 
Svaret dröjer några månader. Enkäterna 
bearbetas fortfarande. Men det finns 
mycket kvar att göra från samhällets si-
da. ●

Fortsättning från sid 35

En skola för alla? Enkäterna i skolprojektet tog upp frågor om tillgänglighet.

”Vi hoppas att 
våra undersökningar
får betydelse för 
nya skollagen.”
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om förälder gäller det 
att ha koll på vilka rät-
tigheter barnet och fa-
miljen har i skolans 
värld. 

– Ofta har man stör-
re rättigheter än man tror, säger Lina 
Stenberg och Karin Paulsson. På inter-
net kan man få mycket information även 
om många sajter är alltför översiktliga 
och ibland inaktuella. 

Det gäller att veta vilka lagar man ska 
leta efter. Inom skolprojektet har man 
sammanställt en handbok för föräldrar 
som behöver hjälp med att få rätt i skol-
frågor.

– De lagar som finns, exempelvis skol-
lagen, plan- och bygglagen och arbetsmil-
jölagen, är ofta bra men kännedomen om 
vad man har rätt till behöver förbättras. 
Därför har vi arbetat fram en handbok 
som ska handla om allt från skolans fysis-
ka tillgänglighet till hjälpmedel, olika stöd 
och fritidsaktiviteter. Handboken kom-
mer att ha mycket tips, säger Lina.

En vanlig fråga gäller valet av skola 
och skolform. En svår situation kan upp-
stå när skolan vill att barnet ska gå i sär-
skola men föräldrarna känner tveksam-
het inför detta (se ruta).

En annan knivig fråga handlar om vil-
ken assistans som barnet ska få.

Vissa problem ökar i takt med att frisko-
lor blir vanligare. Friskolorna har inte li-
ka omfattande skyldighet, som kommu-
nala skolor, att ge extra stöd till elever 
som behöver det. 

– Friskolor kan neka elever med funk-
tionsnedsättningar med hänvisning till 
att de inte har råd att ge särskilt stöd, 
konstaterar Lina Stenberg.

Bestämmelsen motiveras med att en-
skilda friskolor inte har samma ekono-
miska förutsättningar som en hel kom-
muns skolförvaltning, men den riskerar 
också att användas som ett kryphål för 
friskoleägare som hellre fokuserar på 
vinst än att ta ansvar för elever i behov 
av särskilt stöd.

Ekonomi är ofta ett svepskäl även 
för kommunala skolor att hålla igen på 
stödet och tillgängligheten – rika kom-
muner behöver inte vara bättre än fat-
tiga.

Om hemkommunen inte ställer upp för 
ett barn kan det vara smart att kolla vad 
som gäller i kommunerna runt om-
kring. Vilket stöd som ditt barn har rätt 
till ska inte behöva variera mellan kom-
muner.

– När vår handbok trycks i september 
tror jag att det kommer att finnas en 
mängd starka argument som föräldrar 
kan använda för att påverka. Men vi tror 
även att politiker, lärare, rektorer och 
andra personalgrupper  kommer att ha 
stor nytta av den. De har inte heller kun-
skap om alla dokument som finns, säger 
Lina Stenberg. ●

Så får du 
övertaget i skolan

9 tips för bättre planering
Allt fler barn flyttar över till RH- eller 

särskoleklass i de högre årskurserna. Ofta 

beror det på pengarna. 

Föräldrar känner ofta en rädsla för den 

”sociala stigmatisering” som det kan  

innebära  för barnet att gå i specialklass 

och det kan vara svårt  att acceptera att 

barnet passar bättre där än i en  vanlig 

klass. Å andra sidan handlar det återigen 

ofta om ekonomi – med rätt stöd kan 

mycket övervinnas och barnet kan gå kvar 

i sin klass.

Det framgår tydligt av skolprojektets 

undersökningar.

– Som förälder har man rätt att vara 

delaktig i beslutet och ska absolut stå på 

sig om man inte tycker att det är lämpligt 

med särskoleklass, säger Karin Paulsson.

Några frågor som föräldrar bör 

undersöka och fundera över vid valet av 

skola och klass:

1 
Hur ser barnets individuella behov 

ut?

2 
Hur ser den 

aktuella 

klassen ut? 

Det kan 

variera. En 

specialklass är 

kanske inte 

alls bättre för 

ditt barn. Det 

kan exempel-

vis vara så att 

högljudda och 

ljudkänsliga 

elever klumpas 

ihop i en och 

samma klass. 

Då kan en lugn 

vanlig klass erbjuda en bättre studiemiljö.

3 
Diskutera frågan med någon sakkunnig 

person som har en oberoende ställning.

4 
Testa skolklasserna i förväg genom att 

sitta med en eller flera lektioner och se 

hur det fungerar i praktiken.

5 
Träffa andra föräldrar och diskutera 

skolalternativen, kanske hittar du dem 

genom lokala handikappföreningar.

6 
Undersök hur möjligheterna ser ut i 

kommunerna runt omkring – kanke är 

det bättre att ditt barn går i en skola i en 

annan kommun?

7 
Kooperativ eller privatägda friskolor 

kan vara ett alternativ. Ett exempel på 

det är privata Jorielskolan i Älvsjö i södra 

Stockholm som drivs av Pysslingen men 

som startades av några föräldrar till barn 

med neurologiska skador.

8 
Det kan även finnas andra möjligheter 

att påverka kommunen och politiker så 

att det skapas en ny skola eller klass som 

kan erbjuda det stöd som behövs. Börja 

med att prata om detta med skolansvariga 

i din kommun.

9 
Börja planera tidigt. Sätt igång när 

barnet går i förskolan.

S
Ofta har man större rättigheter än man 

tror, säger Karin Paulsson och Lina 

Stenberg.

För att slå vakt om rättigheterna bör du veta hur 
lagparagraferna är formulerade

Mer fakta om lagar
SKOLVERKETS WEBBSAJT, www.skolverket.

se, rekommenderas när det gäller 

information om aktuella lagar. 

– För att få ett övertag i diskussionerna om 

rättigheter behöver man ha paragraferna 

och ordalydelserna, och det hittar på man 

Skolverkets webb. Men man kan också 

behöva information om vilken praxis som 

gäller och det finns inte allmänt tillgängligt. 

På Ofus Rättsinfos sajt www.ofus.se – som 

är specialiserad på juridik kring funktions-

nedsättningar – finns referat av viktiga fall, 

men informationen är avgiftsbelagd. Här 

kan man själv läsa in sig på praxis istället 

för att anlita en jurist.

– Titta på de rättsfall som finns istället för 

att själv försöka slåss mot väderkvarnar, är 

ett råd som Karin och Lina ger.

fk_0803_s33-39_skoltema_v08.indd39   39fk_0803_s33-39_skoltema_v08.indd39   39 08-05-09   14.27.4208-05-09   14.27.42



24 FÖRÄLDRAKRAFT # 1, 2008

Verksamhet för barn 
med autism

Carema Orkidén har i Stockholmsområdet utvecklat ett helhetskoncept för 

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

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

orkidén

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

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

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

Förlängning av familjernas 
vardagsrum

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 TEXT & FOTO: CATHARINA MALMFORS

orkidén

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

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

>> HELA DENNA SIDA ÄR ANNONS <<
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Ett tema 
om att förstå 
och bli förstådd

>> Kommunikation mel-
lan människor handlar 

i grunden om att förstå och bli 
förstådd. Det är inte alltid lätt 
att uppnå även för den som 
inte har något funktionshinder. 
Ibland står våra egna tolkning-
ar i vägen för att ta emot ett 
budskap från en annan män-
niska.
Isabella Manfredssons mam-

ma berättar att hon, när de an-
vänt samtalsmattan för för-
djupade samtal, upptäckt att 
Isabella inte alls tycker det är 
roligt att sitta vid datorn. Hon 
fi ck dess utom veta att dottern 
tror att hon inte gillar att laga 
mat, vilket hon verkligen gör.
För den som har ett eller fl e-

ra funktionshinder som för-
svårar kommunikation med 
omvärlden är olika slags hjälp-
medel nödvändiga. Det kan 
vara avancerad teknik eller väl-
digt jordnära lösningar som 
uppstått ur konkreta individu-
ella behov. Som Linas Pratis. 
Hon har också hjälp av alldeles 
ny teknik som innebär att hon 
kommunicerar med och styr 
sin omgivning via ögonrörelser 
som datorn läser av.
På särskolan i Ludvika visar 

man att det går att hitta olika 
sätt att kommunicera. 
– Kommunikation är grunden 

till allt lärande. En sådan grund 
ska alla kunna få, oavsett ut-
vecklingsnivå, säger lärarna.

På följande sidor hittar du:
>> Symboler gör livet lättare
>> Coolaste ringsignalen
>> Blick som bestämmer
>> Samtalsmatta
>> Fler vänner via mejl
>> Framåtblick: Nya skärmar

an man hitta olika sätt 
att kommunicera, så 
ska man göra det. 
Kommunikation är 
grunden till allt 
lärande. En sådan 

grund ska alla kunna få, oavsett 
utvecklingsnivå. Det säger Inger 
Andersson, lärare på gymnasiesärsko-
lan i Ludvika.

Inger Andersson har jobbat på skolan i 
tio år.

– När jag ser utvecklingen hos våra 
elever så kan jag inte annat än brinna för 
detta. 

När eleverna slutar i gymnasiesärsko-
lan är det många som går vidare till den 
dagliga verksamheten i kommunen. 

Inger och hennes kollega Kristina 
Jansson, specialpedagog  med inriktning 
mot AKK, alternativ och kompletteran-
de kommunikation, har utvecklat ett 
samarbete med den dagliga verksamhet  
där de startat upp samtalsgrupper för att 
den alternativa kommunikationen ska 
leva vidare in i framtiden. 

– Lärandet slutar inte med gymnasiet, 
säger Inger. Det är aldrig för sent att bör-
ja med AKK. Vi träffar äldre brukare på 
den dagliga verksamheten som gör stora 
framsteg när det gäller kommunikation.

Hela särskolan i Ludvika har inrikt-
ning mot kommunikation och arbetar 
med bilden som stöd. Skolan tar emot 
många studiebesök och har inspirerat 
flera andra skolor. ”Pekkartan – en väg 
till kommunikation” är namnet på en 
DVD som visar skolans metoder och ar-
betssätt kring AKK i vardagen. 

I filmen medverkar rektor, lärare, för-
äldrar, syskon, och elever på skolan. 
Filmen har visats på universitet, högsko-
lor, habiliteringar, för assistentgrupper 
och på skolor runt om i landet.

Inger berättar om hur viktigt det är att 
eleverna är delaktiga i det som sker. På 
det sättet togs även Föräldrakraft emot. 
Alla elever och personalen var informe-
rade i förväg. Lärarna visade upp tid-
ningen och en symbolbild för tidning 
när de presenterade mig som reporter.

Den här måndagen började med att 
Inger hade ett samtal med sina elever som 
med hjälp av pekkartor berättade om vad 
de gjort i helgen och pratade om vad som 
ska hända under veckan. 

Julia, som är 15 år, kommunicerar 
med tecken och pekkarta. Inti är 19 år 
och ser fram emot att ta studenten nästa 

år. Han kommunicerar med pekkarta 
och har även en Handifon, en handda-
tor med telefonfunktion. Johan, 15 år, 
kom senare den här dagen.  Johan är ta-
lande och använder inte pekkarta.  

– Jag är lite vinglig idag, säger han. Jag 
var trött och behövde vila på förmidda-
gen.

Johan har epilepsi  och hade haft an-
fall på natten.

Julia och Inti berättar att dom ska till 
korttidshemmet i helgen. Inti vill ringa 
dit och fråga vem som ska jobba i hel-
gen. Inger hjälper honom, håller mobi-

”Vi vill visa   
Text: Katarina Nyberg
info@faktapress.se

K
Julia tränar läs- och skriv med hjälp-

medlet BaBar.

Marcus kommunicerar med ögon och 

smil.

Marcus visar vad han tycker med pek-

mattan.
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len så att han kan höra vad personalen 
på korttids svarar. Inti använder sin pek-
karta för att ställa frågor och Inger blir 
hans röst. 

Julia tecknar och säger att ”vi ska göra 
en resa till Borlänge med korttids och då 
ska vi gå på restaurang!”. Hon berättar 
också att hon praktiserar i skolans mat-
sal varannan fredag, något som hon 
verkligen gillar. Hon tar hand om dis-
ken, duschar smutsiga tallrikar i plast-
backar och hjälper även till med att göra 
sallad. Inti gör praktik i sporthallen på 
måndagar.

Inti är en initiativrik person. Han och 
klassen har med hjälp av symbolskrift 

skrivit brev både till statsministern och 
prins Carl Philip. Det ledde till att 
Fredrik Reinfeldt gjorde ett besök på 
skolan i maj förra året, i samband med 
att han var i Ludvika.

Och Carl Philip skrev ett svarsbrev 

som sitter på anslagstavlan i klassrum-
met. Inti är också ett riktigt Idol-fan och 
har koll på alla auditions. Nu vill han ha 
med teveprogrammet Körslaget i sin 
pekkarta. 

– Att få in aktuella bilder och symboler 
i pekkartan är viktigt för att kunna hänga 
med i kommunikation om det som rör 
sig i tiden, säger Inger. 

Förutom pekkarta har varje elev en 
personlig pekpärm där var och en sätter 
in bilder och symboler utifrån sina in-
tressen.

Under förmiddagen spelar Ingers 
grupp Yatzy en stund.

– Det är mycket man kan lära sig när 
man spelar ett spel, säger Inger. Siffror, 
antal, samspela, vänta på sin tur och föl-
ja regler.

Nu larmar Intis Handifon att det snart 
är dags för lunch.

Varje torsdag är det klassmöte. På ett 
sådant möte för några veckor sedan togs 
ett gemensamt beslut om att göra en 
skolresa. Efter omröstning blev det en 
resa till Falun med övernattning på ho-
tell. Julia visar på kalendern att det blir 
den 19 maj. 

– Jag ska ta med mig pengar för jag ska 
shoppa, säger hon med hjälp av sin pek-
karta. 

Hur mycket pengar var och en ska få ta 
med sig, ja det blir en fråga för nästa 
klassmöte. 

– Vad bra att du tog upp det för det har 
vi glömt att prata om, säger Inger.

Skolresan ska planeras. Vad ska man 
hitta på? Inti föreslår ett besök på turist-
byrån i Ludvika. Där kan klassen få in-
formation om vad som händer i Falun.

– Eleverna är delaktiga och får hjälp 
med att planera framåt i tiden, säger 
Inger.

Resten av lektionen ägnas åt att jobba 
med symbolbilder på pekkartan, att 
matcha symboltext mot foton. Var finns 
till exempel symbolbilden för ”pojken 
klättrar i trädet?”. Eleverna tränar på pre-
positioner. ”Flickan sitter under gungan” 
eller ”Flickan sitter på gungan”. 

I träningsskolan har Marcus, tio år, lek-
tion med specialpedagogen Kristina. 
Marcus assistent Sanna är också med. 

– Hur känner du dig idag? undrar 
Kristina.

Marcus svarar med ögonrörelser mot 
en symbol på pekkartan:  Ledsen. 

Kristina använder ett hjälpmedel 
som heter ”Big Mack” och talar in: 

  att det går”

Intis ständiga följeslagare är pekkartan och handdatorn Handifon.

”Inti och klassen har 
skrivit brev till 
statsministern och 
prins Carl Philip med 
hjälp av symbolskrift.”
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”Idag känner jag mig lite ledsen”.
Sedan är det Marcus tur att svara 

genom att trycka på ”Big Macken” så att 
Kristinas röst hörs. Men det är Marcus 
som talar. Kommunikationen mellan 
Kristina och Marcus fortsätter. Han be-
rättar genom ”talande mattan” att han 
varit på korttids i helgen och vad han 
gjorde där. Han såg en film om ekorren 
Alvin. Och han har blåst såpbubblor. 

Till slut väljer Marcus i sin pekkarta en 
av fyra melodifestivallåtar som han vill 
höra. Det blir tjejgruppen Calaisa. När 
musiken hörs ler Marcus omedelbart.

– Hur känner du dig nu? frågar Kris-
tina. Känns det bättre?

Marcus ögonrörelser söker symbolbil-
den Glad.

Sist den här dagen var det samtalsgrupp. 
Två elever från träningsskolan deltog, 
Marcus som är talande och Christoffer 
som använder pekkarta. Den här gången 
samtalade eleverna kring vad de gillar att 
göra på fritiden, de använde sig av ”talan-
de mattan” .

Att få kommunicera i grupp där det 
finns både talande och icke talande 
elever är mycket positivt, menar lärar-
na. 

– Vi använder oss av olika kommuni-
kationshjälpmedel, säger Kristina. Nack-
delen med tekniska saker är att de ska 
skötas, laddas och uppdateras. Ibland 
går dom sönder och ska iväg på service. 
Det kan ta tid.

Det är inte så roligt om en elev kom-
mit igång med hjälp av ett tekniskt hjälp-
medel – och så bara försvinner det och 
är borta i flera månader om det vill sig 
illa.

Ett hjälpmedel som lärarna uppskat-
tar och ofta använder är en helt vanlig 
digitalkamera. Med den kan man doku-
mentera och fylla på bildförrådet och 
pekkartorna.

Inger berättar att man bestämde sig för 
att göra filmen ”Pekkartan – en väg till 
kommunikation”. Filmen är till nytta för 
alla i nätverket  runt eleverna/brukarna. 

– När jag började här för tio år sedan 
insåg jag att assistenten var den som för-
stod eleven bäst och att det fanns ett 
stort behov av kommunikation.

Inger och Kristina inledde ett samar-
bete med en logoped och ur det har 
kommunikationssätt som kompletterar 
varann växt fram. Det är pekkartor och 
talapparater uppbyggda med individu-
ellt anpassade bildsystem.

– Pekkartorna är uppbyggda från vän-
ster till höger, enligt läsriktningen, säger 
Inger. Varje symbol på kartan har en text 
under sig, vilket underlättar för samtals-
partnern att tolka bildsymbolen. Det är 
viktigt att bekräfta vad eleven säger så att 
det blir tydligt att jag förstått.

– Tänk vilken värld som öppnar sig 
när man kan göra sig förstådd! säger 
Kristina. Att äga sin kommunikation tar 
bort destruktiva beteenden. Det är så lätt 
att andra bestämmer. Den som vill ha en 
svordom i sin pekkarta har självklart rätt 
till det. Och att ha pekkartan med sig 
överallt är minst lika viktigt som att ha 
en rullstol. ●

Beställ DVD!
DVD:n ”Pekkartan – en väg till 
kommunikation” kan beställas från 
inger.andersson@ludvika.se eller 
kristina.

Fortsättning från föregående sida

Alla i klassen ser fram emot den gemensamt planerade skolresan till Falun. Julia visar på kalendern när det ska äga rum. 

I bakgrunden läraren Inger Andersson.

”Med en helt 
vanlig digitalkamera 
kan lärarna 
dokumentera och 
fylla på bildförrådet 
och pekkartorna.”
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lipp! säger 
mobilen – ett sms 
landar.  ”Ska vi ta 

en fika?”
Den som ställer frågan 

klickade på en bild med en 
kaffekopp och en bulle. I 
mottagarens mobil syns 
frågan som vanlig text.

Att skicka sms, ”messa”, via 
mobilen är ett självklart sätt 
att kommunicera för de allra 

flesta. Korta meddelanden 
som snabbt förmedlar mer 
eller mindre angelägen 
information. För den som 
har kognitiva svårigheter, 
eller har svårt att kommuni-
cera, är det inte lika lätt.

Det vill Messa-projektet 
ändra på. Handdatorer eller 
telefoner med specialprogram 
och ett individuellt symbol-
språk underlättar vardagskon-
takter. Personer med kognitiva 
funktionshinder kan på egna 
villkor använda sms för att 
utföra aktiviteter som förenk-
lar vardagen och bli mer 
självständiga. Det handlar om 
mobiltelefoni, att planera och 
hantera sin kalender. Mobilen 
kan också användas för 
uppläsningsstöd.

”Messa med symboler” är 
det fullständiga namnet på 
projektet som FUB, Före-
ningen för utvecklingsstörda 
barn, ungdomar och vuxna, 
DART – Västra Sveriges 
kommunikations- och 

data resurscenter för personer 
med funktionshinder, 
SPRIDA kom munikations-
center och Hjälpmedels insti-
tutet driver med stöd från 
All männa Arvs fonden. 

Det gäller att hitta metoder 
för den som inte kan använ-
da mobil eller har svårt att 
telefonera över huvud taget. 
Metoderna kan också passa 
för personer med läs- och 
skrivsvårigheter.

Handifon, ImageTalk och 
MicroRolltalk är hjälpmedel 
som används i projektet. Det 
är inte helt nya hjälpmedel 
men de erbjuder möjligheter 
som  inte fått genomslag i 
praktiken. 

– Vi formar en metod att 
använda dessa hjälpmedel 
beroende på individens 
behov. De åtta personerna 
som deltar i projektet har 
olika typer av kognitiva funk-
tionshinder. Vi följer dem 
under ett år och utvärderar 
under tiden hur hjälpmedlen 

fungerat.
De åtta 

personerna 
har samtliga 
en stödperson 
i vardagen 
som deltar 
aktivt i 
projektet. 

Det kan 
vara en 
personlig 
assistent eller 

en anhörig. En förskrivare av 
hjälpmedel finns också med. 

– Stöd personer och förskri-
vare får utbildning i och med 
sitt engagemang i projektet, 
säger Margret Buchholz. De 
får går en kurs och de lär sig av 
sitt arbete i projektet. Brist på 
kunskap hos förskrivare om 
intressant teknologi kan idag 
vara ett hinder för att nå ut 
med information till brukare. 
Vi tror att Messa-projektet är 
ett bra sätt att förbättra och 
sprida kunskap om hur man 
kan använda sms när man inte 
kan läsa och skriva. ●

elicia Åström, nyss 
fyllda 15, är en av 
fyra användare i 

Örebro som ingår i Messa-
projektet. Att kunna medde-
la sig via sms gör henne mer 
självständig och fri.

– För mig känns det 
tryggt att Felicia kan messa 
mig när hon vill utan att 
behöva be om hjälp från nå-
gon i omgivningen, säger 
mamma Greta Åström. 

Felicia har diagnosen atypisk 
autism och utvecklingsstör-
ning. För några år sedan var 
familjen på läger i Skåne. De 
träffade en annan familj vars 
dotter hade fått ett slags 
minidator på prov. 

– Den verkade jättebra och 
familjen var väldigt nöjd, 
berättar Greta. När vi kom 
hem tog vi kontakt med 
habiliteringen för att höra 
om Felicia kunde få pröva 
något liknande. Men vi fick 
inget svar då.

Felicias föräldrar ville inte 
vänta utan köpte själva en 
enklare mobil med fyra 

knappar till dottern. 
– Hon var inte särskilt 

förtjust i den. Hon ville ha en 
tuffare mobil, som syskonen 
har.

– Efter ett tag hörde 
habiliteringen av sig och 
undrade om vi ville vara med 
i Messa-projektet. Ja visst 
ville vi det!

Men det var inte bara att bör-
ja sms:a på stört. 

– Det här är något som 

måste jobbas in, det finns en 
startsträcka, säger Greta. 
Under ett drygt halvår var jag 
och Felicias lärare på utbild-
ning i flera omgångar. I 
höstas fick hon sin telefon, så 
hon har inte haft den så 
länge.

– Fram tills Felicia var fyra 
år hade hon inget egentligt tal. 
När lillasyster Minna började 
prata hängde hon på och idag 
pratar hon för fullt. Men för 
utomstående kan det vara lite 

svårt att förstå allt hon säger. 
Det som hjälpt Felicia mest 

i sin utveckling, förutom 
familjen och vänner, är 
bildstöd.

I skolan skriver Felicia med 
bilder i sin dator, hon använ-
der ett program som heter 
Klicker. Bilderna ligger i me-
nyer och undermenyer som 
hon lätt hittar i. Mobilen, el-
ler rättare sagt den lilla da-
torn, som ingår i Messa-pro-
jektet heter MicroRollTalk 
och sättet att arbeta med den  
bygger på samma princip 
som programmet i skolda-
torn.

– Skolan har lagt in på 
schemat att Felicia ska träna 
att messa. Då messar hon 
mig och det jag svarar hör 
hon läsas upp av en röst.

– Felicia är jätteglad för sin 
mobil. Mobil för ungdomar 
är ju ungefär lika nödvändigt 
som att andas. Nu har hon en 
mobil med cool ringsignal 
och kan messa med sina 
syskon. Hon är faktiskt den i 
familjen som har den 

Messa med symboler gör livet lättare

Felicia har den coolaste telefonen

Margret 

Buchholz. 
Foto: Kristin 

Thunberg

Mobilen, eller rättare sagt 

handdatorn, som ingår 

i Messa-projektet heter 

 MicroRollTalk

Felicia messar i soffan. Från vänster syskonen Minna, Ras-

mus och Smilla, sju månader. Foto: Greta Åström.

B
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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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ina Dalnäs Lyckhage, 
15, har en grav cp-
skada. Hon har ett 
stort ordförråd, kan 
förstå men inte prata. 
Så hon behöver hjälp 

med sin kommunikation. 
Det har hon fått, tack vare en 

ögonstyrd dator och ett enkelt hjälp-
medel, Pratis, som hon kan ha med sig 
överallt.

Nu kan hon kommunicera självständigt 
via datorn, helt utan hjälp. Som alla an-
dra tonåringar kan hon surfa, chatta och 
titta på bilder utan att någon annan är 
inblandad. För den som har ett svårt 
funktionshinder och ständigt är beroen-
de av andra människor blir detta ett rik-
tigt lyft i tillvaron. 

Lina är en aktiv tjej som gillar att ta en 
fika med kompisar, att gå på fester, kon-
serter och shoppa. Hon är med i en dra-
magrupp och drömmer lite om att bli 
skådespelare. Eller författare. Lina skri-
ver gärna dikter och har även skrivit en 
låttext, ”Se på mig nu”.

Ögonstyrningsprogrammet öppnar 
helt nya möjligheter. När Lina vill 
skicka ett sms, till exempel, så koncen-
trerar hon blicken från bokstav till bok-
stav på skärmen och bildar de ord hon 
vill. Med hjälp av ögonrörelser blädd-
rar hon runt på datorn och kan visa 
bilder på kompisar, utflykter och myck-
et annat.

Linas föräldrar insåg tidigt att det inte 
var några problem med hennes tanke-
verksamhet och har hela tiden jobbat på 
att hjälpa henne att kommunicera. I fyra-
årsåldern började hon använda Bliss, ett 
symbolspråk som funnits i många år. Det 
innebar ett stort kliv vad gäller kommu-
nikation och har betytt mycket för Lina. 

Nu tar hon nästa steg, mot större själv-
ständighet i vardagen och i kontakterna 
med omvärlden. Det gör hon inte bara 

med hjälp av ögonstyrning via dator. 
Hon använder sig också av ett helt odigi-
talt kommunikationshjälpmedel som fa-
miljen kallar Pratis. Det är en kartongbit 
med färger och bokstavsgrupper som 
hon kan ha med sig överallt. 

– Pratis är en enkel och genialisk upp-
finning av en norsk kvinna, Anette 
Diesen. Den är suverän att ha med sig 
och använda i alla sammanhang, säger 
Linas mamma Lena Dalnäs. Jag önskar 
att fler kände till den, för den är så bra!

Ögonstyrning 
och Pratis 
bästa mixen 
för Lina

L

Lina Dalnäs Lyckhage bor med 

sin familj i Göteborg. Hon är en 

aktiv tjej med många intressen 

och ett stort behov av 

kommunikation.  Foto: Lena Dalnäs

Tel: 013-71270           www.hargdata.se
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Barbro Magnusson, leg logoped
Vanstad Solhäll, 273 70 Lövestad 
Tel/fax 0417-511 575, www.bam-sprak

Godkänd som kommunikations-
hjälpmedel i många landsting!

Teckenkommunikation 
GRUNDORDBOK 

Ny upplaga 2008!

Innehåller nu 1 460 uppslagsord!
Pris: 275:- + moms
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Så här använder Lina sin Pratis: En as-
sistent sitter mittemot henne och håller 
upp Pratis. Lina tittar på en bokstav i ta-
get. Genom en lucka i kartongen följer 
assistenten hennes ögonrörelser. 

Kombinationen ögonstyrd dator och 
papptillverkad Pratis med assistans byg-
ger båda på kommunikation via ögonrö-
relser. Lina kan kommunicera såväl i cy-
berrymden som i vad som brukar kallas 
IRL (in real life), det verkliga livet. ●

Att kunna styra sin 
tillvaro med ögonrörel-
ser gör stor skillnad för 
den som har ett svårt 
funktionshinder.

Om man som 15-åriga 
Lina gillar musik så går 
det faktiskt att fånga 
gitarrackorden med 
blicken.

”Att styra dator med 
ögonen” är ett femårigt 
EU-projekt som startade 
2004. 

– Det handlar om att 
utveckla styrning via 
ögonen vilket innebär 
utveckling av teknik och 
nya programvaror och 
även utveckling av 
befintliga programvaror. 
Vi testar personer som är 
intresserade och jobbar 
sedan vidare med indivi-
duella anpassningar, säger 
Eva Holmqvist, arbets-
terapeut på DART, 
Kommunikations- och 
dataresurscenter i 
Göteborg. Hon är 
samordnare i projektet.

Hitills har ett fyrtiotal per-
soner provat ögonstyrning 
hos DART som är ett cen-
ter för barn, ungdomar 
och vuxna med funktions-
hinder. 

– I samband med testet 
kollar vi personens sätt 
att titta för att ta reda på 
om ögonstyrning över 
huvud taget fungerar. Vi 
gör testet på ett lustfyllt 
sätt, de allra flesta brukar 
tycka att det är roligt. Det 

kan vara att spela musik, 
att ta gitarrackord för att 
själv skapa musik eller att 
spela spel.

Ögonstyrning är ett 
hjälpmedel för personer 
med svåra rörelsehinder 
och utifrån testresultatet 
avgörs om personen 
ifråga kan gå vidare. 
Testet visar i vilken grad 
man kan se och tolka 
bilder. 

– Styrning med ögonen 
kan fungera även om 
tolkningsgraden är låg. 
En del visar hög grad av 
igenkänning och kan få 
ett brett utbud av möjlig-
heter, säger Eva 
Holmqvist. 

Vad kan man då göra 
med hjälp av ögonstyr-
ning? Spela spel utan 
hjälp av någon annan och 
då bli man en mer aktiv 

spelare. Kommunicera 
via dator, mail, sms. Surfa 
på internet. Man kontrol-
lerar sin omgivning utan 
att vara beroende av 
andra: slår på teven, 
öppnar dörrar, släcker 
och tänder lyset. Och 
mycket, mycket mer. 
Graden av självständighet 
ökar starkt.

Ögonstyrningssystem 
finns nu att få som hjälp-
medel. Ett sådant system 
är ganska dyrt idag, kostar 
ungefär som en permobil.

– Ny teknik brukar bli 
billigare med tiden, säger 
Eva Holmqvist. Vi hoppas 
att det blir så. Kommuni-
kation är lika viktig som 
att kun na ta sig fram rent 
fysiskt. Att ha möjlighe-
ten att göra självständiga 
val och kunna påverka 
och styra sitt liv. ●

En av Linas dikter:

Visst gör det ont när våren 
kommer

och kärleken väcks till liv, 
och ens hjärta är krossat

Visst gör det ont när alla 
håller om varandra, och 
skrattar tillsammans

och man har ingen
Ingen att hålla om
Ingen att skratta med

Lina Dalnäs Lyckhage

Det är blicken som bestämmer

Ett helt odigitalt hjälpmedel är Pratisen. Här pratar 

Lina med assistenten Lisa.
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Fördjupad 
kommunikation 
via samtalsmatta

amtalsmatta, Talking 
Mats, är en metod och 
ett redskap som 
utvecklats av logope-
den Joan Murphy på 
Stirling University i 

Skottland. Precis som namnet säger 
är det en matta med vilken personer 
som har kommunikationssvårigheter 
får stöd i att uttrycka sina åsikter med 
hjälp av bilder. 

Syftet med mattan är att förbättra möj-
ligheterna för barn, ungdomar och vux-
na med kommunikationssvårigheter 
och kognitiva funktionsnedsättningar 
att bli mer delaktiga i vardagligt socialt 
liv och olika sorters beslut.

– Det är bra att börja tidigt med sam-
talsmatta, säger logoped Gunilla Thun-
berg, DART kommunikations- och da-
taresurscenter i Västra Götalands regio-
nen.

Hennes son Alfred är 14 år. Han går i 
särskolan och har använt samtalsmattan 
vid utvecklingssamtal och vid besök i 
skolhälsovården.

– Mattan är ett specifikt redskap som 
används när det är särskilt viktigt att få 
fram vad man tycker, när man möter 
andra i en svårare kommunikations-
situation.

Gunilla menar att metoden med sam-
talsmattn är bra för alla barn, med eller 
utan funktionshinder. 

– Kommunikationen blir så tydlig. 
Barn kan ha svårt att hålla uppmärk-
samheten, mattan är konkret och gör 
dem mer koncentrerade. Det blir ju även 
en social träning. För yngre barn gäller 
en lägre samtalsnivå. ●

”Vi lär oss mer om varandra”
sabella Manfredsson, sex år, 
har diagnosen Downs 
syndrom. Hon har nyligen 

börjat prova på samtalsmatta och 
tycker det är jätteroligt.

– Det är också intressant för mig, säger 
mamma Cecilia Manfredsson. Jag tror 
att jag vet vad hon tycker om saker och 

ting. Men nu får jag veta att det inte 
alltid är så som jag tror.

Ett exempel på det är att Cecilia 
trodde att Isabella tyckte om att sitta vid 
datorn. Men det gjorde hon inte, visade 
det sig när dom använde samtalsmattan.

– Orsaken till att hon inte gillar datorn 
ligger nog mer på att syskonen ofta kivas 
om att få sitta där, så det blir ett obehag 

S

Logoped Gunilla Thunberg och 

sonen Alfred planerar gärna till-

sammans med hjälp av sam-

talsmattan.       Foto: Lisa Thunberg

I

BÄTTRE STRUKTUR. Telefonen Handifon har kommit i en ny 
version med inbyggd kamera som har nya funktioner som 
underlättar att använda bilder som ett stöd för personer med 
kognitiva funktionsnedsättningar. 

– Kamerafunktionen har förenklats 
med bättre struktur och tydligare knap-
par, berättar Ulf Forsell hos leverantören 
Gewa.

Kameran kan användas på många sätt i 
telefonens olika funktioner för kalender, 
SMS, kontakter och så vidare.

– Många har frågat efter de här möj-
ligheterna, berättar Ulf Forsell. ●

Handifon med inbyggd kamera
NÄTVERK FÖR NY TEKNIK. Lina på sidan 48 använder sig av 
ögonstyrningssystemet MyTobii som bygger på att en speciell 
skärm avläser ögonrörelser med hjälp av en särskilt utformad 
programvara. Med ett sådant system kan brukaren kommu-
nicera, skriva, mejla och spela spel. Program för ögonstyrning 
fungerar så att man flyttar en muspekare med ögonrörelser. 
Brukaren tittar på den bokstav på skärmtangentbordet som 
hon/han vill skriva. Det är också möjligt att skriva med 
symboler och bilder. I EU-projektet Cogain finns även andra 
ögonstyrningssystem. 

Cogain är ett kompetensnätverk som arbetar för att 
utveckla ögonstyrningsteknologi och anpassningar för 
personer med funktionshinder. Nätverket involverar brukare 
och gör forskningsresultat och anpassningar tillgängliga. ●

EU-projekt utvecklar ögonstyrning
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för henne. Vi ska försöka skaffa en egen 
dator till Isabella.

Isabella har nu en lägre nivå i använd-
ningen av samtalsmattan. När hon 
uttrycker vad hon tycker så är det med 
tre alternativa svar: bra, sådär och 
dåligt.

– Vi har några teman som vi samtalar 
om, säger Cecilia. Dels är det om att 
leka och då har vi olika symbolbilder 
inom det området. Som docka, cykel 
eller pussel. Vi har också temat djur 
och temat fritid, som är lite mer 
avancerat.

Där visade det sig att Isabella trodde 
saker om mamma som inte stämde. 

– Hon trodde att jag inte gillar att laga 
mat, men det gör jag verkligen. Isabella 
kanske grundade sin uppfattning på 
någon stressig vardag när jag varit 
irriterad i samband med att få till en 
måltid.

Syskonen har också intresserat sig för 
samtalsmattan. Vid ett tillfälle satte sig 
storasyster spontant med Isabella och 
använde mattan och tyckte det var kul.

– Jag har också märkt att Isabella 
börjat använda omdömena bra, sådär 
och dåligt vid andra tillfällen, när inte 
mattan är med.

Barn som har funktionshinder och 
svårigheter med kommunikation kan 
ofta få utöva aktiviteter som de inte 
gillar, därför att man anser att det är bra 
för deras utveckling.

– Isabella rider och det är hon inte så 
förtjust i, jag tror hon tycker det är 
ganska tråkigt. Det har hänt att hon 
somnat i sadeln. Det kanske vi kan prata 
om med hjälp av mattan och se vad som 
kan göras så att det blir roligare.

Eftersom Cecilia använder tecken som 
stöd i kommunikationen med Isabella 
tycker hon att det skulle vara bra om 
tecknet för symbolen stod på baksidan 
av bilden. Med rätt teckenstöd blir 
kommunikationen via samtalsmattan 
ännu tydligare. ●

”Hon 
trodde att 
jag inte 
gillar att 
laga mat.”

TELEFON OCH LARM. Alleato utvecklar ett nytt mobilt 
larm och enkel mobiltelefon för barn och unga med 
funktionsnedsättningar. Under sommaren provkörs den 
nya ”trygghetstelefonen” av olika användare. Någon testar 
den som mobiltelefon, andra som larm.

– Vissa är också rymningsbenägna och behöver kunna 
spåras av oroliga närstående, berättar Susanne Persson på 
Alleato. 

– Samma produkt används också i ett annat projekt där 
servicehunden larmar om deras matte eller husse får ett 
epilepsianfall.

Mobilen är smidig att ha med sig eftersom den är lätt 
och inte är större än en tändsticksask. Man kan han den på 
handleden eller i ett halsband. Den har fyra knappar som 
förprogrammeras för att skicka SMS eller ringa till utvalda 
telefonnummer. Man pratar i mobilen som om den vore 
en högtalartelefon. 

Telefonen fungerar med vilket mobiltelefonabonne-
mang som helst, men om man har ett abonnemang med 
positioneringstjänst kan man via webben se ”ungefär” var 
bäraren befinner sig. ●●

Läs mer på www.alleato.se

Med Alleatos nya mobil kan 

man via webben ha koll på 

var bäraren befi nner sig.

Trygghetstelefon 
provkörs i sommar

Om du vill utvecklas 
genom att ha roligt!

Intresserad?

Kontakta oss:
Telefon: 031-502745 
stegen@brackediakoni.se
www.brackediakoni.se

Stegen
Förskola & TräningCenter
- med konduktiv pedagogik.

Nyhet – en enkel
mobil, nu med SMS

Stora knappar gör den enkel att 
använda och färgdisplayen har 
stora och tydliga tecken.
Pris 1 500 kr

Läs mer om telefonen på:
www.iris.se/internetbutik

Med Doro HandleEasy 330gsm är det 
enkelt att ringa och att hantera SMS.
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Fler vänner 
via mejl

arn vill ha kontakt 
med barn. För barn 
med funktionshinder 
är det inte så lätt. 
Deras nätverk består 
ofta av vuxna. Men nu 

öppnas nya dörrar.

Anett Sundqvist forskar om barn och 
ungdomar som använder alternativ och 
kompletterande kommunikation, AKK. 
Ett delprojekt handlar om att utöka bar-
nens sociala nätverk. Kommunikation 
via mejl blir en möjlig väg att hitta och få 
fler vänner och även att stimulera och 
utöka den kommunikativa kompeten-
sen.

Anett Sundqvist är logoped och dok-
torand vid Institutet för Handikapp-
vetenskap vid Institutionen för Beteen -
de vetenskap och Lärande vid Linköpings 
Universitet.

Hon undersöker hur barnen förstår 
sociala situationer, hur de blir förstådda 
och hur deras kommunikationssituation 
ser ut.

– Vad jag har sett är att barn med funk-
tionshinder ofta har ett begränsat nät-
verk av jämnåriga men ett stort nätverk 
av vuxna. Det är viktigt att de får fler 
kontakter med barn i liknande situation. 
Tanken på sikt är att barnen ska kunna 
bygga upp kontakter med andra barn 
oavsett funktionshinder eller inte.

För de 12 barn i åldern sex till 12 år, sju 
pojkar och fem flickor, som ingick i pro-
jektgruppen blev möjligheten att kom-
municera via mejl med andra barn en ny 
erfarenhet. Flera av dem hade datorer 
med kommunikationsprogram, men det 
som saknades var ett lätt sätt att använda 
symboler när det gäller mejl. Det pro-
gram som använts i projektet finns ännu 
inte på marknaden. Det är en testpro-
dukt som är under utveckling, säger 
Anett Sundqvist. 

Programmet har givit de 12 barnen 
möjlighet att träffas i ett mejlnätverk. 

– Min studie handlade om att se om 
barnen i gruppen skickade mejl, i hur 
stor omfattning och vad de skrev om.

Många nya kontakter togs i nätverket. 
Alla 12 tog någon ny kontakt. Några 
kände varann sedan tidigare och för dem 
blev detta ett nytt sätt att ha kontakt. 

Studien omfattade 12 veckor. Sedan har 
flera av barnen fortsatt mejla.

– Barnen pratar om sig själva, om sina 
familjer, om sin ålder och om syskon. De 
pratar om vad de tycker om och vad de 
gör på fritiden och i skolan. 

– Mejlkontakterna innehåller mycket 
av social etikett. Man börjar med ett Hej 
och slutar med Hälsningar eller Hoppas 
på ett svar. Det här är för många av bar-
nen ny och viktig kommunikation att 
använda sig av.

Efter hand lär barnen känna varann 
och relaterar till och ställer frågor som 
grundar sig på vad de nu vet om mejl-
kamraten. 

– Första stegen till att forma en vän-
skap är tagna och den sociala etiketten 

blir underförstådd. Man kanske inte 
börjar ett mejl med ett hej utan går mer 
direkt på, som till exempel ”Är du där?”. 
Fortsatt kontakt bygger på att man har 
något gemensamt.

Programmet som använts i projektet, 
WWAC (World-Wide Augmentative and 
Alternative Communication), har ut-
vecklats via ett EU-projket för att göra 
internet åtkomligt för personer med 
språk- och kommunikationssvårigheter. 
Symbolanvändare skriver sina mejl med 
hjälp av symboler och inkommande mejl 
ses som symboler, text eller lyssnas på 
via digitalt tal.

 När nätverket startade fick var och en 
i gruppen en bok med bilder på alla del-
tagande och deras mejladresser. Inga an-
dra uppgifter gavs. Utifrån bilden väljer 
man vem man vill ta kontakt med. 

– Det kom också frågor från barnen 
om programmet, säger Anett Sundqvist. 
Någon ville till exempel testa att skicka 
en hälsning till alla i nätverket. Det fick 
vi lösa. Någon saknade symbolen för fyr-
hjuling. Barnen kände ett behov av att 
utöka programmet utifrån vad de tyckte 
var viktigt. ●

Ett delprojekt i Anett Sundqvists dok-

torsavhandling handlar om ungas 

möjligheter att kommunicera via mejl 

i vardagen.

”Jag har sett att barn 
med funktions-
nedsättningar ofta har 
ett begränsat nätverk 
av jämnåriga men ett 
stort nätverk av vuxna. 
Det är viktigt att de får 
fl er kontakter med barn 
i liknande situation.”

B
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ad är på gång? 
Logoped Håkan 
Larsson på Furuboda 
folkhögskola funderar 
över vad den komman-
de tekniska utveck-

lingen för personer med kommunika-
tionssvårigheter kan tänkas erbjuda. 

– Framför allt händer det saker på pro-
gramvarusidan, säger han. Spänn vidden 
när det gäller storleken på datorerna är 
redan stor, alltifrån stationära datorer 
till små bärbara format.

Det här är Håkans vision:
Ett problem är att det är svårt att se på 

skärmarna i dagsljus. Det finns en del 
lösningar och där sker en ständig utveck-
ling. Det blir allt fler mobila system och 
mobilens användningsområden ökar. 
Alla, oavsett om man har funktionshin-
der eller inte, behöver bättre skärmar. 

Gränsen mellan datorer och mobiler 
suddas ut, vilket Sony Ericssons kom-
mande mobiltelefon Xperia X1 är exem-
pel på.

De menysystem vi har idag är föråld-
rade, det bör komma nya sätt att ta sig 
fram till symbolerna. Och nya typer av 
skärmar.

I de program som idag används av per-
soner med funktionshinder jobbar man 
i första hand tvådimensionellt, på bred-
den och höjden. Idag finns joystickar 
som klarar upp till sex dimensioner. Det 
borde vara möjligt att skapa dator-
applikationer med fler dimensioner än 
två för att snabbare komma fram till 
symbolerna.

Personer med utvecklingsstörning kan 
behöva konkreta bläddersystem. Att leta 
i menyer blir för abstrakt.  Här skulle di-
gitala kommunikationsböcker kunna 
utvecklas. Böckerna kan också bli mer 
auditiva genom att man får ut det man 
pekar på som tal. Med en sådan teknik 
blir boken ett värdefullt samtalshjälp-
medel i bärbart format. Tekniken finns 
redan till viss del i talande fotoböcker 
från Rehabmodul.

Utvecklingen på skärmsidan är också 
igång. Det finns tunna skärmar som man 
vecklar ut framför sig på bordet. En så-
dan skärm är lätt att ha på rullstolsbor-
det, till exempel. Alla hjälpmedel som 
inte binder brukaren vid en plats är bra.

Utvecklingen går emot att samtals-
hjälpmedlen fyller flera funktioner. Man 

kan planera, använda kalender och få 
påminnelser om sådant man bör kom-
ma ihåg. Man kan styra sin omvärld på 
olika sätt. Man kan sms:a, mejla och 
ringa.

Än så länge har det handlat 
om att via samtalshjälpmed-
let kunna uttrycka vad man 
vill säga. Men man kan sä-
kert även underlätta möj-
ligheten att förstå muntlig 
information för en person 
som har svårt med detta, 
som i skrivande och berät-
tande i seriesamtal. I ett serie-
samtal ritar och skriver man ett 
samtal i serieform. Därmed får 
samtalet en tydlig struktur, tempot blir 
lugnt och innehållet visas visuellt.

Med hjälp av text eller bild i samtals-
hjälpmedlet kan man förstärka ett sam-
talsämne vilket är till stor hjälp för den 
som har svårt att hålla tråden i ett längre 
samtal. I samtalsapparaterna finns redan 
bilder som förtydligar samtalet. 

För den som vill kommunicera utåt 
gäller det att kunna ta in och använda 
bilder på det man pratar om, som ett dia-
loghjälpmedel. ”Vi ska gå på bio i hel-
gen”, ja då kan det behövas en bild från 
internet på bion och en bild som visar 
vilken film man ska se.

I den nya virtuella världen behöver 
man inte vara så rörlig. Man behöver 
heller inte vara bokstavsanvändare. Det 
går bra att kommunicera ändå, med 
hjälp av symboler eller andra uttrycks-

sätt. 

I den virtuella världen finns 
mötesplatser som Facebook 
där man kommunicerar på 
många sätt. Genom att spela 
spel eller genom musik möts 
människor i den världen.
Datorprogrammen blir 

smartare och kan gissa sig 
fram till vad man vill. För den 
som har svårt med motori-

ken och inte kan peka klart och tydligt 
på en symbol kan datorn känna av rikt-
ningen och anta vad personen vill peka 
på.

Ur ett helhetsperspektiv erbjuder den 
tekniska utvecklingen stora möjligheter 
för personer med grava funktionshinder 
och kommunikationssvårigheter.

– Det finns många drömmar att reali-
sera, säger Håkan Larsson. På Furuboda 
har vi förmånen av att vistas i en miljö 
där många problemställningar dyker 
upp i vardagen. Det är fantastiskt att 
kunna testa nya lösningar som fungerar 
och bidrar till den personliga utveck-
lingen. ●

Framåtblick: Nya skärmar och fler dimensioner

V

”Den tekniska utvecklingen erbjuder stora möj-
ligheter för alla som har grava funktionsnedsätt-
ningar. Det fi nns många drömmar att realisera.”

Gränsen mellan datorer och mobil-

er suddas ut, vilket Sony Ericssons 

kommande mobiltelefon Xperia X1 är 

exempel på.

Håkan Larsson.
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49 GRAM. Världens 
minsta Daisyspelare 
heter Milestone 311 
Daisy och väger bara 
49 gram. Apparaten är 
både Daisy-spelare, 
fickminne och mp3-
spelare. Man byter 
funktion med hjälp av 
de fem knapparna som 
också har röststöd på 
svenska. Iris Hantverk 
säljer den för 4 460 
kronor inklusive moms. ●

Läs mer på www.butiken.iris.se

ABC PÅ PC. Ett datorprogram som kan göra det enklare att 
lära sig läsa är ”ABC på PC”. Det menar i alla fall Karin Ohlis 
som utifrån sina erfarenheter som lärare i 40 år har utvecklat 
detta program för tangentbordsträning.

– Träningen kan påbörjas 
redan innan man har lärt sig att 
läsa, säger Karin Ohlis. Med 
hjälp av upplästa instruktioner 
sker träningen etappvis i 
bokstavsordning. Inlärningen underlättas av att de sju första 
bokstäverna i alfabetet skrivs med vänster hand och de nio 
följande med höger.

– Bokstavskännedom är ett ganska säkert tecken på att 
läsinlärningen kommer att gå bra, säger Karin Ohlis. ●

Läs mer på www.abcpapc.se

MENY I WORD. Det blir allt enklare 
att förvandla artiklar, broschyrer 
och annat informationsmaterial till 
format som passar för personer 
med synnedsättning eller läs- och 
skrivsvårigheter. Ett exempel är 
datorprogrammet Dolphin Easy 
Producer, som 
gör det möjligt 
att skapa 
Daisy-material 
med hjälp av 
talsyntes. 

Programmet 
är en extra-
modul till 
Microsoft 
Word. När man 
har installerat 
Dolphin EasyProducer får man en 
extra verktygsrad och en extra 
meny i Word. Användaren kan 
sedan spela upp innehållet i ett 
dokument eller skapa en Daisy-
produkt. ●

Läs mer på 
www.dolphinse.com/swedish

Vid förfrågningar, kontakta HjälmedelsCentrum Norr på tfn 090-785 7424
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Världens minsta Daisyspelare Datorn till läshjälp

Daisymaterial med 
hjälp av talsyntes

Program-
met är en 
extra 
modul till 
Microsoft 
Word.
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Ågrenska Familjeverksamheten - sällsynta diagnoser

Familjevistelser 2008

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 är en unik, utvecklande mötesplats och ett nationellt kompetenscentrum. Vi be-
driver verksamheter utifrån ett helhets- och livsperspektiv för barn, ungdomar och vuxna 
med funktionsnedsättningar, deras anhöriga samt professionella.
                                                 
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 möjlig-
het 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. 

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 

Alternativ kommunikation är temat för årets 
Kommunikationskarneval som äger rum i Göteborg den 
2–3 juni.  Här är några av de företag som kommer att visa 
upp produkter i samband med konferensen.

Falck Igel AB www.falckigel.se
Funka Nu AB www.funkanu.se
Föreningen Autism Göteborg
GEWA AB gewa.se
Bräcke Diakoni www.brackediakoni.se
Assistansia AB www.assistansia.se
Comfort Audio AB www.comfortaudio.se
Bräcke Östergårdskolan
Hargdata www.hargdata.se
Hjälpmedelsinstitutet www.hi.se
Sweden Assistive Solutions AB
Bam språkteknik www.bam-sprakteknik.se
Frölunda Data AB www.frolundadata.se

Kommunikationskarneval i GöteborgSvart och punktskrift samtidigt
KOMBI. En bläckstråleskrivare som 
kan skriva ut med både bläck och 
punktskrift på en och samma gång 
har lanserats av Iris Hantverk. 

– Det är en unik egenskap som 
gör det möjligt för en punktläsare 
och en svartskriftläsare att ta del av 
samma dokument, berättar 
produktchef Jörgen Andersén på 
Iris.

Skrivaren EmPrint Fire kan även göra så kallade taktila 
färgutskrifter. Enligt Iris är detta den enda skrivaren i världen 
som kan kombinera punktskrift, svarttext och grafik. Priset är 
drygt 66 000 kronor inkl moms. ●

Läs mer på www.butiken.iris.se

BÄRBAR TV. En portabel läs-tv kan göra det 
enklare att se föremål och texter både på nära 
håll och långtifrån. Steller Pocket har en 
kamera som är fristående från bildskärmen 
och kan därför användas på många olika sätt i 
skolan, på jobbet eller i vardagen i övrigt. Den 
väger mindre än ett kilo, kan förstora 40 gånger och har en 
färgskärm på 6,4 tum. Priset är drygt 28 000 kronor inklusive 
moms och leverantör är Iris Hantverk.  ●

Fristående kamera underlättar

Läs våra nyheter på 
www.foraldraft.se
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n mångfald informa-
tionskanaler är bra för 
patienter och anhöri-
ga, men konsumen-
terna måste lära sig att 
vara kritiska och sov-

ra bland budskapen, anser Magnus 
Söderlund som är chef för Centrum 
för konsumentmarknadsföring vid 
Handelshögskolan i Stockholm.

Under många år har han föreläst 
om vilka ”knep” som läkemedelsföre-
tag använder för att påverka vårdper-
sonal att skriva ut just deras produkt.

Magnus Söderlund tycker att dagens 
regler för läkemedelsinformation på 
många sätt är förlegade och menar att 
förbudet mot reklam för receptbelag-
da läkemedel slår fel. 

– Det finns webbsajter som riktar 
sig till professionella men som ändå 
besöks och läses av slutkunderna, all-

mänheten. Det blir konstigt och onö-
digt krångligt om sajterna bara får 
rikta sig till proffs trots att konsumen-
terna går in där. 

– Jag kan tänka mig att många läsa-
re får problem och fastnar eftersom 
informationen är utformad för fack-
män. Om slutkunderna ändå letar 
upp informationen varför ska man då 
inte tillåta att företagen utformar in-
formationen direkt för allmänheten? 
Då kan den bli mer användarvänlig, 
vilket är grunden för effektiv infor-
mation.

– Man måste ha en öppen syn på 
vem som ska få informera om läke-
medel. Man ska vara försiktig med att 
förbjuda något men samtidigt måste 
man göra konsumenterna medvetna. 

Han menar att det kan krävs nya in-
satser från samhället för att konsu-
menterna ska bli bättre på att kritiskt 
granska informationen.

Nya vårdsajterna   

Med nya vårdsajter om diagnoser och behand-
lingar har många läkemedelsföretag blivit sina 
egna medier. Men behövs de nya vårdsajterna? 
Ja, säger Magnus Söderlund, professor på Han-
delshögskolan i Stockholm. Nej, säger en annan 
professor, Björn Beermann på Läkemedelsverket.

Text: Valter Bengtsson
valter.bengtsson@faktapress.se

E

Professor Magnus Söderlund:
1. Titta på flera olika informa-

tionskällor och se vad som skiljer 
dem åt och vad de tillför (”second 
opinion”).

2. Uppfostra dig själv till att bli 
en bra belutsfattare när det gäller 
att handskas med kommersiella 
budskap.

3. Ta reda på vem som är avsän-
daren och vad denne kan ha för 
intressen.

JA!
Professor Magnus 

Söderlund 

”Uppfostra dig själv”
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– Mycket händer redan idag eftersom 
man inom skolsystemet försöker göra 
barnen till kritiska granskare. Det finns 
till och med de som tycker att det blir för 
mycket av kritisk granskning och för lite 
av fakta i skolan. 

Yngre människor är i vart fall, i allmän-
het, bättre på att ta till sig och utvärdera 
stora mängder information.   

– Yngre behandlar kommersiell infor-
mation på ett annat sätt än äldre. De är 
uppväxta med mobil och pc och har sko-
lats in mycket tidigare i den kommersiel-
la världen. De tål mer information.

– Ett klassiskt argument mot reklam  
har varit att den lurar människor köpa 
saker de inte behöver, men forskning vi-
sar att man kan hävda att ett samhälle 
fullt med reklam fostrar fram beslutsfat-
tande och en vana att kritiskt handskas 
med kommersiella budskap. 

Magnus Söderlund ser många exem-
pel på marknadsföring som befinner sig 

i ett ingenmansland mellan redaktionellt 
material och reklam. Exemplen finns på 
webben, i tv-program och i tidningar. 
När reklam börjar likna redaktionellt 
material är det viktigt att ha en tydlig av-

sändare, för att mottagaren ska ha en 
chans att bedöma vilket syfte informa-
tionen kan ha.

– En grundregel i marknadsfö rings-
lagen är att det klart framgår vem som är 
avsändare, säger Magnus Söder lund.

Han påminner om att risken för att re-
klam ska vara instoppad i redaktionellt 
material har ökat och detta skapar för-
virring.

– Det finns massor av gråzoner. Alla 
förstår att medier måste ha reklamintäk-
ter men om det smetar av sig på det reda-
tionella innehållet kan man fråga sig var-
för man ska konsumera mediet, säger 
Magnus Söderlund, som exemplifierar 
med ett tidningsreportage om månland-
ningar, där texten innehöll mycket infor-
mation om vilka klockor som användes 
samtidigt som reklam för klockor fanns i 
anslutning till reportaget.

Om läkemedelsföretag inte vill 
jobba i gråzonen men ändå sprida 

 – behövs de?

Ta betalt eller rata
- två förbund med 
två olika strategier
Föräldrakraft har pratat med patientor-
ganisationer om deras syn på de nya 
vårdsajterna och funnit två olika 
strategier:
1. Diabetesförbundet puffar för några 
av industrins webbsajter men tar betalt 
för detta, som om det handlade om en 
annons. 
2. Astma och allergiförbundet ratar 
industrins sajter och har istället skapat 
den egna sajten Allt om allergi som bara 
är öppen för de egna medlemmarna.

NEJ!
Professor Björn 

Beermann

Professor Björn Beermann ger 
följande råd till patienter och 
anhöriga som söker information på 
läkemedelsföretagens webbsidor?

– Ta fram information från flera 
olika företag om samma ämne och 
jämför sedan. Om uppgifterna 
stämmer överens talar det för att 
det är bra information. Om 
budskapen skiljer sig åt måste man 
vara skeptisk till kvaliteten.

”Jämför informationen”
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Det 
gäller 
att kunna 
sovra.
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Diabetesförbundets ordförande 
Margareta Nilsson är positiv till 
läkemedelsföretagens webbsajter, 
även om hon i första hand rekommen-
derar förbundets egna webbsidor på 
diabetes.se där det också finns 
specialsidor om ”Ung diabetes”. 

– Företagens webbsajter granskades när 
vi lade upp länkar till dem för några år 
sedan, men vi har inte granskat dem ny-
ligen, säger Mar gareta Nilsson.

Vid en snabbtitt på sajterna gör Mar-
gareta dock bedömningen att företa-
gens informationssajter håller en hög 
klass. 

– Företagen har ju pengarna som be-

hövs för att göra bra webbsajter, pengar 
som vi inte har. Det ligger också i deras 
intresse att ge bra information, för att de 
inte ska få dåligt rykte. 

Det är inte vilka sajter som helst som 
Diabetesförbundet länkar till utan en 
sovring har gjorts. Länkarna till företa-
gen betecknas också som annonser och 
kostar en slant för de företag som syns.

– Ja, vi ser det som annonser men vi 
har ändå gjort ett urval. 

Har man nytta av att gå in på läke-
medelsföretagens webbsidor?

– Ja, där finns mycket bra information 
och företagen har kompetent personal 
men samtidigt måste man tänka på att 
deras uppgift är att förhärliga företagen. 

bra kunskap om exempelvis diabe-
tes, hur ska man då göra?

– Fortsätt att jobba som nu med att ex-
empelvis publicera webbsajter. Det finns 
en stor kunskapstörst när det gäller all-
varliga sjukdomar så allt som tillför in-
formation är bra. Alternativet, att det in-

te finns lättillgänglig information är 
inte bra. Det gäller att 
mottagarna av infor-
mation kan sovra i 

innehållet beroende på 
vem som är avsändare 
och hela tiden ha på 
näthinnan att den 
som har framställt 

materialet också har 
ett eget syfte.
Tror du att läsarna 

alltför ofta tar emot infor-
mationen utan att kritiskt 

granska den?
– Det är viktigt att man är extra försik-

tig när mottagaren är i underläge. His-
torien har många exempel på att smarta 
påverkare har upptäckt att människor i 
kris är extra mottagliga för information. 
Den som lider svårt av en sjukdom är of-
ta mer mottaglig än andra för nyheter 
som kanske inger hopp om att slippa 
sjukdomen. Men om man skulle förbju-
da sådan information skulle man ham-
na i ett samhälle som rimmar illa med 
demokratin, där det måste stå var och en 
fritt att uttrycka sin uppfattning och att 
påverka.

Det är förstås inte bara läkemedelsbo-
lag som utnyttjar människors öppenhet 
i krislägen. Magnus Söderlund ger ex-
empel på sjukhus som tiggt pengar till 
forskning från patienter som nyligen 
kommit hem från sjukhuset och fortfa-
rande varit oroliga och uppskakade. 

– Ett annat exempel är att kyrkan sän-
der ut medarbetare till människor i sorg. 
Det kan vara hur vällovligt som helst 
men ändå innebära ett utnyttjande, re-
sonerar Magnus Söderlund. Diabetesförbundet puffar för industrins      

”De vill skapa fördel   Fortsättning från föregående sida

Nej tack. Läkemedels industrins 
webbsajter får tummen ned av Björn 
Beermann, professor på Läke medels-
verket, som vill ha objektiv informa-
tion där man inte kan misstänka 
bindningar. 

– Det ligger i sakens natur att 
industrins webbsidor har information 
som styr mot deras egna produkter.

Björn Beermann rekommenderar istället 
Sjukvårdsrådgivningens hemsida på sjuk-
vardsradgivningen.se som drivs av lands-
tingen och regionerna tillsammans.

– Den är väldigt bra och en kraftfull 
satsning med en budget på 250 miljoner 
kronor och 85 anställda informatörer 
med kvalificerad utbildning. 

Men läkemedelsföretagen har väl 
också resurser och kompetens att ska-
pa information av hög kvalitet?

– Ja, men man får inte veta vem som är 
författare till informationen och vad det 
finns för bindningar till företaget, sådant 
deklarerar man inte.

Räcker det verkligen med Sjukvårds-
rådgivningens webbsajt?

– Den täcker oerhört mycket, men det 
är klart att det finns vissa sjukdomar 
som den inte har information om och i 
sådana fall kan man pröva läkemedels-
företagens sidor. Även på vår (Läke-
medelsverkets) webbsajt finns informa-
tion riktad till patienter om nya läkeme-
del. Apoteket har också pålitlig informa-
tion på sin hemsida.

Men du räknar inte med att indu-
strins webbinformation kommer att 
försvinna?

– Nej, den kommer sannolikt att öka, 
men syftet är alldeles självklart att skapa 

en fördel för det egna företaget.
Fyller dessa sidor ingen funktion?
– Det är högst tveksamt eftersom vi 

har denna stora satsning på Sjuk vårds-
rådgivningen, dit man dessutom kan 
ringa praktiskt taget dygnet runt för att 
få kompletterande svar av kompetent 
personal. Man kan även ringa till Apo te-
ket för att få mer information.

Kan man vara säker på att Sjuk-
vårdsråd givningens och Apo tekets in-
formation är objektiv och pålitlig?

– Deras information är i vart fall inte 
beroende av att ett visst företag tjä-

nar pengar på en viss 
produkt. En del lands-

ting kan visserligen ha 
en negativ inställning 
till en viss behandling 
medan andra har en 
positiv inställning. 
Och en del dyra läke-

medel används bara av 
vissa landsting. Men in-

get enskilt landsting kan 
styra informationen.

Och hur oberoende är då Apoteket?
– Apoteket är ålagt att vara objektivt i 

sin information och inte styras av vinst-
intresse och får därmed inte rekommen-
dera preparat som är onödigt dyra.

Hur ser du på framtiden för indu-
strins webbsidor?

– Rimligen kommer industrin att bli 
tvungen att höja kvaliteten på sina webb-
sidor. I sommar eller tidigt på hösten 
kommer nya EU-rekommendationer 
med kvalitetskrav på sjukvårdsinforma-
tion och då blir det nya kriterier för vil-
ken kvalitet industrins webbsidor ska 
uppfylla. Jag kan tänka mig att det kom-

Knep för marknadsföring
Det finns gott om ”knep och knåp” som 

används av marknadsförare och försäljare 

inom läkemedelsvärlden. Magnus Söderlund 

har under flera år föreläst för vårdpersonal 

om detta. Han vill att alla ska bli medvetna 

om vilka tricks som används.

– Det finns ett antal klassiska metoder för att 

styra människor. Både förhandlingsteknik 

och försäljningsknep kan vara manipuleran-

de, säger Magnus Söderlund.

Det handlar inte bara om att avslöja 

branschens hemligheter – utan lika mycket 

om att vårdpersonal måste ta efter och själva 

lära sig att påverka, enligt Magnus 

Söderlund.

Man 
får inte 
veta vem 
som står 
bakom.
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Astma- och 
allergiförbundet 
gör exklusiv sajt
Astma- och allergiförbundet valde för 
ett år sedan att göra en egen webbsajt 
som siktar på att ha all nödvändig 
information om allergi.

”Allt om allergi” blev det självklara nam-
net och webbadressenalltomallergi.se.

– Vi vill ge fördjupad information med 
en massa praktiska tips om hur man kan 
förbättra livssituationen som allergiker. 
Det handlar inte bara om mediciner utan 
minst lika mycket om hur du kan förbätt-
ra din inomhus- och utomhusmiljö, sä-
ger förbundsordförande Ingalill Bjöörn.

Det finns ett annat bra skäl till för-
bundets storsatsning på en ny webbsajt.

– Vi tyckte att vi som förbund hjälpte 
alla och ofta fick våra 
medlemmar inte mer 
hjälp än de som inte var 
medlemmar. Allt om al-
lergi är bara öppen för 
medlemmar, säger Ingalill 
Bjöörn.

Redan på startsidan 
kan man registrera sig 
som medlem och betala 
in medlemsavgiften på 

110 kronor med kontokort.
Men Ingalill Bjöörn tycker att det är 

för tidigt att uttala sig om Allt om aller-
gi-sajten blivit en framgång.

– Många blir medlemmar och jag upp-
lever att de litar på vår information, men 
det är för tidigt att säga om satsningen 
var rätt eller fel. 

Hon utgår dock från att sajten kommer 
att leva kvar och vidareutvecklas, trots 
att den finansieras med pengar ur för-
bundets begränsade kassa.

– Man tvingas alltid till prioriteringar 
men just nu är det detta som vi har valt 
att arbeta med. Nätet är det som gäller 
nu och i framtiden och det är där som 
framförallt unga människor söker svar 
på sina frågor.

Ni var själva inte nöjda med de saj-
ter om allergi som fanns tidigare?

– Nej, de är inte alls lika breda som Allt 
om allergi. Vi lägger också mycket vikt 
vid vad man som allergiker kan göra 
själv, och då handlar det om många fler 
saker än att gå till doktorn och få medi-
ciner.

– Vi vill att miljön ska förbättras både 
inomhus och utomhus, på skolor och 
arbetsplatser. Vi vill informera både om 
enkla åtgärder man kan göra snabbt och 
större åtgärder på sikt. Många andra saj-
ter tar inte alls upp ”vårt” perspektiv, sä-
ger Ingalill Bjöörn. ●

mer att bli en certifiering utifrån det re-
gelverk som skapas. Då kommer det att 
krävas att webbsidorna tydligt lyfter 
fram hur de finansieras. Företagen kom-
mer också att bli tvungna att redovisa 
vilka alternativa behandlingar det finns 
för en viss sjukdom. Det kan handla om 
andra läkemedel, förändring av livsstil, 
möjligheter till operation och andra in-
satser. 

– Problemet med dagens webbsajter är 
att de kör fram en produkt, men patien-
ten behöver inte ett visst läkemedel – han 
eller hon behöver en lösning på ett visst 
problem. Jag är säker på att den seriösa 
delen av läkemedelsindustrin kommer 
att följa de nya kvalitetskriterierna, även 
om det inte kommer att finnas något 
tvång, vi har ju yttrandefrihet.

Men läkemedelsföretagen i Sverige 
ligger väl långt framme när det gäller 
etiska krav?

– Det håller jag med om och Läke me -
d elsindustriföreningen, LIF, har blivit 
vassare under senare år genom att man 
har skapat ett samlat regelverk. När det 
gäller regler för industrins samarbete 

med patientorganisationer är Läkeme -
dels indu striföre ningen ledande i Europa. 
Sedan kan man fråga sig hur bra företa-
gen är på att följa regelverken. Vi har ett 
stort antal fällningar för brott mot mark-
nadsföringsreglerna. Företag som inte 
om fattas av LIF:s regelverk beter sig 
märkligt, till exempel företaget Antula 
vars reklam upprepade gånger har fällts 
av både Läkemedelsverket och LIF.

Är du orolig inför hur läkemedels-
informationen ska utvecklas i framti-
den?

– Problemet idag är att det finns ett 
förslag inom EU som går ut på att före-
tag aktivt ska få ge ut information om 
helt nya läkemedel, utan att tala om vilka 
andra behandlingar som finns. Man 
framför samtidigt att reklam till allmän-
heten ska vara fortsatt förbjuden, men 
hur man ska kunna skilja denna infor-
mation från marknadsföring och reklam 
är det ingen som vet. 

– Om något skulle behöva förstärkas 
så är det resurserna till den offentligt fi-
nansierade informationen.

När kan de nya EU-förslagen få ge-
nomslag i Sverige?

– Förslagen ska godkännas av EU:s 
Phar maceutical Forum i september eller 
oktober och något år senare kan det slå 
igenom i Sverige. ●

SJUKVÅRDSRÅDGIVNINGEN 

www.sjukvardsradgivningen.se

LÄKEMEDELSVERKET 

www.lakemedelsverket.se

LÄKEMEDELSINDUSTRIFÖRENINGENS webbsidor 

om etiska regler (med bland annat information om 

fällningar i marknadsföringsfrågor) finns på www.

lif.se under Etiska regler

Företagens resurser ger 
dem en fördel gentemot 
förbundets egna sidor. 

– Webbsajter är färsk-
vara och någon påpekade 
att våra egna webbsidor 
borde vara mer lättlästa 
och bättre språkligt. Vi 
jobbar med att förbättra 
dem men det är klart att 

företagen har större resurser.
Det gäller även annat informations-

material. Diabetesförbundet har fram-
ställt en rad egna broschyrer för olika 
målgrupper, men Margareta tycker att 
företagen ofta också har bra trycksaker.

– Novo Nordisk har varit väldigt akti-

va med material och har bland annat 
gjort en bra broschyr om barn och unga, 
säger Margareta. ●

     vårdsajter

 för egna företaget”
”Problemet med da-
gens webbsajter är att 
de kör fram en produkt, 
men patienten behöver 
inte ett visst läkemedel 
– han eller hon behöver 
en lösning på ett visst 
problem.”

Margaretha 

Nilsson

Diabetes förbundet puffar för:
ELI LILLY SWEDEN AB    www.lilly.se

LIFESCAN SVERIGE  

www.lifescansverige.com

ABBOTT DIABETES CARE   

www.abbott-diabetes.se

NOVO NORDISK SCANDINAVIA AB    

www.novonordisk.se

ROCHE DIAGNOSTICS SCANDINAVIA AB    

www.accuchek.roche.se

SANOFI-AVENTIS   www.sanofi-aventis.se

Ingalill 

Bjöörn
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Bra eller dåligt? Surfa & avgör själv

Steinars huvudvärk

Astrazeneca – så här får ni 
inte göra reklam för Alvedon
Reglerna för läkemedelsreklam är 
tydliga och enkla. Men ändå fälls det 
ena läkemedelsföretaget efter det 
andra för att ha brutit mot reglerna.

Astrazenecas reklam för Alvedon 
fälls av NBL, Nämn den för Be-
döm ning av läkemedelsinforma-
tion. Reklamen anses strida mot 
god sed och använder vilseledan-
de uttryck.

– Den här sitsen vill jag inte 
hamna i igen, säger Steinar Höeg, 
Sverigechef för Astra zeneca och 
ordförande för LIF, Läkemedels-
industri föreningen.

NBL ansåg i ett beslut i mars ”att 
Astrazeneca handlat i strid mot 
god sed på läkemedelsinforma-
tionens område genom att an-
vända tvetydiga, ovederhäftiga 
och vilseledande uttryck” i an-
nonsen för Alvedon.

Reklam på annonspelare och tunnel-
bana använde ord som ”stark” och 
”snäll” på ett sätt som var vilseledande 
enligt branschens etiska regler. Anmälare 
var Läkemedelsverket.

Så här löd texten i reklamen som fäll-
des: ”Alvedon är Sveriges mest använda 
tablett mot värk och feber. Störst på 
marknaden med andra ord. Kanske be-
ror det på att Alvedon är så snäll mot 

kroppen. Alvedon skonar 
känsliga magar, och du kan ta 
den även om du är eller plane-
rar att bli gravid. Att Alvedon 
kan ges till barn som väger så 
lite som fem kilo, säger egent-
ligen allt. Med ledarskap kom-
mer ansvar, och är man stor 
och stark måste man vara 
snäll.”

Håller du med om kritiken 
från NBL?

– Vi testar all reklam vi gör 
innan den går ut och det gjor-
de vi även med den här. Då 
fick vi inga kommentarer 
men när det sedan kom upp 
reklamaffischer med rekla-
men fick vi tyvärr negativa re-

aktioner på några platser. Vi tyckte själ-
va att vi hade gjort en objektiv bedöm-
ning i vårt budskap och det var bak-
grunden till att vi gick ut med reklamen. 
Men även om vi tyckte att vi gjort ett 

bra jobb är det bara att acceptera den 
bedömning som NBL har gjort.

Är det allvarligt att ni har fällts?
– Ja, vi vill inte framstå som att vi bry-

ter mot regelverket. Vi har egna kontrol-
linstanser som för att hantera all mark-
nadsföring så att sådant här inte händer.

Betyder det att ni nu måste ändra 
rutinerna?

Abbott Scandinavia AB
viktlinjen.se

Alcon Sverige AB
glaukom-alcon.se
restor.se

AstraZeneca Sverige AB
allahjartan.se
astma.com
astrazeneca.se
cancer.nu
egenvard.nu
levamedkol.se
magskolan.se
pollenrapport.com

psykiatriinfo.se
sjuktbarn.nu

Baxter Medical AB
baxter.se
fasting.nu
hemofili.se

Bayer AB 
erektionsakuten.se 
ms-portalen.com 

Biovitrum AB
biovitrum.se

Boehringer Ingelheim AB

diploma.se
kol.se
rls.nu
stroke.nu

Bristol-Myers Squibb AB
abilify.se
bms.se
bms-psykiatri.se
plavix.se
schizofreniskolan.se 

CEVA Vetpharma AB
cevavetpharma.se 

E. Merck AB

tarmcancer.nu

H. Lundbeck AB
lundbeck.se

Intervet AB
intervet.se
scalibor.se

Janssen-Cilag AB
janssen-cilag.se

Leo Pharma AB
leo.se

Merck Sharp & Dohme 

Läkemedelsindustriföreningen LIF har en eget system för kvalitetsmärk-
ning av webbplatser. För att en sajt ska kunna kvalitetsmärkas måste 
den följa de regler för läkemedelsinformation och de etiska regler som 
LIF har fastställt. Enligt LIF måste sajterna också ha en balanse-
rad, saklig och aktuell information. Det ska också klart framgå 
vem som är avsändare.

Annonsen från 

den ”snälla” 

läkemedelsjät-

ten var vilse-

ledande enligt 

NBL:s beslut i 

mars.

Astrazenecas Sverigechef Steinar Höeg 

är även ordförande för Läkemedelsindu-

strin. Men reklamen slog ändå snett.
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(Sweden) AB
cancidas.se
cozaar.se
cosopt.se
ebm.msd.se
minhuvudvark.se

msd.se
msd.se/utbildningar 
singulair.se

Octapharma Nordic AB
octapharma.se 

Organon AB
barnlos.nu
cerazette.nu
implanon.nu
klimakteriet.nu 
livial.nu
preventivmedel.nu 
puregon.nu

Orion Pharma AB
orionpharma.se 
simdax.com

Pfizer AB
detrusitol.se 
potenslinjen.se 
kol.se
ogoninformation.se 
overaktivblasa.nu 
pfizer.se 
xalatan.se 

Roche AB
cancer.roche.se
canceranemi.roche.se 
flu.se
levamedra.se
roche.se
transplantation.roche.se

Sanofi-Aventis AB
acomplia.se
apidra.se (lantus.se)
apropa.nu
copaxone.se
insulin.se
midjanenhjartesak.se
ms-guiden.se
plavix.se
prostatabekymmer.nu

sanofi-aventis.se
somnhjalpen.se

Sanofi Pasteur MSD Sverige
spmsd.se

Schering-Plough AB
aerius.nu
allergi.nu
asmanex.nu
astma-allergi.se
bechterews.se 
caelyx.nu
cancersjukdomar.se
caress-online.nu 
clarityn.se
crohns.se 
echinagard.nu 
egenvard-online.nu 
elocon.nu

equip.nu
essex-online.nu 
exspot.nu
fastingar.nu 
hepatit.se
hjarntumorer.se 
huden.nu 
interferon.se
introna.nu
nasonex.nu 
nastappa.se 
ompsoriasis.se 
propyless.nu 
psoriasisartrit.se 
reumatoid-artrit.se 
remicade.nu
schering-plough.se 
snuvig.nu 
spah.nu
subutex.nu 
temodal.nu 
twisthaler.nu

Solvay Pharma AB
solvay-pharma.se 

Wyeth AB
enbrel.se
rorelse.se 
psoriasisguiden.se 
wyeth.se

– Nämndens bedömning krymper 
möjligheterna för vad vi kan säga i vår 
reklam. Det som vi hittills har bedömt 
vara möjligt att säga i en annons vet vi 
nu genom uttalandet från NBL att vi in-
te kan säga. Man kan säga att nämndens 
beslut är prejudicerande.

Synen på läkemedelsreklam har allt-
så skärpts?

– Ja, man kan säga att regelverket runt 
allt som har med industrins marknads-
föring av läkemedel att göra har skärpts. 
NBL har förstärkts med nya kompeten-
ser och nya personer. Vi befinner oss 
mitt i en förändring och det kommer sä-
kert fler beslut som inte kommer att vara 
i linje med det som gällt tidigare.

Är det bra eller dåligt, tycker du?
– Det är bra. Ett regelverk är bara gil-

tigt när det fastställs, det måste ändras så 
snart värderingarna i samhället ändras.

Finns det mycket annan läkemedels-
reklam som också strider mot god 
sed?

– Nämnden har gjort flera andra fäll-
ningar sedan förra sommaren.

Är det inte snopet för dig som är 
ordförande för Läkemedelsindustrifö
reningen, LIF?

– Oavsett om jag varit ordförande eller 
inte hade jag inte velat hamna i det här 
läget, men nu skärper vi våra interna ru-
tiner så att vi inte hamnar här igen. Men 
man kan aldrig vara säker, bedömning-
arna ändras över tiden.

Har Astrazeneca fällts många gånger 
tidigare?

– Oj, det har jag inte riktigt koll på. 
Något år är det inga fällningar, andra år 
någon enstaka. Men det har inte varit 
några stora mängder. Vi har en omfat-
tande aktivitet och är verksamma inom 
många områden så det är klart att vår 
marknadsföring ofta granskas. Hur 
mycket varierar med hur vi ligger i fas 
med olika läkemedel. Men allmänt sett 
har kvaliteten på reklamen höjts i hela 
branschen.

Men vissa företag bryr sig inte lika 
mycket om reglerna?

– Man kan konstatera att vissa åtmins-
tone bryter mot de krav vi har inom LIF 
och de bedömningar som NBL gör. De är 
inte medlemmar i LIF så därför kan inte 
vi som organisation korrigera dem. Det 
kan däremot Läkemedelsverket göra.

Behövs det en ytterligare skärpning?
– Sverige har redan kommit långt. Vi 

har legat först ut när det gäller etiken 
kring hur industrin umgås med vården 
och regelverket. Vårt arbete har legat 
till grund för etikarbetet både i Europa 
och internationellt. Fortfarande är det 

inte många länder som har en självreg-
lering av det slag som vi har genom 
NBL.

Det kostar en slant att bryta mot god 
sed och bli fälld hos NBL?

– Ja, för oss blev det en avgift på 
100 000 kronor för Alvedonreklamen. 
Det är pengar som kunde ha använts på 
bättre sätt. Avgifterna har successivt 
höjts för att inte riskera att någon ut-
nyttjar systemet genom att köra en olag-
lig kampanj utan att det knappt kostar 
något. Förr var maxavgiften 80 000 kro-
nor, nu är det en halv miljon kronor om 
man beter sig riktigt illa.

Det är förbjudet att göra reklam recept-
belagda läkemedel gentemot allmänhe-
ten, enligt den svenska läkemedelslagen.

All läkemedelsreklam riktad till barn 
är också förbjuden.

Den reklam som är tillåten måste 
”främja en ändamålsenlig användning” 
genom ”aktuell, saklig och balanserad 
presentation”.

Vidare säger lagen att marknadsfö-
ringen inte får vara vilseledande och att 
den ska följa ”god sed för marknadsfö-
ring”.

All läkemedelsreklam som riktas till all-
mänheten ska vara utformad så att det 
klart framgår att det är en annons och 
att produkten är ett läkemedel.

Reklamen får inte leda till att läke-
medlet används på ett sätt som medför 
skada. ●

”Oavsett om jag  varit 
ordförande (LIF)  eller 
inte hade jag inte 
 velat hamna i det 
här läget.”
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elena Ostojic, 20 år, var 
inte med på en enda 
idrottslektion under 
mellan- och högstadiet. 
Inte förrän Jelena bör-
jade på Angereds gym -

na siet, Riks gymnasiet för rörelsehind-
rade, fick hon uppleva vad idrott i sko-
lan kan innebära.

– Vi var 50 elever med rörelsehinder. I 
grundskolan gick jag i vanlig klass och i 
mellan- och högstadiet var jag aldrig 
med på idrott, säger hon.

Jelena Ostojic berättar att hennes 
idrottslärare i mellan- och högstadiet 
brukade ”straffa dem” som hade glömt 
idrottskläder med att till exempel låta 
dem städa i bollrummet. Det hände att 
även Jelena fick hjälpa till att städa där.

– Min lärare brukade säga åt mig att 
träna själv med mitt ståskal eller så fick 
jag vara hemma. Jag klagade väl inte, 
men det är klart att det hade varit roliga-

re att vara med på idrottslektionerna och 
friluftsdagarna. Jag brukade tänka att 
han någon gång skulle komma ihåg att 
han har en elev till i klassen, i rullstol, sä-
ger hon.

Gymnasietiden blev ett lyft för Jelena på 
flera sätt. Hon upptäckte skolidrotten, 
och hade glädje av den. Och dessutom 
fick hon utlopp för alla sina ideer om hur 
alternativa idrottsövningar kan se ut. Hon 
gjorde ett specialjobb på skolan, en bok 
med idrottsövningar som alla kan utföra. 
Boken är fylld med bilder, illustrationer 
och intruktioner till övningarna.

– Där finns svansjagare, kranskull och 
mycket mer. Det är nog han, min tidiga-
re idrottslärare, som inspirerat mig. 
Tanken har slagit mig att ge den till ho-
nom som en julklapp och tankeställare, 
säger hon.

Jelena slutade på gymnasiet förra vå-
ren. Men Lars Jansson, idrottslärare 

Ange redsgymnasiet, minns såväl henne 
som boken.

– Det är ett bra jobb hon har gjort. 
Boken är i första hand tänkt för yngre 
grupper, säger Lars Jansson.

Under samma tid som Jelena utestäng-
des från skolidrotten började hon spela 
basket på fritiden för Göteborgs rull-
stolsbasketklubb.

– Hade det inte varit för att jag spelade 
basket utanför skolan hade läraren inte 
haft något att sätta betyg efter, säger hon.

Jelena är långt ifrån ensam om att ute-
slutas från skolidrotten. Den rundring-
ning som Föräldrkraft har gjort till 
idrottslärare, representanter för handi-
kappidrottsförbundet, sjukgymnastik 
och lärarhögskolan bekräftar att många 
integrerade elever har erfarenheter som 
liknar Jelenas.

– Det händer väldigt ofta att elever 
kommer hit som aldrig varit med på 
skolidrott, säger Lars Jansson.

Skolidrotten är många gånger inkörsporten till ett 
aktivt liv. Men många elever i behov av särskilt 
stöd ges aldrig en chans att ta del av den. För-

äldrakraft har träffat Jelena, som inte var med på 
en enda idrottslektion på mellan- och högstadiet, 

samt talat med representanter för skolidrotten, 
handikapp idrottsförbundet och högskolan.

J
Text: Mikael Nyberg
mikael.nyberg@faktapress.se

GUIDE AVLÖSNING

Jelena var
aldrig med på 
skolidrotten
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Vad kan ni göra för att öka elevernas 
chans till fullvärdiga idrottslektioner 
också i grundskolan?

– Vi har besöksveckor när blivande 
elever kan komma till oss, säger Lars 
Jansson.

Besöker ni grundskolorna och kon-
taktar idrottslärare där?

– Nej, det har vi inte gjort. Vi ger dem 
möjligheter att ägna sig åt idrott när de 
kommer hit.

Vad kan föräldrar göra om de befarar 
att deras barn inte får vara med i skol-
idrotten?

– De bör tala med skolledningen, för-
äldrar är en viktig påtryckargrupp. 
Givetvis måste skolan se till att alla elev-
er kan vara med på idrotten.

På Svenska handikappidrottsförbundet, 
SHIF, är man väl medveten om att elever 
konsekvent utestängs från skol idrott.

– Vad förbundet gör generellt är att på-

peka i tid och otid att man inte ska bli be-
friad från idrotten i skolan bara för att 
man är funktionshindrad. Att det ändå 
händer beror ofta på att idrottslärarna in-
te är tillräckligt innovativa, säger Håkan 

Ryholt, idrottskonsulent 
på SHIF.

– På GIH har man nu 
ett gediget pass för speci-
alpedagogik. Många av 
våra distrikt har skolin-
formation med prova på-
möjlighet. Det händer 
också att idrottslärare 
vänder sig till oss och ber 
om tips på aktiviteter. 

Förhoppningsvis går det åt rätt håll, även 
om det tar tid, säger Håkan Ryholt.

Kirsti Feldtman, idrottslärare och spe-
cialpedagog, verksam på Skolstöd vid 
Utbildningsförvaltningen i Stockholm 
är inte så övertygad om att färre elever 
befrias från idrott idag än tidigare. Kirsti 

Feldtman har på uppdrag av GIH med-
verkat på en 5-poängsutbildning inom 
specialpedagogik, som varje blivande 
idrottslärare måste ta sig igenom.

– Jag har inga siffror att stödja mig på, 
men jag har känslan av att antalet elever 
som utestängs från skolidrotten snarare 
har ökat, säger hon.

På en del skolor får rörelsehindrade 
elever sjukgymnastik en gång i veckan. 

– Men man måste komma ihåg att det 
inte är samma sak som idrott. På sjuk-
gymnastiken får eleverna träna det de är 
sämst på. På idrott ska man ägna sig åt 
det man har funktion kvar för. Jag har 
sett hur viktigt det är att kunna delta i 
vanlig idrott, säger Kirsti Feldtman.

Enligt Kirsti Feldtman är skolidrotten 
många gånger inkörsporten till nya fri-
tidsintressen och ett aktivt liv. Hon näm-
ner Stockholms handikappidrotts-
förenings nya idrottscenter.

Kirsti 

Feldtman
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– Har man inte fått vara delaktig i 
skolidrotten har man ofta svårare att 

hitta fritidsintressen. För att jag ska tor-
das åka till Beckis idrottscenter måste jag 
ha varit med i skolidrotten, säger hon.

Kirsti Feldman har sett hur föräldrar 
många gånger låter bli att kräva sitt 
barns fulla rätt till idrott.

– Man törs inte som förälder ställa för 
höga krav, man är många gånger tack-
sam för att ens barn alls kan vara med i 
en vanlig klass, säger hon.

För cirka tio år sedan utökades nya id-
rottslärares baskunskaper inom special-
pedagogik. Nu läser alla som går Gym-
nastik- och idrottshögskolans idrottslä-
rarlinje fem poäng i ämnet, motsvaran-
de fem veckors studier, inklusive såväl 
teori som praktik.

– Ingen kan bortförklara sig med att 
de inte har kunskap. Och de studenter 
som går ut den här kursen brukar säga 
att den är en av de trevligaste och roli-
gaste och att den ger så mycket, säger 
Kirsti Feldtman.

Men ungefär samtidigt som den obli-
gatoriska utbildningen inom specialpe-
dagogik utökades begränsades möjlig-
heterna till fortbildning.

– Tidigare fanns påbyggnadsutbild-
ningar på GIH. Man kunde läsa upp till 
60-poäng i specialpedagogik med inrikt-

ning fysisk aktivitet och 
skriva C- och D-

uppsatser i 
speci-

alpedagogik, men det kan man inte idag. 
Den möjligheten, som gav lärare med 
djupare kunskaper inom området, skulle 
behövas igen, anser Kirsti Feldtman.

Varje vecka går många timmar förlora-
de, då barn hade kunnat övervinna hin-
der och motstånd som gör att de senare, 
i värsta fall, väljer att inte söka sig till nå-
gon idrottsförening eller prova på-akti-
vitet.

Kerstin Tempelman är idrottslärare 
och legitimerad sjukgymnast med an-
ställning inom Nacka kommuns skolhäl-
soavdelning Stöd och hälsa, där hon är 
verksam i skiktet mellan sjukgymnaster 
och gymnastiklärare. För närvarande är 
hon ute på sju skolor med integrerade 
elever varje vecka, från förskola till gym-
nasium.

Att elever inte får vara med på skoli-
drotten kan ha flera skäl, säger hon.

– Trappor till gymnastiksalen eller för 
liten sal kan göra att gymnastiklärare sät-
ter stopp. Jag har varit med om elever som 
haft fysiska hinder som gjort att de inte 
kunnat ta sig till gymnastiksalen. Jag har 
fått ta hand om deras idrott. Jag har lagt 
upp deras idrott med hänsyn till kurspla-
nen. Att ha idrott i skolan är en rättighet 
som eleverna har. Många av de här bar-
nen har dessutom större behov av idrott 
än andra, icke funktionshindrade.

De här eleverna har inte bara rätt till 
idrott, utan också rätt att få betyg.

– Det har inneburit mycket jobb med 
att göra de individuella betygskriterierna. 
Det har tagit tid, och måste få ta tid. Och 
man måste se vilka moment som eleverna 
kan delta tillsammans med övriga klas-
sen. De som vill satsa på högre betyg, 

men kanske har en sjukdom där man 
inte får ta ut sig helt, har vi istället 

gett andra uppgifter, bland annat 

teoretiska. Det är mycket som ingår i 
idrott och hälsa, säger hon.

– Mitt mål är att de här eleverna ska va-
ra integrerade. Men ibland känner de sig 
mer annorlunda när de är med hela klas-
sen.Man kan vara integrerad på så många 
olika sätt,  i en del av salen, i ett annat 
rum. Det är viktigt att eleverna känner att 
de är delaktiga, säger Kerstin Tempelman.

Andra orsaker till att elever utestängs är 
okunskap från idrottslärarna, och tids-
brist.

– En idrottslärare har 28 elever i en 
klass, och läraren träffar dem en gång i 
veckan. De hinner inte ordna med öv-
ningar för alla. Samarbetet mellan habi-
tiliteringen och idrottslärarna fallerar 
ofta. Men i Halmstad fungerar det bra, 
där går de hand i hand. Där finns inga 
vattentäta skott mellan skolan och habi-
literingen, utan eleven står i fokus. Går 
du i särskolan har den stort ansvar för 
att idrotten fungerar, men elever som är 
integrerade är det alls inte säkert att det 
fungerar, säger Kerstin Tempelman.

Kerstin Tempelman ser att kommuner 
agerar olika.

– Det finns inga riktlinjer för hur det 
här ska fungera. Men landstinget vill 
komma in i skolans värld och samarbeta 
med idrottslärare. Viktigt att belysa och 
visa hur det kan se ut för den enskilda 
eleven. Det är många gånger jättetufft 
för de som är integrerade i vanliga klas-
ser, säger hon.

Halmstad sticker ut som en kommun 
som lyckats bättre än andra i sin ambi-
tion att anpassa idrotten så att alla kan 
och vill vara med. Ulla Thorstensson 
jobbar på Kärnhuset i Halmstad, ett cen-
trum för stödåtgärder och med kopp-
lingar till Snafa, ett nätverk för idrottslä-
rare och sjukgymnaster.

Fortsättning från föregående sida

öräldra-
krafts 
rundring-

ning visar att de 
åtgärder och regler 
som ska garantera 
att skolidrotten är 
öppen för alla inte 
är tillräckliga.

Vad gör du som 
ansvarig minister 
för att förändra 
situationen?

– Eleverna har rätt 

att få delta i skolidrotten. Kommunerna 
och skolorna ansvarar för det. Jag vill se 
över detta nu när vi gör om skollagen. 
Dessutom förstärks inspektionen av sko-
lorna från och med i höst och skolin-
spektionen ska bland annat se till att reg-
ler om detta efterlevs. Skolinspektionen 
ska också ha möjlighet att utdöma olika 
sanktioner för de kommuner och skolor 
som bryter mot reglerna, säger Jan 
Björklund.

Forskning visar att funktionshindrade 
personer som lever ett fysiskt aktivt liv 
belastar samhället mindre, ur ekono-
misk synvinkel, än funktionshindrade 

Utbildningsministern: ”Jag vill se över det         

F

Jan Björklund vill se över huruvida 

skolor och kommuner tar sitt ansvar. 

”I fi nländska Jyväskylä får alla med funktionsned  s
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Halmstad är en av få kommuner som 
har heltidstjänster för specialundervis-
ning i idrott. 

– Det har vi haft sedan 1976, då fyra 
killar i rullstol började i skolan och vi 
tvingades hitta på något för att ge dem 
chans till skolidrott. Vi upptäckte att fler 
inte ville vara med i den vanliga idrotts-
undervisningen, vilket berodde på att 
idrotten inte var anpassad. Idrotten är 
svåraste ämnet på det sättet, du blir så 
utpekad. I din räknebok kan du göra fel 
utan att det syns, men på idrottslektio-
nen syns det om du inte hänger med, sä-
ger Ulla Thorstensson.

De rullstolsburna är dock en liten del av 
de som kan kallas rörelsehindrade. Det 
allra vanligaste är att elever har svårt att 
koordinera armar och ben, och därför 
kan uppleva obehag i många situationer 
i idrotten, till exempel bollspel. Det kan 
vara av stor betydelse för barn att tidigt 
få möjlighet att röra sig mycket. Ulla 
Thorstensson hänvisar till ett forsk-
ningsprojekt i Bunkeflo, genomfört av 
doktor Ingegerd Eriksson, som visar att 
sexåringar som tar del i fysiska aktivite-
ter mår bättre.

– Men tyvärr är många föräldrar för 
passiva, säger Ulla Thorstensson.

Ulla Thorstensson bekräftar att många 
elever runt om i Sverige utesluts från 
skolidrotten.

– Ofta spelar sjukgymnasterna en trå-
kig roll. Jag vet att i Stockholm är det 
många gånger så att sjukgymnastik er-
sätter idrott, men det ena ska inte ersätta 
den andra, säger hon.

Vad kan föräldrar göra för att se till 
att barnen får vara med?

– Det är en aktiv diskussion nu bland 
lärare kring inkludering och delaktighet. 
Man ska höra med sitt barn vad det vill 

göra. Vill det vara med i en större grupp 
så ska man kräva det. Viktigt att idrotts-
lärare och föräldrar hjälper barnet att 
hitta alternativa övningar, så att det inte 
blir passivt. Som förälder måste man 
kräva sitt barns rätt till idrott, säger hon.

Vad kan och bör idrottslärare göra?
– Här i Halmstad har vi en idrottslä-

rarutbildning där specialpedagogik är 
obligatorisk. Men det räcker inte med 
utbildning. Man måste också ha ett öp-
pet sinne och fantasi, och planera lek-
tionerna i god tid, säger Ulla Thors tens-
son.

Fortbildning finns inom Snafas regi, 
där idrottslärare kan läsa fem poäng.

– Därtill finns det rätt mycket littera-
tur nu, som Full fart i livet och Fritt fram 
för alla, med tips för vad barn kan göra. 
Det finns mycket att göra, det gäller bara 
att vara intresserad, säger hon.

I Snafa finns ett samarbete mellan de 
nordiska grannländerna. Finland har 
kommit långt i arbetet med att ge funk-
tionshindrade möjlighet att utöva idrott.

– Vid ett besök i Jyväskylä fick jag 
bland annat se hur de där fördelar tider-
na i idrottshallarna. Först tillgodoser 
man funktionshindrade och pensionä-
rers behov och därefter får övriga ”slåss” 
om de tider som finns kvar. Tanken är 
intressant. Vi som är friska och rörliga 
borde kunna anpassa vårt liv lättare än 
de som har något funktionshinder eller 
har kommit upp i åldern. Enligt Theri 
Houvinen, professor på universitet i 
Jyväskylä, bottnar deras lite annorlunda 
syn i att de i många år har tagit hänsyn 
till krigsinvalidernas behov, säger Ulla 
Thorstensson.

Goda exempel saknas inte. Men det för-
ändrar inte skollivet för de många elever 
som har det som Jelena haft det. ●

 

som inte lever ett fysiskt aktivt liv. 
Samtidigt står det klart att skolidrotten 
många gånger är inkörsporten till ett ak-
tivt liv.

Är du som ansvarig minister beredd 
att pröva huruvida det är ekonomiskt 
försvarbart att inte satsa mer resurser 
än vad som satsas idag på att göra 
skolidrotten tillgänglig för alla?

– Skolan är sedan tjugotalet år tillbaka 
decentraliserad. Jag är kritisk till kommu-
naliseringen, den innebär att det är kom-
munerna som måste se till att satsa till-
räckligt med resurser för att alla elever ska 
få den undervisning de har rätt till.

Jelena Ostojic var inte med på en enda 
idrottslektion under mellan- och hög-
stadiet. 

Vad har du att säga till elever, och 
föräldrar till elever, som idag upple-
ver det som Jelena nyss gått igenom?

– Ställ krav på skolan och kommunen! 
Om det inte hjälper, vänd er till Skol-
verket. ●

         här nu när vi gör om skollagen”
”Skolinspektionen ska 
ha möjlighet att utdöma 
sanktioner.”

 sättning företräde till hallarna” Pre-O gör orientering 
tillgänglig för alla
Skogssporten, är den förenlig med 
funktionsnedsättning? Jodå. I 
disciplinen precisionsorientering, 
vanligtvis kallat Pre-O, är kartan och 
terrängen tillgänglig för alla.

Pre-O går ut på 
att utan någon som 
helst tidspress ta 
sig fram på en 
lättframkomlig 
väg, ofta gångväg. 
Utmed vägen finns 
kontrollskärmar 
uppsatta som 
utövaren ska 
pricka in på kartan. 
Som namnet antyder handlar det om 
precision snarare än fysisk påfrest-
ning.

– Vi kan tyda en svagt positiv trend 
vad gäller antalet utövare och antalet 
arrangemang, säger Lars Greilert som 
ansvarar för Pre-O på Svenska 
orienteringsförbundet.

Disciplinen var för första gången 
med som en klass vid orienterings-
sportens prestigefyllda Tiomila-
orientering. Numera hålls även 
internationella mästerskap i Pre-O.

Pre-O arrangeras än så länge oftast 
i Uppsalatrakten, Skåne och i 
Västsverige. 

Vill du veta mer?
DEN SOM är intresserad och vill veta 

mer kan vända sig till Lars Greilert, 

lars.greilert@orientering.se

Cykel fi rar 20 år som 
paralympisk idrott
Sedan år 2002 används regler som är 
fastställda av UCI vid de internatio-
nella mästerskapen. Cykel kom med 
på det  Paralympiska programmet 
1988.

Tävlande med funktionsnedsätt-
ningar delas in i fyra grupper; CP, 
Handbike, LC och Synskadade, som 
körs på tandemcykel. 

Det finns totalt 12 klasser för män 
och kvinnor, som alla är definierade 
och med i UCI:s regelverk. 

Vill du veta mer?

DEN SOM är intresserad och vill veta 

mer kan vända sig till Hans Falk som 

nås via mejl på hansfalk@scf.se
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är Föräldrakraft sam-
manstrålar med Elvira 
Kivi pustar hon ut i en 
soffa hos det reklambo-
lag som håller i den 
landsomfattande pr-

kampanjen för Lag Paralympics. Elvira 
har just i sällskap av världsrekordhållarna 
i skytte och simning, Jonas Jacobsson och 
Anders Olsson, genomlidit en timslång 
fotosession. Att ställa upp som dragplås-
ter för Svenska handikappidrottsförbun-
det betraktar hon som en ära, och ett 
uppdrag som samtidigt ökar uppmärk-
samheten kring sin egen person. 

Att uppmärksamhet är viktigt står 
klart för varje toppidrottsman. För Elvira 
Kivi har VM-guldet från förra året inne-
burit stora förändringar. Idag är hon hel-
tidssatsande judoproffs.

– VM öppnade dörrar till sponsorer. 
Uppmärksamheten kring min person 
har ökat med flera hundra procent. Nu 
kan jag vara helt tjänstledig och satsa 
helhjärtat, säger hon.

Jobbet som ombudsman på Unga syn-
skadade i Västsverige upptog tidigare tre 
av veckans dagar. 

Att lämna ett deltidsjobb för att ägna 
sig åt idrott betyder dock inte per auto-
matik bättre resultat. Att ha något vid si-
dan om idrotten kan fylla nog så viktiga 
funktioner. Elvira är medveten om att 
heltidssatningen kan öka pressen, inte 
minst från henne själv. Men det får hen-
ne inte att tveka på sin satsning.

– Som det varit hittills hinner jag inte 
med. Tjänsten som ombudsman är ore-
gelbunden och det är mycket man hela 
tiden ska hålla i huvudet. Även om an-

ställningen är en deltid är du ändå om-
budsman dygnet runt, säger hon.

Med steget över till proffslivet tar 
Elvira Kivi fullt ansvar för sin satsning 
på Paralympics i Peking senare i år. Det 
enda målet som för närvarande hägrar 
för 20-åringen från Trollhättan.

Att Elvira Kivi kommit att ägna judon så 
mycket tid och kraft tackar hon sin 
mamma för. Det var mamma Lovisa 
Wahlsten som tog henne med på olika 
idrotter och andra aktiviteter. 

– Jag provade på cykel, sång, dans och 
ridning. Judo kom jag i kontakt med när 
mamma var med och anordnade ett pro-
va på-läger för synskadade ungdomar, 
minns Elvira. 

På lägret fanns även möjlighet att testa 
friidrott, men det var judon som Elvira 
omedelbart föll för. När jag ber om en 
förklaring till vad som lockade med ju-
don dröjer svaret något. 

– Jag vet inte riktigt. Men man fick faj-
tas med ledarna, och de såg väl lite tuffa 
ut i sin svarta bälten, om det nu var rikti-
ga svarta bälten. Det var kul och jag triv-
des, säger hon. 

Året var 1998 och Elvira började träna 
i den lokala judoklubben i Lilla Edet. 
Sedan dess har intresset hållit i sig. Judo 
är en individuell sport, men förenings-
livet och resor med tävlingar rymmer 
även en social dimension som Elviria 
Kivi värderar högt.

– Samtidigt som det är en individuell 
sport så är det socialt, och du kan ut-
vecklas i din egen takt, säger hon.

Elvira tränade och tävlade länge med 
en klubb med utövare utan funktions-
nedsättningar. Den täta kroppskontak-

ten som judo innebär gör att en talang-
full synskadad kan hänga med icke syn-
skadade.

– Jag har alltid tävlat i vanlig klass och 
alltid tränat i en vanlig klubb. Judo är en 
lämplig sport för synskadade, säger hon.

År 2004 började det hetta till i Elviras 
idrottskarriär. 

– Jag åkte iväg med min tränare till 
London och British Open. Det blev en 
stor upplevelse. Jag vann en match och 
förlorade en annan, men det kändes bra 
ändå och drömmarna om Paralympics 
föddes.

Det året var också ett Paralympics-år och 
damjudon var med för första gången. 

– Jag tänkte att nästa gång ska jag vara 
med. Sedan dess är Paralympics i Peking 
det stora målet, säger hon. 

Efter British Open har Elvira mött 
tufft internationellt motstånd i såväl 
EM- som VM-sammanhang. I EM 2005 
i Holland ställdes Elvira genast mot den 
Paralympiske guldmedaljören.

– Jag lyckades vinna efter 30 sekunder. 

Elvira Kivi 
satsar heltid 
mot Peking
För Elvira Kivi, världsmästare och heltidsproffs, 
fi nns bara ett mål och det är Paralympics i Peking.
Föräldrakraft har träffat och låtit sig inpireras av en 
av handikappidrottens unga fi xstjärnor. 

N
Elvira Kivi, stajlad och fotograferad 

av pr-proffs inför en landsomfattan-

de kampanj för Lag Paralympics. Att 

ställa upp för handikappidrottsför-

bundet ser hon som en ära.
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Det var den mest extrema lyckokänsla 
jag upplevt. Jag blev otroligt lycklig och 
hoppade runt och grät. 

EM-äventyret den gången slutade med 
en silverpeng. 

Två år och hundratals träningstimmar 
slog Elvira igenom på allvar. I VM i 
Brasilien kunde ingen stoppa henne. 
Hon hade redan före tävlingen besegrat 
alla huvudkonkurrenter, men aldrig i en 
och samma tävling. 

– Allting stämde. Det mentala stämde 
oerhört bra. Jag tvingade mig att tänka 
att allt är perfekt. Allt negativt rann av 
mig, det var en grym känsla, säger hon.

Elvira vann tre matcher på fasthåll-
ning och ställdes i finalen mot en span-
jorska. De två utkämpade en lång och 
jämn kamp, där Elvira hela tiden tyckte 
att hon visste vad som skulle hända.

– Just den dagen hade jag en känsla av 
att jag skulle vinna. Jag fick in ett kast 
när det var sju sekunder kvar.

Elvira var världsmästare. 
Och drömmen om Paralympics var 

allt annat än onåbar.
Du talar om att ”allting stämde”, om 

en ”grym känsla”. Genomför du 
parallellt med de fysiska och tekniska 
passen även mental träning?

– Jag försöker visualisera hur man gör 
och hur det känns. Men jag skulle vilja 
ha en mental tränare, säger hon.

Vad vill du hälsa de föräldrar och 
ungdomar som läser det här?

– Föräldrar vill jag uppmana att inte 
vara för försiktiga. Ta med barnen och 
ungdomarna på en massa saker, säger 
hon. ●

Fakta Elvira KivI
FAMILJ: Mamma och hennes man och halvsyskon.

CIVILSTÅND: Pojkvän och tränare är Mattias 

Edvinsson.

BOSTADSORT: Trollhättan.

FÖRENING: Lilla Edets judoklubb.

FÖDD: 1987.

Vill du testa judo?

Här är Sveriges judoklubbar: 

■ Alingsås Judoklubb, 0322-66 51 75

■ Bushido Luleå Budoklubb 

■ Frölunda Judoklubb, 031-47 70 96 IK 

■ Södra Judo, Stockholm, 08-771 70 79

■ Kampsportklubben Mifuné, 

073 - 996 95 81

■ Karlskrona judoklubb, 0455-242 87

■ Landvetter judoklubb, 0762-054598

■ Lilla Edet Judoklubb, 0520-657030

■ Linköpings Judoklubb, 013-149224

■ Mölndals Judoklubb 

■ Staffanstorps Judoklubb, 

046-25 31 41

■ Uppsala Judoklubb, 018-26 20 60

■ Vasastans Handikappjudoklubb, 

08-590 894 66 

■ Västerås Judoklubb, 021-124124

Mer om judo kan du läsa på

www.handikappidrott.se/judo
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Barn och ungdomar berättar i nya 
boken Ensam på insidan.

Ann-Marie Alwin

Det positiva med att vara syskon till 
barn med funktionsnedsättningar är 
att man kan växa med den speciella 
erfarenhet man får, menar Ann-Marie 
Allwin. I boken beskriver hon hur det 
visar sig i form av anvarstagande, 
självständighet och perspektiv på 
livet. Här är ett utdrag ur boken som 
handlar om just detta.

Större mognad
Det är jobbigt att ha syskon med 
funktionsnedsättningar, men det finns 
positiva sidor också. Ni märker det 
kanske inte själva, men ni blir på något 
sätt klokare och duktigare. Ni lär er och 
förstår mer än de barn som har 
”vanliga”syskon.

”Man måste ju bli vuxen snabbare än 
sina jämngamla och det är ju både bra 
och dåligt”, säger ett syskon. ”Man lär 
sig mycket och blir klokare än andra”, 
tycker en lillasyster. 

Det är en tillgång att ha de här 
erfarenheterna, men det gör ofta att ni 
känner er ensamma i förhållande till era 
kompisar. De kan kännas barnsliga och 
ibland bortskämda och är ofta intresse-
rade av sådant som ni tycker är oviktigt. 

Ansvarstagande
Många av er utvecklar en stark ansvars-
känsla. Ni tar själv, eller får, ett stort 
ansvar för er syskon. Berättelserna i den 
här boken visar at ni tar ansvar redan 
som mycket unga och att ansvaret kan 
bli för tungt. Ofta får ni beröm för att ni 
är så duktiga och då är det lätt att bli 
ännu duktigare. ”När min syster är på 
kortis tänker jag hela tiden på hur hon 
har det”, sa en syster. ”Tänk om de inte 
tar hand om henne ordentligt, hon 
sticker ju ibland.”

De flesta av er har svårt att släppa 
ansvaret och koppla av så att ni kan 
njuta av er egen tid. En del av ansvars-

känslan kommer av att ni växer förbi 
och får bli storasyster eller storebror 
även till äldre syskon med funktions-
nedsättningar. Det bara blir så. ”Nu har 
jag börjat fatta att jag förstår mer än 
min storasyster. Det är jättejobbigt, för 
jag kan ju inte hjälpa henne. Hon blir 
jättearg om jag försöker! Stick inte upp, 
säger hon.”

Självständighet, 
hänsyn och tålamod
Att växa upp i en familj där ett barn tar 
all tid och uppmärksamhet innebär 
bland annat att man måste lära sig att 
vänta på sin tur. Många av er berättar att 
ni dagligen får höra vänta lite, jag ska 
bara... från era föräldrar, när ni vill ha 
lite uppmärksamhet. ”Jag vet ju att 
mamma nästan sliter ihjäl sig, men det 
är trist att det alltid är jag som får 
vänta!” sa en flicka.

Syskon till barn med funk-
tionsnedsättningar lever ofta i 
en kaotisk värld där de 
förväntas att alltid stå åt sidan 
men ändå ta hänsyn och alltid 
vara duktiga. Det kan kännas 
mycket orättvist och svårt, 
enligt Ann-Marie Alwin som 
har skrivit boken ”Ensam på 
insidan”.

I boken berättar Ann-Marie 
Alwin om sina erfarenheter 
som sjuksköterska och lärare 
på Ågrenska i Göteborg, där 
syskonen och deras situation 
kommit hennes hjärta nära.

– Det är inte lätt att som 
syskon göra sin röst hörd i en 
familj i kris eller i en jobbig 
vardag, säger Ann-Marie 
Alwin.

I den nya boken, som givits 
ut av förlaget Cura, förmedlar 
hon sina erfarenheter och 

låter barnen själva berätta.
Ofta kan man inte ta hem 

skolkamrater eller vänner för 
”det funkar helt enkelt inte”. 
Ibland skäms barnen för att 
deras syskon är elaka mot 
andra eller bär sig konstigt åt.

Men det finns hopp. 
Berättelserna i boken visar att 
många barn och unga 
utvecklas till starka och 
empatiska personer trots den 
tuffa situation de lever i.

De barn som medverkar i 
boken har i stor utsträckning 
haft samma behov och 
önskemål – att få bli sedda 
och känna att de är lika 
viktiga som sina syskon med 
funktionsnedsättningar.

Ett annat gemensamt 
önskemål är att få mer 
kunskap för att kunna förstå 
sitt syskon bättre och därmed 

också kunna lösa olika 
problem på ett bättre sätt.

Barnen är också mycket 
angelägna om att få möta 
andra barn i liknande 
situation.

– Kunskap och en bra famil-
jesituation kan hjälpa 
syskonen att klara av sin 
vardag och må bra, säger 
Ann-Marie Alwin.

Det är en ganska lättläst bok 
på 105 sidor som riktar sig 
främst till syskon, föräldrar 
och anhöriga. Men troligen är 
boken lika viktig för lärare, 
habiliteringspersonal andra 
professionella som möter 
familjerna.

Ett intressant kapitel 
handlar om syskongrupper, 
ett annat om vad lärarna i 
skolan bör tänka på.

Ann-Marie Alwin berättar 
om en lärare som deltagit en 
utbildning om ADHD och 
lyssnat till föräldrarnas 
berättelse om hur det kan 
vara i en familj:

– Jag hade inte i min 
vildaste fantasi kunnat 
föreställa mig hur det kunde 
vara. Även om jag visste 
mycket om diagnosen, hade 
jag inte förstått vad det 
innebar i vardagen hemma. 
Jag ska tänka mig för innan 
jag skäller på något syskon 

som inte gjort läxan, utbrast 
den kanske något ångerfulle 
läraren.

Fakta: Ensam på insidan
Förlag: Cura, www.cura.se
ISBN 978-91-89091-47-4
Antal sidor 105
Cirkapris: 220 kronor
Utgiven 2008

”Kanonbok!
Jag har läst nästan alla böcker 
som finns om handikapp-
syskon i Sverige och den här 
boken är lugnt den bästa. Här 
får man 
konkreta 
berättelser 
om hur det 
kan vara 
och kännas. 
När jag 
läste om 
Jonas, som 
nu är 
vuxen, 
började jag stortjuta. Jag 
känner så himla väl igen mig.”
Ulrika Ehrensvärd, 
storasyster till Tomas, som är 
37 år och har autism och 
utvecklingsstörning

Syskonen 
som föräldrarna
inte har tid med 
Här är deras berättelser  

Positivt att ha ett syskon med funktionsnedsättning

kommenterat

www.foraldrakraft.se
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tänkbar illustration... 

Ni syskon blir av nödvändighet 
åsidosatta när era föräldrar har mer än 
fullt upp med det barn som kräver all 
tid och uppmärksamhet. Många av er 
tycker att det är orättvist. Men ni lär er 
fixa saker själva och blir tidigt självstän-
diga. Många lärare kan berätta att 
syskon till barn med funktionsnedsätt-
ningar är duktiga på självständigt arbete 
och gärna hjälper andra i klassen. 
Dessutom är det ju roligt att vara duktig 
och klara sig själv.

Syskon lär sig genom sina erfarenhe-
ter att ta hänsyn och ha tålamod. Ibland 
är det så självklart att ni inte ens inser 
att ni är duktigare på det än många 
andra. Ni är ofta uthålliga och målmed-
vetna och ni kan jobba mot ett mål som 
ligger långt fram i tiden utan att ge upp. 
Många av er håller på med olika idrotter 
och är uthålliga med träningen och det 
ger resultat så småningom.

Större tolerans
”Jag skulle aldrig reta någon som är 
annorlunda!” Hemma kanske ni bråkar 

med era syskon, men ni försvarar dem 
mot utomstående. Ni har stor förståelse 
och tolerans för dem som är annorlun-
da, för ni vet hur det känns att bli utsatt 
för omgivningens kommentarer. Visst är 
det jobbigt med ”sådana” syskon, men 
de kan ju inte rå för att de har fått det 
här, säger många av er.

För alla människor är det svårt att 
förstå vad som bara är ett stökigt barn 
och vad som beror på diagnosen, men 
ni syskon brukar vara bra på att se 
personen under ytan.

Kroppsspråk
Många av er är experter på att förstå ett 
syskon som inte kan tala. Ni kan inte 
alltid tala om hur ni gör för att förstå, 

men ni är mycket duktiga på att tolka 
kroppspråk. Det går snabbt för er att 
läsa av ansiktsuttryck, blickar och att 
tolka ljud och gester. Ni har utvecklat er 
intuition och känsla för hur andra 
känner och mer. ”Det är bra att jag 
förstår fast han inte pratar. Mamma 
frågar mig ibland när hon inte förstår 
vad han vill, men jag fattar!” sa en bror.

Perspektiv på tillvaron
”Min kompis blir galen när hon får en 
finne på näsan och tjatar om det hela 
tiden”, sa en tonårstjej. ”Men jag har en 
bror med Asperger hemma!” Ni syskon 
får perspektiv på tillvaron och hakar inte 
upp er på bagateller. Ju äldre ni blir desto 
mer inser ni vad som är viktigt och vad ni 
ska lägga energi på. Ni väljer era strider. 

Äldre syskon säger många gånger att 
de inte skulle vilja vara utan sina jobbiga 
erfarenheter, för då skulle de inte vara 
de personer de är idag. Men några av er 
har behövt perioder då ni helt tagit 
avstånd från familjen för att komma 
fram till det. ●

”Jag har som syskon till en 
bror med Asperger aldrig fått 
något stöd eller förståelse. Det 
har nog inte mina föräldrar 
heller som slitit med detta i 
snart 30 år. En förklaring är 
väl att diagnosen var ’okänd’ 

så långt tillbaka. Detta 
ursäktar dock inte att vi som 
familj och jag som nu vuxet 
syskon fortfarande, idag 
skulle behöva förklaringar 
och stöd. Nu när det finns 
mer kunskap.

Dessa år, majoriteten av mitt 
liv har varit tuffa.”
Marie

”Jag blev oerhört berörd över 
dessa modiga syskon som 
berättar så rakt och tydligt 

hur de har upplevt syskonska-
pet. Min son, som idag är 19 
år, har farit väldigt illa i vår 
familj med ett syskon som har 
ADHD. Tack för en fantastisk 
bok.”
Marie Nilsson

”Äldre syskon säger 
ofta att de inte skulle 
vilja vara utan sina 
erfarenheter.”
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Mitt barn fick diag-
nosen Silver-Russells 

syndrom av en barn-
läkare, då vi sökte sjukvård 
för kortvuxenhet. För mig 
är diagnosen något helt 
okänt. Vad innebär detta? 
Bör vi vara rädda för 
följderna? 

Det kan kännas som en 
befrielse blandad med viss 
rädsla att få en diagnos på sitt 
barn. Befrielse då man 
äntligen får alla pusselbitar 
på plats med alla de symp-
tom som man ser men inte 
fått en förklaring till. Just 
denna helhet eller förståelse 
för att alla symptom har en 
gemensam förklaring brukar 
de flesta föräldrar känna som 
en aha-upplevelse eller att 
man har hittat något man 
letat efter i flera år. Men 
också rädsla kan infinna sig 
för det okända och att det 
kanske inte går att bota. 

Men vad är då Silver-
Russells syndrom? Det är 
benämningen på ett tillstånd 
som kännetecknas av litenhet 
tidigt under graviditeten samt 
tillväxthämning före och efter 
födelsen. Där kommer 
kortvuxenheten in, som 
tidigare eller senare leder till 
läkarkontakt. Denna barnlä-
kare kan komma fram till att 
kortvuxenheten är en del av 
en större helhet med flera 
symptom. Genom att få rätt 
diagnos kan vi bidra till nytta 
för barnet genom att upp-
märksamma särskilda behov 
som Ditt barn har och är 
förknippat med syndromet.

Vilka symptom tänker jag då 
på? Barnen med Silver-
Russells syndrom ser syskon-
lika ut med litet triangulärt 
ansikte och stor panna. De 
har högt gomtak, krokiga 

lillfingrar och ofta 
oliksidiga kropps-
halvor. Oliksidigheten 

kan behöva åtgärdas med 
operation och beroende på 
framförhållningen kan 
operationen bli ett litet 
ingrepp, eller om man 
kommer in för sent, ett stort 
ingrepp. Spädbarnsåret 
kännetecknas av matnings-
problem och även senare 
under uppväxten äter dessa 
barn litet och ofta tar 
måltiderna lång tid. Vissa av 
barnen kan behöva sond-
matas och få energitillägg. 
Flertalet är normalbegåvade i 
skolan, men har ofta ojämn 
begåvningsprofil (mycket 
duktiga i vissa ämnen och 
betydligt sämre i andra 
ämnen) och en del percep-
tionsstörningar (uppfatt-
ningen av det de ser är 
annorlunda), vilket kan leda 
till skolproblem. Är lärare 
medvetna om detta kan man 
på olika sätt anpassa inlär-
ningen så att det fungerar väl 
för barnet. Slutligen har vissa 
av barnen en mycket tidig 
pubertet, vilket kan åtgärdas 
med bromsmediciner om 
man följer utvecklingen 
uppmärksamt.

Alltså – vad vinner ni som 
föräldrar med att få rätt 
diagnos? Att äntligen få 
bekräftat att mitt barn är som 
alla andra men med särskilda 
behov som tidigt extra 
tillmatning av spädbarnet, bra 
uppföljning hos barnläkare 
med till exempel tips om bra 
viktuppgång och hur man 
hanterar kortvuxenheten med 
exempelvis tillväxthormon-
behandling, med en regel-
bunden uppföljning av 
benlängsskillnad, med tidiga 
tecken på för tidig pubertet, 
med bostadsanpassning, med 
inlärningssvårigheterna i 
skolan, med övergången till 
vuxenlivet etcetera.

Jag undrar hur man 
får kontakt med 

andra familjer med 
barn med samma diagnos 
som vårt?

Alla behöver nätverk av 
människor som omger oss 
och detta kan sägas vara ett 
grundläggande behov. Vi 
behöver människor som ser 
oss och bejakar oss för att 
må bra i själen. Nätverk vi 
har är familjemedlemmar, 
arbets- eller skolkamrater, 
vänner och grannar. Men 
nätverk är så mycket mer – 
det är alla människor som vi 

regelbundet möter i vår 
vardag. Familjer till barn 
med funktionshinder har 
man räknat ut kan ha upp 
till 30–40 kontakter att 
hantera som nära och kära 
med syskon, föräldrar, mor 
och farföräldrar, men även 
skola/dagis, försäkrings-
kassa, assistenter, habilite-
ring, olika specialister, 
patientorganisationer 
etcetera. Det gäller då att få 
alla dessa kontakter att vara 
en mer eller mindre tillgång 
för familjen med barnet i 
fokus och för myndigheter-
na i synnerhet att inte vara 
snubbeltrådar eller paragraf-
ryttare. Även ett bemötande 
med tålamod och förståelse 
från oss sjukvårdande 
personal är något som 
underlättar tillvaron.

När man är sårbar och 
utsatt är det viktigt att ha en 
”korsett” av goda kontakter – 
ett välfungerande nätverk. 
Att ha en uppbackande 
mormor, eller en förstående 
granne, eller andra familjer i 
liknande situation bär en 
igenom svårigheter och är ett 
stöd i både glädje och sorg. 

Föräldrar känner också ofta 
ett stort stöd i att träffa andra 
familjer i samma situation. 
Vidare finns det flera inter-
nationella chatsidor där 
föräldrar kan delge varandra 
erfarenheter, även om det 
direkt vid diagnostillfället 
kan vara lite missvisande.

Riksförbundet Sällsynta 
diagnoser är en organisation 
för människor som har 
sällsynta diagnoser och 
sjukdomar samt funktions-
nedsättningar med 40 olika 
diagnoser representerade. 

Ågrenska arrangerar cirka 
20 familjeveckor varje år för 
familjer och barn med olika 
sällsynta funktionsnedsätt-
ningar. Dit kommer ett tiotal 
familjer under en vistelse för 
att få spetskunskap men 
också möjlighet att diskutera 
och reflektera ihop med 
föräldrar i samma situation. 
Även personal från hemorten 
har möjlighet att delta under 
två dagar, träffa andra som 
arbetar med barn med 
samma funktionshinder och 
utbyta erfarenheter. 

Jovanna Dahlgren
är barnläkare på Drottning 
Silvias Barn och Ungdoms-
sjukhus samt institutionen för 
kliniska vetenskaper, Göteborgs 
universitet

Riksförbundet Sälllsynta 

diagnoser fi nns på 

www.sallsyntadiagnoser.nu

Ågrenska fi nns på 

www.agrenska.se

Jovanna Dahlgren
Barnläkare ?

Ågrenskas experter ger svar på frågor om barn med sällsynta funktions-
hinder. Barnläkare Jovanna Dahlgren svarar här på frågor om en 
ovanlig diagnos och hur man skapar nätverk med andra familjer. 

”MITT BARN FICK DIAGNOSEN SILVER-RUSSELS 
SYNDROM AV BARNLÄKAREN. BÖR VI VARA RÄDDA 
FÖR FÖLJDERNA?”

?

”Ett bemötande 
med tålamod 
och förståelse 
från oss sjuk-
vårdande per-
sonal är något 
som underlät-
tar tillvaron.”

FK_0803_s70-71_expert_v03.indd   70FK_0803_s70-71_expert_v03.indd   70 08-05-09   15.35.1408-05-09   15.35.14



# 3, 2008 FÖRÄLDRAKRAFT 71     

Min dotter, som nu är 
15 år gammal, har haft 

assistans i många år och 
det har fungerat bra i kontak-
ten med både kommunen 
och Försäkrings kassan. Jag 
upplever att de har förstått 
och tagit hänsyn till hennes 
behov och önskemål så långt 
som möjligt. Nu förstår jag 
att vi har råkat ut för 
Försäkrings kassans nya 
tolkning som jag läst om i 
Föräldrakraft. När min 
dotters assistans skulle 
omprövas för en tid sedan 
fick vi mycket ingående 
frågor om framförallt hennes 
måltider och hennes person-
liga hygien. De känner ju till 
hennes svårigheter, har följt 
oss i flera år och ingenting 
har ju förändrats. Ändå var 
de noggrannare än tidigare. 
Efter att ha läst Föräldrakraft 
förstår jag varför. Försäkrings-
kassan tycker inte att hennes 
behov vid måltiderna är 
tillräckligt stora. Vår dotter 

är gravt utvecklingsstörd, har 
svårt att gå, saknar tal, kan 
inte sköta sin personliga 
hygien överhuvudtaget utan 
hjälp. Däremot kan hon äta 
själv under förutsättning att 
maten sätts fram på 
bordet till henne 
tillagad och uppsku-
ren. Hur skulle hon 
kunna äta och dricka 
om hon inte fick hjälp 
med att ställa fram maten? 
Det är ju en förutsättning för 
att hon får i sig mat. Det 
känns som ett slag i ansiktet 
att påstå att behovet med att 
få maten framsatt och 
bortplockad kan tillgodoses 
av till exempel hemtjänsten. 
Bara ett sätt att försöka spara 
in pengar igen, på bekostnad 
av de svagaste. Kan vi som 
föräldrar göra någonting?

Svar: Försäkringskassan har 
gjort en snäv tolkning av LSS 
och LASS som inte har stöd i 
lag eller förarbeten. Att 

behöva hjälp med måltider är 
i sig ett grundläggande 
behov. Det behövs inte något 
ytterligare kvalificerande 
inslag för att omfattas av 
rätten till personlig assistans. 

Det snäva momentet i 
bedömningen av om en 
person kan komma i fråga 

för LSS-insatser är om 
personen faller in under 

någon av LSS:s 
personkretsar. När 
man väl faller in 

under LSS finns inte 
utrymme för en snäv 

tolkning av insatserna. Då 
förfelas syftet med LSS. Det 
är viktigt att påminna sig 
själv om att ett bakomliggan-
de syfte med LSS är att 
personerna genom insatserna 
ska kunna skapa sig ett 
värdigt liv som är så likt 
andra människors som 
möjligt. Personen ska kunna 
ha inflytande över de insatser 
som ges och inte vara 
föremål för åtgärder, vilket de 
i mångt och mycket var 
innan LSS kom till. 

Försäkringskassans 
tolkning och utredning blir 

ju direkt kränkande och den 
sätter inte er dotters behov i 
centrum. Behoven är det som 
ska styra bedömningen av 
rätten till personlig assistans 
och inte åsikter om vem som 
kan utföra den; en personlig 
assistent eller hemtjänsten. 
LSS utgår uttryckligen från 
att insatserna ska ges om de 
inte tillgodoses av någon 
annan. Då är det helt irrele-
vant om någon annan kan 
utföra insatsen eller inte. Om 
det inte går att påverka 
handläggarens bedömning 
hos Försäkringskassan är 
nästa steg att överklaga till 
Länsrätten.

Elisabeth Langran 
Juristfirma finns på 
www.langran.se

Sänd din fråga till oss på Föräldrakraft så vidarebefordrar vi den till någon av experterna. Vi 
kan inte garantera att alla frågor kan besvaras. Sänd frågan via mejl till info@faktapress.se 
eller via vanlig post till Föräldrakraft, FaktaPress, Backebo gatan 3, 129 40  Hägersten. 

Överklaga om du inte får gehör

Elisabeth Langran
Jurist

Försäkringskassan gör alltför snäv tolkning av LSS och LASS, enligt jurist.

Finns det speciella 
förhållningssätt när 

man arbetar med 
ungdomar med lindrig 
utvecklingsstörning?

SVAR: Först och främst är det 
viktigt att bemöta personer 
med utvecklingsstörning 
med samma respekt som 
man bemöter andra. Det är 
framför allt viktigt att inte 
förbarnsliga personen ifråga.

Att arbeta med personer 
med lindrig utvecklingsstör-

ning innebär att man måste 
vara konkret och tydlig i sitt 
sätt att prata och vara. Har 
man en utvecklingsstörning 
kan man behöva längre tid 
än andra på sig för att förstå 
och lära sig saker och för att 
förstå sociala sammanhang.

Ungdomar med lindrig 
utvecklingsstörning har 
samma behov som andra 
ungdomar. Förmågan att 
känna, vilja och drömma 
påverkas inte av utvecklings-
störningen. Ungdomstiden 

är för alla en känslig period i 
livet som har stor betydelse 
för hur man ser på sig själv 
och i förhållande till andra. 
Det är viktigt hur man blir 
bemött av omgivningen och 
vilka möjligheter och vilket 
stöd man får för att kunna 
göra sina egna val i livet. Det 
är ofta av stor betydelse att få 
möjlighet att träffa andra 
ungdomar i samma situation.

Inom Handikapp & Habilite-
ring i Stockholms län finns 

flera verksamheter som riktar 
sig speciellt till ungdomar. 
UNG bedriver samtalsgrup-
per för ungdomar. Här får 
man möjlighet att prata om 
de tankar man har om att bli 
vuxen, flytta hemifrån, 
utbildning och arbete, 
relationer, kärlek och sex.

Du kan läsa mer om UNG på 
Handikapp & Habiliterings 
webbplats. www.habilitering.nu/
gn/opencms/web/HAB/_
Subwebbar/ung/index.html

?

!

”De var nog-
grannare än 
tidigare. Efter 
att ha läst 
Föräldrakraft 
förstår jag 
varför.”

Handikappupplysningen i Stockholm svarar på frågor

Unga med lindrig utvecklingsstörning har samma behov som alla andra

?

FRÅGA VÅRA EXPERTER
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det här numret av 
Föräldrakraft tipsar vi om 
ytterligare ett 40-tal böcker  i 
olika kategorier. 

Vi har pratat med Anne-
Marie Tärnström, som är 

bibliotekarie vid  Hjälpmedelsinstitutets 
specialbibliotek. Hon berättar att på www.
hi.se finns Nordens största samling av 
litteratur om  funktionsnedsättning, tillgäng-
lighet och rehabilitering. Dock finns det inte 
barnböcker och inte läroböcker. Biblioteket är 
öppet för alla, det är kostnadsfritt att låna och 
låntagaren får sin bok hemskickad per post.

Enligt Anne-Marie så är biblioteket unikt i 
sitt slag. Det bevakar nyutgivning och köper 
in det mesta inom området. I bibliotekskata-
logen, som heter ”Hicat”, finns lite olika sätt 
att söka. Söker man på ”barn” får man fram 
2 000 titlar. Specificera lite och det blir 
betydligt mer överskådligt. Anne-Marie 
hälsar att alla är välkomna att ringa, e-posta 
eller besöka biblioteket för att få hjälp att hitta 
rätt.

Teckenförlaget i Bromma har skickat oss 
några bra tips. Bland annat om dess elektro-
niska böcker. På www.teckenforlaget.info 
finns flera e-sagoböcker med tecken för 
hörande barn, på cd-skiva. Böcker kan lånas 
gratis i 30 dagar eller köpas för cirka 80 
kronor. Teckenförlaget har även teckenteman, 
det är A4-ark med 17 tecken på varje som 
man kan använda till att göra tavlor eller spel, 
som tecken i kontaktboken eller som stöd vid 
inlärning. Ett jättebra tips!

I nästa nummer förhandstipsar vi om böcker 
som visas på bokmässan i september. ●

Boktipsen strömmar in. Här får du några av dem.

I
BARN/UNGDOM

Kompisprovet
Carolina Lundgren

Libris förlag

ISBN 978-91-7195-746-7

Antal sidor 120

Pris 139 kronor

Utgivningsår 2005 

Kategori Barn/Ungdom

En morgon när Karin 
kommer in i klass-
rummet sitter en ny 
flicka där. Jennifer 
heter hon. Karin vill 
gärna att Jennifer ska 
tycka om henne. 
Jennifer verkar så 
spännande. Hon har 
så fina kläder. Och hon 
är inte rädd för 
någonting.

Inuti Karin själv gör 
det lite ont varje gång 
hon gör som Jennifer 
säger. Bästisen Anna 
blir liksom över 
ibland. Men hur gör 
man för att vara en bra 
kompis åt mer än en? 
Varför blir allt så 
konstigt? Gör en vän 
vad som helst? 

Kompisprovet är en 
bok för 7–10-åringar, 
spännande så att det 
nästan knyter sig i 

magen – som i en 
thriller, fastän det 
handlar om vänskap.

Hanna och 
fl ickan med 
rullskridskorna
Ragnhild Røren

Förlag B. Wahlströms 

ISBN 978-91-32-15353-8

Antal sidor 96. Pris 100 kr

Utgivningsår mars 2008

Kategori tänkt för 6–9 år

Hanna blir indragen i 
ännu ett mysterium.

Hanna är på väg till 
köpcentrumet när en 
gammal dam kommer 
gående mot henne. 
Plötsligt dyker en 
flicka upp bakom 
damen. Hon har 
rullskridskor och åker 
fort. När hon kommer 
upp jämsides med 
damen tar hon tag i 
hennes väska och 
rycker den till sig.  
Hanna är den enda 
som har sett något! 
Flickan hotar Hanna 
till livet om hon 
avslöjar vad hon sett 
och Hanna håller tyst. 
Men flickan är hela 
tiden efter henne och 
det är skrämmande att 

behöva gömma sig. 
Men det finns en 
anledning till att hon 
stjäl pengar.

Kleo och 
under jordens gåta
Jesper Tillberg

Peter Bergting

LL-förlaget

ISBN 978-91-7053-197-2

Antal sidor 229. Pris 170 kr

Utgivningsår 2008

Kategori Barn/ungdom

”Dadelskallen” Kleo är 
mobbad i plugget, hon 
bryr sig ju bara om det 
gamla Egypten. När 
Kleo och hennes 
ärkefiende Nettan 
ramlar ut från skol-
fönstret faller de mot 
en säker död. De 
vaknar upp i Under-
jorden, det egyptiska 
dödsriket, där havet är 
brinnande eld och 
ormdemonen vaktar 
vid grottan. 

Isis, drottningen av 
Underjoden, kräver att 
de löser fallet med 
mordet på världens 
första mumie, bara då 
får de återvända till 
livet. Kleo och Nettan 

HAR DU SYNPUNKTER på förbättringar eller tips på 

böcker, mejla mig på annette.wallenius@faktapress.se

Text: Annette Wallenius
annette.wallenius@faktapress.se
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tvingas göra den 
farofyllda resan 
tillsammans.

Vilma och Happy 
Nu gäller det!
Eva Callenbo

Ingrid Fröhlich

LL-förlaget 

ISBN 978-91-7053-190-3

Antal sidor 94. Pris 170 kr

Utgivningsår 2008

Kategori Barn/ungdom

Du lovade att ha 
henne kvar. Du kan 
inte bara sälja Happy, 
skriker Vilma.

Hon springer över 
gårdsplanen, tårarna 
rinner nerför kinder-
na. Hon springer tills 
hela bröstet känns som 
om det ska sprängas. 
Allt är så orättvist. 
Hon har kämpat så 
hårt med att få 
ordning på Happy. 
Och nu ska hon säljas.

Happy återvänder, 
men den nya ägaren är 
Vilmas värsta ovän. 
Ska hon någonsin få 
rida på Happy igen?

Den mystiska 
besökaren
Gunilla Banks

Boel Werner

LL-förlaget 

ISBN 978-91-7053-202-3

Antal sidor 95. Pris 170 kr

Utgivningsår 2008

Kategori Barn/ungdom

Det är bara pappa som 
fattas. Granen är 
pyntad, julmaten står 
på bordet. Sigrid och 
hennes mamma väntar 
spänt. Var är han?

När Sigrids pappa 
överger sin familj för 
gott kommer det fram 
att pappan gjort 
samma sak förut. Även 
Erik övergavs av 
honom. Sigrid har en 
bror hon inte kände 
till! Men hur ska hon 
närma sig honom? 
Kanske hatar Erik 
henne? Sigrid tar sig in 
i Eriks hus och lämnar 
spår av snö. Först blir 
Erik rädd, vem är de 
mystiske besökaren? 
Men snart tar nyfiken-
heten över, han börjar 
gilla besöken. 

Arn - Vägen till 
Jerusalem
Jan Guillou

LL-förlaget 

ISBN 978-91-7053-192-7

Antal sidor 176. Pris 80 kr

Utgivningsår 2008

Kategori Barn/ungdom

Vad har Gud för 
pla ner för Arn Mag-
nusson? Arn växer upp 
hos munkar i ett 
kloster, där studerar 
han Bibeln och latin. 
Men han lär sig också 
att hantera svärd och 
båge. Ska Arn stanna 
hos munkarna, 
återvända till sin fars 
gård eller bli en Guds 
krigare? När Arn är 16 
år lämnar han klostret 
och rider ut i världen. 
Vid hans sida hänger 
det heliga svärdet. Ett 
år senare döms han till 
tjugo års botgöring för 
sin kärlek till den 
vackra Cecilia. Arn ska 
bli tempelriddare i det 
Heliga Landet.

Vägen till Jerusalem 
är en historisk skild-
ring från 1100-talet då 
landet Sverige höll på 
att växa fram.

Läsrallyboken
Tina Thörner och Lasse 

Elfgaard

Brainbooks

ISBN 978-91-85327-18-8

Antal sidor 199

Pris 149 kronor

Utgivningsår  2008

Kategori Barn/ungdom

Tillsammas med 
läraren Lasse Elfgaard 
har Tina Thörner 
(professionell kartläsa-
re inom rally) skapat 
en helt ny slags 
lästräningsbok för 
elever ca 9-13 år. Den 
fokuserar på lästrä-
ning, läsförståelse, mo-
tivation, utmaningar 
och självkänsla. Missa 
inte denna bok.

Läsrallyboken tar 
avstamp i en action-
fylld rallyvärld och 
motiverar unga läsare 
på ett helt nytt sätt. 
Den har en interaktiv 
hemsida. Efter varje 
kapitel i boken följer 
frågor. Den som kan 
besvara frågorna (svar 
hittar man i berättel-
sen) får koder som 
öppnar upp ”nya 
världar” på hemsidan i 
form av utmaningar av 
olika slag. Boken 
innehåller även 

ifyllningsövningar.
 Läsrallyboken har en 

hemsida knuten till 
boken på www.
lasrallyboken.se 

Livsguiden för dig 
som är ung
Coco Rosenfeld

Brainbooks

ISBN 978-91-85327-35-5

Antal sidor 173

Pris 169 kronor

Utgivningsår 2008 

Kategori Barn/ungdom

Hitta din inre gnista! 
Coco Rosenfeld 
debuterar med en 
livsguide för unga. 
Många tjejer och killar 
mår idag dåligt och 
behöver hjälp med att 
hitta en vändpunkt i 
tillvaron. Den viktigas-
ter hjälpen kommer 
inifrån. Om man 
upptäcker sin inre 
gnista, kan man lättare 
hitta kraft i sig själv, ta 
sig upp när man är 
nere och börja leva sitt 
liv ”på riktigt”.
I boken berättar Coco 
också på ett öppet och 
gripande sätt om sin 
egen tuffa uppväxt.

Fler böcker
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UNGDOM 
LÄTTLÄST

Johnny Delgado i
faderns spår
Kevin Brooks

Argasso Förlag 

ISBN 978-91-85071-48-7

Antal sidor 110

Utgivningsår 2008

Kategori Extra lättläst för 

barn och ungdomar

Medan jag stirrade in i 
hans kalla, grå ögon 
var hatet den enda röst 
jag kunde höra inom 
mig. Du dödade min 
pappa, sa den. Du 
dödade min pappa.
Ett gängkrig är på väg 
att vända upp och ner 
på höghusområdet där 
Johnny bor. Men 
Johnny har nog med 
sina egna problem. 
Han måste:
1. hitta mannen som 
dödade hans far
2. ta reda på varför
3. hämnas
Sanningen finns där 
ute. Johnny måste bara 
sparka in några dörrar 
för att få tag på den.

Ormbiten
Robert Swindells

Argasso Förlag 

ISBN 978-91-85071-47-0

Antal sidor 110

Utgivningsår 2008

Kategori Extra lättläst för 

barn och ungdomar

Gängledaren Mark har 
trakasserat Alex i 
åratal. Nu tror han att 
Alex har tjallat på 
honom, och det gör 
ingen ostraffat.
Mark har tänkt ut en 
plan, och han har 
många på sin sida. För 
Alex börjar läget bli 
desperat. Hur ska han 
lyckas slingra sig ur 
gängets fälla?

Sprickan
Bali Rai

Argasso Förlag

ISBN 978-91-85071-49-4

Antal sidor 107

Utgivningsår 2008

Kategori Extra lättläst för 

barn och ungdomar

När Jaspal flyttar ut på 
landet med sina 
föräldrar förvandlas 
hans liv till en mar-
dröm. Han är den 
ende asiatiske tonår-
ingen på flera mils 
omkrets, och det är 
inte alla i byn som vill 
ha honom där. Hoten 
och trakasserierna blir 
allt värre, och snart 
inser Jaspal att de 
aldrig kommer att 
upphöra. En isande 
skildring av småstads-
rasism.

Väx upp, farsan!
Narinder Dhami

Mike Phillips

Argasso Förlag

ISBN 978-91-85071-50-0

Antal sidor 78

Utgivningsår 2008

Kategori Extra lättläst för 

barn och ungdomar

Robbie har tröttnat på 
sin pappas dåliga 
humör och ständiga 
tjat. Städa ditt rum! Du 
sitter för mycket 
framför datorn! Gör 
dina läxor! Han lyssnar 
aldrig på vad Robbie 
säger. Till en dag, då en 
magisk önskan går i 
uppfyllelse och allt 
förändras.

PSYKOLOGI
SPECIAL-
PEDAGOGISK
UNDERVISNING
PEPTALK

Utredning av 
läs- och 
skrivsvårigheter
Britta Ericson (red)

Förlag Studentlitteratur AB

ISBN 978-91-4400-991-9

Antal sidor 328

Pris 319 kronor

Utgivningsår 2007 

Kategori Specialpedagogik

Vad är det som 
hindrar framsteg i 
läsning och skrivning? 
En pedagogisk 
utredning kan ge 
svaret. Ibland kan det 
vara nödvändigt att 
komplettera med 
utredning hos bland 
andra logoped, 
psykolog och läkare 
för att få en helhetsbild 
av barnets svårigheter 
och eventuella psyko-
sociala konsekvenser. I 
denna reviderade 
upplaga presenteras de 
senaste årens utveck-

ling inom de yrkesom-
råden som är repre-
senterade i boken. 

Krispedagogik 
–  hjälp till barn 
och unga i kris
M Raundalen - J-H Schultz

Förlag Studentlitteratur AB

ISBN 978-91-4403-741-7

Antal sidor 280 

Pris 285 kronor

Utgivningsår 2007 

Kategori Specialpedagogik

Varje dag finns barn 
och elever som 
upplever förluster eller 
kriser. De kan ha 
förlorat föräldrar eller 
vänner eller varit med 
om krig och flykt. 
Boken tar upp de 
möjligheter som ligger 
i att kriser och trauman 
ändrar elevernas 
förutsättningar för 
lärande. Den beskriver 
hur förskolan och 
skolan kan omskapa 
dessa upplevelser till 
pedagogiska resurser 
och möjligheter som 
gör att både barn/
elever och lärare 
övervinner problemen.

Perspektiv på 
specialpedagogik 
Claes Nilholm

Förlag Studentlitteratur AB

ISBN 978-91-4402-663-3

Antal sidor 130 

Pris 170 kronor

Utgivningsår 2007-08 

Kategori Specialpedagogik

Hur ska vi förstå 
olikhet och avvikelse? 
Behövs specialpedago-
gik eller ska den 
”vanliga” pedagogiken 
hantera barns olikhe-
ter inom ramen för 
sina ordinarie verk-
samheter? I boken 
presenteras tre olika 
perspektiv på special-
pedagogisk verksam-
het: ett kompensato-
riskt, ett kritiskt och 
ett så kallat dilemma-
perspektiv. Denna nya 
upplaga har bland 
annat kompletterats 
med diskussion av 
begreppen makt, 
demokrati och 
inkludering samt 
redogörelse av aktuell 
internationell forsk-
ning.

Perspektiv på 
IKT och lärande 
J Brodin - P Lindstrand

Förlag Studentlitteratur AB

ISBN 978-91-4403-661-8

Antal sidor 200 

Pris 228 kronor

Utgivningsår 2007 

Kategori Specialpedagogik

Utvecklingen inom 
IKT, informations- 
och kommunikations-
teknik, går mycket 
snabbt. Datorer och ny 
teknik skapar förut-
sättningar och möjlig-
heter till lek, kommu-
nikation och estetisk 
utveckling för barn 
och ungdomar med 
funktionshinder. 
Denna bok belyser 
olika perspektiv på 
IKT och lärande samt 
teknikens betydelse för 

Fler böcker

Fortsättning
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  Ja tack!
Jag vill gärna prenumerera på Specialpedagogik. En årsprenumeration 
kostar 310 kronor inkl moms. Kryssa i vilken bok du önskar och skicka 
in den portofria svarstalongen. Du kan också faxa kupongen till oss på 
faxnummer 08-619 00 88.

Jag väljer boken:
❑ Spökflickan ❑ Den mekaniska katten     ❑ Burpojken

Namn.............................................................................................................................................

Adress...........................................................................................................................................

Postnr.....................................   Postadress...........................................................................

Erbjudandet gäller t o m 2008-08-30.    KOD 114

Specialpedagogik
nu i var mans mun
Specialpedagogik är i dag på allas läppar. Allt fler har insett hur 
viktigt det är med tidiga insatser och rätt insatser för att alla 
barn och elever ska få en så gynnsam utveckling som möjligt i 
förskola och skola.

Specialpedagogik är Nordens största och ledande pedagogiska 
tidning som handlar om specialpedagogik. Det är en tidning som 
är nödvändig för lärare, pedagoger och alla andra som vill veta 
vad som händer inom området. 

Specialpedagogik kommer ut sex gånger per år med reportage, 
forskningsnyheter och pedagogiska metoder samt tips och idéer. 
I artiklar och reportage möter du beprövad erfarenhet och peda-
gogiska nyheter. I Specialpedagogik läser du om lärare och peda-
goger som arbetar med barn och elever i allt från förskolan till 
vuxenlärande. Här möte du elever och barn som behöver lite extra, 
som behöver en omgivning som förstår deras behov.

Känner du att det här är frågor som är viktiga för dig har du nu 
möjlighet att prenumerera på Specialpedagogik. En helårsprenu-
meration kostar bara 310 kronor inkl moms. Som ett tack från oss får 
du välja en bok av succéförfattaren och specialläraren Torey Hayden!

Svarspost
Kundnummer 204 65 857
110 12 Stockholm

#

Porto
Betalt

❑x
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barn, ungdomar 
och vuxna med 

och utan funktionella 
begränsningar och 
svårigheter. 

Logopedi
Hartelius, Nettelbladt och 

Hammarberg (red)

Förlag Studentlitteratur AB

ISBN 978-91-4403-886-5

Antal sidor 540

Pris 597 kronor

Utgivningsår  2007 

Kategori Specialpedagogik

Boken ger en omfat-
tande översikt av 
språk-, tal- och 
sväljningsstörningar 
hos barn, ungdomar 
och vuxna. Flertalet av 
dessa störningar 
påverkar kommunika-
tionsförmågan. De 
beskrivs både ur 
teoretisk och klinisk 
synvinkel med tonvikt 
på utredning och 
behandling. Boken är 
ett samarbete med 
bidrag från cirka 40 
specialister och riktar 
sig till logopedstude-
rande, logopeder samt 
andra yrkeskategorier 
med intresse för 
kommunikationsstör-
ningar.

Språkutveckling 
och språkstörning 
hos barn 
Ulrika Nettelbladt med flera

Förlag Studentlitteratur AB

ISBN 978-91-4401-771-6

Antal sidor 328

Pris 339 kronor

Utgivningsår 2007 

Kategori Logopedi

Boken behandlar 
språklig och kommu-
nikativ utveckling hos 
barn med typisk 
utveckling och barn 
med språkstörning. 
Fonologisk, gramma-
tisk, lexikal respektive 
pragmatisk utveckling 
beskrivs. Särskilt 
behandlas hur pro-
blem inom dessa 
områden kan bedö-
mas. Avsedd för 
logogpedstudenter och 
logopeder, specialpe-
dagoger, psykologer 
och läkare samt 
studenter i språkveten-
skap och psykologi.

CURA

Åsa Falk-Lundqvist

Fantasi och
lekfullhet i lärandet
– GESTALTANDE ARBETE I SKOLA OCH SÄRSKOLA

Å

Fantasi och 
lekfullhet i lärandet
Åsa Falk-Lundqvist

Förlag Cura 

ISBN 978-91-89091-50-4

Antal sidor 219

Pris 210 kronor

Utgivningsår 2007

Kategori Psykodrama

En skola för alla och 
allas lika värde är en 
självklarhet i dag. Barn 
med utvecklingsstör-
ning ska, i så hög 
utsträckning som 
möjligt, inkluderas i 
normalklass. Skolan ska 
anpassas till alla elever. 

Utmaningen för 
skolan och lärarna är 
att utveckla stimule-
rande arbetssätt och 
arbetsformer som 
motiverar alla barn och 
ungdomar till lärande. 
De estetiska lärproces-
serna bidrar till 
varierade undervis-

ningsformer som kan 
anpassas till olika barn 
och olika kompetenser. 

Lärares kunskaper 
och förmåga att 
improvisera och leda 
kreativt arbete i 
klassrummet blir 
avgörande för hur 
barn i behov av stöd 
lyckas med lärandet. 
Motivation, intresse, 
lust och meningsfull-
het går hand i hand.

Boken är avsedd att 
användas både i 
debatten om inklude-
ring och som diskus-
sionsunderlag i 
personalgrupper men 
också som ett arbets-
material i praktiskt 
arbete i särskolan och i 
klasser med inkludera-
de elever. En DVD-
video medföljer 
boken.

Kärlek, sorg och 
längtan
Johan Andersson, Stig 

Edvardsson, André Fridh, 

André , Drazen Jozic och 

Anette Malmqvist.

Sivart Förlag 

ISBN 978-91-8570-505-4

Antal sidor 112

Pris 119 kronor, inbunden

Utgivningsår 2007 Kategori 

Presentbok ”peptalk-bok”, 

”bli på bra humör-bok”

Tio unga män och 
kvinnor med funk-
tionshindret utveck-
lingsstörning delar i 
denna bok med sig av 
sina tankar, känslor 
och drömmar. Det 
handlar om kärlek, 
sorg och längtan. Om 
framtidens planer och 
förhoppningar och om 
nuets ogrumlade 
glädje. Möt Johan som 
samlar på kändisauto-
grafer, Linda som 

älskar delfiner, Nadire 
som skriver sig ur 
svårigheterna och sju 
andra ungdomar som 
här berättar om sina 
liv. De personliga 
intervjuerna varvas 
med färgsprakande 
teckningar och dikter 
som berör. Det är en 
bok man blir glad av.

Klassen som 
Gud glömde
Gudrun Ekstrand och Balli 

Lelinge

Gleerups Förlag 

ISBN 978-91-40-65225-6

Antal sidor 159

Utgivningsår 2007

Kategori Utbildning

Hur man förebygger 
och åtgärdar oro och 
konflikter och får ett 
bra klassrumsklimat? 
Det är aldrig försent 
att motverka mobbing. 
Det är heller aldrig för 
tidigt. Klassen som 
Gud glömde bjuder på 
teorier och övningar 
som hjälper dig att 
bygga upp ett bra 
klassrumsklimat 
tillsammans med dina 
elever. Både teorierna 
och övningarna är 
förankade i forskning 
och presenteras på ett 
enkelt, konkret och 
livfullt sätt. Skolor 
med många och stora 
problem, runt om i 
världen, har fram-
gångsrikt lyckats 
vända negativa trender 
och skapa positiva 
attityder och framtids-
hopp med hjälp av det 
synsätt som boken 
bygger på.

Gudrun Ekstrand 
och Balli Lelinge har 
under lång tid arbetat 
med att hjälpa skolor, 
klasser, enskilda barn 
och ungdomar som 

har det socialt svårt. 
De har till denna bok 
noggrant valt ut de 
övningar som de 
tycker fungerar bäst.

Att platsa i en skola 
för alla
Eva Hjörne och Roger Säljö

Nordstedts Akademiska 

Förlag

ISBN 978-91-7227-559-1

Antal sidor 174

Utgivningsår 2008

Kategori Undervisning/ 

Peptalk

Hur möts avvikande 
barn i skolan? 
Aspergers, damp, 
ADHD, dåliga hem-
förhållanden eller 
sinnesslö? Skolans 
kategorisering av 
”besvärliga” elever 
består, det enda som 
varierat genom 
historien är vilken 
etikett som används. 
Roger Säljö och Eva 
Hjörne har skrivit en 
unik studie över 
skolans förmåga att 
möta alla barn, oavsett 
bakgrund och förut-
sättningar. En bok för 
alla som arbetar med 
elevhälsa eller siktar på 
att göra det.

Utvecklings störning 
/funktionshinder
Lena Söderman, Mårten 

Nordlund

Liber Förlag 

Fortsättning
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ISBN 978-91-47-07131-9

Antal sidor 240 

Pris 299 kronor

Utgivningsår 2006

Kategori Undervisning/ 

Peptalk

Att arbeta med vård, 
stöd och service till 
personer med funk-
tionshinder kräver ett 
professionellt förhåll-
ningssätt. Man 
behöver både teoretis-
ka kunskaper kring 
funktionshindret och 
kännedom om 
gällande lagstiftning. 
Dessutom måste man 
kunna se sina egna 
värderingar och förstå 
den roll man har som 
pedagog, ledare och 
omvårdare. Det krävs 
att man har en 
empatisk förmåga så 
att man kan leva sig in 
i huvudpersonens 
situation.

Utvecklingsstörning/
funktionshinder är 
skriven för kursen 

med samma namn på 
Omvårdnads-
programmet.

Boken finns inläst för 
elever med läs- och 
skrivsvårigheter.

Så lyfter du fram 
styrkorna hos barn 
med ADHD
Lara Honos-Webb

Brain Books

ISBN 91-85327-50-6

Pris 279 kronor

Utgivningsår 2007

Kategori Psykologi/

Specialped.

En praktisk handbok 

om hur du kan 
omvandla ditt barns 
svårigheter till styrkor.
Den här oerhört 
intressanta handboken 
visar hur man som 
förälder kan tänka på 
ett nytt sätt kring sitt 
barn med ADHD.

Det handlar om att 
byta perspektiv - att 
inte längre fokusera på 
det som är förknippat 
med problem och 
svårigheter kring 
barnet, utan på 
barnets ovanliga 
styrkor och förmågor. 
Den här är en bok som 
verkligen kan göra 
skillnad för många 
barn och deras 
familjer. Med hjälp av 
råden i den här boken 
kan dessa barn stärka 
sin självkänsla och 
förändra sitt fortsatta 
liv. 

SJÄLVBIOGRAFI

Annorlunda 
barnbarn
Monica Klasén McGrath

Förlag Cura

ISBN 978-91-8909-148-1

Antal sidor 145 

Utgivningsår våren 2008

Kategori Självbiografi

Boken handlar om far- 
och morföräldrar som 
har barnbarn med 
någon form av 
funktionshinder. En 
intervjubok som kan 
ge läsare med liknande 
erfarenhet stöd.

Nu förstår jag 
mig själv – En 
berättelse om ADHD
Pernille Dysthe

Sivart Förlag

ISBN 978-91-8570-502-3

Antal sidor 199 

Pris 169 kronor

Utgivningsår 2007

Kategori Biografier; 

Neurologi & klinisk 

neurofysiologi

”Hon är som en 
sugande virvel där 
världen obönhörligen 
dras närmare och 

Fler böcker

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

Missa inte mässbesökarna!
Tusentals besökare kommer att lockas 

till september och oktober månaders 

heta mässor – Ett Bra Liv på Stock-

holmsmässan, ID-dagarna i Nacka 

och Hjälpmedel Öresund i Malmö. 

Föräldrakraft kommer att finnas på 

plats på samtliga och 

delar ut tidningar till intresserade besö-

kare. Nummer 4/2008 utkommer i 

slutet av augusti, med specialsidor om 

bland annat hjälpmedel och Skriva & 

Läsa. För beställning av annons kontak-

ta Benny Eklund, 08-4100 5637, 

benny.eklund@faktapress.se eller Lotta Appelqvist, 

tel 070-5665011, lotta@faktapress.se  Boka tidigt så kan 

du få en skön och avkopplande sommar.
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närmare – ibland 
så nära och 

medryckande att det 
blir olidligt, både för 
henne själv och för 
dem som står om-
kring. Behovet av ro 
och rutiner är lika 
stort som suget efter 
action och distraktion 
från tråkigheten. 
Hennes liv är att 
balansera mellan dessa 
ytterligheter. I denna 
bok följer vi en flicka 
från tidig barndom, 
genom en kaotisk 
ungdom och med 
huvudet först in i 
vuxenlivet på evig jakt 
efter jämvikt och 
kontroll. Detta är en 
intensiv och djupt 
personlig historia om 
att leva med oro – och 
om att hitta strategier 
för att hålla den i 
schack och ge den en 
riktning. Samtidigt är 
boken en uppgörelse 
med vårt samhälles 
önskan om att katego-
risera och diagnostice-
ra alla som inte 
stillatigande rättar in 
sig i ledet. Detta gör 
skildringen till ett 
viktigt inlägg i ADHD-
debatten. 

Det räcker inte 
med kärlek
– en mammas 
kamp för sin son

Jenny Lexhed

Wahlström & Widstrand

ISBN 91-4621-813-0

ISBN13 978-91-4621-813-5

Pris cirka 150 kr

Utgivningsår 2008/03

Kategori Självbiografi

Vad kan en mamma 
göra för att hjälpa ett 

barn som lider av en 
livslång funktionsned-
sättning? I “Det räcker 
inte med kärlek” 
berättar Jenny Lexhed 
om sitt liv och sin 
envisa kamp för att 
hjälpa sonen Lucas till 
ett självständigt liv. En 
kamp, som hon 
personligen får betala 
ett högt pris för.      
Det räcker inte med 
kärlek är berättelsen 
om en familj i kris och 
vägen tillbaka till ett 
bra liv. 

När Jennys äldsta 
barn Lucas är i 
tvåårsåldern börjar 
Jenny misstänka att 
allt inte står rätt till. 
Vad som börjar som 
en känsla, en olustig 
föraning, blir alltmer 
till en övertygelse: 
Lucas är inte som 
andra barn. Allt tyder 
på att sonen är 
autistisk, ett livslångt 
handikapp. Kanske 
kommer han aldrig att 
lära sig att tala? 

Vi får följa familjen, 
och Jenny som kastas 
mellan hopp och 
förtvivlan. Till sist tar 
historien en dramatisk 
vändning. Jenny går in 
i en utmattningspsy-
kos och blir tvångsin-
tagen på den psykia-
triska avdelningen. 

Grabben i 
kuvösen bredvid
Jonas Helgesson

Libris förlag

ISBN 978-91-7195-880-8

Antal sidor 150

Pris 179 kronor

Utgivningsår 2007

Ljudbok, 5 cd 

ISBN 978-91-7195-955-3

Pris 235 kronor

Utgivningsår april 2008

Läser gör Henrik Schyffert

Fyrtio minuter – så 
länge stod Jonas 
Helgessons andning 
stilla. När hans liv 
började igen var han 
allvarligt CP-skadad. 

Men när Jonas var i 
tioårsåldern beslutade 
han sig för att inte bli 
en av hjälpmedels-
centralens stammisar. 
Han skruvade loss 
rullstolshjulen och fick 
kvarterets snyggaste 
lådbil. 

Idag säger Jonas: ”Jag 
är en livsnjutare. Jag 
försöker njuta av alla 
dagar som jag har och 
marinera dem med 
feststämning. Mitt inre 
verkar gilla att leva 
trots alla yttre be-
gränsningar, så vem är 
jag då att tycka synd 
om mig själv eller 
önska att jag var någon 
annan?”

Grabben i kuvösen 
bredvid är en bok om 
att vinna mot ett 
handikapp och om att 
se utmaningen och 
möjligheten i varenda 
orealistisk dröm.

Starkare än hatet
Tim Guenard

Libris förlag

ISBN 978-91-7195-815-0

Antal sidor 280

Pris 59 kronor

Utgivningsår 2006 

ISBN 978-91-7195-934-8

Antal sidor Ljudbok, 7 cd

Pris 279 kronor

Utgivningsår 2007

Läser gör Henrik Ståhl

Mamma lämnar 
honom bunden vid en 
elstolpe. Pappa mosar 

hans näsa och trasar 
sönder hans ben. Tim 
Guénard överlever 
tack vare sin dröm om 
att få hämnas. Men på 
l’Arche möter han 
människor som inte 
hatar. Tim Guénards 
självbiografiska 
berättelse påminner på 
många sätt om Dave 
Pelzers Pojken som 
kallades det-serie, men 
med en viktig skillnad: 
det är först när Tim 
upptäcker att ensam 
inte är stark som hans 
liv kan förändras. 

Jag är ändå jag 
– Fyra killar om 
 Aspergers syndrom
Red. Oskar Ekman

Förlag Cura

ISBN 91-89091-41-8

Antal sidor 127 

Pris 173 kronor 

Utgivningsår 2006

Kategori Autism & Asperger

”Jag är ändå jag” hand-
lar om drömmen att 
flytta hemifrån, ta 
körkort och bli 
världsberömd. Om att 
vara kär, hitta en 
verklig vän – och att 
våga vara sig själv.

Daniel, Mattias, 
Marcus och Robert är 
fyra vanliga killar med 
unika erfarenheter. De 
har alla Aspergers 
syndrom. Här skriver 
de själva om hur det är 
att få – och leva med – 
en diagnos. I drygt 20 
personliga berättelser 
diskuteras frågor som: 
”Ska jag berätta för an-
dra?”  ”Vad är egentli-
gen att vara normal?”

Boken ger konkreta 
råd om hur man klarar 
skolan, behåller en vän 
och orkar gå vidare 
när livet känns jobbigt.

 

Vitt på svart 
Ruben Gallego

Förlag Ersatz Förlag

ISBN 9789188858085

ISBN 9789188858245 

(pocket, utk juni 2006)

Antal sidor 192

Pris 115 kronor

Utgivningsår 2005

Kategori Självbiografi

Ruben Gallego föddes 
1968 på den sovjetiska 
nomenklaturans 
sjukhus i Kreml i 
Moskva som barnbarn 
till det spanska 
kommunistpartiets 
dåvarande ledare. 
Komplikationer 
uppstod under 
förlossningen, hans 
tvillingbror avled och 
Ruben föddes svårt 
handikappad med en 
CP-skada. Modern fick 
beskedet att båda 
barnen hade dött och 
för Ruben inleddes en 
lång odyssé genom 
ryska barnhem, där 
han under mycket 
svåra förhållanden 
växte upp utan vetskap 
om sin familj.

Internatet
Nina Cernold

NiCe Förlag 

ISBN 978-91-633-0785-0

Antal sidor 265

Fortsättning
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Mer information: www.dalheimershus.goteborg.se

Att leva hela livet – 2008

26  maj

2 – 3 juni

23 – 24 okt

7:e Västsvenska Kommunikationskarnevalen

Årets tema är kärlek, vänskap och personlig assistans

2008 års tema är AKK & kommunikationsstöd i skolan

En konferens om förvärvade hjärnskador 
Årets tema: Hjärntrötthet

Vägen till vuxenlivet som funktionshindrad

Pris 149 kronor

Utgivningsår 2007

Kategri Självbiografi

”Mycket av det jag 
upplever på internatet 
är känslor som är 
svårbeskrivna – 
känslan av kyla från 
personalen, känslan av 
maktlöshet från 
barnen, min egen 
känsla av atmosfären 
på hela stället – det går 
inte riktigt att beskri-
va.”

Känslan som Nina 
fick redan första 
arbetsdagen gick inte 
att ta miste på. Hennes 
tid som lärare på inter-
natet skulle visa sig bli 
tuffare än hon någon-
sin kunnat ana.

Kränkningar mot de 
placerade pojkarna, 
bestående av allt från 
hot, ironi, utskällning-
ar till bestraffningar 
och rent maktmiss-
bruk skulle visa sig 

höra till vardagen. Det 
tog lång tid innan 
Nina och hennes 
lärarkollega tvingades 
inse att ledningen, 
med näbbar och klor, 
skyddade det som 
hände. Berättelsen är 
en stark skildring av 
Ninas upplevelser 
under sin tid på 
Internatet. En tid fylld 
av rädsla, förvirring, 
misstrohet, osäkerhet 
och framför allt 
maktlöshet.

Ett annat ansikte
Anna Lytsy

Elisabeth Ohlson Wallin

Mun-H-Center

ISBN 91-973-028-7-2

Antal sidor 95. Pris 100 kr

Utgivningsår 2006

Kategori Självbiografi

I vilken utsträckning 
formas våra liv av det 
utseende vi fått? Den 
frågan inställer sig lätt 
i vår utseendefixerade 
värld, men i den här 
boken aktualiseras den 
på största allvar. 
Vi möter ungdomar 
och vuxna som alla 
fötts med olika former 
av ansiktsmissbild-
ningar. 
Vi får ta del av deras 
tankar och erfarenhe-
ter, vi ser dem i ett 
antal konturskarpa 
och tydliga personpor-
trätt tecknade av 
journalisten Anna 
Lytsy och fotografen 
Elisabeth Ohlson 
Wallin.

En sked för 
morbror Fred
Jenny Jejlid

Maud Deckmar AB

ISBN 978-91-633-1586-2

Pris 195 kr

Utgivningsår 2007

Kategori Självbiografi

”Jag tror fortfarande 
inte att jag riktigt vilat 
färdigt från barndo-
men. Jag undrar om 
jag någonsin kommer 
att göra det. Vila 
färdigt. Vakna upp en 
morgon och känna att 

nu är all kraften och 
orken jag förlorade 
under de där åren åter-
hämtade, nu har jag 
fått tillbaka min 
ursprungsenergi igen. 
Det sägs att det inte 
går att ta igen förlorad 
sömn. Så är det nog.”

I ”En sked för 
morbror Fred” 
berättas historien om 
hur det är att växa upp 
som lillasyster till en 
autistisk och utveck-
lingsstörd bror. Det 
handlar om när det 
onormala blir nor-
malt, kärlek och hat, 
skam och skuld och 
känslan av att vara 
annorlunda. Men 
också om vägen 
vidare.

Fler böcker
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Freds bok
Maud Deckmar

Maud Deckmar AB

ISBN 91-630-6426-X

Pris 220 kr

Utgivningsår 1998

Kategori Självbiografi

”Har du känt hur 
kroppen ibland, i de 
allra lyckligaste, 
kortaste ögonblicken i 
livet, liksom stannar 
upp under en hundra-
dels sekund och man 
känner sig tidlös? Så 
kändes det. Det kunde 

vara under en stunds 
lek på golvet som han 
plötsligt stannade upp 
och tittade rakt in, 
djupt in i mina ögon. 
Och jag i hans. 

Jag var så nära, han 
var så nära. Jag nådde 
in. Nästan. Nästan in 
till honom, eller han ut 
till mig. Under ett 
ögonblick stod det och 
vägde. Kom, kom, 
kom. Jag väntade, 
andlös. Mitt barn, kom 
till mig. Det kändes 
som om han själv hade 
alla svar just då, som 
om han verkligen hade 
ett val. Så slöt han sig. 
Blicken gled undan. 
Ögonblicket var över. 
Hade han verkligen 
haft något val?”

Följ med på vägen 
från barndom till 
vuxenliv, ett liv som 
inneburit stor kamp 
och djup sorg, men 
även den innerligaste 
kärlek och glädje.

Mr Tourette och jag 
Pelle Sandstrak

Bra Böcker

ISBN 91-700-27-024

Pris 159 kronor

Kategori Självbiografi

Ett impulsivt beteende 
kombinerat med 
oväntade ljud och 
avancerade ritualer 
styr Pelles liv ända från 
barndomen. Familjen 
söker hjälp överallt, 
men ingen kan ge 
någon förklaring. Pelle 
klarar ungdomsåren 
genom att vara bra på 
att ragga tjejer och 
spela hockey, men 
innerst inne känner 
han sig som en 

jubelidiot. I vuxen 
ålder drar Pelles 
beteende honom ännu 
längre ner. Det tar 
timmar för honom att 
passera dörrtrösklar 
och ta på och av sig 
kläderna. Han slutar 
att tvätta sig och att gå 
på toaletten, och 
flyttar in i en övergi-

ven bil på ett fabriks-
område. En dag hör 
han en professor tala 
om Tourettes syndrom 
i radio och Pelle blir 
styv av skräck, mjuk av 
glädje – finns det fler 
som han? Tio år senare 
är Pelle frisk – så frisk 
som han vill bli.
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ag läste i Föräldrakraft 
nummer 2/2008 om 
Försäkringskassans nya 
striktare syn på assis-
tans;  ”Bedömningarna 
av rätten till assistans 

har varit alltför vidlyftiga… Om 
personen klarar av att inta måltiden 
själv har han eller hon inte heller rätt till 
assistanstimmar för att förbereda eller 
avsluta måltiden”.

Det är ju en fantastisk upptäckt 
Försäkringskassan har gjort! Tänk så 
mycket pengar samhället kommer att 
tjäna. För detta kan ju få långtgående 
effekter.

Tänk bara på ”normala” tre-fyra-
femåringar. De kan ju äta själva! Då 
behövs det ju inte längre några dagis-
platser! För resten av tiden leker ju 
barnen, och klarar de att äta, så klarar de 
naturligtvis att leka själva!

Det är bara att stänga daghemmen – 
för att inte tala om fritidshem och 
fritidsgårdar för äldre – och tala om för 
föräldrarna att ungarna kan vara 
ensamma hemma från och med nu!

Allvarligt talat – är de fullständigt galna 
på Försäkringskassan?

För något år sedan försökte de med 
att dra in assistansen vid ”icke aktiv tid”. 
Det lyckades de inte med. Så nu försöker 
de gå en annan väg – för att spara 
pengar på de människor som har det 
allra svårast i vårt samhälle.

Jag ringde till Tomas Sundberg på 
Försäkringskassan. Han sade att det 
finns undantag för barn med ”särskilda 
behov”, för barn som saknar mättnads-
känsla, med flera – men han kunde inte 
lova något.

Det blir till att sätta sig och beskriva 
alla min sons tillkortakommanden igen, 
samt överklaga och ha mig – jag vet inte 
hur oändligt många gånger jag gjort det 
under hans nitton år, och jag hatar det.

Det känns som om jag sviker honom, 
förnedrar honom, varje gång. Jag vill 
mycket hellre berätta om allt det fina 
hos honom… Han har nyligen flyttat 
hemifrån; han bor med sina assistenter 

(dubbelassistans dygnet runt) i en egen 
liten lägenhet. 

Men vad hjälper det; någon måste ju 
föra hans talan. Jag undrar med skräck 
vad som ska hända den dag jag dör.

Min son, som har Angelmans syndrom, 
är som vilken normal två-treåring som 
helst; han är full med nyfikenhet, 
upptäckarlusta, är inte rädd för någon-
ting – det är bara det att han är 19 år, är 
1,78 meter lång och väger 97 kg…

Skulle man lämna honom ensam vid 
måltiderna, skulle han snart ha ätit ihjäl 
sig (han har Pader Willy syndrom också).

Och innan dess skulle han ha satt 
maten i fel strupe, bränt sig på kokplat-
torna, spillt ut maten över golven…

Att han kan hålla i en sked, ändrar 
inte på det.

Jag har fört en ständig kamp med 
olika myndigheter de senaste åren, för 
att han skulle få det allra mest nödvän-
diga. Jag har inte lyckats något vidare.

Jag hatar all denna otrygghet som 
kom in i vårt liv i samma ögonblick som 
det blev uppenbart att min son har en 
svår sjukdom med åtföljande livslångt 
handikapp. Just som man känner sig 
någorlunda trygg, är det någon myndig-
het som slår undan benen på en igen…

I går kväll läste jag en bok med gamla 
folksagor; den handlade bland annat om 
troll.

Trollen tyckte det var fint att växa upp 
hos människorna, så det hände att de 
tog ett människobarn, och lade dit sitt 
trollbarn istället.

Människorna fick då ta hand om ett 
klumpigt barn, som hade svårt att lära sig 
gå ordentligt, och svårt att lära sig tala…

Jag läste om en kvinna som tog väl 
hand om sin bortbyting, trots att 
mannen då vände henne ryggen.

”Men det var inte nog med detta. 
Tjänstefolket började visa husmodern 
olydnad och vanvördnad. Husbonden låt-
sade inte om att han märkte det, men 
hustrun förstod att om hon fortsatte att ta 
bortbytingen i försvar, skulle hon få det 
tungt och svårt varenda dag som Gud gav.

Men hon var nu en gång sådan, att då 
det fanns någon som alla hatade, så 
måste hon göra allt för att hjälpa en 
sådan stackare. Och ju mer hon fick lida 
för bortbytingens skull, desto mer 
trofast vakade hon över att inget ont 
skulle hända honom.”

När jag läst så långt, rös jag till, och tå-
rarna steg i mina ögon. Det är ju precis 
så det är för mig…!

På ett sätt har inte mycket hänt sedan 
den tiden då man trodde att förstånds-
handikappade barn var bortbytingar; 
trollbarn. Det är bara att byta ut 
”tjänstefolket” mot ”myndigheterna”…

Jag har aldrig förr i hela mitt liv blivit 
behandlad så nedlåtande som de senaste 
tio åren. Allt beroende på att min son 
har ett funktionshinder som gör honom 
mycket arbetskrävande, och att han 
således kostar samhället pengar – och 
att jag kämpar för hans rättigheter…

Det spelar ingen roll att jag varit 
områdeschef inom det kommunala i 
många år, att jag har en fil kand; jag 
behandlas som om jag är korkad, 
ingenting begriper, bara försöker smita 
från mitt ansvar etcetera, etcetera…

Den gård som tidigare fungerade som 
fritids- och korttidshem i vår lilla 
kommun, har varit till försäljning i över 
ett år. Den omoderna, kalla, slitna, icke 
ventilerade del där min son tvingades 
tillbringa tre år, ensam med sina 
assistenter, presenterades som ”uthus”.

Där passar en bortbyting.
Marika Jardert

Bortbyting då som nu
Marika Jardert läser gamla folksagor och får 
rysningar när hon känner igen dagens situation.

J
”Jag vill mycket hellre 
berätta om allt det 
fi na hos min son. 
Han har nyligen fl yttat 
hem ifrån; han bor med 
sina assistenter i en 
egen  liten lägenhet.” 
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I nummer 2 av 
Föräldrakraft läser jag att 
antalet unga som hamnar i 
daglig verksamhet har ökat 
med 174 procent på sex år. Av 
dessa är det knappt en 
procent som någonsin 
kommer ut i ett vanligt 
arbete. Skrämmande, men 
inte speciellt förvånande med 
tanke på dagens sjuka 
arbetsmarknad som stänger 
ute allt fler. Jag bläddrar fram 
ett par sidor i tidningen och 
hittar en notis om att det är 
svårt för gravt funktionshin-
drade att få daglig verksam-
het. Detta är ju mycket 
intressant... att dessa två 
notiser står i samma tidning.

Jag menar, bara för att 
man har omfattande funk-
tionshinder behöver det inte 
vara så att man inte skulle 
klara av ett vanligt arbete. 
Vad räknas som ett omfat-
tande funktionshinder? En 
definitionsfråga enligt mig. 
Det finns säkerligen många 
som anser att jag har omfat-
tande funktionshinder. Och 
ja, jag är vad man brukar 

kalla flerfunktionshindrad. 
Jag har både synskada och 
cp-skada, i lindrigare form. 
Jag klarar mig själv utan 
assistans. Men försäkrings-
kassan anser att min arbets-
förmåga är nedsatt med tre 
fjärdedelar. I alla fall enligt 
det senaste sjukersättnings-
beslutet.

Ingen kan göra allt, men 
alla kan göra något. Alla är vi 
duktiga på en eller flera saker, 
men brister kanske i andra. 
Detta har företaget Left is 
right verkligen anammat. 
Föräldrakraft har tidigare 
haft ett långt reportage om 
detta eminenta företag, vars 
affärsidé i korta drag går ut 
på att ge meningsfulla 
uppdrag åt personer med 
Asperger syndrom. Det är en 
sorts konsultfirma, där 
konsulterna hjälper företag 
med till exempel korrektur-
läsning. Företagen köper 
tjänsterna av dessa, som av 
vilket konsultföretag som 
helst. Men en anledning att 
de väljer just Left is right, kan 
kanske vara att personer med 

AS besitter en noggrannhet 
och skärpa utöver det 
vanliga. Detta medför i sin 
tur att uppdragen blir mycket 
välgjorda. Konsulterna är 
anställda och får lön för sitt 
arbete, som hos vilken annan 
konsultfirma som helst.

Att de alla har diagnosen 
Asperger och jobbar på 
samma arbetsplats har en 
massa positiva effekter, bland 
annat att de slipper alla de 
krav som en ”vanlig” arbets-
plats ger. ”Du ska inte bara 
kunna ditt jobb, du ska också 
vara social och ta dig väl ut i 
fikarummet, ha utstrålning, 
kunna samarbeta. Annars har 
du inget här att göra”. Då 
uppskattas inte deras 
kompetens, men när de 
börjar jobba på Left is right 
kan man slå sig i backen på 
att de får en massa jobb. Då 
passar det minsann!

Varför finns det inte fler 
sådana företag, som vänder 
sig till arbetstagare med 
andra funktionshinder? 
Självklart ska vi inte sluta 

sträva efter en integrerad 
arbetsmarknad där alla 
respekteras och behandlas på 
samma sätt. Men med tanke 
på hur det ser ut idag på 
arbetsmarknaden, varför inte 
utnyttja den istället för att 
stryka den medhårs? 

Handen på hjärtat, de 
flesta människor med 
funktionshinder har någon 
gång under sitt liv upplevt att 
deras funktionshinder satt 
käppar i hjulet för dem. Eller 
rättare sagt för andra runt 
omkring. Vi är långsammare, 
har ett avskräckande utseen-
de eller kräver en massa 
extraarbete. Och ja, många 
med funktionshinder jobbar 
långsammare, men det 
färdiga resultatet blir lika bra 
som om någon ickefunk-
tionshindrad skulle göra det.

På en arbetsplats blir det 
mer och mer viktigt att 
kunna ha många bollar i 
luften och att klara snäva 
deadlines. En anställd ska 
under en förmiddag fixa tre 
olika arbetsuppgifter och 
ändå vara klar med en av 
dem före klockan två. Då ska 
uppgiften levereras exakt 
klockan två, inte en timme 
senare, oavsett hur välgjord 
uppgiften är. Detta är väl 
ändå en klassiker? 
Konsulterna på Left is right 
får lugn och ro, och god tid 
på sig att slutföra sitt arbete, 
ett i taget. De har krav på sig 
att uppgiften ska vara klar en 
viss dag, men hänsyn tas 
ändå till deras behov. Hellre 
kvalitet än kvantitet. Så 
borde det ju vara överallt! Så 
varför inte starta upp 

Fem kronor i timmen 

”Det finns inget 
annat ord för 
detta än slaveri”

Varför fi nns det inte fl er företag som Left is Right? frågar 

Linda Åkesson. Bilden: Ett reportage från Föräldrakraft un-

der 2007.

Han jobbar jättehårt, är snabb och grymt duk-
tig eftersom han gör exakt det han är bäst på. 
Ändå får han bara fem kronor i timmen och inte 
ett öre extra när han jobbar över. Det handlar 
om slaveri, skriver Linda Åkesson. Varför fi nns det inte fl er företag som Left is Right? frågar 

Linda Åkesson, egenföretagare.

”Men med tan-
ke på hur det ser 
ut idag på ar-
betsmarknaden, 
så varför inte ut-
nyttja den istället 
för att stryka den 
medhårs?” 
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konsultfirmor för alla sorters 
funktonshinder?

Om vi vill bli respekterade 
på arbetsmarknaden måste 
vi börja tänka på hur vi 
agerar.

De budskap vi sänder ut 
har betydelse för hur vi blir 
bemötta och för hur debat-
ten förs. Den bild vi har av 
oss själva förmedlar vi vidare 
till andra. Ska vi slåss för 
arbete på lika villkor, eller ska 
vi mjäka och acceptera 
”anpassade arbetsuppgifter” 
för att ”passa in”? 

Är det inte dags att vi visar 
att vi tror på oss själva och 
vår kompetens? Vart tog 
stoltheten vägen? 

Jag tar mig friheten att 
avsluta med en slogan som 
Unga synskadade använde i 
sin arbetsmarknadskampanj:
Arbetsmarknad med jämlik-
het – vi är inga vårdpaket! 

Linda Åkesson, 
egenföretagare
kontakt@lindlife.se

Äntligen!

Äntligen någon som vågar 
belysa ett känsligt ämne som 
så länge varit dolt! Är det fler 
som har tänkt på detta, att 
daglig verksamhet mer än 
något annat värderar 
människan i stället för, vad 
som är ljusårs längder 
viktigare, arbetsinsatsen. 
Och ja – jag tillhör de som 
enligt lagen har rätt till daglig 
verksamhet eftersom jag 
sedan tonåren är diagnosti-
cerad med Asperger syndrom 
– men den tanke som slår 
mig är att om jag skulle vara 
verksam inom daglig 
verksamhet så skulle jag 
närmast känna mig dum, 
eller rättare sagt väldigt 
överkvalificerad. En medi-
cinsk diagnos är, anser jag, 
inget mått på arbetsförmå-
gan. Tack för din artikel, 
Linda!

Lisa 

Min son blev sjukskriven 
för att det var en fara för 
honom att vistas på den 
skolan han tillhörde. Alltså en 
fara för hans psykiska hälsa. 
Det blev aldrig bra där. Skolan 
gjorde ju hela tiden tvärtemot  
vad jag  och hans psykolog sa 
och min son fick inte den 
hjälp och det stöd som han 
behövde. Det spelade ingen 
roll hur mycket jag förklarade 
– de visste ändå bäst. 

När jag sa ifrån tyckte de 
att jag motarbetade dem. 
Skolan sa att Kevin absolut 
skulle gå i en stor klass och 
jag sa ifrån skarpt men 
fick till slut gå med på 
det. Jag sa att det 
kommer aldrig att gå 
och det hade aldrig 
fungerat innan. 

Det tog inte många 
dagar förrän skolan 
ringde och bad mig 
hämta hem honom för att 
han gjorde så att alla skolka-
de. Jag fick hämta hem 
honom, men när jag hade 
gjort det så fick jag anmälan 
på mig för att jag gjort det. 

Det blev så att Kevin 
lurades in i en massa bus för 
han inte förstod bättre. Han 
tände eld på papperskorg, till 
exempel. Det slutade med att 
han sjukskrevs.

Jag sökte plats på många 
skolor men fick nej överallt. 
När jag sökte plats inom 
särskolan fick jag nej men 
överklagade då beslutet.

Jag anmälde även skolan till 
Handikappombudsmannen 
för diskriminering på grund 
av deras behandling av oss. 
Det ärendet är ännu inte klart.

Till slut fick jag rätt till en 
plats inom särskolan, men då 
fanns ingen plats ledig. I 
september 2007 fick jag 
äntligen en plats för min son 
efter att ha kämpat sedan 
2002.

Nu går min son i en klass 
med fem elever. Han mår bra 
och går med glädje till skolan 

varje dag. Han har vuxit så 
mycket. Här finns det lärare 
som tycker om honom och 
förstår hans behov. Han är 
omtyckt för den han är och 
han vet och känner det nu. 
Det han lärt sig under den 
här tiden har gjort att han 
känner sig duktig.

Han blev genast lugnare 
och får mindre utbrott. Han 
äter i skolmatsalen, något 
han aldrig 

gjort tidigare och han är med 
på gympan. Alla är nöjda 
med honom.

När jag blev uppringd av 
radiokanalen P4, innan min 
son fick en skolplats, blev den 
förra skolan löjligt ”snäll” 
mot mig och ville absolut 
hjälpa mig. Men då hade 
skolan redan förstört så 
mycket för oss. De hade 
anmält mig till socialtjänsten 
som en hämnd för att jag 
anmält dem till Skolverket. 
Men skolan hade gjort bort 
sig.

Ja, det har varit en lång 
kamp. Många år. Jag är 
jättetrött. Det har tagit hårt 
på mig. Det har varit många 

tårar och många timmar i 
telefon och mängder med 
möten som inte har hjälpt 
mig ett dugg. 

Många gånger har jag varit 
så trött att jag känt att ”nu 
ger jag upp”. Jag har känt att 
ingen bryr sig. 

Inte i min vildaste fantasi 
trodde jag att man kunde 
hamna så här utanför hela 
systemet. Jag tror nog att jag 
mejlade 100-tals olika 
personer inom olika myndig-
heter. Jag hade mejlkontakt 
med Ibrahim Baylan när han 
var skolminister men han 
kunde inte hjälpa mig på 
något sätt. Överallt fick jag 
svar att de inte kunde hjälpa 
mig. Skolverket riktade kritik 
mot Göteborgs kommun 

men inget hände. Ingen 
brydde sig om det.

Jag kände mig så 
liten och maktlös mot 
alla myndigheter. Det 
kändes som om vi inte 
hade något värde, att 
ingen brydde sig om 
om min son gick i 

skolan eller inte. Jag 
hoppas verkligen inte att 

någon ska behöva gå igenom 
samma helvete som vi, för 
det var en lång resa som har 
tagit så hårt på mig att jag 
kan känna mig slut som 
människa. Men hela tiden 
har jag haft min son i mina 
tankar, att jag vill att han ska 
ha en framtid. Kämpar inte 
jag för honom, vem ska då 
göra det?

Äntligen fick jag rätten på 
min sida. 

Fortfarande utre der 
Handikapp ombuds mannen 
den förra skolan för kränk-
ning och diskriminering.

Den skolan behöver 
utredas, för det kommer fler 
barn som behöver det extra 
stöd som min son behövde 
men inte fick.

Idag är jag glad och min 
son ska nu gå ett tionde år 
för att han missat så många 
år i skolan. Tänk att man ska 
behöva bråka om så självkla-
ra saker.

Susanne Eriksson
Kevins mamma

kommenterat

Susanne är mamma till Kevin och har i fl era år 
kämpat för en skolplats för sin son. Föräldrakraft 
intervjuade henne för snart två år sedan. Nu har 
hon äntligen fått rätt. Här berättar hon själv.

Kevins mamma fi ck rätt

”Äntligen kan 
min son 
gå till skolan 
med glädje.”
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Dålig kunskap 
och rädsla
Hade dessa vuxna människor 
haft erfarenhet av barn med 
särskilda behov skulle detta 
inte hänt. Sluta att sortera 
bort människor till specialin-
rättningar av alla dess slag.

Fegt av Ikea.Varför inte lita 
på föräldrarna som känner 
sitt barn bäst, speciellt som 
han tydligen lekt där tidigare.

Britt-Marie

Förstår Ikea

Jag förstår att Ikeas personal 
ibland måste säga nej. Om de 
känner att de inte klarar av 
eller behärskar situationen, 
är det självklart att de måste 
få fatta det beslutet. 

Att vara i ett lekrum i en 
affär är naturligtvis en 
förmån och en jättekul grej 
för ett barn, men inte en 
självklar rättighet. Det kan 
inte vara ett krav att man på 
våra varuhus ska anställa 
lekledare med utbildning för 
alla de sorters handikapp 
besökande barn kan ha! 

Jag har själv två barn som 
på grund av sina handikapp 
inte kunde vara där. Vid flera 
tillfällen stod de och kikade 
längtansfullt in på barnen i 
bollhavet, sorgsna över att 
inte kunna delta, men så är 
livet – det är inte alltid 
rättvist och, av allt vi drabbas 
av i livet, känns det trots allt 
som ett lyxproblem att inte få 
leka på Ikea! 

Det finns väl andra ställen 
att leka på? Jag har all respekt 
för er som personal i lekrum-
met. Det inger förtroende att 
ni säger nej till en arbets-
uppgift ni inte har kunskap 
för eller känner trygghet i att 
utföra. Och vad gäller barnen, 
har vi som föräldrar en stor 
uppgift i att lära dem att tänka 
positivt och hitta alternativ till 
det de inte kan delta i. Ska vi 
göra problem av alla livets 
orättvisor och anmäla hit och 
dit, sår vi bitterhet i våra 
ungar, och det är de sannerli-
gen inte hjälpta av!

Mamma S

Bättre utbildad 
personal i lekrum

Som personal ska man ha 
utbildning, så att man på 

bästa sätt ska kunna ta hand 
om barnen. Det gäller alla 
barn, med eller utan speciella 
behov.

Och som personal kan man 
ju alltid ”sluta ta in fler barn” 
och be föräldrar att ta en 
sväng i andra affärer en stund, 

Hej,vill bara tacka för 
en bra tidning!
Började prenumerera för att 
jag har en systerson med 
Downs syndrom och det var 
väl mer tänkt som ett stöd för 
er nya tidning. 

Men har sedan dess 
upptäckt att det finns massor 
med artiklar med tips och 

råd som även berör barn 
utan handikapp. 

Lusläser alltid er tidning 
och tar sedan med den till 
min barnavårdscentral och 
lämnar den i vänterummet 
för någon annan att upp-
täcka hur bra den faktiskt är 
för alla. 

Angelica Pettersson

Syskon som föräldrar 
inte har tid med

Hej! Tack för en bra 
artikel på 
webben om 
”Syskonen 
som föräldrarna 
inte har tid med”. 

Har själv egen 

erfarenhets av detta och vet 
att det är en bortglömd grupp 

som också behöver stöd. 
Detta är något många 

assistansbolag glöm-
mer bort. 

Ulf Larsson
Barn & Ungdoms-

assistans AB

Autistisk pojke utestängd 

Ikea i hetluften 
på Föräldrakrafts 
webbsida 

kommenterat

Många läsare har reagerat efter att www.forald-
rakraft.se publicerat en artikel om en autistisk 
pojke som nekades att leka i Ikeas lekrum. Här 
är några av kommentarerna.

Från www.foraldrakraft.se den 17 april.
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”Jag blir 
väldigt 
rädd.” 
Barn och unga med 
rörelsehinder drabbas 
hårt av regeringens 
förslag till nya regler för 
assistansersättning. 
Det skriver Emelie 
Felderman, språkrör 
för Unga Rörelsehind-
rade, i ett brev till riks-
dagen som nyligen 
beslutade om lagänd-
ringen.

Jag är är språkrör i 
Förbundet Unga Rörelse-
hindrade och företräder barn 
och ungdomar med rörelse-
hinder från hela landet.

Eftersom jag fick en cp-
skada vid födseln sitter jag i 
rullstol. Mitt grava funktions-
hinder gör mig totalt beroen-
de av praktisk hjälp från 
personliga assistenter. Jag är 
egen arbetsgivare och tycker 
att det fungerar väldigt bra, 
både för mig och mina 
anställda. Dock blir jag väldigt 
rädd när jag läser er proposi-
tion, ”Kostnader för assistans” 
(prop.2007/08: 61). Den 
kommer att försvåra mitt och 
andra assistansberättigades liv 
väldigt mycket. 

Livet, det är precis vad 
personlig assistans handlar 
om. Utan mina assistenter 
kommer jag ingenstans, och 
då kan jag, som ni säkert 
förstår, inte leva.

Ni föreslår att assistans-
ersättningen inte ska kunna 
sparas i mer än ett halvår och 
att det som blir över ska 
be talas tillbaka till Försäk-
rings kassan. Vi i Unga 
Rö relse hindrade tycker att 
det verkar väldigt ogenom-
tänkt! 

Kanske förstår ni inte hur 
det kommer att påverka våra 
liv, men det kan jag berätta 
för er. Vi kommer inte att 
kunna resa, varken på 

semester eller i arbetssyfte. 
Kostnaderna blir ofta skyhöga 
för oss, eftersom vi måste ha 
med våra assistenter, som är 
våra armar och ben. De 
summorna är omöjliga att 
spara ihop till på sex månader. 

Alltså blir vi väldigt låsta, får 
svårigheter att arbeta, tvingas 
leva inaktiva och meningslösa 
liv, som vi inte själva kan styra. 
Detta var inte lagens intentio-
ner!

Vi har fått rådet att söka 
extra timmar hos kommu-
nen vid tillfälliga behov, men 
då har ni missuppfattat hur 
assistansen fungerar. Det är 
skillnad på att ansöka om 
timmar, och pengar för till 
exempel resor och logi. 
Erfarenheten är att kommu-
nerna väldigt sällan beviljar 
det sistnämnda. 

Dessutom vore ett sådant 
system att gå tillbaka i tiden. 
Det gör oss väldigt beroende 
av kommunernas goda vilja. 
Ingenting blir självklart, vi 
tvingas tigga och be, stå med 
mössan i handen, som om vi 
vore andra eller tredje 
klassens medborgare. Det 
vore fruktansvärt!

I övriga sammanhang talas 
det alltid om vikten av att 
planera och spara. Det verkar 
ologiskt att ni vill ta den möj-
ligheten ifrån oss.

Ni vill att vi ska spara 
kvit ton på till exempel 
res taurang-, bio- och 
teaterbesök, och redovisa 
dem till Försäkringskassan, 
detta för att de ska kunna 
kontrollera att assistanser-
sättningen används på rätt 
sätt. Det känns kränkande att 
behöva göra detta, eftersom 
det i så fall blir våra privatliv 
som kontrolleras! Skulle ni 
själva vilja spara kvitton på 
allt ni gör privat, och redovi-
sa dem?

Ert förslag, kommer också 
att göra personlig assistent 

till ett lågstatusyrke med 
dåliga villkor, sämre än vad 
de redan är. Som arbetsgivare 
vill man inte riskera att 
hamna i arbetsrättsliga 
konflikter, då det krävs en 
buffert för att lösa sådana. 
Detta kommer troligtvis leda 
till att assistenterna anställs 
under otrygga arbetsformer 
med låga löner och dåliga 
arbetsvillkor. Arbetsgivaren 
har skyldighet att ta arbets-
miljö- och rehabiliteringsan-
svar, men detta omöjliggör 
ni. Under vissa perioder 
kommer det ju inte att finnas 
några pengar!

När en ny assistent börjar, 
måste hon/han ofta gå 
bredvid en annan, för att lära 
sig arbetet. Denna utbild-
ningskostnad kan vara 
omöjlig att planera och 
förlägga till tid då det finns 
pengar. Kort sagt är en 
buffert absolut nödvändig 
för att allting ska fungera.  

Från början var proposi-
tionen, vad jag förstår, tänkt 
som ett sätt att lösa proble-
met med oseriösa assistans-
anordnare, som betalat ut så 
kallade trivselpengar. Jag 
förstår mycket väl att det på 
något sätt måste åtgärdas, 
men felet är att ni låter oss 
vanliga assistansanvändare 
lida för deras fusk, och det är 
inte rättvist!

Vi i Förbundet Unga 
Rörelsehindrade kräver att 
denna kollektiva bestraffning 
inte får genomslag, utan att 
ni tar fram ett mer genomar-
betat och humant förslag 
som inte urholkar assistans-
reformens goda intentioner, 
om valfrihet, jämlikhet, 
självbestämmande och 
personlig integritet!

Låt oss fortsätta styra våra 
egna liv, annars kan vi inte 
leva!

Emelie Felderman
Språkrör i Förbundet
Unga Rörelsehindrade

tills antal barn minskat lite, 
och återkomma lite senare, då 
de har ” rätt antal ” barn att se 
efter.

Men samtidigt förstår jag 
personalen, de vill ju garan-
tera att alla barn kommer 
därifrån oskadda, då det är 
personalens uppgift.

Christina

..eller insikt om sina 
begränsningar!?

Självklart måste personal, 
som känner att de inte har 
kompetens nog att ta hand 
om ett barn som har särskil-
da behov, ha rätt att säga 
detta. Som förälder godkän-
ner man väl normalt inte 
vilka assistenter som helst 
med obefintliga kunskaper, 
inte ens som vikarier? Om 
något hade hänt pojken där i 
lekrummet, hade nog 
kritiken för att de inte sa 
ifrån varit benhård!

Att lita på föräldrarna för 
att ”de känner sitt barn bäst” 
är väl knappast hållbart, om 
man inte tillåter personalen, 
som känner sig själva bäst, att 
lita till sina egna omdömen 
och som dessutom vågar stå 
för detta?

Håkan

Integrering javisst

Självklart kan vi ha åsikter 
om mycket i denna fråga. 
Men för att personal ska 
kunna ta ansvar för andras 
barn, kan inte föräldrarna 
förvänta sig kunna styra hur 
personalen ska känna och 
agera. Man måste ju ändå gå 
på deras känsla. 

Vi pratar ju inte om 
skolan, där vi verkligen 
försöker inkludera alla barn, 
men som tyvärr inte heller 
alltid lyckas, eftersom vi alla 
är unika individer, normal-
störda eller ej... Vi alla 
människor har behov, som 
ser lite olika ut beroende på 
vad vi har med oss i bagaget. 
Jag tror inte att det står som 
ett krav för Ikea att deras 
personal skall ha kompetens 
inom diagnosområdet.

Vänligen från en mamma som 
själv har ett funktionshindrat 
barn.

Liz

Emelie Felderman försökte stoppa den nya lagen.
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Läger 2008
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

kraftAnnonstorget
Annonsörer i detta nummer:

SYNS DU INTE SÅ FINNS DU INTE.
PÅ TORGET SYNS DU TILL LÅG KOSTNAD 
Modulannons, 1 modul, 92 x 61 mm: 3 000 kr
Modulannons, 2 moduler, 92 x 130 mm: 5 000 kr
Modulannons, 3 moduler, 92 x 183 mm: 7 000 kr
Modulannons, 4 moduler, 190 x 130 mm: 9 000 kr
(Priser exkl moms.) 
Beställ din modulannons genom ett mail till 
info@faktapress.se

Castor är ett kooperativ för funktionshindrade i behov av personlig 
assistans. Vi vänder oss till dig som är assistansberättigad enligt LSS 
och LASS. Vi är ett litet och familjärt kooperativ som arbetar för att 
vara nära dig, där ingen varken brukare eller assistent blir bortglömd. 
Vi som driver Kooperativet Castor har flera års erfarenhet och vet vad 
det innebär att ha närstående med funktionshinder.

Kooperativet Castor
Södra Lundavägen 10, 245 31 Staffanstorp

Telefon 046-25 60 21      www.kooperativet-castor.nu
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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

# 3, 2008 FÖRÄLDRAKRAFT  87     

www.a-assistans.com

DU ÄR VIKTIG!

Låt stå!

LEIMIR AB

ASSISTANS

Sol och bad
Med förflyttningar i lyftselen, 
Lätta Lyft, sitter kläderna på 
plats. Ömma leder och svaga 
muskler utsätts inte för tryck.

Med badselen blir lyften i och 
ur vattnet säkrare. Standard-
selen underlättar lyft i massor 
av olika situationer. Den kan 
också vara bra vid brand.

Lätta Lyft får kopplas till 
personlyftar med speciella 
lyftremmar.

Svart på Vitt
0302-46840

www.lattalyft.se

FK_0803_s86-87_modul_v03.indd   87FK_0803_s86-87_modul_v03.indd   87 08-05-09   14.18.1808-05-09   14.18.18



88 FÖRÄLDRAKRAFT # 3, 2008

Alla svenskar ska kun-
na välja anser regering-
ens utredare som vill ha 
fritt val av vårdgivare i 
hela landet från 2009. 

edan under nästa år ska alla 
svenskar själva kunna avgöra 
om vill ha landstinget eller ett 

privat vårdföretag som vårdgivare. Det 
föreslår regeringens utredare Toivo 
Heinsoo som i april presenterade del-
betänkandet ”Vårdval i Sverige”.

Utredningen föreslår att det blir oblig-
atoriskt för landstingen att införa vård-
valsystem när det gäller vårdcentraler 
och annan primärvård.

– Förslagen bygger på erfarenheterna 
från valfrihetssystemen i Stockholm, 
Halland och Västmanland, säger Toivo 
Heinsoo.

Tanken är att primärvårdens uppdrag 
fastställs i ett nationellt beslut. Lands-
tingen kan sedan komplettera med extra 
verksamheter lokalt.

Med det nya systemet får alla vårdgivare 
– oavsett om det är landsting, privata före-
tag, personalkooperativ eller ideella or-
ganisationer – rätt att etablera sig.

– Grunden i ersättningssystemet ska 
vara att pengarna ska följa patienterna 
och deras val av vårdgivare. Privata och 
offentliga vårdgivare ska behandlas lika, 
säger Toivo Heinsoo.

Vad som omfattas av vårdvalet kommer 
att variera och blir delvis upp till landstin-
gen att bestämma. Primär vården kan idag 
omfatta en mängd olika verksamheter, ex-
empelvis vård i livets slutskede.

På vilka sätt kommer vårdvalet att få 
störst betydelse?

– Vi stärker patientens rättigheter 
genom att det blir självklart att man 
kan göra ett självständigt val av vårdgi-
vare. Genom mitt val som patient styr 
jag själv över hur landstingets pengar 
ska användas. Tillgängligheten kommer 
att öka, liksom kvaliteten när nya 
vårdgivare och nya idéer kommer in, 
säger Toivo Heinsoo.

Hur ska patienter och anhöriga kunna 
välja bland alla vårdgivare?

– Frågan om vilket stöd allmänheten 
ska få vid val av vårdgivare är en otroligt 
viktig fråga, säger Toivo Heinsoo. Det 
kommer att krävas bättre information, 
jämförelser och mer fakta om vårdgivar-
na, men hur det ska utformas återkom-
mer vi till i slutbetänkandet i december.

Regeringen har lovat att införa ett sys-
tem med ”vårdlotsar” som ska hjälpa pa-
tienter och anhöriga att hitta rätt i 
vården och få ett helhetsgrepp. Men det-
ta system dröjer ännu en tid.

– Vårdlotsar är viktiga för en växande 
grupp av patienter som har behov av ett 
mer aktivt stöd. Patienter ska ha rätt till 
en kontakt inom landstinget eller hos en 
privat vårdgivare som kan ge ett stöd i 
vårdprocessen i sin helhet och som leda 
patienten rätt på ett handfast sätt. Det 
kan vara en sjuksköterska eller en person 
ur någon annan yrkesgrupp inom eller 
utanför landstinget, kanske genom ett 
system för auktorisation.

Kan det inte bli ännu svårare att hitta 
rätt i vården när vårdvalsystem införs, 
trots att det ännu inte finns någon 
vårdlots?

– Nej, vi kommer inte att göra det 
svårare för någon, utan ansvaret för hel-
heten kvarstår för landstinget. Att vi in-
för en valmöjlighet kommer inte att 
försvåra för någon utan gör det mycket 
tydligare vad man har rätt till.

När kommer ett system med vårdlots?
– Landstingen kan införa det när som 

helst och i Östergötland har man redan 
gjort det. Vi räknar med att en mängd 
lokala initiativ kan komma igång och det 
kan gå fort. Lagstiftningsmässigt räknar 
jag med att vårdlots ska vara infört un-
der regeringens mandatperiod, säger 
Toivo Heinsoo. ●

Läs mer om utredningen ”Vårdval i 

Sverige” på www.regeringen.se

Toivo Heinsoo 
Han vill ge alla svenskar fritt vårdval

Text: Valter Bengtsson
valter.bengtsson@faktapress.se

r

   

Regeringens utredare Toivo Heinsoo.

ÅLDER: 58 år.

BOR: I Stockholm.

BAKGRUND: Bland annat lands-

tingsdirektör i Dalarna och direktör 

för hälso- och sjukvårdsfrågor på 

Landstingsförbundet 

ANDRA UPPDRAG: Ordförande för 

Stockholms läns sjukvårdsområde. 

Har varit knuten till Handels-

högskolans vidareutbildningar.

IMPONERAD AV: Alla som föresprå-

kar och lever med ständiga 

förbättringar. Jag försöker själv 

sträva efter det.

Toivo Heinsoo 

”Vi stärker patientens 
rättigheter. Genom 
mitt val som patient 
styr jag själv över hur 
landstingets pengar 
ska användas.”
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I maj medverkade Riksförbundet Sällsynta 
diagnoser vid åsiktsfestivalen Urix för 
ungdomar. Temat för vår medverkan var 
”Ett avvikande utseende”. 

Maria Gardsäter, ledamot i förbundsstyrelsen 
och anställd vid förbundskansliet, var en av 
våra fyra representanter på Urix. Hon förklarar 
varför vi var med:

– Vi syns för lite. Allmänheten känner inte till 
oss. Vårdgivare och andra professionella 
träffar oss alltför sällan för att bygga upp 
tillräckliga erfarenheter för att ge korrekt vård 
och bra bemötande. Därför är det viktigt för 
förbundet att bli mera känt.

– Vi ska möta omvärlden och påverka vår 
omgivning. Vi vill bli kändisar, men på våra 
egna villkor. När vi uppmärksammas är det 
snarast som mystiska överlevare eller duktiga 
offer, som i tvprogrammet Outsider. Det finns 
få tillfällen där vi presenterar oss själva på våra 
egna villkor. Urix är ett sådant tillfälle.

Därför åkte Maria Gardsäter till Urix i Malmö 
tillsammans med de unga medlemmarna 
Patrik Svedell, Jenny Wikström och Cecilia 
Wallenius. Maria är mycket nöjd med det 
lyckade resultatet.

– Det gick jättebra! Både vi från förbundet 
och de hundratals ungdomar som besökte vår 

monter var nöjda. Vi fick 
besök av ungdomar som 
själva har någon sällsynt 
diagnos, men som inte visste 
att det finns föreningar för 
dem som har en sådan 
diagnos.

– En tjej som troligen har 
iktyos, en sällsynt hudsjuk-
dom, hade fått besked från 
sin läkare att ”det får hon leva 
med och det finns inget att 
göra”. Men hon skulle 
kontakta Iktyosföreningen. 

Förbundet bidrog till mångfalden på 
festivalen, tillsammans med ett 30-tal andra 
organisationer. Utställarna passade på att 
utbyta erfarenheter och knöt kontakter för 
eventuellt samarbete. 

– Framför allt kom vi bra överens med 
organisationen ”Alla olika alla lika”.

Temat för Riksförbundet Sällsynta diagno-
sers medverkan var ”Ett avvikande utseende”. 
Avsikten var att lyfta frågor kring utseende-
relaterad normalitet, och avvikelser från det 
”normala”, med ungdomar och ungdoms-
inriktade organisationer och företag. Målet var 
att ungdomarna och mässans utställare skulle 

reflektera kring hur man 
bemöter personer med 
avvikande utseende. 

Maria redogör för 
upplägget:

– Med boken ”Ett annat 
ansikte”, men kanske 
framför allt med våra egna 
unika utseenden, hoppades 
vi kunna avdramatisera och 
neutralisera ”den stora 
grejen” med det sällsynta. 
En uppskattad aktivitet 
bland besökarna var att 
”måla ett unikt ansikte” på 

100 stenar som alla kom till användning. 

Maria sammanfattar:
– Vi ville påverka Urix-deltagarna, så att 

deras tolerans för avvikande utseende blir 
större. Så skapas ett mer tolerant samhälle!

Utseendefrågor synliggjorda för ungdomar på Urix

 Läs mera om Riksförbundet Sällsynta 
diagnoser på www.sallsyntadiagnoser.nu

Riksförbundet Sällsynta diagnoser

Box 1386, 172 27 Sundbyberg
Telefon 08-764 49 99

Information från Riksförbundet Sällsynta diagnoser

Maria Gardsäter.
Foto: j.forsberg produktion

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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Anmäl dig på www.assistansia.se
För mer information kontakta jonatan@assistansia.se
Tel 020-30 31 00.                             

Sommarupplevelser 
med Assistansia

15 juni
Hälsa på Pippi 

och Emil i Astrid 
Lindgrens värld

28 juni
Safari och kluriga 
experiment på 
Universeum

16 augusti
Möt tama och vilda djur 
i Skånes djurpark

8 juli
Allsång på Skansen 

i verkligheten
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PERSONLIG ASSISTANS NÄR DEN ÄR SOM BÄST                   
  

Assistansia bjuder dig som har Personlig assistans 
samt medföljande assistent. Har du dubbelassistans 
bjuder vi förstås två assistenter. Dina vänner som 
har Personlig assistans är också välkomna. Familje-
medlemmar som vill följa med betalar en avgift 
på max 100 kronor per person.

Välkomna önskar vi på Assistansia
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Min Fass kan också ge dig påminnelser om din medicinering. 
Du kan välja att få SMS eller e-post skickat till dig när det är 
dags att förnya receptet eller när det är dags att ta nästa dos. 

– Det här är kanske inte är aktuellt för ett läkemedel som ska 
tas varje dag, berättar Per Manell. Men nu finns många läke-
medel som ska tas med en eller ett par veckors mellanrum, 
eller varför inte få en påminnelse när det är dags att förnya 
sitt vaccinskydd. Vem kommer ihåg det efter flera år?

Det går att koppla flera listor till varje användare, så den 
som vill kan ha koll på både sina egna läkemedel och de 
som barnen använder. Det går också att lägga upp listor 
för husdjurens läkemedel och vaccineringar. Informationen 
som läggs in på Min Fass behandlas helt konfidentiellt och 
med största säkerhet.

Nyheter om dina läkemedel
I Min Fass finns även en nyhetsfunktion. När man loggat in 
syns det snabbt om det finns viktig information om de läke-
medel som man använder. Tillverkaren kanske har ändrat i 
doseringsanvisningarna eller så har de till exempel upptäckt 
nya biverkningar. Nyhetsfunktionen går också att ställa in 
så att det skickas ut ett meddelande med SMS eller E-post. 
Per Manell berättar:

– Nyhetsfunktionen ökar verkligen säkerheten i din läke-
medelsanvändning. Förut kunde nya anvisningar gå obe-
märkta förbi. Om en läkare är van vid vissa läkemedel 
har de ofta ingen anledning att kolla upp instruktionerna 
varje gång de skriver ut dem och missar därmed ändringar. 
Min Fass är verktyget som gör att du tillsammans med din 
läkare kan göra din läkemedelsbehandling säker och rationell.

– Idag har vi blivit vana vid att ta allt mer ansvar för saker  
som rör vår vardag berättar Per Manell, utvecklingschef på
LIF. För den som vill ta ett ökat ansvar för sin läkemedels-
användning ska det vara en självklarhet och Min Fass är 
verktyget för dig som använder läkemedel och vill skaffa dig 
information och kunskap om dina läkemedel. 

LIF som är branschorganisation för den forskande läke-
medelsindustrin gav ut Patient-Fass första gången 1983. 
Det gav plötsligt patienten tillgång till information om läke-
medel och det mottogs inte positivt av alla i läkarkåren. 
Per Manell berättar:

– Läkarna var vana vid att alla gjorde som doktorn sa och 
när det började dyka upp pålästa patienter var det en ny 
situation för dem att plötsligt behöva diskutera behand-
lingsalternativen. Idag är en påläst patient vanligtvis ett 
välkommet inslag på vårdcentralen och många läkare ser 
styrkan i att tillsammans med patienten diskutera kring 
vilken behandling som är bäst. 

Analysera din läkemedelslista
Fass och Läkemedelsportalen Fass.se utvecklas hela tiden 
och det senaste tillskottet är Min Fass. I Min Fass kan vem 
som helst skaffa sig ett användarkonto och därefter lägga upp 
listor över sina läkemedel. Listorna är kopplade direkt till 
Fass-texterna och när en läkemedelslista är upplagd går det 
att analysera om medicinerna passar ihop, eller om man har 
flera likadana läkemedel. Det går också att se om läkemedlen 
är lämpliga för äldre personer. 

– Med dessa analyser kan du sedan föra 
en diskussion med din läkare berättar 
Per Manell. Många gånger vet läkaren 
om att två läkemedel inte passar ihop 
och har kunnat anpassa dosen efter det, 
men om du har flera läkare eller äter 
receptfria läkemedel känner läkaren 
inte till hela din läkemedelslista och då 
är detta ett utmärkt hjälpmedel. 

Text: Erik Fredholm, LIF

Oroar du dig för att dina läkemedel inte passar ihop, eller vill du ha en påminnelse när det är dags 
att förnya ditt vaccinskydd? Nu finns Min Fass som underlättar din läkemedelsbehandling. 

ANNONS FRÅN LÄKEMEDELSINDUSTRIFÖRENINGENS SERVICE AB

Per Manell

200805

Läkemedelsinformationen
har blivit personlig
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Returadress: 

FaktaPress AB

Backebogatan 3

129 40  Hägersten

B-POSTTIDNING
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