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www.baravarabarn.se

Den 27 november 2008 i Stockholm
En konferens om barn med  funktions nedsättning 
– att kommunicera och få ut det bästa av vardagen 

Vi välkomnar dig som arbetar med barn med  funktionsnedsättning 
och föräldrar/närstående. 

Vår förhoppning är att konferensen ska inspirera och öka samarbetet 
mellan alla som fi nns runt barnen för att på så sätt öka och sprida 
kunskap inom området.  

Några av landets kunnigaste personer föreläser.
Programpunkter:

Det fria valet
 Hjärnans förmåga att tillgodogöra sig träning
 Tuggträning och dataspel
 Hur kan vi göra fritidsutbudet tillgängligt för alla
 Barn vet mer än vi tror
 Vardagen för barn med rörelsenedsättning 
 Att vara förälder till ett barn med funktionsnedsättning

 Välkommen in på vår hemsida för mer information.

Boka före 

den 1 oktober så får du 

en bok från en av våra 

föreläsare!
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28 Sibel Redzep tillbringade sina första år på sjukhus 
och blev under långa perioder isolerad från 

världen utanför. Idag har hon slagit igenom som artist 
och vill träffa och prata med barn som har det svårt. ”Det 
är viktigt att man stödjer barnen i deras drömmar”, säger 
Sibel i det här numrets stora intervju.

Guide: Så börjar du idrotta

78 31 idrotter att välja 
bland. Vi talar med 

experterna som berättar 
vad du som förälder kan 
göra för att förbättra ditt 
barns möjligheter att 
komma i kontakt med en 
aktivitet som hon eller 
han gillar och kan 
utvecklas med.

Ses vi på höstens 
hjälpmedelsmässor?

                  Se sid 40–45
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Viktors föräldrar fann vård i Kina
36När Viktor var två år fick hans föräldrar veta att 

han skulle dö inom 11 år. Men mamma Ulrika och 
pappa Marko vägrade acceptera diagnosen och har sedan 
dess sökt  – och fått – kontroversiell vård i Kina. 

Lillasystern släpper aldrig taget
74 Äntligen har Jenny Jejlid lärt sig att 

släppa lite på ansvaret för sin bror 
Fred, men fortfarande känner hon att hon en 
dag måste ta det övergripande ansvaret. 
”Annars kommer han inte att ha någon som 
bryr sig på riktigt”, säger hon i vårt reportage 
om Fred, mamma Maud och systern Jenny.
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På era platser, färdiga, gå! Här har    du 31 idrotter att välja bland.
ROTTARROTTARSå hjälper 

du ditt barn 
att börja
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u och ditt barn har just 
tittat på en spännande 
fotbollsmatch på teve 
och du vet att han eller 
hon hyser samma dröm-
mar som många andra 

pojkar och flickor om att vara en del av 
ett lag och kanske till och med göra mål, 
bli omkramad och gratulerad. Samtidigt 
vet du att hindren som måste övervinnas 
för att faktiskt nå dit, eller ens få en chans 
att prova på, är större för ditt barn än för 
många andra. 

Idrotts-Sverige är ett finmaskigt och 
vidsträckt nät av föreningar och för-
bund. Ett nät som har goda chanser att 
fånga upp ditt barns önskemål. Men var 
ska du börja leta, och hur? Föräldrakraft 
har tagit hjälpa av Leif Thorstensson på 
Sörmlands handikappidrottsförbund 
och  Helene Stjernlöf, informationschef 
på Svenska handikappidrottsförbundet.

Att testa alla idrotter 
är en omöjlighet. Vilken 
idrott ska mitt barn 
prova på?
– Jag anser att det finns några basidrotter 
som är bra att prova på. Med basidrotter 

menar jag att de innehåller möjligheter 
till både konditionsövningar och teknik-
övningar. Jag tänker i första hand på fri-
idrott. Simning är också bra att prova på 
av två skäl, det är viktigt för alla att lära 
sig simma och alla utvecklar sin rörlig-
het i vattnet, säger Leif Thorstenson. 

– Det kan också vara bra att prova på 
någon form av lagidrott då de innehåller 
så många ingredienser som är värdefulla i 
livet. Man lär sig att göra ett jobb tillsam-
mans. Är man rullstolsburen så är rull-
stolsinnebandy oftast mest tillgängligt. 
Rullstolsbasket är en mer etablerad idrott, 
men för att börja med rullstolsbasket 
måste man övervinna fler svårigheter på 
vägen, bland annat bör man ha en speciell 
rullstol – också måste man orka upp till 
korgen, säger Leif Thorstenson.

Var hittar jag nyckel-
personer och föreningar 
att kontakta?
– Om det finns en aktiv verksamhet i när-
heten där du bor så ska du kontakta den. 
Annars kan du kontakta handikappi-
drottsförbundet i ditt distrikt, där kan 
man ge svar på vad det finns för aktivite-
ter i ditt område, säger Leif Thorstenson. 

Det finns också möjligheter att starta 
nya aktiviteter.

– Är man en grupp med låt oss säga 
tio personer som vill starta något så kan 
man få stöd att komma igång. Vi tar 
emot med öppna armar och kommer att 
försöka underlätta att få igång en verk-
samhet, säger Leif Thor stenson.

– Utifrån den karta vi har på vår hem-
sida kan man se vad det finns för idrot-
ter. På vår hemsida kan du hitta kontakt-
uppgifter till de olika distrikten. Hos oss 
finns även idrottskonsulenter som an-
svarar för olika idrotter, säger Helene 
Stjernlöf. 

Mitt barn vill ta del i en 
lagsport. Vilka alternativ 
fi nns?
– Det beror på vilken funktionsnedsätt-
ning det har. För barn med rörelsehin-
der finns innebandy, kälkhockey, rull-
stolsrugby och rullstolsbasket. För syn-
skadade finns goalball. För de med ut-
vecklingsstörning finns fotboll och 
innebandy hos oss, men på Special 
Olympics finns fler idrotter, se www.spe-
cialolympics.se, berättar Helene Stjern-
löf.

– Egentligen är det bara fantasin som 
sätter gränser för vilka lagidrotter som 
man kan hitta på. Man kan knuffa en 
boll med rullstol för att komma igång. 
Vi vill mana folk till att hitta på aktivi-
teter själva, och här är umgänget mellan 
föreningar viktigt, säger Leif Thor sten-
son.

– Gruppen med utvecklingsstörning 
är större och där finns fler möjligheter. 
Lärare och assistenter ute på särskolor-
na brukar dessutom vara positiva till att 
samordna aktiviteter, säger Leif Thor-
sten son.

Ett besök hos en lokal idrottsförening kan bli ett 
minne för livet. Vad kan du som förälder göra för 
att öka ditt barns chans att komma i kontakt med 
en aktivitet som hon eller han fattar tycke för och 
kan utvecklas med? Här låter vi två experter svara 
på några vanliga frågor.

Text: Mikael Nyberg
mikael.nyberg@faktapress.se

D

Vad gör jag om mitt 
barn vill prova på en 
idrott som inte fi nns i 
 närområdet?
Vill ditt barn till varje pris prova på en 
idrott som inte finns där du bor måste 
du söka den i granndistriken eller ännu 
längre bort. Men alltför långa resor blir 
tröttsamma, och kostsamma, i längden. 
På handikappidrottens utvecklingscen-
trum har man under en tid försökt un-

derlätta för personer med funktionshin-
der att träffa andra personer med lik-
nande intresse genom att rekrytera från 
ett större område än det område som 
den lokala föreningen förmår nå. 

Med läger och andra möjligheter till 
att prova på har man lyckats samla grup-
per inom bland annat skytte och startat 
aktiviteter som visat sig bli varaktiga. 

Men stödet har inte blivit lika bra som 
man har hoppats. 

– Vi hoppades på LSS-lagstiftningen. 
Jag kan känna en beskvikelse över ande-
meningen i den lagen. Men vi uppmunt-

rar alla att söka stöd för de merkostna-
der som ökade resor innebär, säger Leif 
Thorsten son. 

Kan man få ekonomiskt 
stöd för att idrotta?
– Barn och ungdomar får, tror jag, oftast 
en rullstol som de kan idrotta i. Men bol-
lar och klubbor, som föräldrar till andra 
idrottande barn och ungdomar får skaf-
fa på egen hand, kan och bör vi hel-
ler inte kräva. Det är viktigt att vi 

“Föräldrar ska inte vara alltför försiktiga. Ta med barnen och ungdomarna på en massa saker!”Elvira Kivi, världsmästare judo

Sju personer som alla, på olika sätt, intygar värdet av att syssla med idrott. Judovärldsmästaren Elvira Kivi, simmaren Anders Olsson och basketspelaren Tomas 

Åkerberg har alla försökt förmedla i Föräldrakraft hur mycket idrotten betytt och betyder för dem, inte minst ur ett socialt perspektiv.  Jelena Ostojic , nedre raden 

i mitten, tycker om att spela basket och vet hur det känns att utestängas från skolidrott. Nedre raden till höger ses David och mamma Ann Damberg på luftgevärs-

skytteläger där de får instruktioner av världsrekordhållaren Jonas Jacobsson.  David har i skyttet funnit en hobby han trivs och fortsatt med.

Idolstjärnan 
Sibel Redzep 
bakom fasaden

40 På jakt efter nya hjälpmedel och 
bra föreläsningar? I så fall kan 

september och oktober månads tre mässor 
vara rätt plats att leta på. Föräldrakraft 
bjuder på förhandstips på åtta sidor 
mässextra. Där berättar vi även om vår 
sångtävling ”Musikstjärnorna” med Albin 
(bilden) som disc jockey.

Så får du hjälp att läsa
50 Hjälpmedel finns men de når inte fram. 

Föräldra kraft tittar närmare på de hjälp-
medel som gör stor skillnad för många barn med 
läs- och skrivsvårigheter. Vi möter bland annat 
Julia Johansson som haft stor glädje av hjälpmed-
len på datateket.  

Förhandstitt på tre mässor
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# 4, 2008

                          
    se även www.foraldrakraft.se

NR 4 
2008
SEPTEMBER

54 KR
inkl moms

Sören Olsson
Du är perfekt 
som du är

”Det enda
jag gjorde

var att äta
fiskpinnar
och titta på

Askungen”

GUIDE: SÅ BÖRJAR DU IDROTTA

Sibel vet hur det är att tillbringa 
barndomen i ett trångt sjukhusrum. 

Idolstjärnan om livet bakom fasaden. 

”Satsa på de 
mest utsatta”
Chefsekonom
vill ha ny politik

Sveriges
bästa skolor
De fick pris 
– hur gick 
det sen?

Skrattet är 
tillbaka

Viktor fick 
vård i Kina

Sibel om 
sina första år:

# 4, 2008 FÖRÄLDRAKRAFT  5     

MILJÖMÄRKT

341                            078

FK_0804_s04-5_innehall_v02.indd   5FK_0804_s04-5_innehall_v02.indd   5 08-08-16   16.29.0008-08-16   16.29.00



 

Enligt Statens Folkhälso-
institut är en stor andel av 
ohälsan bland personer med 
funktionsnedsättningar helt 
onödig. En annan rapport 
(från handikappidrottsförbun-
dens utvecklings centrum) 
visar att idrott kan vara näst 
intill skillnad mellan liv och 
död: 

”Om jag inte idrottar tar det 
bara någon dag så kommer jag 
knappt ur sängen”, berättar en 
person i rapporten.

Men nu har politikerna i 
LSS-kommittén tydligen enats 
om att spara istället för att 
förebygga. Det återstår att se 
med hur många miljarder 
andra sociala kostnader ökar 
efter hand som besparingar på 
assistans slår igenom.

Cecilia Hermansson, Swed-
banks nya chefsekonom, borde 
ha ingått i LSS-kommitténs 
expertgrupp. Under somma-
ren drog hon igång en viktig 
debatt om utanförskapet. Hon 
kritiserade regeringens 
fördelningspolitik och slog fast 
att Sverige måste satsa mer på 
de mest utsatta. Regeringen 
bör lyssna på hennes råd (om 
en helhetssyn vad gäller 
rehabilitering, utbildning, jobb 
och bostäder) för att minska 
utanförskapet och därmed 
kostnaderna. 

Det är snart dags för höstens 
hjälpmedelsmässor. Jag vill 
särskilt puffa för ”Musik-
stjärnorna”, som är öppet för 
alla barn och unga som vill 
sjunga på Stock holmsmässans 
caféscen. På sidan 40 kan du 
läsa mer.

Valter Bengtsson

Det är ett 
svek att 
partierna 
säger sig 
vara 
överens 
i så 
känsliga 
frågor 
och 
därmed 
försvårar 
debatt 
och 
gransk-
ning.

”

En referensgrupp ger Föräldrakrafts redaktion råd och expertis

Anders Olau son, 

styrelseord-

förande, 

Ågrenska

Örjan Brinkman, 

generalsekrete-

rare, Handikapp-

förbunden HSO

Janne Wall gren, 

chef patient-

kontakter, 

Astrazeneca

Cecilia Kenner-

falk, avdelnings-

chef Läkeme-

delsindustri-

föreningen LIF

Turid Apel -

gårdh, Svenska 

Kyrkans 

cen trum för 

handikappfrågor

Carl Tunberg, 

marknads- och 

utvecklingschef, 

Frösunda LSS AB

Carl Leczinsky, 

direktör, 

Hjälpmedels-

institutet

Charlotte Petri 

Gornitzka, gene-

ralsekreterare, 

Rädda Barnen

D
en 29 augusti, samma 
dag som denna tidning 
landar i brevlådorna 
hos våra prenumeran-
ter runt om i landet, 

presenterar LSS-kommittén sitt 
förslag till ändringar i LSS, lagen 
om stöd och service till vissa 
funktionshindrade.

Exakt vad förslaget innehåller 
vet vi inte i skrivandets stund 
(läs mer om det på www.
foraldrakraft.se de närmaste 
dagarna) men några saker gör 
oss mycket bekymrade.

Tre miljarder kronor ska 
sparas in på den personliga 
assistansen, enligt de uppgifter 
som läckt ut i förhand. 
Kommitténs ordförande 

Kenneth Johansson (c) avfärdar 
den berättigade oron med att 
ingen som behöver assistans har 
något att frukta eftersom 
indragningarna bara ska göras 
för de som egentligen inte 
behöver assistans. 

Att man kan spara tre miljar-
der utan att det skadar någon 
låter fantastiskt. Men hur ska de 
besluten fattas och av vem? Var 
finns alla kloka ämbetsmän som 
har tid och kompetens att göra 
en så fullödig analys, att ingen 
som verkligen behöver assistans 
ska komma i kläm?

Det värsta med LSS-kommit-
téns arbete är ändå inte detta 
gigantiska besparingsförslag, 
utan att kommittén konsekvent 
har lagt locket på i debatten. 
Dess ordförande Kenneth 
Johansson har hela tiden 
framhållit hur överens man har 
varit, från vänster till höger, om 
både ditt och datt. Visst har det 
gnytts lite grann från miljöpar-
tister och vänsterpartister och 
senast även från (s), men ingen 
har på allvar satt sig på tvären. 

Det är ett svek att partierna 
säger sig vara överens i så 
känsliga frågor och därmed 
försvårar en nödvändig debatt 
och granskning.  

Jag tror att LSS-kommittén 
kan ha börjat i fel ände. 
Istället för att kapa kostna-
derna till varje pris borde 
man ha undersökt hur 
förebyggande satsningar kan 
minska kostnaderna på sikt. 
Hur skulle det till exempel 
vara om staten såg till att 
idrotten både på skolan och i 
föreningslivet blev tillgänglig 

för alla, ung som gammal? 

6      FÖRÄLDRAKRAFT     # 4, 2008

Varför bråkar ingen?

Stig Carlsson, 

generalsekre-

terare Svenska 

Handikappid-

rottsförbundet
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Min åsikt

# 2 2008 FÖRÄLDRAKRAFT MB

Ge ditt barn en härlig helg på 
Rudebacken eller en lägervecka 

under kommande lov.
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Hej, det är vi som gör Föräldrakraft!
Här svarar vi på frågan: Vilken är din största utmaning i höst?

Lotta Appelqvist, 

annonsansvarig: Att börja 

rida igen och återgå till de 

dagliga promenaderna 

samt att äta lite nyttigare.

Benny Eklund, annons -

ansvarig, går vidare till 

nytt jobb på tidningen M3 

och Föräldrakraft önskar 

stort lycka till!

Kim Norman, fotograf: Att 

färdigställa planerna för 

drömhuset. 

Valter Bengtsson, 

ansvarig utgivare: 

Planera bra teman för 

2009 tillsammans med 

alla andra medarbetare.

Katarina Nyberg, frilans-

reporter: Det är att fixa en 

lämplig aftonklänning till 

min dotters doktorspromo-

tion i Blå Hallen.

Sara Bengtsson, chef-

redaktör (har jobbat i 

sommar men varvar med 

studier): Att hinna med både 

Föräldrakraft och studierna.

Sören Olsson, krönikör:

Att se saker precis så som 

de är.

Annette Wallenius, 

kundtjänst: Att måla och 

tapetsera sovrummet

hemma, så fint som möjligt. 

Vårt nya kontor finns på

Maria Bangata 6 på Södermalm

i Stockholm.

Stor intervju med Björn Ranelid nästa nummer! 
Den 17 oktober möter du författaren 
och estradören i Föräldrakraft. 

Författaren Björn Ranelid berättar om hur det var att växa upp som tonåring med ett ovanligt 
syndrom som får överläppen att växa. I vår intervju berättar han öppet om hur det påverkat 
honom i livet, men också hur han nu upplever att ha fått ett barnbarn med den ovanliga 

diagnosen Silver-Russels syndrom.

Barnsjukhus – reportage och många tips och råd. 
Häng med så får du veta hur det går det till bakom fasaden. 
Dessutom speglar vi debatten kring nya privata barnsjukhus!  

Pengar och konsten att få ekonomin att gå ihop. Experternas 
bästa tips för just dig som har barn med funktionsnedsättningar 
eller själv har en funktionsnedsättning.    

Psykisk hälsa. Möt föräldrar, ungdomar och experter som 
delar med sig av sina erfarenheter.

Den 17 oktober 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.

Mikael Nyberg, reporter/

formgivare: Att klara stunder 

av längtan och ensamhet då 

min livskamrat kommer att  

vara långt härifrån!

Linda Åkesson, krönikör i 

detta nummer: Att ändra 

på mina just nu ganska 

tvivelaktiga matvanor.

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

V
arför har vi människor så 
svårt att acceptera oss 
själva, precis så som vi 
är? Det är nästan 
underligt hur mycket vi 

anstränger oss att bli någonting annat 
än det vi redan är. Och frågan är: 
varför? Vad är det som har fått oss att 
tro att nåt annat än det vi redan är ska 
bli så mycket bättre? Vi lägger ner 
tusentals kronor och åtskilliga timmar 
på att försöka förändra oss genom allt 
från att byta klädstilar till att träna in 
nya karaktärsdrag. 

Kanske är det så att vi redan är 
perfekta, precis så som vi är? Vad skulle 
det innebära om vi vågade tänka så? Jag 
inbillar mig att det skulle ta oss förbi en 
oerhört stor mängd smärta i alla fall. 
För visst är det så att det är våra tankar 
och värderingar som stökat till det för 
oss.

Tänk tanken att du skulle gå förbi ett 
träd och säga:

– Varför är du grön? Du borde vara 
röd istället. Det är en bättre färg. Röd 
skulle passa dig bättre.

Efter ett tag skulle trädet känna sig 
obekvämt med att vara grönt. Det 
hade aldrig tänkt på det tidigare. Men 
nu, när det har blivit påmint om den 
vackra färgen röd…

Snart skulle trädet behöva gå i 
psykoterapi.

– Jag har en identitetskris. Jag är grön, 
men jag borde vara röd. Jag känner mig 
som en röd, men spegeln visar grönt 
hela tiden. Finns det nåt jag kan göra?

Det är ju så vi ofta lever våra liv. 
Vi försöker bli nåt som vi inte är. Och 

vi ser inte att vi då missar att se den 
gåva som vi redan är. Och anledningen 
är att vi lyssnar på de som vi tror sitter 

på sanningen. De kloka. De som vet allt. 
Det är de som i olika experiment 
försöker sätta ben på ormarna. För de 
tror att de behöver såna. 

– Alla behöver ben! säger de.
Faktum är att ormar har klarat sig 

alldeles utmärkt utan ben i alla tider. 
Om de nu skulle få ben skulle de inte 
veta vad de skulle ta sig till med dem. 
Ormarna skulle troligen snart dö ut 
som ras.

Lek med tanken en stund – att du 
redan är helt perfekt precis så som du 
är.

Hur skulle det vara?

Jag skulle vilja dela ut ett diplom till 
alla människor på jorden där det stod:

”Härmed intygas att du, (och så 
personens namn) är bra. 

Du duger precis som du är.
Grattis!
Och så en stämpel och lite viktiga 

underskrifter för att ytterligare betona 
det seriösa i dokumentet.

Kanske kunde det vara signerat Jesus, 
Muhammed, Buddha och Kungen.

Diplomet skulle delas ut istället för 
betyg varje år i skolan – från första klass 
och ända fram till den dag vi lägger 
näsan i luften.

Tanken må vara naiv och lustig, men 
syftet skulle vara att få oss människor 
att sluta försöka bli något annat än den 
vi redan är – en människa.

Säg bara till om du vill ha ett diplom.
Sören Olsson

ATT DUGA SOM MAN ÄR 
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VARSÅGOD – ett smakprov på vad 
Föräldrakraft planerar att ta upp i 
kommande utgåvor. Reservation för 
ändringar.

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.

Veronica Palm (s) och vd Peter 

Wasmuth i skarp duell om nya 

privata barnsjukhuset Martina.

 

FonoMix ”Munmetoden” - en ny metodik 
med stark förankring i aktuell läsforskning 
-ger konkret och effektiv hjälp vid läsinlär-
ningen. Från förskoleklass och uppåt. 

   Gullow Förlag & Utbildning 

info@gullow.se     
0380-13667 
0705-98 36 67 

www.munmetoden.se 

Föreläsning:  
Norrköping 30 sept  
Haninge 1 okt  
Uppsala 2 okt 

Fråga i skolan efter ”Munmetoden” 
           eller kontakta oss 

     Gullan Löwenbrand-J, lågst.lär, läsped, fil mag i spec ped 

Viktigt att veta för dig som förälder! 
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Med ett dagligt intag av eye q
TM

kan alla barn förbättra läsförmågan, 
koncentrationen, arbetsminnet 
och humöret.

* The Oxford-Durhamstudy: Pediatrics, May 2005, Volume 115;no 5:1360-1366.  
*The role of dietary fatty acids in children´s behaviour and learning. Dr M. Portwood, Nutrition and Health, Dec. 2006,
volym 18:233-247 *Effect of supplementation with polyunsaturated fatty acids and micronutrients on learning and behavior 
problems associated with child ADHD. Nathalie Sinn et al. J.Dev. Behav. Pediatrics april 2007; vol. 28:82-91. 
*Omega-3/Omega-6 fatty acids for attention-defi cit/hyperactivity disorder. A randomized placebo-controlled trial in children 
and adolescents. Mats Johnson et al. Journal of Attention Disorders, OnlineFirst, published on April 30, 2008.

eye qTM är ett unikt kosttillskott och framtaget speciellt för 
hjärnan och ögats uppbyggnad. Produkten används av 
tusentals nöjda familjer runt om i världen.

Vissa barn kallar sin dagliga dos för “tänkaren” andra det 
för “smartpillret”. Oavsett vad man kallar det innehåller 
eye qTM naturliga omega-3 och omega-6 fettsyror för 
hjärnans utveckling och funktion.

eye qTM är framtaget av ledande fettsyraforskare som vet 
vad barn och ungdomars hjärnor behöver för att utvecklas. 

eye qTM är idag det mest *vetenskapligt undersökta omega-3 
tillskottet för barn och ungdomar i skolmiljö och ett 
tryggt val för hela familjen.

Vi vågar därför påstå att eye qTM inte kan jämföras med 
någon annan fettsyraprodukt på marknaden.

Självklart ersätter inte eye qTM en varierad kost, utan 
ska ses som ett kosttillskott.

eye qTM  säljs av utbildad personal i hälsofackhandeln.   Konsumentkontakt Tel: 0410-256 80 eller info@iqmedical.se 
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Fakta Cecilia Hermansson

rots regeringens 
satsning på minskat 
utanförskap har de 
mest utsatta grupper-
na halkat efter allt mer.

– Nu måste Sverige 
fokusera på de som har det sämst, 
säger Cecilia Hermansson, chefseko-
nom på Swedbank.

Under politikerveckan i Almedalen pre-
senterade Cecilia Hermansson en ana-
lys av fördelningspolitiken.

Rapporten stod i fokus inte bara på 
Swedbanks semi-

narium, utan även moderaterans ekono-
misk-politiska semi narium. 

Andelen personer som är ”margina-
liserade” enligt Swedbank har ökat från 
3,9 procent 1993 till 6 procent 2006.

Banken definierar ”marginaliserade” 
som de som under tre år i rad haft minst 
80 procent av inkomsten från sociala er-
sättningar.

– Tendensen är att antalet personer 
som är marginaliserade under lång tid 
har ökat. De allra senaste åren har anta-
let marginaliserade mins-
kat något men det gäller 
inte de som har sjuk- eller 
aktivitetsersättning, säger 
Cecilia Hermans son till 
Föräldra kraft.

Har dessa grupper då 
fått det bättre eller sämre?

– Den absoluta fattigdo-
men har minskat men den 
relativa fattigdomen har 
ökat. Vi har haft mycket fo-
kus på ekonomisk tillväxt 
och arbetsmarknad. Nu måste vi bli 
bättre på att se individen och stärka in-
stitutionerna så att de klarar av att lösa 
frågor kring bostad, utbildning etcetera. 
Och det är mycket svårare.

Tycker du, som är chefsekonom på 
en storbank, att Sverige har råd att 
lyfta de utsatta grupperna?

– Ja, vi har haft en bra ekonomisk ut-
veckling och vi har höjt Sverige i väl-
ståndsligan. Samtidigt har de som har 
det sämst halkat efter. Politiken har inte 

värnat de som står längst från arbets-
marknaden.

Cecilia Hermansson efterlyser ett nytt 
”fattigdomsindex” för att bättre kunna 
följa hur det går för exempelvis perso-
ner som har funktionsnedsättningar 
och lever på aktivitetsbidrag.

– Vi behöver ett bättre mått för att se 
ekonomin för de utsatta och marginali-
serade. Med nuvarande information är 
det svårt att se vilka grupper som är 

med och vilka som sak-
nas och borde vara med i 
mätningen.

Swedbanks analys visar 
att de ekonomiskt utsatta 
har hamnat i kläm oav-
sett om det varit social-
demokratisk eller bor-
gerlig regering.

På moderaternas eko-
nomisemina rium fick re-
geringen kritik även av 

Ann-Sofie Kolm, ledamot i finanspoli-
tiska rådet.

– De reformer som regeringen hittills 
har genomfört har varit helt riktiga men 
man har inte lagt resurser på de som står 
allra längst bort från arbetsmarknaden. 
Det har skapat en fördelningskonflikt. Jag 
skulle vilja veta om regeringen kommer 
med mer selektiva åtgärder som når des-
sa grupper, med risk för att systemen blir 
mer komplicerade, sa Ann-Sofie Kolm.

Cecilia Hermansson påpekade, i sin re-
dovisning av konjukturutsikterna, att re-
geringen hittills haft kraftig medvind och 
lyckats minska arbetslösheten rejält.

– Men för personer med aktivitetser-
sättning är minskningen av arbetslös-
heten väldigt, väldigt liten. För att nå 
dessa grupper krävs andra åtgärder som 
satsningar på rehabilitering, utbildning, 
matchning av jobb och en helhetssyn 
som även omfattar bostadsfrågor och 
möjlighet att flytta dit jobben finns, sa 
Cecilia Hermansson.

Det finns mycket mer för 
regeringen att göra, säger 
Cecilia Hermansson, 
chefsekonom på Swedbank.

”Sverige måste göra 
mer för de mest utsatta”

Välfärd för alla?

Swedbanks chefsekonom utmanar regeringen 

T

”Man har inte 
lagt  resurser 
på de som 
står allra 
längst bort 
från arbets-
marknaden.”

Ålder: 45 år.

Familj: Särbo.

Bor: Kungsholmen i Stockholm.

Fritid: Natur, böcker, teater och 

måla i olja.

Störst utmaning i höst: Att göra 

bra konjunkturprognoser i detta 

knepiga läge!

12 FÖRÄLDRAKRAFT # 4, 2008

Mer om rapporten
Rapporten ”Fördelningspolitik – för alla utom de 

fattigaste?” finns på www.swedbank.se
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Sven-Erik Östergren (s) vill 
satsa på riktade arbets-
marknadsutbildningar.

ocialdemo krater-
nas gruppledare i 
riksdagen Sven-
Erik Öster berg 

säger till Föräldrakraft att 
hans parti vill satsa på 
riktad arbetsmarknadsut-
bildning för att hjälpa 
utsatta grupper, till exem-
pel de som har olika typer 
av funktionsnedsättningar.

– Vi vill lägga mer resurser på 
riktad arbetsmarknadsutbild-
ning. För de yngre vill vi också 
ha instegsjobb, som kan vara 
högt subventionerade, för att 
de ska få en möjlighet att kom-
ma in på arbetsmarknaden, 
säger Österberg.

Han utlovar även fler rik-
tade praktikplatser med so-
cialdemokratisk politik.

– Det är också viktigt att 
fundera på hur vi får färre ut-
slagna i framtiden och där 
håller vi på att ta fram ett sys-
tem med kompetensförsäk-
ring, som sköts av arbets-
marknadens parter och stat-
en bidrar med resurser. Vi 
kommer snart att ha ett 
sådant förslag färdigt, säger 
Österberg. /vb

inansminister Anders 
Borg duckar för 
kritiken från Cecilia 
Hermansson och Ann-
Sofie Kolm.
– Jag håller inte med 

men jag vill inte polemisera, sa 
Anders Borg.

I ett samtal med Föräldrakraft efter mo-
deraternas seminarium försvarade 
An ders Borg sin uppfattning att 
det inte behövs några nya sats-
ningar på personer med 
funktionsnedsättningar el-
ler som av andra skäl lever 
på aktivitets- eller sjuker-
sättning.

– Vi har gjort en bred om-
läggning av sjukförsäkringen 
och brutit en trend, sa Anders 
Borg till Föräldra kraft.

– Enligt Försäkrings kassans prognoser 
kommer denna grupp att minska med 
40 000–50 000 personer mellan år 2006 
och 2011, och det är ett viktigt trend-

brott. Nu är det viktigast att vi säkerstäl-
ler att Försäkrings kassan har resurser att 
genomföra politiken, sa Anders Borg.

Swedbanks bedömning är att antalet 
personer endast kommer att minska med 
10 000, från 454 000 personer år 2005 till 
444 000 personer år 2009.

Moderaternas Per Schling mann menar 
att en viktig uppgift för skolan är att 

”bryta reproduktionen av margi-
nalisering”. Genom bra skolor 

ska barn i utsatta familjer få 
bättre möjligheter att und-
vika att själva bli margina-
liserade, resonerar Schling-
mann.

– Jag räknar med att vi 
får en livlig debatt fram över 
om hur välfärdens ska fi-
nansieras, sa Per Schling-
mann.

På frågan om ökade in-
komstskillnader är negativt svarade 
Schlingmann att det var svårt att ge ett 
rakt svar.

– Om alla får det bättre kan man kan-
ske leva med ökade skillnader, sa Per 
Schlingmann. /vb

Regeringen utan initiativ
Inga nya satsningar på utsatta trots kritiken

– Vi har brutit en trend, säger fnansmi-
nister Anders Borg, som inte håller med 
om att regeringen gör för lite för de 
mest utsatta.

Socialdemokraterna utlovar nytt paket för de som har det sämst

S

F

Per Schlingmann (m).

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.

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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uvudmanna skapet 
för personlig 
assistans ändras – 

om LSS-kommittén och 
dess ordförande Kenneth 
Johansson (c) får bestäm-
ma. Fler personer kommer 
också att få rätt till daglig 
verksamhet.

– Ändringen av huvudman-
naskapet berör bara person-
lig assistans, inte resten av 
LSS, säger Kenneth Johans-
son.

En ändring av huvud-
mannaskapet ska göra rät-
tighetslagen tydligare och 
förbättra assistansen för 
brukarna, menar han. 

LSS (Lagen om stöd och 
service till vissa funktions-
hindrade) kommer även i 
fortsättningen att vara en 

rättighetslagstiftning och 
man har inga planer på att 
ändra på det.

– Det är vi alla rö-
rande överens om, 
säger Ken neth 
Johans son.

Jens Sjödoff är 
aktiv i RBU Got-
land (Riksför  -
bun det för rörel-
sehindrade barn 
och ungdomar) 
och kommente-
rar de förslag till 
ändringar i LSS 
som kommittén 
kommer lägga fram:

– I förslaget har man sett 
till att ge en sysselsättnings-
rätt för personer med psykis-
ka sjukdomar i personkrets 3. 
Även vi i rullstol tillhör per-

sonkrets 3, men vi kommer 
inte att omfattas av den rätt-
ten. Jag säger inte att vi alla 

vill arbeta på daglig verk-
samhet, men att vi ock-

så borde få möjlighe-
ten, säger Jens 
Sjödoff.

Rätten till daglig 
verksamhet gäller 
idag personer i per-
sonkrets 1, alltså per-
soner med utveck-
lingsstörning, autism 
eller autismliknande 
tillstånd. Nu utökar 
LSS-kommittén rätt-

ten till daglig verksamhet 
och ger även sysselsättnings-
rätt till personer med psy-
kiska sjukdomar i person-
krets 3 men inte för de som 
har fysiska funktionshinder.

Enligt Kenneth Johansson är 
det nya förslaget ett ”steg i 
rätt riktning”. Man har som 
mål att i framtiden utöka 
sysselsättningsrätten till hela 
personkrets 3 när ekonomin 
tillåter.

– Som alltid är det intres-
sant att se att det är pengar-
na som styr, kommenterar 
Jens Sjödoff.

Nytt i den nya LSS-lagen 
är även att man tydligt ska 
understryka barnperspek ti-
vet och bygga barnens rätt 
på barnkonventionen.

– Vi ska se till att det tyd-
ligt framgår att kommuner 
och landsting är ansvariga 
för att alltid tänka på barn-
ens bästa vid beslutsfattande, 
säger Kenneth Johansson.

Sara Bengtsson
Se även sidan 18

”Nya LSS” är klar 
Föräldrakraft har förhandstittat på lagen som läggs fram 29 augusti

H

Jens Sjödoff är 
positiv inför 
förändringen av 
LSS, men 
undrar om det 
är tillräckligt.

Barns egen röst måste stär-
kas i mötet med kommun 
och landsting. Därför startar 
HSO, Handikapp förbun-
dens samarbetsorganisation, 
projektet ”Egen växtkraft” 
för att öka barns och ungas 
möjlighet till ett självstän-
digt liv.

– Vi tror att det finns ett 
problem och detta ska vi un-
dersöka och sedan produce-
ra handböcker för unga, för-
äldrar och personal, berättar 
Ann-Marie Stenhammar 
som arbetar med projektet.

”Egen växtkraft” har fått 
stöd från Allmänna arvsfon-
den och man hoppas att 
man nu ska kunna arbeta 
med projektet i tre år.

– Vi ska intervjua barn, 
föräldrar och personal. Ett 
sätt att öka barns och ungas 
inflytande tror vi kan vara 
att skapa individuella planer 
med bland annat habilite-
ring och skola tillsammans 
med barnen, säger Ann-
Marie Stenhammar.

Nu startar HSO sitt pro-
jekt och börjar med att sam-

la in goda erfarenheter och 
inventera hur det ser ut runt 
om i Sverige. Viktigt är att ta 
reda på hur man får barns 
röst att höras och hur man 
bedömer vad som är bar-
nens bästa.

– Vi måste få in barnens 
perspektiv i beslutsfattandet 
om insatser. Det är viktigt 
att barnen får en möjlighet 
att frigöra sig själva från vux-
envärlden, alltså både perso-
nal och föräldrar, säger Ann-
Marie Stenhammar.

Handboken HSO kom-
mer producera för unga 
kommer vända sig till barn i 
åldrarna 12 till 18 år.

Ann-Marie Stenhammar vill 
stärka barns självbestäm-
mande.

Mer makt åt unga
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SS-kommittén vill 
minska risken för 
övergrepp mot 

personer med funktions-
nedsättning. Ett förslag till 
ny lagstiftning ska tydligt 
ange när och hur tvångs-
metoder får förekomma.

Frågan är aktuell sedan teves 
Uppdrag Gransk  ning upp-
märksammat att hårdhänta 
och ibland livsfarliga tvångs-
åtgärder, som ”kontrolltag-
ning”, förekommer på bland 
annat korttidsboenden.

– Tvångsåtgärder rimmar 
illa med lagar som LSS och 
Socialtjänstlagen som bygger 
på självbestämmande. 
Men verkligheten är 
sådan att det ändå 
förekommer 
tvångsåtgärder. 
Det här är en grå-
zon där vi inte kan 
vara helt säkra på 
att rättsäkerheten 
fungerar fullt ut, sä-
ger Kenneth Jo-
hansson.

– Det finns ett 
antal personer in-
om LSS-området 
som kan vara till fa-
ra för sig själva eller andra. 
Det är en liten grupp men vi 
kan inte blunda för att den 
finns.

LSS-kommittén kommer att 
föreslå någon form av regle-
ring eller lagstiftning kring 
tvångsåtgärder, ett område 
som idag inte är reglerat alls 
utöver det som gäller enligt 
nödvärnsrätten.

Kan inte en ny lagstift-
ning om tvångsåtgärder 
uppfattas som att det är 
”fritt fram” att ta till våld?

– Nej, det tror jag inte. En 
utvärdering i Norge, som har 
en sådan lagstiftning, visar 
tvärtom att det blir färre 
tvångs- och begränsningsåt-
gärder, säger Kenneth Johans-
son.

Kommer en ny lagstift-
ning att innebära att det blir 
förbjudet att använda kon-
trolltaging och andra farli-
ga metoder?

– Vad som kommer att va-
ra tillåtet eller förbjudet vå-
gar jag inte gå in på.

LSS-kommittén sneglar även 
på den pågående diskussio-
nen om ny lagstiftning inom 
demensvården, där det finns 
ett förslag som innebär att 
man reglerar tvångsåtgärder. 
Det handlar om möjligheten 
att flytta en person till särskilt 
boende mot dennes vilja, låsa 
ytterdörren, använda säng-
grindar, larmanordningar 
och att hålla fast en aggressiv 
person.

– Även inom LSS-området 
är vi inne på att det behövs en 

lag i någon form för att få 
rättssäkerhet kring 

tvångsåtgärder, men 
det kommer bara att 
gälla en mycket liten 
grupp personer med 
funktionsnedsätt-
ningar där man inte 
lyckas på annat sätt, 
säger Kenneth Jo-
hansson.

– Vi är uppmärk-
samma på att detta 
är ett problem juri-
diskt, medicinskt 
och etiskt, men vi 

vare sig kan eller vill blunda 
för det.

Är din bedömning att pro-
blemen med tvångsåtgärder 
och övergrepp har ökat eller 
minskat på senare år?

– Vi vet att det hela tiden 
har funnits men jag törs inte 
svara på hur utvecklingen har  
varit. Vi tycker att problemet 
ska kartläggas men jag hop-
pas att problemet snarare 
minskat än ökat i och med att 
kompetensen har förbättrats.

Valter Bengtsson

Kenneth 
Johansson vill 
lagstadga om 
den ”gråzon” 
där tvångs-
åtgärder 
förekommer.

Tvångsåtgärder 
ska regleras i lag

L

Stoppa övergreppen
Några exempel på satsningar 

som diskuteras:

- ökad kunskap hos personal

- tillräckliga resurser att klara 

svåra situationer

- arbetsledning

- arbetsrutiner

- etik och människosyn

- tillsyn
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åde barn- och vuxenpsykia-
trin lider skriande brist på 
vårdplatser och situationen 

försämras.
– Vi tvingas skicka barn till de 

vårdplatser som är minst lämpliga 
för dem, inom vuxenpsykiatrin. Och 
vi tvingas skriva ut patienter som 
riskerar att begå självmord. 

Det säger Lars Nevander, barn-
psykiatriker och ordförande för 
Mellersta Skånes Läkarförbund.

Det handlar om unga patienter som är 
deprimerade och löper risk att begå 
självmord. Det handlar om utagerande 
ungdomar och om de som har psykos 
eller kanske svår anorexi.

Lars Nevander slog larm om den fort-
gående försämringen för dessa patienter 
vid ett seminarium i Almedalen, Visby.

Frågan kommenterades av Katarina 
Lagerstedt från Socialstyrelsen:

– Vi på Socialstyrelsen kan inte skaf-
fa fram fler vårdplatser men i höst kom-
mer vi att göra en särskild granskning 
av barnpsykiatrin.

Enligt Lars Nevander har psykiatrin 
bantat bort vårdplatser i snabb takt, 
från 30 000 platser på 70-talet till cirka 
5 000 platser idag.

Regeringen lovar satsa på psykiatrin 
men trots det försämras situationen.

– Vuxenpsykiatrin i Lund har alltid 
15–30 överbeläggningar och läkarna 
tvingas skicka hem patienter för tidigt. 
Det ser likadant ut inom barnpsykia-
trin. Det är ett jättestort problem.

– Förra helgen gick jag själv jour och 
tvingades skriva ut barn, trots 
att vi inte ska skriva ut pa-
tienter på lördagar och sön-
dagar. Vi är hela tiden 
tvungna att skriva ut pa-
tienter som lider av depres-
sion och där det finns risk 
för självmord. Vi tvingas 
välja ut de som är minst ris-
kabla, säger Lars Nevander.

– Man kan förbättra ru-
tinerna för att bli mer ef-
fektiv, men det går inte att 
göra det hur långt som helst.

Han menar att situationen är allvarlig 
även i övriga delar av landet.

– Mina kollegor i Stockholm berät-
tar att det är ännu värre där än hos oss i 
Lund, säger Lars Nevander.

Fler vårdplatser måste skapas för att 
stoppa den fortgående försämringen, 
enligt Lars Nevander. Men idag är tren-
den att vårdplatserna blir ännu färre.

Vart leder den här utvecklingen?
– Risken för självmord ökar, liksom 

risken för att vi inte i tid behandlar de 
som är utagerande och farliga för om-

givningen. Alldeles för få ungdomar 
som har ADHD får behandling 

och under tiden hinner de slås 
ut i skolan och få förvärrade 
problem. Samtidigt vet vi att vi 
når jättebra resultat med vår 

behandling, säger Lars Nevander 
som refererar till att 180 av 200 
patienter i Lund klarar sig ut-
märkt tack vare behandling.

Är det inte bra att regering-
en har lovat satsa på psykia-
trin?

– Det hjälper inte om vi inte får fler 
vårdplatser och fler läkare. Just nu 
minskar antalet vårdplatser fortfaran-
de, i Skåne vill man spara ytterligare, 
och vi ser ingen trend mot fler barn-
psykiatriker.

Hur är det att jobba inom barn-
psykiatrin under dessa förhållan-
den?

– För mig själv handlar det bara om 
att bita ihop, säger Lars Nevander.

Unga patienter skrivs ut trots risk för självmord  

Lars Nevander, 
överläkare på 
Universitets-
sjukhuset i Lund.

B ”Vi tvingas välja ut de 
som är minst riskabla”

Folke Bernadotte regionhabilitering
Verksamheten vid Folke Bernadotte regionhabilitering  
vänder sig i första hand till barn och ungdomar med  
neurologiska funktionshinder.

Vi har en utbildningsverksamhet där vi erbjuder vissa 
fasta kurser men även utbildningsdagar och föreläs-
ningar utifrån era önskemål. 

För mer information besök vår hemsida 
www.akademiska.se/fbh

När livet stannar 
– 11 år och 338 
dagar med Jennie 
”En gripande historia som drar med mig rakt 
in i familjen Stoltz värld och lämnar kvar väl 
ingraverade spår.” Föräldrakraft

”Från början till slut en bok om människo-
värde och om den kärlek som Jennie väcker och fördjupar genom 
att fi nnas till.” UNIK, FUB:s tidning

Beställ boken direkt från författaren, Anette Stoltz, www. 
stoltz-progress.nu, 0731-804578 eller via www.adlibris.com 

Diro är ett familjeföretag som grundades av personer 
med lång erfarenhet för funktionshindrade i behov 
av personlig assistans och hemtjänst. Vi fi nns i hela 
Stockholm. Vi erbjuder personlig assistans i enlighet 
med LSS och Lass.
Våra kunder står först i fokus och vår kunniga 

personal pratar fl era språk, svenska, spanska, polska, 
ryska, ungerska. På så sätt kan vi tillgodose dina 
personliga behov som du själv bestämmer över.
Vill du veta mer om oss och våra tjänster kontakta 

oss på telefon 08-758 37 20 via e-post diro@info.se 
eller besök oss på www.diro.se

Personlig assistans med omtanke

Assistans på dina villkor
för ökad livskvalite

Bronsgatan 14 • 253 61 Helsingborg • Tel/Fax 042-29 84 00

Mobiltel 073-244 23 71 • E-mail:teby@teby.se

Assistans

Varje medlem har kontroll över 

sin egen assistanssituation 

och egen och assistenternas 

utbildning. De väljer sina egna 

assistenter.
Tord 

Bylander

Isabel

Steneros
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re miljarder 
kronor per år ska 
sparas på person-

lig assistans. Lars U Gran-
berg (s) som sitter i LSS-
kommittén är kritisk.

– Det finns en risk att det 
går för snabbt, säger han.

Kommitténs ordförande Ken-
neth Johansson (c) tycker att 
brukarna inte har något att 
oroa sig för.

– Vi ska spara för att säkra 
reformen. Kostnadsutveck lin-
gen har varit för snabb och ett 
av våra direktiv är att dämpa 
den utvecklingen. Sam tidigt 
ska vi få in ett barnperspektiv i 
lagen, som kommer stärka 
barns rätt till insatser. Föräldrar 
behöver inte oroa sig.

Sparandet ska uppgå till 
tre miljarder under en fyra-
årsperiod. Men Lars U Gran-
berg tvekar.

– Vi är tvungna att balanse-
ra kostnaderna och vi är eniga 

om detta i kommittén. Men 
det är viktigt att man går för-
siktigt fram och det finns flera 
otydligheter i förslaget, säger 
han.

Han menar att det 
borde vara mer press 
på kommunerna. I 
förslaget står det att 
kommunerna 
”borde  kun na” ut-
veckla kvaliteten.

– Vi borde lämna 
fram ett tydligare 
förslag för att under-
stryka vikten av re-
formen, säger Lars U 
Gran berg.

Kenneth Johansson 
håller inte med om 
att det finns otydlig-
heter i förslaget och han är 
förvånad över uppgifter om 
att oppositionen ”är kritisk”.

– Vi är helt överens i kom-
mittén och man behöver inte 
oroa sig för att besparingarna 

kommer hota den assistans 
man behöver och har rätt till i 
framtiden, säger han.

En annan nyhet i kommitténs 
förslag är att personer som 

vill bli assistenter i fram-
tiden kommer att kol-
las i polisens straffre-
gister innan de får an-
ställning. Men detta 

kommer inte att gälla 
anhöriga som vill arbe-
ta som assistenter.

– Vi litar på att vi ska 
kunna hålla kvalitets-
kraven vad gäller anhö-
riga med hjälp av an-
nan tillsyn. Det är inte 
rimligt att ställa det 
kravet på till exempel 
föräldrar som själva vill 

vara sitt barns assistent, säger 
Kenneth Johansson.

Målet är nu att de pengar 
som ska sparas, sparas in på 
de assistanstimmar som getts 
till personer som ”inte behövt 

dem” och med hårdare krav 
på att pengarna ska gå direkt 
till assistans och inget annat. 

– Jag är skeptisk till om 
man verkligen kan nå en så 
stor besparing som tre miljar-
der, men samtidigt är det helt 
klart att systemet behöver ses 
över. Det förekommer idag att 
brukare beviljas för mycket 
stöd eller till och med att folk 
får stöd utan att de ens behö-
ver det, säger Vilhelm Eken-
steen till Dagens Nyheter.

Han har varit knuten till 
LSS-kommittén som expert 
och är representant från IFA, 
Intressegruppen för Assistans-
berättigande.

Sara Bengtsson   

Läs även
Läs även artiklarna om ”Nya LSS” 

på sidorna 14–15.

Följ nyhetsrapporteringen på 

www.foraldrakraft.se

Oro när tre miljarder sparas på assistans
”Det är viktigt att man går försiktigt fram”, säger kritisk socialdemokrat. 

Lars U 

Granberg (s) 

är rädd att 

man kom-

mer gå för 

fort fram.

T

Ågrenska Familjeverksamheten - sällsynta diagnoser

Familjevistelser 2008
V 35  Bendysmeli
V 37  Tonåringar som har haft kranio-
          faryngeom, Barncancerfonden
V 39  Akondroplasi (från 12 år)
V 41  Albinism
V 43  Ektodermal dysplasi
V 45  Neurofi bromatos
V 46  Tonåringar som har haft osteosarkom,
          Barncancerfonden
V 47  Williams syndrom (från 12 år)
V 49  Artrogrypos (AMC)
V 50  Svårbemästrad epilepsi (0-5 år)

Familjevistelser 2009
22q11-syndromet
Hjärttransplanterade barn
Iktyos
Landau-Kleffners syndrom
     

Grav språkstörning
Cystisk fi bros
Noonans syndrom
Disintegrativ störning
PKU
Septooptisk dysplasi
(Fler vistelser tillkommer)

I samarbete med Barncancerfonden 2009
V 12  Familjevistelse, Hjärntumör (13-18    
          år) fem år efter avslutad behandling
V 17  Familjevistelse, Neuroblastom,   
          stadium 3-4
V 24  Syskonvistelse (över 16 år)
V 33  Ungdomsläger för alla diagnoser
          (12-16 år)
V 39  Familjevistelse, Hjärntumör   
          (6-12 år) minst ett år  efter avslutad  
          behandling
V 46  Familjevistelse, ”Vi som mist”

Är Du intresserad av någon av våra andra verksamheter? 
Se 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 med-

födda sjukdomar och syndrom. Vistelsen på 
Ågrenska innebär att både föräldrar, barn och 
professionella får möjlighet att träffa andra i 
samma situation, utbyta kunskap och erfaren-
het och umgås under trevliga former. Tillsam-
mans kan detta bidra till barnets habilitering 
och till att vardagslivet underlättas. 
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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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HAR DU 
OCKSÅ FUNDERAT 

PÅ ATT BÖRJA 
IDROTTA?

annons.indd 1 08-05-07 17.11.13

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

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

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

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

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

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

Vår utgångspunkt för all service är
självbestämmande och valfrihet

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

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

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

www.lssassistans.se

Vi är din anordnare
i Göteborg!

Personlig assistans
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amhällets stöd till 
familjer med barn 
med funktionshin-

der har försämrats. Det 
tycker 33 procent av de 500 
tillfrågade föräldrarna i 
RBU:s årsredovisning ”Men 
dom har ju fått det så bra!?” 

Nu kräver RBU att alla 
familjer ska ha rätt till en 
koordinator för alla 
insatskontakter.

I RBU:s (Riksförbundet för 
rörelsehindrade barn och 
ungdomar) årsredovisning 
har man ställt fyra krav på 
förändring. Det första kravet 
är att ge alla familjer rätt till 
en koordinator. Enligt under-
sökningen som RBU gjort har 
varje familj i genomsnitt 17 
kontaktpersoner angående 
barnets funktionshinder och 
dess insatser.

– I många fall har man fler 
kontaktpersoner än så och det 
är problematiskt för föräldrar 
och barn att behöva återberät-
ta sin historia för alla dessa 
personer. Om man fick en ko-
ordinator skulle man effekti-
visera både för föräldrar och 
för kontaktpersonerna själva, 
säger Agneta Mbuyamba, ord-
förande för RBU.

På samma sätt skulle en 
individuell plan för familjer 
med barn med funktionshin-
der hjälpa till. Idag har man 
enligt LSS (Lagen om stöd 
och service till vissa funk-
tionshindrade) redan rätt till 
en individuell plan, men ofta 
är informationen om detta 
skral och många familjer kän-
ner inte till rättigheten.

Enligt RBU:s undersökning 
tycker 53 procent av föräldrar-
na att informationen från 
kommunen om sina barns 
rättigheter är otillräcklig och 
46 procent tycker att informa-
tionen från Försäkrings kassan 
är otillräcklig.

Därför kräver RBU att var-
je familj ska erbjudas en indi-
viduell plan, att handläggare 

själva ska ta initiativet till att 
upprätta en plan med föräld-
rar och barn.

Alarmerande i RBU:s rapport 
är också att 30 procent av för-
äldrarna tycker att deras barn 
inte får det stöd de behöver.

– Man missar ofta ett barn-
perspektiv och att titta på he-
la familjens situation. Trots 
att det bara är barnet som har 
ett funktionshinder påverkas 
hela familjen och barnets sys-
kon. Ett exempel är bilan-
passning. Många gånger er-
bjuder man en anpassad bil 
för det specifika barnet, men 
gör inte plats för syskon så att 
hela familjen kan åka i bilen 
tillsammans. Man måste be-
akta hela familjens behov vid 
insatser, säger RBU:s för-
bundsjurist Henrik Petrén.

Agneta Mbuyamba menar 
att man i alla insatssituationer 
för barn måste ta hänsyn till 

FN:s barn-
konvention.

– Trots lag-
ändringar 
måste vi för-
äldrar alltid 
fortsätta att 
slåss för våra 
barn. Man är 
alltid orolig 
för barnens 

framtid och det är viktigt att 
man som förälder aldrig blir 
trött och ger upp, säger hon.

RBU kräver även att be-
slutsfattande utifrån ekono-
min måste upphöra. Idag tas 
många insatsbeslut utifrån 
om kommun och landsting 

har råd eller inte. När det gäl-
ler barn är det extra viktigt att 
ekonomin inte styr, menar 
RBU.

– När man talar med poli-
tiker är alla rörande överens 
om att alla barn ska ha rätt till 
de insatser de behöver för att 
klara av sin vardag, trots detta 

får föräldrar dagligen höra att 
deras barn kostar för mycket. 
Anledningen till detta skulle 
jag säga är att man fortfaran-
de har ett ”de”-tänkande när 
man talar om funktionshin-
drade. Det är ”vi” och ”de”, 
säger Agneta Mbuyamba.

Responsen på RBU:s rap-
port har varit bra och nu hop-
pas man på att få politiker att 
få upp ögonen för frågorna. 
Barnom buds man Lena 
Nyberg håller med om att frå-
gorna är viktiga och under-
stryker vikten av att alltid ha 
ett barnperspektiv.

– Vi har sett samma ten-
denser och det är viktigt att 
man även ser till att en koor-
dinator skulle ha ett tydligt 
barnperspektiv. Ofta tycker 
barn likadant som sina för-
äldrar, men vid många tillfäl-
len tycker man annorlunda 
och barnets åsikt måste vara 
lika viktig som föräldrarnas 
åsikter, säger Lena Nyberg.

Sara Bengtsson

Hemsidan för RBU är www.rbu.se

Barnombudsmannen www.bo.se

Stödet till familjer 
har blivit sämre
Varje familj har i snitt 17 kontaktpersoner

S Siffror som vittnar om utsatthet:

38% av föräldrarna upplever att de inte får det stöd de behöver.

33% av föräldrarna anser att förståelsen från Försäkringskassans 

handläggare är tillräcklig.

30% av barnen får inte det stöd från samhället som han eller hon 

behöver.

28% av föräldrarna anser att förståelsen från kommunens 

handläggare är tillräcklig.

Agneta 

Mbuyamba

RBU:s årsrapport finns på 
www.rbu.se
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Ett nytt studiematerial om aktivare medborgarskap för 
personer med begåvningshinder har utarbetats. 
Beställ handboken!  
Vi kommer även att 
arrangera kurser.
För mera info kontakta 
Solviks folkhögskola.

exp@solvik.fhsk.se  Tel 0910-73 20 00
www.solvik.fhsk.se

 BESLUTA FÖR SIG SJÄLV

 BESLUTA I GRUPP

 BESLUTA I SAMHÄLLET

FATTA EGNA BESLUT - SJÄLVKLART!

Together!
project

HÄR FINNS 
KUNSKAP
Omfattande och lättillgängligt om mer än 
200 ovanliga diagnoser

www.socialstyrelsen.se/ovanligadiagnoser

För de flesta är det en själv-
klarhet men för några en
omöjlighet utan rätt hjälp.

Vi ger möjlighet till rörelse,
frihet och självständighet till 
dem som behöver det bäst,
när rörelse är livsviktigt!

Träffa oss på “Bra Liv” på Stockholms-
mässan den 9-11 september i monter 
C07:28 och lär dig mer om NF-Walker, vårt 
koncept och vad vi kan erbjuda!

Vi är
skapade
för rörelse!
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Antalet lediga 
arbetsplatser har 
sjunkit med en 
tredjedel jämfört 
med förra året. 
Arbetsför med-
lingen fick in 14 000 
färre nyanmälda 
lediga platser under 
juli månad i år 
jämfört med juli 
förra året. De som 
drabbas är bland 
annat personer med 
funktionshinder.

– Arbetsmark nadsläget har bli-
vit sämre. Det kommer bli tuf-
fare och då blir det svårare för 
de grupper som har svårt att 
slå sig ut på arbetsmarknaden. 
Men samtidigt är gruppen 
funktionshindrade en priori-
terad grupp hos oss och vi 
kommer börja arbeta ännu 
mer aktivt med att informera 
företag om insatser som till ex-
empel lönebidrag, berättar 
Lena Liljebäck, tf generaldi-
rektör på Arbetsför med lingen.

Att ungdomar 
med funktions-
hinder är en ut-
satt grupp som 
har svårare att 
skaffa sig arbete är 
ingen nyhet. En-
ligt riksrevisor Ka-
rin Lindell har 
Arbets för med-
lingen misslyck-
ats i sitt arbete 
med att slussa ut 
personer med 
funktionshinder 

på arbetsmarknaden.
– Man måste bli bättre på 

att matcha de arbetssökande 
med rätt arbetsplatser. Det är 
viktigt att åka ut på arbets-
platsbesök och att hela tiden 
ompröva lönebidrag om en 
person får det, säger hon.

Sara Bengtsson

Läs mer på foraldrakraft.se 
• Misslyckat arbete av 

Arbetsförmedlingen 

• Restaurangkedja satsar på mångfald

Lena Liljebäck 
menar att det 

kommer bli tuffare 
på arbets-

marknaden.

Nu blir det ännu svårare att få jobb
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www.aquaprodukter.se •  tel 0173-70200

Special-
produkter till Lek,

Träning och Rehab

AQUA
produkter AB
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ersoner med 
funktionsnedsätt-
ning och äldre 

kommer att utsättas för 
störst faror när klimatet 
förändras och nya hälsoris-
ker uppstår. 

Det framkom när 
Läkarförbundet, vid ett 
seminarium i Almedalen, 
Visby, analyserade hur 
klimatförändringarna 
påverkan hälsan.

– Ett skakande scenario med 
snabbt ökande smittsprid-
ning, kommenterade Anita 
Brodén, folkpartistisk leda-
mot av riksdagens miljö- och 
jordbruksutskott.

– Även de psykologiska ef-

fekterna kommer att bli allvar-
liga, med ökad rädsla och ång-
et hos unga som redan är oer-
hört oroliga, sa Anita Brodén.

Fler katastrofer genom stor-
mar, översvämningar, torka 
och extrema värmeböljor vän-
tar när klimatet förändras un-
der kommande år. Redan har 
medeltemperaturen höjts och 
även om utsläppen av växt-
husgaser sänks snabbt väntas 
klimatförändringarna fortgå 
under många år. Värst drab-
bas många utvecklingsländer 
men även för Sverige får för-
ändringarna stor betydelse.

– Redan idag kan vi se hur 
fästingar får en allt större ut-
bredning i Sverige. De största 

riskerna rör borrelia och TBE 
som redan finns i landet. 
Farhågor finns även att den 
dödliga sjukdomen leishma-
niasis ska spridas i Sverige, sä-
ger läkaren och forskaren 
Elisabet Lindgren som är spe-
cialiast på klimatförändring-
ens hälsoeffekter.

Valter Bengtsson

Nya hälsorisker är på väg in över Sverige i takt med att 
klimatet förändras. Läkarförbundet har nu uppmärksammat 
de växande hoten.  Foto: Istock

Varmare klimat 

”Skakande scenario” 
för personer med 
funktionsnedsättning
P

Läs mer:

För mer information finns en 

längre artikel av Elisabeth 

Lindgren publicerad på 

Läkartidningens webbsajt 

www.lakartidningen.se
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URIFORM
500 hjälpmedel för alla

Timmermansgatan 37. Stockholm 
(ingång från Högbergsgatan) 

Tel. 08-6402955. Fax. 6402957. 
T-Mariatorget buss 43,55,66. 
mån-fre 10-18 lördag 11- 15 

www.uriform.se

TUMLE vagnen tillåter viloläge för  
funktionshindrade barn och vuxna 

som inte har möjlighet att sitta i 
rullstol längre än korta stunder. 

beställ vår nya 
hjälpmedelskatalog!
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Lönsamt överklaga

Det lönade sig att överklaga 
för den 15-årige pojke med 
epilepsi som Försäkrings-
kassan nekade extra person-
lig assistans. Trots att även 
Länsrätten sa nej har 
Kammarrätten nu gett 
honom rätt.

Vare sig Försäk rings kas-
san eller Läns rätten ansåg att 
pojkens vårdbehov var till -
räckligt stort för att få extra 
assistans.

Värmlands Folkblad 
rapporterar att pojken i 

Kristinehamn 
lider av 
epilepsi och 
har en lindrig 
utvecklings-
störning med 
autistiska 
drag och är i 
behov av 
ständig 

tillsyn. Förra året blev han 
inlagd akut tolv gånger för 
sin epilepsi. Han uppges 
behöva tillsyn av någon 
vuxen dygnet runt.

Flytta från Göteborg

Attentions rekommendation: 
flytta från Göteborg om du 
vill ha vård.

– Det är frustrerande att 
behöva 
förklara för de 
som hör av sig 
till mig att de 
inte kan räkna 
med att få 
någon vård i 
Göteborg, 
säger Henrik 
Ragnevi i 

föreningen Attention.
Göteborg är ett u-land när 

det gäller neuropsykiatrisk 
vård, skriver Attention 
Göteborg i ett öppet brev till 
Social de par tementet.

Situationen är ohållbar för 
de som har ADHD, skriver 
föreningen. En av de vanli-
gaste frågorna är  vart man 
ska vända sig för att få rätt 
vård.

– Jag tvingas informera 
om att de i bästa fall kan få 
en utredning inom tre år, 
säger Henrik Ragnevi. 

Kamp mot sjuk fl icka 

Försäkringskassan vägrar ge 
sig i strid mot svårt sjuk 
flicka. 

Läkaren anser att den lilla 
flickan är beroende av skötsel 
dygnet runt, annars måste 
hon vårdas på sjukhus. ”Det 
är föräldrarnas ansvar”, 
tycker Försäkrings kas san 
som nekar assistansersätt-
ning.

Det var i slutet av 2007 
som Försäkrings kassan sa nej 
till assistansersättning. 
Motiverin gen var att flickans 
behov av hjälp inte är mycket 

större än hos 
andra barn i 
samma ålder.

Det är 
föräldrarnas 
ansvar att 
barnets behov 
blir tillgodosed-
da oavsett 

funktionsnedsättning eller ej, 
resonerar Försäkringskassan.

Enligt Corren.se ger dock 
barnets läkaren en helt 
annan bild av situationen. 

Henrik 
Ragnevi.

15-åring 
fick rätt.

Ger inte 
upp.
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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
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 
tillgänglighet, lika självklart måste det vara att skapa social tillgäng-
lighet 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

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!
Våra kurser 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! Vi har över 20 års erfarenhet som vi gärna 
delar med oss av! 

Kortkurs 2 dagar
  Många har anmält intresse av att gå kurs i Göteborg. Därför 
anordnar vi på begäran (se nedan) en grundkurs på västkusten! 

GÖTEBORG
GÖT839 22 - 23 september (2 dagar 1.950:- + moms)

Ny!

Trött på den tråkiga enfärgade rullsto-
len? På festivalen Ung08 i Stock-
holm i augusti arrangerade 
korttidshemmen Dröm men 
och Navet ”Pimp my wheel-
chair” för alla som ville göra 
sina rullstolar lite snyggare.
Med hjälp av färgglada 
ekrar, målarfärger, spray fär-
ger och klistermärken 
kun de unga i rullstol radikalt 
för ändra ut seendet på tidi ga-
re rätt tråkiga stolar. 
– De älskar det, förra året hade 
vi 300 besökare. Det återstår att se 
hur många vi får i år, berättade Ansa 
Lindholm, biträdande chef på Drömmen och Navet, när 
Föräldrakraft pratade med henne mitt under festivalen.
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ersoner med rullstol 
kom inte in på semi-
narierna och debat-

terna under politikerveckan i 
Visby i sommar. Det konstate-
rar DHR (De handikappades 
riksförbund) och Unga 
Rörelsehindrade, efter 
tappra men 
misslyckade 
försök att delta i 
en lång rad 
konferenser.

– Vi är här 
för att påverka 
poli tiker och 
driver tillsammans 
kam -panjen ”Öppna 
Sveri ge” under 
Almedals veckan, 
berät tar Daniel 
Pollak, språkrör för 
Unga Rörelse hind-
rade.

– Vi hade tänkt lyfta frågor-
na om alla företagares ansvar 
att öppna Sverige för alla, res-
pektive framföra våra självkla-
ra krav på att all utbildning 
ska vara öppen för alla. Men - 
inte på någon av dessa tillställ-
ningar kom vi in, det var trap-
por! säger Maria Johansson, 
ordförande för DHR.

Istället för att komma in 
på seminarierna i Visby har 
DHR och Unga Rörelse hin-
drade hängt utanför byggna-
derna för att dela ut informa-

tion om otillgänglighet och 
fånga seminariedeltagare ef-
ter tillställningarna.

– Det är konstigt att man 
gjort så många undersökning-
ar kring otillgänglighet och 

gång på gång kommit fram 
till att något måste gö-

ras, men att man 
ändå inte tar med 
otillgänglighet i 
diskrimine-
ringslagen, säger 
Daniel Pollak.

Han menar att 
det borde vara en 
självklarhet då även 
äldre och föräldrar 
med barnvagnar 
berörs av otillgäng-
ligheten.

– Det är många 
som ändå visar in-

tresse för att göra det tillgäng-
ligt, ofta handlar det om 
okunskap om funktionshin-
der, säger Daniel Pollak.

Både Maria Johansson och 
Daniel Pollak har bloggat om 
politikerveckan på sina webb-
sidor:

Sara Bengtsson

Daniel Pollack 
kom inte in på 
seminarierna i 

Almedalen.

Läs även 
www.foraldrakraft.se

• Veronica utestängd när Dalarna 

firar hennes utnämning 

650 konferenser – nästan alla 
var stängda.

Almedalsveckan 
inte öppen för alla  

P
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Vad kan en mamma göra för att 
hjälpa ett barn som lider av ett 
livslångt handikapp? 

Gripande om en familj i kris och
vägen tillbaka till ett bra liv! 

www.levnu.wwd.seFo
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Finns där böcker säljs!
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lla elever ska ha till-
gång till skolpsyko-
log. Snart kommer 

en ny skollag där tillgång till en 
skolpsykolog blir en rättighet 
för varje elev. Men hur detta 
ska följas upp och vad ”tillgång 
till” i praktiken innebär kan 
Bertil Östberg, statssekreterare 
på Utbildningsdepartemen -
tet, inte svara på.

– Vi ska inte detaljreglera hur 
man på kommunnivå ska lö-
sa elevhälsan. Behoven ser 
olika ut på olika skolor och 
man måste själv anpassa sys-
temen utifrån behoven, säger 
Bertil Östberg.

Metta Fjelkner, ordföran-
de Lärarnas riksförbund och 
Eva-Lis Preisz, ordförande 
Lärarförbundet ställer sig kri-
tiska till löftena från reger-
ingen.

– Det är fina ord, men enligt 
min erfarenhet är det lätt att 
gå om reglerna. Ofta handlar 
det om ekonomi och jag kan 
se hur kommuner löser det 
genom att skaffa en ambule-
rande skolpsykolog som får 
åka mellan flera olika skolor. 
Det måste finnas pekpinnar 
som visar på hur det ska ge-
nomföras och det måste fin-
nas en finansiering för änd-
ringarna, annars skapar man 
motsättningar inom skolan, 
säger Metta Fjelkner.

Bertil Östberg berättar att 
man till hösten har få nya di-

rektiv till skolan som kom-
mer hjälpa barn och ungdo-
mar med psykiska funk-
tionsnedsättningar. 

Fram  för allt, menar han, 
kommer man satsa på ut-
bildning av fler speciallärare. 
För att förbättra elevhälsan 
är det också viktigt att olika 
instanser lär sig samarbeta 
bättre.

– Men samverkan har visat 
sig vara svårt. Vi lägger 50 
miljoner per år på samver-
kansprojekt, men ändå är det 
svårt för skolan att samarbeta 
med bland annat barn- och  
ungdomspsykiatrin, säger 
Bertil Östberg.

Eva-Lis Preisz  från Lärar för-
bundet menar att det är vik-
tigt att man i en ny skollag 
understryker rättighetsas-
pekten för alla barns och ung-
domars rätt till en skolpsyko-
log.

– Sedan krävs rutiner för 
hur vi ska hålla i det förebyg-
gande arbetet. Runt om i lan-
det pågår väldigt mycket god 
verksamhet, men det finns 
inga rutiner och det är ett 
problem, säger Eva Lis Preisz.

Sara Bengtsson

Läs även
Utbildningsdepartementet: www.

regeringen.se/sb/d/1454

Lärarnas riksförbund: www.lr.se

Lärarförbundet: 

www.lararforbundet.se 

Metta Fjelkner menar att 
regeringen måste bli 
tydligare om tillgången 
på skolpsykologer men 
Bertil Östberg kan inte 
lova något.

Nya skollagen

Alla elever får rätt till skolpsykolog

A

Tindra personlig assistans AB. 
Ett företag som växer starkt.

Vi önskar gamla och nya uppdragsgivare, medarbetare och samarbets-
partners Hjärtligt Välkomna in till vårt nya kontor i Klippan.

Vi har också förmånen att visa konst från Konstgården i Kvidinge.
Konstnärer: Karl Gustaf Dahlgren, Anette Danielsson Dahlgren

Med vänliga hälsningar
 Verksamhetschef Kenneth Urkedal
 Enhetschefer Sonja Jörgensen och Annika Wretensjö
 Administrativ chef Christina Johannesson
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Salbohedskolan är en 4-årig gymnasiesärskola som följer det individuella 
programmet.

Vi erbjuder undervisning samt boende enligt LSS och har kontinuerligt 
intag under året. Vi har öppet året runt.

www.salbohedskolan.se
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tt få vård i ett annat 
EU-land ska bli 
enklare för privat-

personen. Nu öppnar EU för 
ett samlat regelverk och att 
man inte ska behöva ansöka 
om förhandstillstånd för 
mindre operationer och 
behandlingar utomlands. 
Målet är att tydliggöra 
patienträttigheterna, menar 
Margot Wallström, vice 
ordförande i Euro peiska 
kommissionen.

– Det här gynnar de som vill 
och kan åka utomlands för 
att få vård. De allra flesta vill 
självklart helst få sin vård på 
hemmaplan, det är bara cir-
ka två procent av svenskarna 
som någon gång väljer att 
åka utomlands för vård och 
då handlar det ofta om att 
man till exempel åker till de 
baltiska länderna för tand-
vård, säger Margot Wall-
ström till Föräldrakraft.

Hur det nya förslaget skulle 
kunna påverka barn och ung-
domar med funktionsnedsät-
tningar positivt kan hon inte 
svara på. Enligt förslaget får 
varje land själv besluta om 
vad som är ersättningsberät-
tigat. EU har alltså inte be-
stämt att kostnader för resor, 

mat och boende inte skulle gå 
att få ersättning för.

– Det är upp till varje land 
att besluta vilka behandlingar 
och operationer som kom-
mer vara ersättningsberätti-
gat. På samma sätt är det upp 
till varje land att bestämma 

om man hjälper till med till 
exempel resekostnader. Beslut 
om detta kommer tas efter att 
förslaget godkänts i Europa-
parlamentet, säger Margot 
Wallström.

För att mer förenkla proc-
essen för privatpersonen ska 

man även på EU-nivå upp-
muntra de europeiska länder-
na att upprätta system för 
sjukhusen att betala direkt till 
varandra.

– Idag måste privatperson-
er själva lägga ut för vård 
utomlands och får i efterhand 
ersättning av det egna landet. 
Därför vill vi uppmuntra 
sjukhusen att lösa ersätt-
ningsfrågan direkt mellan 
dem, säger Margot Wall-
ström.

Härnäst ska förslaget upp i 
Euro pa parlamentet för god-
kännande och det kommer ta 
sin tid menar Margot Wall-
ström.

– Som alla andra beslut tar 
det tid inom EU, men jag tror 
inte det kommer bli en sådan 
kontroversiell fråga, vilket 
påskyndar beslutsprocessen, 
säger Margot Wallström.

Förutom arbetet med ett 
bättre vårdsamarbete över 
landsgränserna kan Margot 
Wallström berätta att man in-
om EU nu arbetar med att få 
till stånd en mer horisontell 
lagstiftning kring antidis-
krimineringslagen.

– Som det ser ut idag står 
olika grupper i samhället på 
olika grunder vad gäller anti-
diskriminering inom EU. 
Vårt mål är att personer med 
till exempel etnisk bakgrund, 
kvinnor och funktionshin-
drade ska kunna kräva sam-
ma mottagande. Lagstift nin-
gen behöver bli mer täckande 
och vi ska se till att den täcker 
diskriminering både på ar-
betsplat sen och i det sociala 
livet, säger Margot Wall-
ström.

Sara Bengtsson

Fakta Patientdirektivet   
Inte nöjd med den svenska vården? 

I början av juli enades EU-kommis-

sionen om ett förslag till regler för 

EU-invånarnas rätt att söka vård 

utanför det egna landets gränser. 

”Patientdirektivet” är namnet på det 

nya förslaget som går ut på att det 

i princip är samhället som bekos-

tar utlandsvården med undantag för 

vissa större operationer.

Varje land bestämmer vilken 

sjukvård som ska omfattas. Vidare 

föreslås att patienter som söker vård 

utomlands inte ska få gå före i kön 

men inte heller diskrimineras.

Läkarförbundet är en av de 

aktörer som välkomnar förslaget. 

Margot Wallström vill förenkla att åka utomlands för vård.

Margot Wallström vill göra det 
enklare att söka vård utomlands

A
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en 23 april 2008 
meddelade Rege-
ringsrätten en dom, 

målnr 871-07, som det finns 
anledning att hänvisa till om 
Försäkringskassan eller social-
nämnden gör avdrag för för-
äldraansvaret då den beräknar 
tid för personlig assistans som 
ett barn är berättigat till. 

Målet gällde assistansersätt-
ning för en femåring som var 
svårt skadad efter en trafik-
olycka. Funktionshindret gjor-
de att hon behövde hjälp dyg-
net runt. Försäkrings kas san
 beräknade också det totala 
hjälpbehovet till 24 timmar 
per dygn. Noga räknat bedöm-
de Försäk ringskassan hjälpbe-
hovet per dygn till 24 timmar 
och därutöver 13 timmar för 
dubbel assistans. Vidare be-
dömde För säkrings kassan att 
hon behövde ytterligare elva 
timmar som kunde fullgöras 
som jour, vilket skulle innebä-
ra assistansersättning motsva-
rande tre timmar ”full tid”.

Men Försäkringskassan an-
såg att jourtiden ingick i för-

äldraansvaret och beviljade 
därför inte assistansersätt-
ning för den tiden.

Hos Regeringsrätten anför-
de Försäk ringskassan att tids-
åtgången för föräldrarna att 
tillgodose ett femårigt barns 
grundläggande behov är svår 
att uppskatta men bör under 
alla omständigheter uppgå till 
tre timmar per dygn.

Regeringsrätten ansåg att 
något avdrag för föräldraan-
svaret inte skulle göras. Rege-
rings  rätten gav följande mo-
tivering för detta.

Praxis innebär att man 
jämför omfattningen av för-
äldraansvaret för ett friskt 
barn i samma ålder med be-
hovet hos det funktionshin-
drade barnet. För små barn 
leder det i de flesta fall till be-
dömningen att föräldrarna 
ska svara för barnets behov 
under ett visst antal timmar 
och att assistansersättning in-
te utgår för den tiden. 

Den omvårdnad som den 
trafikskadade flickan behöver 
är inte bara mer omfattande 

än den de flesta andra funk-
tionshindrade behöver, utan 
den är också av en annan ka-
raktär. Till mycket stor del är 
det fråga om vård av rent tek-
niskt slag. Flickan har dock 
rätt att av sina föräldrar få 
omvårdnad, trygghet och en 
god fostran utan att föräld-
rarna vid sin samvaro med 
henne samtidigt ska behöva 
ombesörja den speciella tek-
niska vård hon behöver. De 
behov som hon har till följd 
av sitt funktionshinder ska 
därför i sin helhet tillgodoses 
genom assistansersättning.

Som synes framhöll Rege-
ringsrätten att det var fråga 
om vård av rent ”teknisk ka-
raktär”. Det rörde sig om in-
satser som inte kom ifråga för 
ett barn utan funktionshin-
der.

Omfattningen av föräldra-
ansvaret bygger på bestäm-
melser i föräldrabalken. Ordet 
”föräldraansvar” förekom-
mer inte i lagtexten. I lagtex-
ten sägs inte heller något om 
ansvaret då det gäller barn 
med funktionshinder. Lagen 
har utformats under tider då 
barn med funktionshinder 
vanligen omhändertogs på 
institutioner.

Det skulle här föra för långt 
att gå igenom förarbetena till 
balkens regler. (Betydelsefulla 
avsnitt finns i (SOU 1979:63, 
sidorna 61–63). 

En rimlig tolkning av föräld-
rabalkens regler, mot bak-
grund av dess förarbeten, är 
att föräldraansvaret innebär 
att föräldrarna ska se till att 
barnet får del av de insatser 
som samhället ger, men att 
det inte ingår i föräldraansva-
ret att föräldrarna själva ska 
utföra de extra insatser som 
krävs på grund av att barnet 
har ett funktionshinder. Man 
ska således inte resonera så 
att ”om barnet inte behövt 
dessa extra insatser skulle för-
äldrarna i alla fall ha ägnat 
viss tid åt barnet för helt an-
dra aktiviteter som man äg-
nar barn utan funktionshin-
der.”

Kammarrätternas praxis i 
detta avseende har hittills inte 
varit enhetlig.

Samma tolkning av föräld-
rabalkens regler gäller själv-
klart även ifråga om rätten 
till vårdbidrag. ●

”Föräldraansvaret” 
– så ska det tolkas 

Regeringsrätten på föräldrarnas sida

Föräldrarna ska se till att barnet får del av de insatser som 
samhället ger. Däremot ingår det inte i föräldra ansvaret att 
föräldrarna själva ska utföra de extra insatserna, skriver 
juristerna Ulf Sjöberg och Olle Fellenius.

D

Rättsfallet – i varje nummer av Föräldrakraft

Ulf Sjöberg är landstingsjurist och författare till boken 

Handläggning av LSS-ärenden. 

Olle Fellenius är f d kammarrättsråd och f d förbunds-

jurist hos Riks-RBU. 

De ger tillsammans ut webbtidningen OFUS JUST DET, 

www.ofus.se, som innehåller lagtext, förarbeten och 

rättsfallsreferat som gäller funktionshinder. 

De återkommer med nya rättsfall i varje nummer av 

Föräldrakraft.

Behov som beror på funktionsnedsättningen ska tillgodoses genom assistansersättningen, 
enligt en färsk dom från Regeringsrätten. (Bilden har inget samband med artikeln.)
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Rädd för att vara ensam

”Det enda jag gjorde var att titta på Askungen och äta fi skpinnar.”

ibel Redzep blev under 
långa perioder isolerad 
från världen utanför 
sjukhussängen. Hon be-
skriver sig själv som en 
underlig unge som inte 

skaffade sig en riktig kompis förrän hon 
fyllt tolv år. Idag har hon slagit igenom 
som artist och vill vara ett föredöme för 
alla barn som har det svårt.

– Alla kan bli någonting och det är 
viktigt att man stöttar alla barn i deras 
drömmar, säger hon.

Jag trängs med tusentals barn vid 
Solidenscenen på Skansen i Stock holm. 
Solen skiner och det är en bubblande 
och kittlande stämning bland alla de 
kamratstödjare som tagit sig hit från 
skolor i hela Sverige. Organisationen 
Friends huserar på Skansen för dagen 
och anordnar en konsert för alla barn 
som arbetar med att hålla mobbningen 
borta från skolorna runt om i landet.

Efter spex med Kristian Luuk och skön 
musik av bland andra Idol-Agnes hop-
par Sibel upp på scenen. Hon sjunger för 
glatta livet, verkar självsäker och sprallig 
när hon springer runt på scenen. Men 
bakom den glada fasaden finns en annan 
Sibel, en liten tjej som fortfarande arbe-
tar hårt med att förstå vem hon är och 
hitta säkerheten i sig själv.

Vi ses bakom scenen för att samtala 
om uppväxten och det engagemang hon 

känner för att hjälpa barn som hamnat i 
liknande situationer som hon.

– Ofta känner jag mig väldigt ensam. 
Jag har aldrig haft särskilt mycket kompi-
sar, bara några få nära vänner. Min upp-
växt har präglat min person mycket och 
jag har idag en tendens att bli väldigt be-
roende av dem som kommer mig nära in-
på livet, berättar hon.

Sibel föddes i Makedonien för 20 år se-
dan. Hon verkade från början vara en 
helt frisk liten flicka, men ganska snart 
såg hennes mamma att det var något fel 
med hennes ben. ”De böjde sig så kon-
stigt.”

Efter åtta månader upptäckte läkarna 
att den lilla flickan hade den relativt van-
liga åkomman höftfluxation. Vanligen 
upptäcker man det direkt hos det nyföd-
da barnet och då kan man åtgärda det 
med en skena runt höfterna. Men om 
barnet hinner utvecklas och bli äldre än 
sex månader är det för sent för en sådan 
enkel lösning och man måste istället 
operera.

– Pappa hade sökt arbetstillstånd i fle-
ra länder och vi fick till slut klart besked 
från Sverige. Så vi flyttade och jag kom 
att få hjälp hos den svenska sjukvården. 
På grund av att min höftfluxation upp-
täckts för sent kom jag att behöva åtta 
olika operationer, berättar Sibel.

Under sina fem första levnadsår levde 
Sibel det mesta av sin tid på sjukhus. 
Hon kunde inte gå på dagis med andra 
barn utan levde tätt ihop med sin mam-
ma som hela tiden fanns vid hennes sida. 
Hon minns inte de första åren, men hon 
förklarar att de sista åren på sjukhusen 
var svåra.

– För det första lärde jag mig att vara 
beroende av andra. Jag var helt beroende 
av min mamma. Under vissa perioder, 

ibland ett halvår eller ett år, var jag gip-
sad från midjan till fötterna i någon sorts 
grodställning. Det gjorde att jag inte lär-
de mig att vara självständig. Än idag har 
jag svårt att klara mig själv och jag ten-
derar att knyta starka band till dem som 
kommer mig nära, berättar hon.

Sibel är rädd för att vara ensam. Vis ser-
ligen har hennes erfarenheter stärkt hen-
ne och gjort henne till en klok och insikts-
full 20-åring, men hon säger sig ha svårt 
för att sätta stopp i sina relationer till an-
dra människor. Samtidigt som hon fort-
farande tycker det är svårt att skaffa sig 
riktiga kompisrelationer.

– Under mina sjukhusår fick jag nära 
relationer till några sjuksystrar, under vis-
sa perioder tog jag upp till tio blodprov 
om dagen! Det enda jag gjorde var att titta 
på Askungen och äta fiskpinnar. Jag mis-
sade mycket av min barndom, säger hon.

De årslånga sjukhusvistelserna gjorde 
henne till slut ”alldeles knäpp”. Att vara 
så begränsad i långa perioder var krä-
vande för den lilla flickan.

– Jag fick alla leksaker man kunde 
önska och var rätt bortskämd jämfört 
med mina äldre systrar. Men jag hade ju 
inga kompisar och kunde inte leka som 
andra barn, jag var fast i min sjukhus-
säng. Till slut utvecklade jag aggressions-
problem och började slita av huvuden på 
mina Barbiedockor, dra i mammas hår 
och bita henne på grund av min frustra-
tion, berättar Sibel.

När operationerna var klara skulle 
Sibel äntligen få möjligheten att börja 
skolan och umgås med andra barn.

– Men då väntade en lång habilite-
ring. Jag satt i rullstol ett bra tag och var 
tvungen att besöka sjukgymnasten ofta. 
Dagis hade jag bara varit på i korta perio-
der och jag kastades direkt in i skolans 
värld.

I skolan hade Sibel svårt att hitta sin 
plats. Hon säger att hon aldrig var fysiskt 
mobbad, men att hon under hela sin 
skoltid utsattes för mental mobb ning.

– Jag hade aldrig särskilt många kom-
pisar. Min första kompis fick jag inte för-
rän jag var tolv år. Eftersom jag hade till-
bringat så mycket tid i sjukhussängen ha-
de jag utvecklat en livlig fantasi och 
höll mig för mig själv på rasterna. 

Hon är den lilla, ensamma fl ickan som trotsade 
sina hinder och levde sin dröm. Sibel blev hyllad 
stjärna – men hon är fortfarande rädd för att 
vara ensam.

Text och foto: Sara Bengtsson
sara.bengtsson@faktapress.se

S

Hon föddes i Makedonien för 20 år 

sedan och tillbringade en stor del av 

sina fem första år på sjukhus.

”Alla kan bli någonting”, säger Sibel 

när Föräldrakraft träffar henne på 

Warner Musics kontor.
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”Jag var en underlig unge utan kompisar.”

FK_0804_s28-34_sibel_04.indd   29FK_0804_s28-34_sibel_04.indd   29 08-08-16   14.17.1308-08-16   14.17.13



Jag var en konstig unge 
som gick runt och sjöng 

för mig själv, så de andra bar-
nen reagerade självklart med 
att ta avstånd från mig. Jag vå-
gade inte heller gå fram och 
fråga om de ville leka med mig 
och när jag till slut, någon en-
staka gång, tog modet till mig, 
hade de redan bestämt med 
någon annan, säger hon.

Sibel har visat att man kan 
göra något speciellt av sitt liv, 
trots motgångar, men även 
idag måste hon kämpa mot 

sina kroppsliga hinder. Det 
ena benet är 1,5 centimeter 
kortare än det andra, vilket 
stör balansen och gör krop-
pen sned.

– Det påverkar även min 
röst, så jag simmar regelbun-
det för att hålla kroppen i 
trim. Annars kommer jag tap-
pa min sångröst. Jag har 
sjungit sedan jag var tre år, 
började sjunga i kör när jag 
var sju år och tog mina första 
sånglektioner när jag var 14 
år. Från början var det min 
storasyster Selda, som är ett 
år äldre än mig, som sjöng 

mycket. Hon kunde alltid alla 
låtar och sångtexter och jag 
följde liksom med och börja-
de sjunga jag också, berättar 
Sibel med ett leende.

Det piper till och Sibel plock-
ar upp en klarröd mobiltele-
fon, ursäktar sig, lämnar vår 
konversation för en stund och 
plitar snabbt ihop ett sms. 
Sedan tittar hon upp på mig 
och undrar vad det var hon ta-
lade om.

– Jag pratar så mycket och 
kommer in på så många sido-
spår, så du får stoppa mig om 

jag pratar om fel saker, skrat-
tar hon.

Så fortsätter hon berätta.
– När jag sjöng i kör sjöng 

jag alltid jättehögt. Jag skrek 
nästan för att jag inte hörde 
min egen röst. Då upptäckte 
man att jag hade nedsatt hör-
sel. Under min uppväxt hade 
jag haft många svåra öronin-
flammationer och det hade 
påverkat min hörsel. När jag 
gick i femte klass, alltså när jag 
var elva år, beslutade läkarna 
att ge mig en hörapparat.

Att kunna höra ordentligt 
gjorde livet mycket lättare för 

Sibel simmar regelbundet för att hålla kroppen i trim – och rädda sin sångröst.

Fortsättning från föreg sida
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Sibel, men bidrog samtidigt 
till att hon kände sig ännu 
mer utanför och annorlunda.

– Det var hemskt att få en 
hörapparat, jag hatade den. 
Det var ju skönt att kunna hö-
ra ordentligt, men jag skäm-
des för den. Jag hade inga rik-
tiga kompisar innan och en 
”ful” hörapparat gjorde ju inte 
saken bättre, säger Sibel.

Till Sibels hörapparat 
kopplade man en mikrofon 
som hennes lärare fick använ-
da, så att hon lätt skulle kun-
na följa med under lektioner-
na. Hon berättar att det var 
bra och gjorde att hon lättare 
kunde koncentrera sig, men 
att hon som elvaåring tyckte 
det var extremt pinsamt att 
behöva använda sig av hör-
hjälpmedel.

– Jag fick ansvaret att bära 
runt på mikrofonen och dess 
box. Det borde ha varit lära-
rens ansvar att se till att mik-
rofonen var med, men istället 
fick jag ta med den till dagens 
första lektion och se till att 
allt fungerade. Ibland glömde 
läraren att sätta på sig mikro-
fonen eller att ställa den i rätt 
läge och då kunde jag ändå 
inte höra något. Då var jag 
tvungen att räcka upp han-
den och inför hela klassen be 

läraren att rätta till sin mik-
rofon. Som elvaåring var det 
pinsamt. Jag kände mig han-
dikappad, när jag bara ville 
passa in, säger hon.

Hon hade också svårt att ac-
ceptera att hon skulle behöva 
bära en ”ful hörapparat”.

– Den syntes när man hade 
uppsatt hår och man ville ju 
inte alltid ha utsläppt.

Fem år senare åkte hon på 
en svår öroninflammation 
och fick hål i trumhinnan. 
Då blev hon erbjuden en 
öronoperation och läkarna 
gav henne hörseln tillbaka 
till 90 procent. Sedan dess 
har Sibel inte behövt använ-
da en hörapparat.

– Men jag har fortfarande 
kvar den. Den ligger någon-
stans nere i källaren hemma i 
Skåne, skrattar Sibel.

Samtidigt som hon har lätt 
att bli beroende av männis-
kor, har hon hatat att vara be-
roende av sina hjälpmedel.

– Jag har även dålig syn 
och bär linser. I framtiden 
hoppas jag kunna operera 
ögonen. Men det är så dyrt! 
Att bara operera ett öga kos-
tar hur mycket som helst, jag 
har alltid undrat över 
varför de tar betalt per 

Fakta Sibel sökte till Idol som 16-åring

FULLSTÄNDIGT NAMN: Sibel 

Redzep.

ÅLDER: 20 år.

YRKE: Artist och ambassadör för 

Ronald McDonald-husen.

BOR: Stockholm sedan ett år 

tillbaka. Familj i Kristianstad.

DET HÄR BRINNER JAG FÖR: Allt 

som berör mitt hjärta. Musik, 

film, människor som kämpar för 

att nå sina mål.

FÖREBILD: Morfar samt Patricia 

Wigh och Celine Dion.

TIPS TILL FÖRÄLDRAR: Era barn 

behöver tålamod och kärlek från 

er. Var inte för överbeskyddande 

eller alltför ”på”. Behandla alla 

syskon och barn jämlikt och 

glöm inte syskonen när ett barn 

blir sjukt, så det inte blir för 

mycket uppmärksamhet kring 

enbart det sjuka barnet.

MOTTO: Kärleken finns i saker 

som tar andan ur en – ta vara på 

de ögonblicken.

KARRIÄR: Som 16-åring sökte 

Sibel in till tv-programmet Idol. 

Året var 2004 och hon  slogs ut i 

kvalet. 2005 var hon tillbaka för 

att försöka igen, i samma  

program. Då kom hon så långt 

som till en tredjeplats, direkt 

efter Sebastian Karlsson och 

Agnes Carlsson. 

Nu senast är hon aktuell från 

Melodifestivalen 2008 då hon 

framförde balladen ”That is 

where I’ll go”. 

Förutom sångkarriären satsar 

Sibel på barn med svåra 

sjukdomar och utsatta barn 

genom sitt engagemang för 

Ronald McDonald barnfond och 

Stiftelsen Friends. 

SIBELS OFFICIELLA HEMSIDA: 

www.sibel.se 

”Jag har sjungit sedan jag var tre år.”
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öga, vem skulle vara intresserad av 
att bara operera ett öga? skrattar 

hon.
När Sibel var 12 år träffade hon Sofie, 

som blev hennes bästis. Än idag är de 
bästa kompisar och Sofie har betytt 
mycket för Sibels utveckling. Hon berät-
tar att de är ”som natt och dag”. De är 
helt olika, kompletterar varandra och 
bråkar aldrig.

– Hon är så klok och har alltid funnits 
där för mig. Till henne går jag när jag be-
höver fråga om råd. Förutom Sofie har 
jag inte så många nära vänner. När jag 
var med i Idol första året träffade jag in-
slagsproducenten Patricia som har blivit 
som en mentor för mig. Hon är 35 år och 
har fungerat som en mamma, syster och 
vän. Hon är ung och framgångsrik och 
någon som jag verkligen ser upp till, be-
rättar Sibel.

Hon pratar varmt om sina nära och 
kära och poängterar att hon hellre um-
gås med en nära vän än deltar i större so-
ciala sammanhang.

– Jag är social, men gillar inte att ham-
na i stora gäng, säger hon.

Hon menar att hennes uppväxt på många 
sätt har format henne till den hon är 
idag. Det var jobbigt för henne att växa 
upp på ett sjukhus och inte leva i en nor-
mal familjesituation.

– Det är svårt att veta var man hör 
hemma när man är uppväxt i Sverige, 
men har alla sina rötter i Makedonien. Å 
ena sidan känner jag mig svensk, å andra 
sidan makedonsk, även om jag inte ens 
talar språket. Det är till Makedonien jag 
åker när jag ska träffa min släkt och att 
växa upp med två kulturer har varit för-
virrande. Man blir osäker på vem man är 
och det kan ofta bidra till att jag känner 
mig panikslagen, berättar hon.

Sibel säger att hon varje dag kämpar 
mot paniken och för att hålla båda föt-
terna på jorden. Trots det har hon kastat 

sig ut i en tuff värld där hon varje dag 
blir exponerad för granskande blickar.

– Jag är en känslosam person. Men jag 
tror att det är bra att kunna visa känslor 
om man har en konstnärlig inriktning. 
Då har man lättare att få känsla i det man 
gör, säger hon.

För hennes föräldrar var det svårt att 
komma till ett nytt land och ett helt an-
norlunda språk. Pappa kunde lite engel-
ska, men mamma hade inget språk att 
kommunicera med i Sverige. Sibel me-
nar att det gjorde hennes mamma frus-
trerad när Sibel togs om hand av den 
svenska sjukvården.

– Ibland säger mamma att ”de har 
förstört ditt ben”. Det gjorde mamma 
väldigt ledsen att inte kunna göra sig för-
stådd här i Sverige och inte veta vad som 
skulle hända med mig. Hon fick helt för-
lita sig på läkarna. Och visst är det kon-
stigt att en liten höftfluxation skulle bi-
dra till att jag skulle behöva tillbringa så 
många år på sjukhus och göra åtta svåra 
operationer.

Sibel menar att alla föräldrar själv-
klart vill vara sina barns hjältar och kun-
na hjälpa dem med allt i livet. Därför 
tror hon att hennes mamma inte kände 
sig tillräcklig när hon inte kunde hjälpa 
Sibel med allt.

– Hon var den som alltid var vid min 
sida vid mina långa sjukhusvistelser. 
Hon matade och hjälpte mig med allt. 
Hon gav fem år av sitt liv till mig och 
självklart fick mina äldre systrar mindre 
av hennes uppmärksamhet. Jag kan ald-
rig återgälda min mamma för det som 
hon har gjort för mig, berättar Sibel.

Därför är hon idag ambassadör för 
Ronald McDonald Barnfond och talar 
varmt om de hus som byggs åt familjer 
så att de kan vara nära sina långtidssjuka 
barn. Hon önskar att hennes familj hade 
fått möjligheten att bo nära henne när 
hon vistades på sjukhuset och att hon 
och hennes syskon hade fått möjlighet 
till en ”vanlig” familjesituation.

Fortsättning från förra sidan

”Jag är social men gillar inte att hamna i stora gäng.”

Barnfond med egna hus
RONALD MCDONALD Barnfond är en 

fristående ideell stiftelse som grundades 

år 1990 av Iréne Lederhausen, som själv 

hade en svårt sjuk dotter, berättar Birgitta 

Mossberg, generalsekreterare för fonden. 

Iréne var gift med 

Palle Lederhausen, 

McDonald’s grundare 

i Sverige, och ville ge 

andra barn det som 

de saknade under 

dotterns sjukdomstid.

Fondens uppgift 

är att bygga Ronald 

McDonald-hus, som 

erbjuder svårt sjuka 

barn och deras 

föräldrar en hemlik 

och trygg miljö när 

barnen behandlas på sjukhus.

Idag finns Ronald McDonald-hus i 

Huddinge, Göteborg och Lund. Ett fjärde 

byggs i Linköping och beräknas stå klart 

2009.

Husen finansieras genom bidrag från 

McDonald’s, företagets anställda, gäster, 

leverantörer och andra företag, organisa-

tioner, stiftelser och privatpersoner.

– Det är fantastiskt att man kan er-
bjuda familjer att bo nära sina barn. Det 
är viktigt både för barnet och syskonen. 
Det är viktigt att föräldrar alltid arbetar 
med att ge syskonen lika myc ket upp-
märksamhet och omsorg, säger hon.

En del av intäkten till Sibels senaste 
skiva ”Make Believe” går direkt till Ro-
nald McDonald Barnfond. Hon arbetar 
också med ett projekt tillsammans med 
Friends. För henne är det viktigt att kun-
na stödja och lära barn som är i svåra si-
tuationer att se positivt på framtiden.

– Jag vill ut och prata med barn 
som har sjukdomar. Jag vet hur det 

Iréne 

Lederhausen

Box 510, 162 15 Vällingby
Tfn 08-620 17 00
Fax 08-739 21 52
Texttfn 08-759 66 30
E-post registrator@hi.se
Webbplats www.hi.se

Ett nationellt kunskapscentrum inom området hjälpmedel och 
tillgänglighet för människor med funktionsnedsättning.
Läs mer på www.hi.se

Vi har Specialbiblioteket med böcker och filmer om funktions-
nedsättningar, hjälpmedel och tillgänglighet. Öppet för alla!

Allt om Hjälpmedel – Sveriges enda 
specialtidning om hjälpmedel med en bred 

och oberoende bevakning av de senaste rönen och nyheterna inom 
området. Allt om Hjälpmedel vänder sig till alla som på något sätt 
är berörda av och intresserade av hjälpmedel.

Sök och beställ 
i vår biblioteks-
katalog Hicat på 
www.hi.se/hicat

Hjälpmedelsinstitutet

FK_0804_s28-34_sibel_04.indd   32FK_0804_s28-34_sibel_04.indd   32 08-08-16   14.18.3708-08-16   14.18.37



Arrangörer:

 Jag kommer till Föräldrakraft-Dagarna 9–10 september.

 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.

Hela programmet finns för nedladdning 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 9–17.

Boka konferensdeltagande senast 2 september.

Pris vid bokning senast 2 september: 800 kronor 

inkl moms för anhöriga/brukare resp 1900 kr exkl 

moms för professionella. 

Därefter är priset 1300 kr inkl moms för anhöriga 

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.

Anmäl dig senast 2 september!

Begränsat antal platser – först till kvarn gäller.

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

Föräldrakraft

www.foraldrakraft.se  

info@faktapress.se  

Dalheimers hus 

www.dalheimershus.goteborg.se  

dalheimershus@socialresurs.goteborg.se

031-367 97 75

kraft

FK_0804_s28-34_sibel_04.indd   33FK_0804_s28-34_sibel_04.indd   33 08-08-16   17.53.3108-08-16   17.53.31



är att vara instängd på sjukhus, att 
känna panik i ett trångt rum och 

bara vilja bryta sig ut. Därför vill jag in-
spirera barnen att tänka positiva tankar 
och att våga drömma. De kan bli vad 
som helst, säger hon.

Sibel vill visa att om hon kunde, så 
kan även andra. Sibel är den lilla ensam-
ma, rädda, lite annorlunda flickan som 
växte upp, trotsade sina hinder och levde 
sin dröm – hon blev sångerska.

– Jag är fortfarande ung och minns pre-
cis hur det kändes. Jag trodde aldrig att jag 
skulle kunna bli någonting. Därför är det 
så viktigt att föräldrar stöttar sina barn till 
hundra procent. Om ett barn vill bli kas-
sörska på Ica eller pilot så ska föräldrarna, 
ursäkta, nu kommer jag att svära, fanimej 
stötta sitt barn! Det är föräldrarnas upp-
gift, säger Sibel.

Sibel må ha uppnått sin dröm, men hon 
är noga med att poängtera att hon har 
långt kvar med att arbeta med sin per-
son. Hennes rädsla för att vara ensam 
gör att den 20-åriga sångerskan i perio-
der har svårt att hantera ensamheten i 
Stockholm. Som 19-åring flyttade hon 
ensam upp till huvudstaden från Skåne 
och har varit tvungen att klara sina se-
naste kriser på egen hand.

– Det har varit nyttigt för mig, men 
jag har fortfarande extremt lätt för att bli 
beroende av andra människor. Mina för-
äldrar har inte varit överdrivet beskyd-
dande, men självklart beror mina svårig-
heter att vara självständig på att jag var 
så skyddad under mina första levnadsår.

Hon vill tipsa alla föräldrar om att det 
är viktigt att man inte blir alltför beskyd-
dande utan ger barnet utrymme att ut-
veckla sin självständighet.

– Inte bara för att man behöver lära sig 
att vara självständig utan även för att man 
som förälder inte ska glömma bort sig 
själv. Det är minst lika viktigt för barnet 
att känna att mamma och pappa mår 
mentalt bra och är starka, säger Sibel.

Första gången jag träffade Sibel hann 
vi bara prata i 20 minuter innan hon åter 
hoppade upp på Solidenscenen för att 
vara med i den stora finalen på Friends 
konsert för kamratstödjarna. Senare 
träffas vi i lugn och ro på Warner Mu sics 
kontor i centrala Stock holm.

Sibel är pratsam och en 45-minuters-
intervju rullar snabbt förbi. 

Nu är hennes mål att även titta på hur 
hon skulle kunna hjälpa barn i andra 
länder i Europa.

– Det är så viktigt att barn lär sig att 
de har alla möjligheter, trots olika för-
utsättningar. Jag är övertygad om att al-
la människor har en talang, man måste 
bara upptäcka den. Det finns ingen män-
niska som är färglös. Alla har vi rätten 
att drömma! ●

”Jag vill ut och prata med barn med sjukdomar”, säger Sibel.

annons som 
ska va mot-
svara unge-
fär halvsida
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HJÄLPMEDELSMÄSSA

Upptäck branschens bästa 
och senaste produkter

17–18 September 10.00–16.00

Europaporten Kongresscenter

Mer information på www.hjalpmedelsteknik.se

Öresund 2008
17-18 SeptHjälpmedel

Arrangör:

VINN EN RESA!
Kom till mässan, svara på tre enkla frågor – och du har chans 

att vinna ett presentkort värt 3.000 kronor.

Fortsättning från föregående uppslag
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En resa för livet
När Viktor var två år fi ck hans föräldrar veta 
att han skulle dö inom elva år. Men 
mamma Ulrika och pappa Marko 
vägrade acceptera diagnosen 
och har sedan dess sökt och 
fått kontroversiell behand-
ling i Kina. Följ med på 
en otrolig resa till en 
doktor som inte 
tvekade att ge 
Viktor Östholm 
en ny chans. 
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är Viktor vid två års ålder 
diagnostiserades med 
den ovanliga hjärnsjuk-
domen INCL hamnade 
familjen Östholm-Piiro-
inen i chock. De kom-

mande åren skulle alla motoriska och in-
tellektuella funktioner hos Viktor försäm-
ras. Sedan väntade en säker död för ho-
nom före tretton års ålder.

Men föräldrarna Ulrika Östholm och 
Marko Piiroinen vägrade ge upp – istäl-
let begav de sig på sin livs resa hela vägen 
till Kina, för att ge sonen en kontrover-
siell stamcellsoperation.

Idag är Viktor åtta år och har genom-
gått fyra operationer i Kina. Mamma 
Ulrika Östholm har genomlidit tuffa år, 
men är glad och positiv och strålar av 
energi.

– För några år sedan kunde vi inte 
hoppas på någonting, idag blir vi glada 
för varje minsta tecken på livsglädje och 
förbättring i Viktors motorik. Har vi 
kanske lyckats förlänga hans liv dras-
tiskt? Forskningen går ju hela tiden 
framåt, säger Ulrika Östholm.

Viktor har den ovanliga hjärnsjukdo-

men INCL. I Sverige har man bara diag-
nostiserat ett dussintal barn de senaste 
30 åren. Däremot är sjukdomen mer 
vanlig i Finland, där tre till fyra barn per 
år får diagnosen. Nästan alla barn som 
får sjukdomen i Sverige har två föräldrar 
med direkta släktband till Finland.

– Därför var det så konstigt att Viktor 
fick INCL, eftersom jag inte har några 
släktband från Finland som jag känner 
till. Men antagligen har jag långt tillbaka 
finska släktingar som gjort att jag burit 
på genen, säger Ulrika Öst holm.

Viktor föddes år 2000 och utvecklades 
helt normalt under sitt första levnadsår. 
Han kunde visserligen inte stå utan att 
hålla i sig i något, men föräldrarna an-
tog att han bara var lite sen i utveck-
lingen.

– Han började även krypa sent, inte 
förrän han var ett år, men det tyckte vi 
inte heller var konstigt, berättar Ulrika.

När Viktor var ett och ett halvt år slu-
tade han krypa och föräldrarna började 
fundera över om något var fel. Men sam-
tidigt hade han varit så duktig på sin 
gåträning att Ulrika och Marko drog 
slutsatsen att han helt enkelt hade börjat 
tycka att det var tråkigt att krypa.

– Vi hade då fått en sjukgymnast för 
Viktor. Vi berättade för henne att han slu-

tat krypa, men hon höll inte med oss om 
att han tyckte det var tråkigt. Enligt henne 
verkade det som att Viktor helt enkelt inte 
kunde krypa längre. Det var läskigt att hö-
ra, säger Ulrika.

En tid senare började Viktor ramla 
när han satt upp. Det verkade helt plöts-
ligt som alla funktioner han övat upp var 
på väg att gå tillbaka. Föräldrarna und-
rade vad som var fel och åkte in med so-
nen till sjukhuset i Uppsala.

– Han var väldigt förkyld vid det till-
fället och vi trodde att det kanske berod-
de på en virusinfektion.

Viktor lades in på sjukhuset och man 
gjorde flera undersökningar av honom, 
man tog både EEG (elektroencefalografi, 
mätning av elektrisk aktivitet i hjärnan) 
och bilder med magnetkamera.

Efter ett halvår lyckades läkarna diag-
nostisera Viktor. Den ansvarige läkaren 
hade bara varit med om ett fåtal fall av 
sjukdomen under hela sin yrkesverk-
samma tid. Blod prov hade sänts till 
Finland och några dagar före Viktors fö-
delsedag hade man diagnosen klar.

– Det var den 6 juni 2002. Kul att få 
ett sådant besked på nationaldagen! 
Läkarna bad oss åka upp till Uppsala, så 
vi körde upp dit och träffade läkaren. 
Han berättade lite kort om Viktors diag-

1) På väg till incheckningen. 2) Viktor flyger 1:a klass för att kunna ligga ner. 3) Framme i Peking blir familjen upphämtad av en 
sköterska. 4) Ett kärt återseende med överläkare Doktor Tian. 5)  Pappa Marko. 6) Kineserna är ett cyklande folk. 7) Under-
sökningar utförs titt som tätt av en hel grupp sköterskor som plötsligt trippar in, tar sina prover och sedan försvinner lika 
snabbt. 8)  Sjukhusmat. 9) En väldigt vanlig syn i Peking. 10) EEG-undersökning där man mäter aktiviteten i Viktors hjärna.

1.

2. 3.

4.

4.

5.

6.

N

Föräldrarna Ulrika och Marko vägrade att bara vänta på att sonen skulle dö.

Text: Sara Bengtsson
sara.bengtsson@faktapress.se
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Sjukhushusmat

nos och förklarade att följderna var att 
han skulle tappa alla kroppsliga och in-
tellektuella funktioner, berättar Ulrika.

Beskedet kom som en chock och Ulrika 
tycker inte att bemötandet var speciellt 
bra. När de bad om mer information 
lyckades läkaren till slut leta fram en li-
ten broschyr.

– De borde ha sänt oss direkt vidare 
till en psykolog. Vi var ju i chock och en 
direkt trafikfara. Men istället skickade de 
hem oss och läkaren bad oss ”köra för-
siktigt”. Något sådant kan man inte ut-
sätta människor för utan att erbjuda 
hjälp, det var ju inte klokt, säger Ulrika.

Ulrika och Marko hade ett besök hos 
psykologen inbokat hemma direkt efter 
att de kommit hem från Uppsala. Men 
Ulrika ringde psykologen och såg till att 
hon istället kom hem till familjen, Ulrika 
och Marko orkade inte ta sig hemifrån.

– Hon förstod det och kom hem till 
oss istället. Sedan var vi tack och lov inte 
ensamma de första veckorna. Hela släk-
ten och alla våra nära vänner ställde upp, 
organiserade och såg till att det alltid var 
någon hemma hos oss som hjälpte oss i 
vår sorg. 

– Ofta kände man ju inte ens att man 
orkade ta sig upp ur sängen, berättar 
Ulrika.

När Ulrika tagit sig förbi den första 
sorgen dök frågorna upp. Hon började 
söka information om sjukdomen på in-
ternet och hittade en amerikansk artikel 
om ett försöksprojekt i USA. Ame ri kan-
ska forskare hade upptäckt att läkemed-
let Cystagon (som används vid njursjuk-
domar) hade gett effekt på djurförsök 
med djur med sjukdomen.

I läkemedlet finns enzymet PPT, som 
personer med INCL saknar. Därför kun-
de man se att tillskottet hjälpte lite hos de 
patienter som kom att testa preparatet.

– Jag kontaktade dem genast och ville 
att Viktor skulle få vara med i pilotpro-
jektet. Men det skulle ta ett halvår innan 
vi skulle få åka dit och det hade vi ju inte 
tid med. Viktor skulle bli sämre och säm-
re för varje dag, vi kunde inte vänta, sä-
ger Ulrika.

För Ulrika och Marko fanns inte alterna-
tivet att ge upp. Man kan kalla det inbilsk-
het eller en ovilja att förlika sig med san-
ningen att sonens liv och död redan var 
utstakad. Men på grund av att de vägrade 
vänta fick de godkänt att använda medi-
cinen i Sverige och rapportera direkt till 
forskarna i USA. Viktor fick Cystagon i 
pillerform via maten och Ulrika och 
Marko kunde se att det hjälpte lite. 
Detta kom att bli öppningen för för-

11) En liten pojke hjälper sin mamma 
sälja frukt. 12-14) Lillebror Edvin: ett 
blont yrväder som är ett uppskattat 
exotiskt inslag i den kinesiska vardagen. 

7. 8. 9.

10.

11.

12. 13.

14.

15.

15) Mamma Ulrika 
pussar på Viktor. En 
mycket vanlig syn 
både hemma och borta.

”Man kan kalla det 
inbilskhet eller en 
ovilja att förlika sig 
med sanningen att 
sonens liv och död 
redan var utstakad. 
Men på grund av att 
de vägrade vänta 
fi ck de godkänt att 
använda medicinen 
i Sverige och att 
rapportera direkt till 
forskarna i USA.”
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äldrarnas fortsatta privata sökande 
efter läkemetoder för sonen.

– En dag såg jag ett inslag på Veten ska-
pens Värld på teve om hur forskare hade 
börjat odla fram hela hjärnor och att en 
amerikansk kvinna med Alz heimers ha-
de fått grisstamceller inopererade i hjär-
nan och att hon efter det hade mått bätt-
re, berättar Ulrika.

Då blev Ulrika övertygad om att det 
var stamceller som var lösningen i Vik-
tors fall och hon satte sig återigen vid da-
torn för att söka information.

– Det tog många timmar. Söker man 
på ”stamceller” får man upp så där en 
fem miljoner träffar, skrattar Ulrika.

Stamcellsoperationer är kontroversiella 
och inte allmänt erkända av läkare värl-
den runt. I Sverige görs inga stamcells-
operationer eftersom det ännu inte finns 
några forskningsrapporter som bevisar 
att de ger önskad effekt på patienterna.

Men i Ukraina, Dominikanska repu-
bliken och Kina hittade Ulrika forsk-
ningsteam som på olika sätt arbetade 
med stamcellsoperationer.

– Efter mycket om och men hittade vi 
via svenska ambassaden i Kina en erkänd 
höjdarläkare inom hjärnkirurgi i Kina, 

doktor Tianzengmin. Han är känd i Kina 
och vi fick goda vitsord från svenska am-
bassaden, berättar Ulrika.

Ulrika mejlade den kinesiska läkaren 
och berättade om Viktor och hans sjuk-
dom. Ganska snart fick hon svar från 
doktor Tianzengmin som inte tidigare 
hade hört talas om sjukdomen, men än-
då trodde sig kunna hjälpa familjen.

– Han bad oss komma två veckor se-

nare. Vi blev jätteglada, men fick samti-
digt panik. Pengar för resan och opera-
tion skulle samlas ihop, vi behövde kolla 
våra pass och fixa visum. Allt gick väl-
digt fort, säger Ulrika.

Men en så oprövad metod, tvekade 
ni inte?

– Visst tvekade vi och frågade oss själ-
va tusen gånger om vi verkligen skulle 
våga. Men det enda vi visste säkert var 
att om vi inte gjorde någonting alls skul-
le Viktor bara bli sämre dag för dag. Han 
skulle aldrig få uppleva sin barndom och 
han skulle ganska snart bli av med alla 
sina intellektuella förmågor han lyckats 
skaffa sig. Skulle något hända under ope-
rationen skulle vi i alla fall veta att vi för-
sökt och besparat honom år av lidande, 
säger Ulrika.

Två veckor och ett banklån på nästan 
300 000 kronor senare flög familjen över 
till Kina för att ge Viktor sin första stam-
cellsoperation. Viktor var då fyra år och 
hade nu blivit helt ledlös i nacken. Han 
kunde inte längre hålla huvudet uppe, 
vrida på det eller lyfta det själv.

Viktor Östholm var det första barnet 
som stamcellsopererades för sjukdomen 
INCL i hela världen. Forskarteamet i 
Kina hade under fyra år opererat 200 pa-
tienter per år för andra sjukdomar. Men 

16. 17. 18.

19. 20.

16) Mamma, mormor och lillebror väntar på taxi utanför sjukhuset. Taxi till hotellet kostar 10 kronor. 17)  Doktor Yin dokumente-
rar före operationen. 18) Viktor i korridoren utanför operationssalen. I bakgrunden skymtar mamma Ulrika när hon skriver 
under ett papper där sjukhuset frånskriver sig allt ansvar om något skulle inträffa. 19) Doktor Tian. 20) Minuterna före operatio-
nen. Ett stilla och känslosamt ”på återseende”. 21) Allt är på plats. Nålen med 10 miljoner stamceller är satt i rätt position. 

Doktor Tianzengmin bad familjen komma två veckor senare.

Forts från föregående sida

INCL en ovanlig hjärnsjukdom

■ INCL är en ytterst ovanlig hjärnsjuk-

dom som är ärftlig. För att ett barn ska 

få sjukdomen krävs att båda föräldrar-

na bär på anlaget.

■ Barn med INCL saknar enzymet, 

eller äggviteämnet PPT (Palmityol-

protein-thiosterase), som är ett 

nedbrytningsenzym. Bristen bidrar till 

att det i hjärnan sker en upplagring av 

omättade fettsyresubstanser, som i 

sin tur bidrar till en giftpåverkan på 

hjärnsubstansen i den gråa hjärnbar-

ken. Sakta förstör giftet cellerna och 

hjärnbarken försvinner.

■ Läs mer om Viktor Östholm 

på hans hemsida på 

www.viktorostholm.com
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stamcellsoperationen av Viktor var ett 
pilotprojekt och ingen visste egentligen 
hur resultatet skulle bli.

Men föräldrarna skulle komma att bli 
nöjda med sitt val att åka till Kina. Efter 
första operationen kunde de se hur Viktor 
fick tillbaka viss nackfunktion och åter 
kunde lyfta och vrida på huvudet.

– Idag är hans syn bättre igen, man ser 
hur han kan reagera på saker och vrider 
på huvudet och efter andra operationen 
fick han tillbaka sitt skratt, säger en glad 
Ulrika.

Glädjen är tillbaka i familjens hus och 
trots att man lagt ner 300 000 kronor per 
operation har Ulrika och Marko ändå 
valt att återvända till Kina och ge Viktor 
fyra operationer.

– Det vore ju vansinnigt om vi be-
stämde oss för att sluta nu bara för att 
”vi inte har råd”. Vi har tagit banklån 
och sedan lyckats samla in runt 50 000 
kronor per operation från goda med-
människor. Bara att se att han åter reage-
rar på ljud och blir glad när mormor 
kommer är värt alla banklån och upp-
offringar, menar Ulrika.

Nu kan man se att tillskottet av de nya 
levande cellerna i Viktors hjärna hjälper 
till att reparera gamla skadade celler. En 

person som har INCL saknar enzymet 
PPT som bland annat ser till att hjärn-
cellerna släpper ut slaggprodukter. Till-
skott av enzymet bidrar till att hjälpa de 
skadade cellerna att släppa ut slaggpro-
dukterna.

Tyvärr är stora delar av Viktors hjärna 
så skadade att cellerna har dött och de 
skadorna går inte att reparera.

– Han är fortfarande en bebis i ut-
vecklingen på grund av sin hjärnskada, 
berättar Ulrika.

Man ser fortfarande att operationer-
na hjälper och föräldrarna är nu öppna 
för en femte operation om läkarna tror 
att det kan hjälpa Viktor.

– Nästa år ska vi åtminstone tillbaka 
till Kina för uppföljning. Än så länge 
har vi lyckats betala operationerna ge-
nom banklån, donationer från givmil-
da människor och stipendier. Vi ska 
nog klara det i fortsättningen också. 

– I värsta fall får vi väl ta ett banklån, 
skrattar Ulrika.

När Föräldrakraft pratar med Ulrika vi-
sar hon upp en positiv och stark sida av 
sig själv, men hon berättar om depressi-
onerna och hur tröstlöst livet med sonen 
ofta känts.

– Många gånger har jag frågat mig 
varför jag ens skulle gå upp ur sängen. 

Men jag och Marko, och även lillebror 
Edvin, har aldrig gett upp. 

– Det måste finnas hopp om att kan-
ske i morgon, nästa vecka eller nästa år, 
då hittar de kanske botemedlet, säger 
hon.

Operationerna har gett Viktor en högre 
livskvalitet och sannolikt förlängt hans 
liv. Viktor blir sakta friskare samtidigt 
som forskningen går framåt. Men än 
finns inga konkreta bevis för att stam-
cellsoperationerna gör den nytta fors-
karna hoppas på och hur Viktors fram-
tid ser ut står bara skrivet i stjärnorna.

Men en sak är säker, skrattet är tillba-
ka hos familjen Östholm-Piiroinen. ●

Kim Norman, som tagit alla bilder, är faster till 

Viktor. Hon följde med på resan som moraliskt 

stöd och för att dokumentera. Ålder: 36 år. Bor: 

Västerås. Familj: Make Mika, dotter Fanny 5 år. 

Yrke: Civilekonom, makeupartist och fotograf. 

Webbsida: www.kimnorman.se

21. 22.

23.

24.

25.

22) En stunds orolig vila. I väntrummet sitter en 
tavla med en artikel skriven om Viktor i The 
Medical Journal. 23) En glad Viktor tillbaka på 
rummet. 24) Viktors turnalle som tålmodigt 

väntar modigt på vagnen. 25) Några 
timmar senare visar Doktor Tian var 
stamcellerna sprutats in i Viktors 
hjärna.
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tt bra liv på Stock holms-
mässan i Älvsjö är ett av årets 
stora evenemang för brukare 

och produkttillverkare. Föräldrakraft 
finns på plats med både egen monter 
och en egen konferens – Föräldrakraft-
dagarna med föreläsningar och 
samtal som berör anhöriga till unga 
med funktionsnedsättningar. 

Mässan Ett Bra Liv har gratis entré, där-
emot är konferensen Föräldrakraft dagar-
na avgiftsbelagd. (Läs mer om Föräld ra-
kraftdagarna på sidan 33 eller på www.
foraldrakraft.se)

Föräldrakraft slår ett slag för unga på 
mässans scen och arrangerar för första 
gången ”Musik stjärnorna”. Alla barn och 
unga är välkomna att anmäla sig och 
uppträda med sin favoritlåt på cafésce-
nen torsdagen den 11 september, mellan 
klockan 15.00 och 16.00. Albin Appelvist, 
dj och internet-radiopratare från Sollef-
teå, håller i föreställningen.

Ett begränsat antal unga kan uppträ-
da, så vill du och ditt barn vara på den 
säkra sidan, sänd anmälan redan nu via 
mejl till info@faktapress.se. Skriv namn, 
ålder, hemort samt mejladress och vil-
ken låt som ditt barn vill uppträda med. 
Alla som uppträder får ett fint pris och 
det är först till kvarn som gäller!

Glöm inte att besöka Föräldrakrafts 
monter på Ett Bra Liv. Vi ser fram emot 
att få träffa läsare för att höra vad ni 
tycker om tidningen.

Tips från några av utställarna 
på Ett bra liv: 
Jump & Joy 
Barn behöver leka och röra på sig för att 
utvecklas men barn med rörelsehinder 
får inte möjlighet att hoppa och studsa 
runt som andra barn. På Ett bra liv visas 

en ny aktivitetsplattform som är utveck-
lad för barn med rörelsehinder. ”Hoppo-
lek” är en färgglad plattform som barnet 
själv kan styra och välja om den till ex-
empel ska studsa eller vibrera.

– Barnen kan själva stå på plattfor-
men och trycker på knappar för olika rö-
relsemönster. Hoppolek är utvecklad 
och designad av mig, då jag arbetat som 
sjukgymnast och såg hur barn och unga 
med rörelsehinder ofta råkade ut för 
benskörhet eftersom deras skelett inte 
utsattes för tillräcklig belastning under 
uppväxten, säger Ylva Dalén som nås på 
ylva.dalen@jumpandjoy.se

Otto Bock
Företaget Otto Bock (www.ottobock.se) 
har en lång tradition att stödja handi-
kappidrotten och satsat på hjälpmedel 
för ett aktivt liv. Man har på olika sätt 
stött Paralympics och samarbetar med 
årets Paralympics i Beijing. Nu väljer 
man även att samarbeta med Finn-
kampen och finnas med i en monter där 
med sina produkter.

– Målet är att utveckla vår finska 
marknad. På Finnkampen kommer vi ta 
med våra sportskyddsprodukter som in-
te specifikt vänder sig till personer med 
funktionshinder, berättar Claes Runnäs, 
marknadsansvarig på Otto Bock Sverige. 
På Ett Bra Liv har företaget bland annat 
rullstolar, proteser och ortoser.

Rekryteringsgruppen
Rekryteringsgruppen (www.rekryte-
ringsgruppen.se) är en ideell före ning 
som anordnar aktiviteter och läger för 
barn, ungdomar och vuxna med rörelse-
hinder. På Ett bra liv medverkar grup-
pen med prova på-aktiviteter för barn 
som vuxna.

– I år fokuserar vi på friluftsliv och 
vildmark. Vi kommer ha en tältkåta där 
man kan gå in och grilla pinnbröd. På 
plats finns även en anpassad tvåhjuls-
motorcykel, berättar Lotta Kjellberg från 
Rekryteringsgruppen.

Skeppshult
Skeppshult (www.
skeppshult.se) visar en 
trehjuling, som är en 
kombination av före-
tagets två minsta tre-
hjulingsmodeller. 
Istället för att skaffa en 
12 tums cykel till ett li-

tet barn och sedan uppgradera några år 
senare till en 16 tumsmodell, behöver 
man nu bara byta ut delar på cykeln.

– Barnet kan växa med cykeln och be-
höver inte prova ut flera cyklar när han 
eller hon växer. Landstingen blir glada, 
eftersom det förenklar för deras hjälp-
medelscentraler, säger Magdalena Öhlan-
der, säljare på Skeppshult.

Almedo
Nu finns möjligheten att åka runt ståen-
de i sitt eget hem – även om man är rull-
stolsburen. Almedo (www.almedo.se) 
visar ståhjälpmedlet Struzzo, för alla 

som är mer än 150 cm 
långa.

– Detta är helt nytt 
på marknaden. Med 
Struzzo kan man åka 
runt hemma och man 
styr ståhjälpmedlet 
själv med en joystick, 
säger Alf Douhm från 
Almedo.Brukaren ka-

nar över på en sits som sedan elektriskt 
hissas upp och reser personen. 

Hjälpen är på väg. Innovationer lanseras ständigt och ett bra sätt 
att hitta rätt hjälpmedel är att besöka någon av specialmässorna 
nu i september och oktober. Förutom möjlighet att prova på kan man gå 
på spännande föreläsningar eller mingla med andra i samma situation. 
Här ger vi en försmak av vad som händer på Ett Bra Liv, Hjälpmedel Öresund och ID-dagarna. 
Föräldrakraft ställer ut på samtliga mässor – besök oss gärna i våra montrar!

Skeppshults 
nya cykel.

Hitta rätt hjälpmedel   

Föräldrakrafts Musikstjärnorna lockar familjer till Ett Bra Liv

Stockholm: Ett Bra Liv 9–11 september

E

u 
i 
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Ökad frihet och 
självständighet

Provkör på

”Ett bra liv”

i Älvsjö, 

9–11 sept.
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Jump&Joy.

  på höstens mässor

Easystand Comfy från Anatomic Sitt

Rekryteringsgruppen satsar på friluftsliv.

Missa inte ”Musik-
stjärnorna” som arrangeras av 

Föräldrakraft på Ett Bra Liv den 11 
september kl 15. Sänd in anmälan redan 
nu! Alla deltagare får pris.
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jälpmedel Öresund har vuxit 
till att bli en av Sveriges popu -
läraste hjälpmedelsmässor. 

I år slår man rekord med över 120 
utställare som väntas få besök av 
3 000-4 000 besökare.

I samband med årets hjälpmedelsmässa i 
Skåne öppnar arrangören Hjälpmedels-
teknik Syd dessutom ett nytt hjälpmedels-
varuhus.

– Vi har länge haft en permanent ut-
ställning av hjälpmedel och en liten bu-
tik med enklare hjälpmedel. Nu öppnar 
vi upp hela vårt sortiment för privatper-
soner som annars inte får tag i de hjälp-
medel de vill ha, berättar marknadsan-
svarig Annette Persson Hall.

600 kvadratmeter lokal görs om till 
ett varuhus som öppnar valmöjlighet för 
brukarna. Vem som helst kan nu själv 
välja färgen på rullstolen eller märke på 
rollatorn, om man betalar, vill säga.

Till Hjälpmedel Öresund har arrang-
ören bjudit in alla organisationer gratis, 
för att inte bara vara en ”branschmässa”.

– Alla montrar är bokade, så det kom-
mer bli fullt och livligt, säger Annette 
Persson Hall.

– Innan vi startade Hjälpmedel Öre-
sund fanns det ingen hjälpmedelsmässa i 
södra Sverige, så det behövdes verkligen. 
Vi växer, men har även bestämt att vi in-
te vill göra mässan ännu större. Det är 
viktigt för oss att behålla känslan av en 
gemytlig skånsk mässa, säger Annette 
Persson Hall.

Ett par av höjdpunkterna på 
Hjälpmedel Öresund: 

Furubodas eget musikband
”Musikverkstan Band” spelar allt från 
50-talsrock till dansband. Bandet består 
av tio musikanter som alla går Furuboda 
Folkhögsskolas kurs ”Musikverkstan”.

– I år består gruppen av fem personer 
i rullstol och fem gående personer. Vi har 
en gitarrist, en trummis och en basist 
som bas i bandet. De som har minst rö-

Malmö: Hjälpmedel 
Öresund 17–18 september

Musiker från Furuboda kommer att spela allt från 50-talsrock till dansbandsmusik 
– här en bild på deltagarna i fjolårets musikband.

Hjälpmedel Öresund nu en av de populäraste mässorna

H

Fakta Hjälpmedel Öresund

■ Seminarieprogram och utställarlista finns 

på  http://massa.hjalpmedelsteknik.se

Plats: Europaporten Kongresscenter, 

Stadionmässan, Stadiongatan 25, Malmö

Tid: Onsdag 17/9 10–16 och torsdag 18/9 

10–16

■ Drygt 120 utställare.

■ Gratis entré.

■ Hjälpmedel Öresund 2008 anordnas av 

Hjälpmedelsteknik Syd i Lomma.

relseförmåga och kanske bara kan röra 
huvudet, använder sig av speciella hjälp-
medel, till exempel kontakter för att spe-
la instrument via datorn, berättar 
Christer Björnsson, kursledare på Musik-
verkstan.

Redan förra året ville Musikverkstan 
Band medverka på Hjälpmedel Öresund, 
men då var det lite för trångt för tio-
mannabandet. I år finns mer plats och 
man ser fram emot att spela på mässan. 
Vanligen uppträder man på folkparker 
och liknande.

Musikkursen är ett eller två år och ef-
teråt ska man kunna fortsätta musicera 
på egen hand i sin hemkommun. Det 
vill säga om kommunen förstår värdet 
av att ge stöd för de avancerade hjälp-
medlen man kan behöva om man har 
svåra rörelsehinder.

– Det är väldigt olika, min erfarenhet 
säger mig att det ofta är pengarna som 
styr, men att många kommuner också 
förstår värdet av att syssla med något 
som alla kan få glädje av, säger Christer 
Björnsson.

Furuboda planerar nu ett nytt musik-
projekt. Än så länge är det så nytt att 
Christer Björnsson inte vill avslöja nå-
got, men det kommer bli spännande om 
det blir av, menar han.

Hjälpsamma hundar 
En höjdpunkt på Hjälp medel Öresund 
är de hjälpsamma servicehundar som 
visas upp av föreningen Svenska Service- 
och Signa lhunds för bun det (www.sos-
hund.se). 

Föreningen utbildar hundägare att 
träna sina hunder att betala i affären, 
hjälpa till med avklädning, varna inför 
epilepsianfall och så vidare. Den som 
tycker det låter för bra för att vara sant 
kan få se demonstrationer under mäss-
dagarna. 

Föreningen har sin webbsajt på www.
soshund.se där det också finns informa-
tion om att man kan söka stipendium 
för utbildning som hundägare om man 
är mellan 16 och 30 år har diabetes.-

-
-
-
e 
l 

-
m 
h 
-

Aftonbladet tack! Hunden Nalle sköter 
inköpen. Foto: Tina Persson.
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Flexénita erbjuder
anpassningar med
IT-teknik som
höjer kvalitén i 
arbete och 
skolsituationer.

Telefon 08-512 418 03
susanne.barkvik@flexenita.se

www.flexenita.se

Telefon 08-512 418 03
susanne.barkvik@flexenita.se

www.flexenita.se

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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Komikapp-Rehatek
Komikapp (www.kikre.com) 
har många spännande pro-
dukter för unga med funk-
tionsnedsättningar.

Bland annat tar företaget 
med sig den nya produkten 
”Sensit”, som liknar de boll-
täcken som företaget erbjuder. 
Ett bolltäcke är ett täcke upp-
byggt av bollar som med hjälp 
av taktil stimulans hjälper mot 
sömnlöshet, ångest och oro.

Sensit är också uppbyggt 
av bollar, men utvecklat för 
att kunna användas sittande 
när man deltar i en aktivitet.

Komikapp visar även upp 
Paletto, som är ett pedago-
giskt hjälpmedel för kommu-
nikation och utveckling.

– Vi har precis spelat in en 
instruktionsfilm som visar hur 
man bäst använder och utnytt-
jar Paletto, det är helt nytt, be-
rättar Kom i kapps vd Per nilla 
Karls son.

Permobil
En sprillans ny rullstol med 
sits formad exakt efter rygg-
raden, det kommer Permobil 
(www.permobil.se) visa upp 
på årets mässor. Rull stolen är 
så ny att man ännu inte har 
allt informationsmaterial 
klart, men till mässorna Ett 
bra liv och Hjälpmedel Öre-
sund kommer den att finnas 
på plats som den mest avan-
cerade stolen i Permobils sor-
timent vad gäller sittande.

– Historiskt sett har vi vänt 
oss till de brukare i behov av 
det mest avancerade sittan-
det. Den här stolen tillhör 
toppskiktet av avancerat sit-

tande, berättar Ann Engström 
från Permobil.

Trident
Duet Junior är en ny rullstols-
cykel från Trident (www.tri-
dent.se) och den visas på mäs-
sorna. Trident har tidigare er-
bjudit cykeln Duet och nu 
lanseras Duet Junior för alla 
åldrar.

– Cykeln finns i anpassad 
storlek från barn i ettårsål-
dern. Med tiden som barnet 
växer behöver man bara skaf-
fa en ny stol, inte hela rull-
stolscykeln, berättar Camilla 
Sänneskog, säljare på Trident.

På den gamla modellen är 
chassit och sitsen gjorda av 
plast, nu byter företaget ut 
materialet till trä och det nya 
sätet är bättre anpassat till 
barn.

Ny är även elmopeden Pen-
del som vänder sig till vuxna 
och de äldre ungdomarna.

– Som rullstolsburen rullar 
man upp på mopedens flak, 
spänner fast rullstolen och 
styr sedan mopeden från fla-
ket. Det kan vara intressant 
för de äldre tonåringarna, sä-
ger Camilla Sänneskog.

Minicrosser
Minicrosser (www.minicros-
ser.se) visar en helt ny bil-
barnstol. Nya direktiv har 
kommit fram om att barn in-
te ska vara längre än 135 cm 
för att sitta i bilbarnstol. Ti di-
gare har man bara haft en 
maxvikt på 36 kg.

– Bilbarnstolen är det 
mest spännande vi har 

... och här är några av de företag som ställer ut på 
både Ett bra liv och Hjälpmedel Öresund: 
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med oss. På den allmänna marknaden 
har stolen funnits i ett par månader. Men 
på mässorna lanserar vi den med alla 
sorters tillbehör för att anpassa den för 
ett barn med funktionsnedsättning, be-
rättar Maria Gustafsson på Minicrosser.

Bilbarnstolen BeSafe iZi Up är ställ-
bar så att barnet kan växa med stolen. 
Man kan höja ryggen på den och göra 
sitsen djupare.

– Och den är byggd så att bältessyste-
met följer med när man ställer om sto-
len. Detta för att barnet ska sitta bra i 
stolen och för att man ska få en säker och 
bra stol, säger Maria Gustafsson.

Invacare
Birdie och Birdie Compact är två nya 
personlyftar för barn och vuxna. Det 
speciella med dem är att de tar så lite 
plats och är enkla att vika undan.

– Eftersom de är så små i måtten, 
Birdie Compact 
tar i hopfällt till-
stånd bara upp 
0,25 kvadratme-
ter, är de lätta att 
ställa undan och 
kan gömmas i 
en vanlig garde-
rob, berättar 
Göte Weijmar, 
produktchef för 
sängar och lyf-
tar på Invacare 
(www.invacare.
se).

När lyften 
fälls ihop går den även att köra som en 
skottkärra och blir enkel att transporte-
ra.

Med sig till mässorna har Invacare 
även nya sängen ScanBed 755 som är av-
sedd för barn över 12 år. Hos hjälp-
medelscentralerna räknar man med att 
barn ska ha vuxensängar från och med 
12 års ålder. Därför presenterar Invacare 
en ny version av sin gamla säng som är 
lättare att anpassa efter olika kroppsstor-
lekar.

– Sängen har en mer ergonomisk säng-
botten som är uppdelad i fyra delar. Det 
gör sängen mer anpassad efter även barn 
och unga, berättar Göte Weijmar.

Anatomic Sitt
Till hösten lanserar Anatomic Sitt (www.
anatomicsitt.se) en ny stol med unika 
funktioner, berättar Pat rik Eriksson. Den 
är ännu så ny att man inte vet om man 
kan visa den på Hjälpmedel Öresund 
och Ett Bra Liv.

– Jag kan inte avslöja något nu, men 
det kommer bli en spännande lansering, 
säger Patrik Eriksson.

Däremot kan han lova att man visar 
nya ståhjälpmedlet EasyStand Comfy, 
som funnits på marknaden i ett år. Den 
riktar sig speciellt till barn och har en-
ligt Anatomic Sitt en extra bra uppres-
ning.

– Den har också fördelen att kunna 
ställas in så att man kan ha den längre. 
Alla kan använda den med olika inställ-
ningar. Det gör också att flera olika bru-
kare kan använda den, man behöver inte 
specialbeställa en till varje brukare, säger 
Patrik Eriksson.

”Den är helt motordriven och 
gör det möjligt för barn utan 
någon rörelseförmåga att få 
rörelseträning.”

EO Funktion
Förra året vann produkten Inno walk de-
signtävlingen ”Skaperen” i Norge. Inno-
walk är ett stå- och gåhjälpmedel för 
barn som inspirerats av EO Funktions 
produkt NF-walker. Nu kan EO Funktion 
(www.eofunktion.se) visa Inno walk bå-
de på Ett Bra Liv och Hjälpmedel Öre-
sund.

– Innowalk bygger på samma princip 
som NF-walker vad gäller till exempel 
belastning och rörelse. Den stora nyhe-
ten är att den är 
helt motordri-
ven och gör det 
möjligt för barn 
utan någon rö-
relseförmåga 
att få rörelse-
träning, berät-
tar Niklas 
Aronsson.

En person 
bör gå cirka 
10 000 steg om 
dagen för att må 
bra, därför är 
ett motordrivet 
stå- och gåhjälpmedel en stor fördel för 
barn som annars inte kan röra på sig.

– På en halvtimme kan barnet gå mel-
lan 1 000 till 2 000 steg med hjälp av 
Innowalk, säger Niklas Aronsson.

På www.eofunktion.no finns mer in-
formation om Innowalk.

Innowalk från EO-
funktion.

Iziup från Minicrosser.

Birdie från Invacare.

Fortsättning från föregående uppslag

Sensit från Komikapp.
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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

IT-hjälpmedel gör din vardag enklare!

FRÖLUNDA DATA GER DIG NYA MÖJLIGHETER

Frölunda Data AB
Telefon:  031 - 769 55 60

E-post: info@frolundadata.se
Hemsida: www.frolundadata.se

Frölunda Data tillhanda-
håller en rad produkter
som underlättar tillvaron
för personer med olika
funktionshinder.

Kontakta oss så berättar vi 
gärna mer om våra olika 
produkter och lösningar!

Har du problem att läsa 
eller skriva?
Välj en kompenserande lösning.

Fungerar inte vanligt 
tangentbord eller mus?
Välj alternativa styrsätt.

Nacka: ID-dagarna 8–10 oktober

rets ID-dagarna har som 
vanligt ett brett fokus, med en 
blandning av olika hjälpme-

del för såväl barn som äldre.
– Vi har ingen inriktning på årets 

ID-dagarna och det vill vi heller inte 
ha. Vårt mål är att vara breda, säger 
Jennie Josefsson, projektledare för 
ID-dagarna.

Precis som förra året finns ett ”Speaker’s 
corner” där företag eller enskilda eldsjä-
lar kan anmäla sig för att prata om olika 
projekt eller annat viktigt, spännande 
och roligt.

Spännande för ID-dagarna i år är att 
Föräldrakrafts egen krönikör Sören 
Olsson är på plats för att inviga mässda-
garna. Han är i höst aktuell med nya bo-
ken ”Prins Annorlunda”, som handlar 
om livet med sonen Ludvig som har 
Downs syndrom.

En mängd intressanta seminarier 
vänder sig till föräldrar, skol- och vård-
personal. Mycket fokus sätts på skolvärl-
den och teknik för att förenkla för elever 
i behov av olika sorters stöd.

Seminarier
Många seminarier handlar om IT och 
kommunikation för barn och unga. 
Främst hur man kan arbeta med kom-
munikation i skolan och göra det enkla-
re för eleverna.

ISAAC Sverige (International Society 
for Augmentative  & Alternative Commu-
ni cation) anordnar så kallade AKK-dagar 
om alternativ och kompletterande kom-
munikation. Den 8 oktober håller man 
föredrag om kopplingen mellan talat och 
skrivet språk. Förmågan att hantera talat 
språk underlättar ofta utvecklingen av det 

skriftliga språket. Det innebär att man har 
en utmaning vad gäller att ge barn utan 
ett talat språk ett skriftligt språk. Janna 
Ferraira från logopedutbildningen vid 
Lin köpings universitet medverkar.

Samma dag berättas om en tolvårig 
flicka som är totalförlamad sedan föd-
seln och inte har något tal. Flickans lära-
re och ett kommunikationsteam från 
Folke Bernadotte regionhabilitering, 
FBH, berättar om vägen till kommuni-
kation via bilder och bliss (ett system av 
symboler). Eftersom flickan saknar rö-
relseförmåga, har man bland annat ut-
vecklat en ögonpekningskarta och an-
passat ögonstyrning till datorn.

Samma dag hålls seminarium om EU-
projektet MonAmi, som syftar till att ta 
reda på hur tillgängliga tjänster på ett 
enkelt sätt kan levereras via vanliga tek-
niska system, till exempel digital-tv, mo-
biltelefon och internet.

Specialpedagogiska skolmyndigheten 
är på plats och berättar om ett projekt 
med digitala e-böcker i skolan. Man har 
tittat på hur e-böcker med text och ljud 
påverkar den pedagogiska situationen i 
klassrummet.

Efter detta föreläser Lars-Göran Gus-
tafsson, specialpedagog, om hur läs- och 
skrivhjälpmedel kan påverka barn med 
dyslexi.

Man presenterar även en helt ny lös-
ning för elever med läs- och skrivsvårig-
heter. Tidigare har man varit fast vid en 
dator, på grund av att de olika program-
men kräver installation. Nu kan man 
istället få program som WordRead Plus 
för talsyntes och Lightning för försto-
ring på ett usb-minne.

Det gör att man kan använda pro-
grammet på vilken dator som helst. Man 

presenterar också ett hjälpmedelspro-
gram för Macintoshdatorer, vilket är en 
glädjande nyhet för Mac-användare som 
tidigare varit hänvisade till PC-datorer.

På torsdagen den 9 oktober presenterar 
ISAAC en uppföljning av projektet 
”Samtalsmattan”, som är ett kommuni-
kationshjälpmedel för barn.

Efter det diskuteras projektet med 
”Komigångkartorna”, som är ett enkelt 
hjälpmedel som riktar sig till föräldrar 
med barn i förskoleåldern. Syftet med 
Komigångkartorna är att på ett enkelt sätt 
lära föräldrar hur man med bilder och 
symboler arbetar med AKK, alternativ 
och kompletterande kommunikation. 
Före läsarna visar hur föräldrar har upp-
levt testerna med Komigång kar torna.

Samtidigt hålls föreläsningar på äm-
net Psykiatri – hjälpmedel och metoder. 
Agneta Hellström, enhetschef på ADHD-
center inom Stockholms läns landsting 
berättar om kunskapsläget och hur man 
diagnostiserar ADHD hos barn och vux-
na.

Projektet KogniTek presenteras, ett pro-
jekt där 19 vuxna personer med ADHD 
testat låg- och högteknologiska hjälpme-
del för att få en mer organiserad vardag. 
Bland annat byggde man upp en visnings-
lokal för att visa hur hjälpmedel och pro-
dukter kan förenkla vardagen.

Missa heller inte seminarium om tek-
nikens möjligheter i skolan. Bland annat 
berättas om försök med hörselhjälpme-
del för elever med neuropsykiatriska funk-
tionsnedsättningar. Ett hörselhjälpmedel 
förstärker lärarens röst och gör det enkla-
re för eleven att koncentrera sig på ljudet.

Ett annat ämne som tas upp är 
IT-stöd i skolan, där föreläsningar 

Föräldrakrafts Sören Olsson sparkar igång ID-dagarna

Å
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Permobil Dialog
Hos oss hittar du MyTobii ögonstyrning. Det perfekta 
alternativet då du inte klarar av kontakter eller scanning. 
Systemet är så snabbt och enkelt att du kan kommunicera i 
vanlig takt igen. Dessutom finns det färdiga pedagogiska 
upplägg och spel för att träna den ovane.

RULLSTOLAR
KOMMUNIKATION
BILANPASSNING

www.permobil.se
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Sebastian talar med ögonen.

Läs mer om Sebastian 
och om ögonstyrning på 
www.tobii.com/sebastian
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hålls om bland annat arbetsminnesträ-
ning för barn med kognitiva svårigheter.

ISAAC tar på fredagen den 10 okto-
ber upp kommunikation för barn med 
autism. Logopeden Gunilla Thunberg 
berättar om sin doktorsavhandling om 
samtalshjälpmedel för barn med autism. 
Hon är själv förälder till en 14-årig pojke 
med utvecklingsstörning och autism.

Fler seminarier om ny teknik för perso-
ner med synnedsättning går under äm-
nen som ”Bildtolkning för synskadade”, 
”MacOS X 10.5, synanpassning, försto-
ring samt skärmläsning” och ”Mobil-
telefon och GPS vid förflyttning/oriente-
ring”.

Mest spännande under fredagen är 
kanske seminarieblocket ”Teknik och 
metodik i skolan”, där det bland annat 
avslöjas vad elever tycker om Daisy-
böcker och vad datorn på fritiden bety-
der för barns och ungas delaktighet.

Här är tips från några 
av utställarna på ID-dagarna: 

Cogmed
Cogmed (www.cogmed.se) har tagit 
fram arbetsminnes träningsprogrammen 
RoboMemo och Re Memo. Det först-
nämda för barn och det sistnämnda rik-
tat till unga vuxna och vuxna. Nu lanse-
rar Cogmed en ny produkt som vänder 
sig till små barn i åldrarna fyra till sju år.

Fortsättning från sidan 45

Fakta ID-dagarna
ID-dagarna står för Informations- och 

demonstrationsdagarna

ID-dagarna har man som vanligt ett brett 

fokus, där man vill ha en bra blandning 

mellan olika grupper och hjälpmedel för 

båda barn som äldre.

– RoboMemo vänder sig till barn som 
kan hantera siffror och bokstäver. Det 
nya programmet bygger på samma prin-
ciper, men arbetsminnesträningen utgår 
istället utifrån mönster och symboler, 
berättar Elin Buchmayer, Sverigechef på 
Cogmed.

Förutom att man bytt ut siffror och 
bokstäver mot mönster och symboler 
har man även förkortat träningssessio-
nerna i programmet. För de äldre bar-
nen håller dessa i 30 till 40 minuter, vil-
ket är lite för långt för de minsta barnen.

Cogmeds arbetsminnesträningspro-
dukter vänder sig till barn med koncen-
trationssvårigheter, till exempel med 
ADHD. På grund av att programmen är 
vetenskapligt framtagna har produkter-
na blivit populära och man vet att de är 
trygga att använda, menar Elin Buch-
mayer.

Det nya programmet lanseras i okto-
ber och har ännu inte fått något namn. 
På ID-dagarna kommer besökarna ha 
möjlighet att prova på.

Comfort Audio
På ID-dagarna demonstrerar Comfort 
Audio (www.comfortaudio.se) nya ljud-
systemet Comfort Digi system. Till skill-
nad från trådlösa analoga system erbju-
der Digisystem en brusfri ljudöverföring 
och är krypterad så 
att ljudet inte går 
att avlyssna.

– Ett digitalt sys-
tem har många för-
delar, men tidigare 
har man inte klarat 
av att leverera fung-
erande digitala sys-
tem. Ett av proble-
men har varit att 
ljudet blivit för-
dröjt, vilken inte 
fungerar bra om 
man ser personen man pratar med, be-
rättar Ronnie Lindroth, produktspecia-
list på Comfort Audio.

Nu har man lyckats lösa problemen 
och Comfort Audio menar att det nya 
systemet klarar avläsningen. Systemet 
kan komma att vara väldigt användbart i 
skolan och på arbetsplatser för personer 
med hörselskador.

Men det kan även vara värdefullt för 
barn med koncentrationssvårigheter. 
Barn som till exempel har ADHD har 
svårt att filtrera olika intryck. I ett klass-
rum finns det stora fördelar för barn 
med koncentrationssvårigheter att kun-
na lyssna på läraren via mikrofon.

Hargdata
Ett nytt skrivstödsprogram presenteras 
av Hargdata (www.hargdata.se) på ID-
dagarna. Genom talsyntes och bildstöd 
hjälper Commu nicate SymWriter barn, 
unga och vuxna med läs- och skrivsvå-
righeter.

– Det speciella med den nya produk-
ten är att den även vänder sig till de som 
har svårt att hantera text och behöver 
stöd med bilder, säger Kerstin Kane-
brant.

Programmet innehåller en smart 
symbolisering och tolkar själv vad orden 
innebär. Om du till exempel läser ”Jag 
såg en såg”, tolkar programmet själv or-
den och bildtolkar första ordet som nå-
got man såg och det andra orden som en 
såg.

– Det är en helt ny teknik som gör 
programmet mycket mer användarvän-
ligt, säger Kerstin Kanebrant.

Gewa
Gewa (www.gewa.se) har nya versioner 
av handdatorn Handi och telefonen 
Handifon på ID-dagarna. Bland annat 
kan man med den nya Handifonen ha 
bildsamtal. Det är tänkt som samtalsstöd 
och bilderna går att få upplästa med tal-
syntes eller inspelat ljud.

Det finns möjlighet att skicka bild-

Symwriter från Hargdata.

”Föreläsningar hålls 
om bland annat arbets-
minnesträning.”

Så här kan det se ut när man använder Cogmeds nya arbetsminnesträningsprogram.
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Tel: 013-71270           www.hargdata.se

sms, även till personer utan Handifons 
programvara.

– Då tolkas bilderna i 
sms:et om till 
text och motta-
garen får ett 
text-sms, berät-
tar Gunilla 
Westström, 
pressansvarig på 
Gewa.

Andra nyheter 
är även att den 
innehåller en mi-
niräknare och har 
en bättre data-
bashantering, så 
att kalendern in-
te upplevs seg.

Iris Hjälpmedel AB
I år lanserar Iris Hjälpmedel (www.iris.
se) en mängd nya produkter och uppda-
teringar. På ID-dagarna får brukarna 
möjlighet att bland annat testa den helt 
nya versionen av världens minsta Daisy-
spelare, Mile stone 312.

– Vi lanserar en av världens smartaste 
Daisyspelare som är ett fantastiskt hjälp-
medel för både synskadade och personer 
med läs- och skrivsvårigheter, berättar 
Jörgen Andersén, produktchef på Iris 
Hjälpmedel.

Den uppgraderade versionen kan läsa 
text- och htmlfiler, uppläsningshastighet 
kan väljas och det är enklare att oriente-
ra sig bland sidor.

– Milestone är även världens snabbas-
te nedladdnings-Daisy. I en senare ver-
sion blir det möjligt att koppla samman 
spelaren med en stereomikrofon, radio 
eller färgindikation. Daisyspelaren har 
även en scanner som kommer göra den 
attraktiv för bibliotek, säger Jörgen 
Andersén.

Förutom Milestone presenterar Iris 
Plextor Pocket, som är en större Daisy-
spelare med nummerplatta, för dem som 
vill ha möj-
ligheten att 
själv knappa 
in sidor på 
spelaren.

– Även 
denna har 
nedladd-
ningsfunk-
tion, vilket 
attraherar 
den yngre ge-
nerationen, sä-
ger Jörgen Ander-
sén.

Iris Hadar kom-
mer även plocka 
med sig nyheter in-
om telefoni. Upp-

graderade versio-
ner av enklare mo-
biltelefoner för 
barn och unga som 
har svårt att hante-
ra vanliga mobilte-
lefoner med små 
knappar och avan-
cerade system.

– Vi har även en 
helt ny klocka för 
dövblinda, 
Skakman. Via 
skakningar känner 
användaren vad 
klockan är. Det är 
helt nytt på mark-
naden och gör att 
dövblinda hela tiden kan veta vad klock-
an är, säger Jörgen Andersén.

Falck Igel
På ID-dagarna vi sar Falck Igel ett nytt 
digitalt kognitivt hjälpmedel. Produkten 
är så ny att företaget inte avslöjar något 
mer än att det är en ny och spännande 
produkt.

Men till alla höstens tre mässor; Ett 
bra liv, Hjälpmedel Öresund och ID-da-
garna presenterar Falck Igel andra nya 
produkter.

– Memo är vår senaste produkt och vi 
kallar den för den nya generationens 
Kom-ihåg-klocka. Memo är som den 
produkten, men mycket bättre, berättar 
Sarah Blomé, produktchef på Falck Igel.

Den nya produkten består av en bas-
station, Memo Base och Memo Go som 
man kan plocka med sig ut på stan. 
Memo Base står i hemmet och kan visa 
tiden digitalt och analogt, veckodag, da-
tum och år.

– Man kan alltså på alla möjliga sätt få 
reda på var i tiden man befinner sig, be-
rättar Sarah Blomé.

Memo Go sitter i basstationen, men 
kan tas med när man lämnar hemmet. I 
den kan man bland annat spela in talade 
meddelanden.

Gullow 
Förlag & 
Utbildning
Gullow Förlag 
(www.gullow.
se) visar upp 
en ny inlärn-
ingsteknik för 
barn och unga 

med läs- och skrivsvårigheter, ”FonoMix 
Mun-metoden”. Det är en metod där 
man använder sig av bland annat mun-
bilder och namn för att hjälpa eleven att 
förstå och komma ihåg hur olika bok-
stäver låter.

– Det är ofta det som är problemet för 
elever med läs- och skrivsvårigheter, 
man glömmer bort hur bokstäverna 
låter, säger Gullan Löwenbrand Jansson, 
som utvecklat metoden.

I Gullows monter får du veta mer om 
hur metodiken fungerar.

Språkvis
Programmet Pratvis är ett uttalsträning-
sprogram för barn med uttalssvårigheter. 
Logoped Cecilia von Mentzer har 
utvecklat programmet och det inne-
håller 32 språkljudsbilder för att förklara 
för barnen hur en bokstav låter.

– Programmet är utprovat på fyra 
barn med uttalssvårigheter hösten 2007, 
berättar Cecilia von Mentzer.

I datorprogrammet finns övningar 
för barnet som utgår från språkljud, 
stavelser, ord och ramsor/fraser. För att 
barnet ska kunna utvecklas med pro-
grammet finns de flesta övningarna i 
flera olika nivåer. www.sprakvis.se

Världens 
minsta Daisy.

Handifon från Gewa.

MemoBase 
från Falck 
Igel.
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Under fem år har Bertil 
Hults pris delas ut till en 
svensk grundskola som 
arbetar på ett föredöm-
ligt sätt för att hjälpa 
elever med dyslexi. 
De första två åren var 
prissumman 100 000 
kronor, sedan höjdes 
den till 500 000 kronor.  
Snart är det dags för till-
kännagivandet av vilken 
skola som blir 2008 års 
pristagare.

Brunnsängsskolan i Södertälje 
var först ut att få ta emot Bertil 
Hults pris 2003. Susanne Rönn-

by är speciallärare som arbetar med ma-
tematiksvårigheter, dyskalkyli.

På skolan finns även specialpedago-
ger med dyslexi som specialkompetens.

Susanne Rönnby berättar att skolan 
använt prispengarna till fortbildning. 
Bland annat har hela resursteamet fått 
utbildning. Det har varit kurser i screen-
ingmetoder för att kunna fånga upp 
elever med läs- och skrivsvårigheter så 
tidigt som möjligt och kurser om hur 
man gör dyslexiutredningar. 

– Vi satsar på 
det förebyggande 
arbetet i försko-
lan och använder 
då bland annat 
Born holms-
metoden. Under 
höstterminen i 
årskurs 1 görs en 

uppföljning för att se vilka elever vi ska 
satsa extra mycket på när det gäller lästrä-
ning. Ar betet följs sedan upp hela tiden 
och inför årskurs 4 gör vi nästa stora ge-
nomgång eller screening. Även den följs 
sedan upp. 

Skolan har köpt in en del material för 
prispengarna: kompensatoriska hjälp-
medel till eleverna som Daisy-spelare, 
talböcker, inlästa läromedel, Alfa-Smart 
och pedagogiska program.

Uppmärksamheten kring priset gav 
draghjälp på annat sätt. Det blev lättare 
att få stöd för att driva den specialpeda-
gogiska verksamheten.

Brunnsängsskolan är en stor skola 
med 900 elever och klasser från försko-
lan upp till nian.

Susanne Rönnby och hennes kollegor 
ser att alltfler elever har andra typer av 
språkstörningar än dyslexi.

– Framför allt ser vi det hos elever 
med invandrarbakgrund. Det är också 
svårare att upptäcka dyslexi hos den 
gruppen elever.

Fem prisade skolor  

1

Brunnsängsskolan i 

Södertälje.
Håkantorpsskolan är en av de skolor 

som tilldelats Bertil Hult-priset, 

vilket har betytt mycket för skolans 

fortsatta arbete med läs-och skriv-

inlärning. Foto: Gunilla Fredin

På följande sidor hittar du:
>> Föräldrar måste kräva sin rätt
>> Eget tal grund för inlärning
>> Läsgaranti i Västerås
>> Skoldatatek i hela Dalarna
>> Lång väntan på utredning
>> ”Det växer inte bort”

Text: Katarina Nyberg
info@faktapress.se
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Dyskalkyli, svårigheter med matema-
tikinlärning, börjar märkas allt mer. Där 
behöver specialpedagogerna också kun-
na göra utredningar.

– Ju mer fortbildning vi får, desto 
bättre blir vi på att upptäcka vilka elever 
som har svårigheter. Men det är inte ba-

ra att upptäcka, man måste räcka till 
också och ha kunskap och verktyg att ge 
eleverna det stöd dom behöver.

Hyllinge skola i Åstorps kom-
mun i Skåne fick Bertil Hults 
pris 2004. Hyllinge skola har 

400 elever, från förskoleklass till årskurs 
9. De flesta barnen har kommit igång 
med läsningen redan i förskoleklassen 
och läser när dom börjar ettan. På sko-
lan finns fyra speciallärare. 

– Vi börjar tidigt för att förebygga, sä-
ger Ingrid Andersson, speciallärare på 
skolan.

Vi måste hitta barn i riskzonen. Det 
är svårt om man inte har lärt sig läsa i fy-
ran.

– Vi tillämpar Bornholmsmodellen. 
Sedan tio år arbetar vi med Pilen, som är 
en arbetsmetod i svenska med tillhöran-
de läromedel, 

– Prispengarna har vi använt till kom-
petensutveckling för lärare. Samtliga 
klasslärare och speciallärare för skolår 1-
5 har fått utbildning i Pilen. Vi har också 
kunnat köpa in olika Pilen-paket. Det 
gäller att hitta rätt svårighetsgrad för 
varje elev. 

Elevens språkliga medvetenhet byggs 
upp genom att en pedagogisk struktur 
kombineras med ett lustfyllt arbetssätt. 
Med många sinnen upplever, utforskar 
och utvecklar eleverna språket.

2005 fick Håkantorpskolan i 
Västerås ta emot priset som nu 
var på 500 000 kronor.  Man har 

valt att hålla en klar riktning och i första 
hand fokusera på två områden, att för-
djupa kunskapen runt den strukturera-
de arbetsgång som funnits på skolan se-
dan flera år och att utveckla det pedago-
giska arbetet utifrån elevernas studier av 
skönlitteratur.

– Bertil Hult-priset har betytt oerhört 
mycket för vårt arbete med läs-och skri-
vinlärning, inte minst för att det gett oss 
en tydlig bekräftelse på att vi är på rätt 
spår, säger specialpedagog Lena Ragne-
stam. Idag arbetar vi intensivare än nå-
gonsin för att utveckla våra undervis-
ningsformer. 

– Vårt mål är enkelt: Barnen på sko-
lan ska älska att läsa och skriva!

Första pusselbiten i arbetet med de 
små barnen var att ordna en kompetens-
utvecklingsdag där hela skolan deltog, 
förskollärare, fritidspedagoger, lärare 
och rektorer. Även pedagoger på övriga 
skolor i Västerås erbjöds att delta.

De senaste två åren har förskol-

 – hur gick det sen?

2

3

Hyllinge skola i Åstorp.
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lärare fått handledning i språk/
läs- och skrivutvecklande arbets-

former. Samtidigt har de arbetat med 
att prova ut arbetssättet i sin barn-
grupp. Ny personal får handledning 
och även här deltar förskollärare från 
andra skolor.

– Vi inkluderar nu förskolan i språk/
läs- och skrivinlärningen. Tidigare star-
tade vi i sexårsgruppen, nu börjar vi i 
lekfulla former redan hos treåringarna. 
Arbetet löper som en röd tråd vidare i 
förskola, förskoleklass och upp i skolan. 
Alla pedagoger är delaktiga och vi utvär-
derar arbetet fortlöpande. 

Bland allt det som gjorts på skolan se-
naste åren innefattas en upprustning av 
skolans bibliotek. En bibliotekarie har 
bidragit med många kreativa tankar runt 
skolbibliotekets möjligheter.

– Prispengarna har inneburit ett stort 
förändrings- och utvecklingsarbete hos 
oss. Det finns så mycket att göra och vi 
har ännu bara nått en liten bit på väg.  Vi 
håller hårt i våra slantar för att hitta go-
da, långsiktiga lösningar där utdelning-
en blir så stor som möjligt för både elev-
er och pedagoger.

2006 fick Tungelsta skola i 
Haninge ta emot Bertil Hults 
pris.

– Vi var på Dyslexiförenin gens utbild-
ningskonferens i Sundsvall i maj och 
kände oss stärkta i att vi är bra på att ta 
emot elever med läs- och skrivsvårighe-
ter, säger specialläraren Gudrun 
Andersson. Efter det att vi fått det här fi-
na priset så har vi märkt att fler elever 
söker sig till Tungelsta skola. Vi har haft 
många föreläsningar och studiebesök 
från skolor i hela Sverige.

Väldigt mycket har hänt på skolan, tack 
vare priset. Prispengarna har bland an-
nat använts till inköp av inlästa lärome-
del och tekniska hjälpmedel. Hög sta diet 
har fått bärbara datorer och all personal 
har fått utbildning. 

– De satsningar vi gjort har även varit 
bra för inkluderade särskoleelever.

Dyslexi är individuellt, det ser inte li-
kadant ut för varje elev. På skolan har 

skapats ett speciellt centra för barn med 
särskilt stora svårigheter. 

– Vi lär oss mycket av eleverna och 
den kunskapen har vi med oss när vi 
möter nya elever.

Tungelsta skola har varit en skola för 
elever i klass fyra till nio. Nu ska det bli 
en skola för klass sex till nio. 

– I augusti varje år testas alla elever i 
svenska, säger Gudrun Andersson. Om 
vi då hittar elever med läs- och skrivsvå-
righeter ser vi till att de får den hjälp de 
är i behov av. Men man måste vara upp-
märksam redan på låg- och mellanstadi-
et. Ju tidigare vi upptäcker elever i behov 
av stöd, desto bättre för dem.

Björkestaskolan i Nykvarn var 
den senaste skolan som fick 
Bertil Hults skolpris.

Skolan har efter prisutdelningen i 
nov 2007 jobbat vidare med läs- och 
skrivutlärning. Speciella föräldrasemi-
narium har hållits, en internutbildning 
som handlar om att göra inferenser, det 
vill säga läsa mellan raderna, har star-
tats och biblioteket håller i flera läspro-
jekt.

Skolan satsar mycket på kompetensut-
veckling av personalen.  Lärarna utbildas 
i Pilen och ett tiotal av dem åker till Nya 
Zeeland tillsammans med lärare från he-
la Norden för att studera nya zeeländar-
nas skolväsende och hur de handskas 
med läs- och skrivsvårigheter. Sko lan 
har fått många studiebesöksförfrågning-
ar och har bland annat fått besök från 
Finland. 

Grundtanken i Pilen är att undervis-
ningen ska börja med det som eleven 
kan och därefter ge eleven möjlighet att 
arbeta i sin egen takt. 

Målet är att ur olika infallsvinklar 
fortsätta arbetet med att stärka elevens 
språkkänsla. ●

4

Fortsättning från förra sidan

5

Fakta Bertil Hult

■ Bertil Hult är grundare och 

ägare av den internationella 

utbildningskoncernen EF. 

Med egna erfarenheter av 

läs- och skrivsvårigheter är 

Bertil Hult starkt engagerad 

för att alla skolor ska hjälpa 

och stötta elever med 

dyslexi. Kunskapen om hur 

man kan hjälpa dessa elever 

finns, men ofta utnyttjas inte 

denna kunskap i skolorna, 

utan den stannar hos 

engagerade lärare. Det är för 

att råda bot på detta 

förhållande som Bertil Hult 

instiftat priset.

■ Bertil Hults stiftelse 

grundades 2002. Ett år 

senare delades det första 

Kronprinsessan Victoria, Björkestaskolans rektor 
samt Bertil Hult vid prisutdelningen 2007. 
 Foto: Magnus Länje

”En vanlig svensklärare, om 

jag får vara lite fördomsfull, 

vet ganska lite om dyslexi. 

Det innebär att hon eller han 

inte kan identifiera elever 

med det här problemet, ser 

inte när utmaningsnivån är 

för hög.”

Mats Myrberg, professor i 

specialpedagogik ”Den senaste lärarutbild-

ningen, den som nu ska 

reformeras, där har vi i 

Sverige en hel lärargenera-

tion som har kunnat gå 

igenom Lärarhögskolan utan 

att någonsin få en specifik 

kunskap om hur man lär 

barn att läsa och skriva. Det 

är helt förfärligt. Jag blir så 

upprörd att jag blir alldeles 

grön i ansiktet utav detta!”

Martin Ingvar, professor i 

neurovetenskap

Citat ur UtbildningsRadions TV-

program ”Dysselecksi – blind, 

blåst och bortgjord” som sändes 

i maj i år.

Sagt av professor: En vanlig lärare vet ganska lite om dyslexi

Mats Myrberg

Björkestaskolan. Foto: Magnus Länje

skolpriset ut. Syftet är att de 

kunskaper som finns om 

dyslexi ska genomsyra 

skolornas verksamhet. 

Bertil Hults stiftelse vill 

även försöka påverka 

opinionen, medierna, 

beslutsfattare och 

beslutsgivare att få en 

förståelse för dyslexi.

Martin Ingvar
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usana Brandhild är 
logoped på en mot-
tagning i Stockholm 

som heter Logopederna och 
som är inriktad på läs- och 
skrivutredningar.

Väntetiderna att få en ut-
redning varierar mellan oli-
ka mottagningar. På www.
vantetider.sll.se finns infor-
mation om de olika mottag-
ningarna i Stockholms läns 
landsting.  

– I år utreder vi över tusen 
barn, säger Susana. Det känns 
som en stor ökning. Den för-
sta utredningen gör skolorna 
själva. Logopedutredning är 
andra steget.

– Det är nog ofta så att för-
äldrarna får tjata sig till en ut-
redning. Att fånga upp elever-
na tidigt med LUS, läsutveck-
lingsscheman som används på 
skolorna, fungerar inte. Det är 
för grovmaskigt och man mis-
sar många elever.

Hennes bild är att specialpe-
dagoger och speciallärare ofta 
arbetar ganska ensamt. 
Vanliga lärare behöver veta 
mycket mer om hur dyslexi 
påverkar i deras ämnen.

– Elever kommer ända upp 
i gymnasiet utan att ha blivit 
utredda och inte fått stöd. Det 
är klart att de då har man 
misslyckats med sin skolgång. 
Ju längre tid som går, desto 
sämre självförtroende har 
eleven. Och föräldrarna är 
desperata.

Hela livet har byggts upp 
kring oförmågan att läsa. 
Psykisk ohälsa och destrukti-
va beteenden kan bli följden.

– Vi tar emot vuxna, som 
går på Komvux, för utred-
ning. Det är alldeles för sent, 
men bättre det än aldrig.

Eva Waldenström är special-
lärare på gymnasieskolan 
Norra Real i Stock holm.

Under läsåret 2007/2008 
har hon haft cirka 50 elever 
med läs- och skrivsvårigheter. 
10 av dom var utredda för 
dyslexi när de kom, 20 har 
blivit utredda under läsåret 
och 20 återstår. 

– Det är förvånansvärt 
många flickor, 37 av 50, säger 
hon. Det är ambitiösa elever 
som har lärt sig olika strate-
gier för att klara sig. 

Det visar sig bland annat i 
att så många elever som inte 
fått hjälp med sina läs- och 
skrivsvårigheter under hela 
högstadiet klarar av att bli an-
tagna på Norra Real, där det 
är höga intagningspoäng.

Stockholms gymnasiesko-
lor har ett gemensamt testpa-
ket för screening av alla elever 
i årskurs 1 på gymnasiet. 

– Jag tycker screeningen 
borde genomföras på grund-
skolenivå för att identifiera 
elever med läs- och skrivsvå-
righeter, säger Eva.

Inger Rålenius är informatör/
socionom  och har arbetat 

med rådgivning i tio år på 
Skriv-knuten Dyslexiför bun-
det, FMLS. Hon har en bred 
och djup erfarenhet av alla de 
svårigheter som det kan inne-
bära att leva med dyslexi om 
man inte får det stöd man be-
höver.

– Tyvärr, säger hon, så hän-
der det inte så mycket på de 
flesta skolorna. Attityden är 
att läs- och skrivsvårigheter 
är något man tränar bort, el-
ler att det blir bättre sedan 
eleven mognar

– På många ställen är det 
dåligt. Men en viss utveckling 
har skett i synen på läs- och 
skrivsvårigheter/dyslexi.

Hon nämner två lyft. Hjälp-
medel, eller verktyg, finns 
men når inte eleverna. 

Vissa landsting har infört 
att logopeder kan förskriva 
hjälpmedel, till exempel Stock-
holm, Dalarna och Skåne. 

– Jag uppmanar föräldrar att 
ta kontakt med logoped på 
orten för att få de hjälpmedel 
som behövs hemma, på friti-
den. 

– Hjälpmedlen i skolan 
ska kommunen stå för. 
Många kommuner har skol-
datatek där man kan titta på 
och prova på olika hjälpme-
del, säger hon. ●

Experten: Föräldrar måste kräva sin rätt

S

Tel: 010-473 50 00  |  Texttel: 010-473 68 00  |  E-post: spsm@spsm.se 

www.spsm.se  

Tre blir en
Specialpedagogiska skolmyndigheten 

ansvarar för statens samlade stöd i 

specialpedagogiska frågor. Denna 

myndighet har övertagit all verksamhet

inom Specialpedagogiska institutet, 

Specialskolemyndigheten och Sisus. 

Specialpedagogiska skolmyndigheten

bildades den 1 juli 2008.

Hur ser det ut egentligen, för den 
som har läs- och skrivsvårigheter?
En logoped, en speciallärare och en 
rådgivare på Dyslexiförbundet, mö-
ter problemen i sina jobb i samband 
med utredningar, i skolans vardag 
och i telefonen för råd och stöd.
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der för att alla elever ska uppnå kun-
skapsmålen. En del av extrapengarna 
har satsats på utbildning för lärarna 
kring åtgärdsprogram.

– Vi vill fokusera på att eleverna i 
kommunens skolor verkligen får med 

sig de kunskaper i att lä-
sa, skriva och räkna som 
de ska ha för att kunna 
gå vidare med sin utbild-
ning, säger Mikael Dams-
gaard (m), ordförande i 
grundskolenämnden.

Kommunens nya utbild-
ningsplan, där läsa-skri-
va-räkna-garantin är en 
del, kommer inte att 

ändra saker i en handvändning.
– Det kommer att ta tid, säger Mikael 

Damsgaard. Vi satsar på specialpedago-
gisk utbildning kring läs- och skrivinlär-
ning och även matteinlärning. Vi fyller 
hela vår kvot i den statliga satsningen 
Lärarlyftet som ger lärarna fortbildning. 
Den kostnad det innebär tas inte av res-
pektive skola utan av grundskolenämn-
den.

– Genom den införda garantin ham-
nar de här frågorna i fokus. Vår ambi-
tion är rätt stöd i rätt tid. Genom upp-
följning av elevernas resultat och tidiga 
insatser kan vi uppnå det. ●

är det tysta inre talet saknas 
kan det orsaka läs- och 
skrivsvårigheter.

Det tyder Maria Larssons forskning 
på. Hennes doktorsavhandling 
handlar om läs- och skrivinlärning hos 
barn med CP-skada och grav talskada, 
barn som inte har ett eget tal och som 
använder sig av alternativ och kom-
pletterande kommunikation (AKK).

– Barn med funktionsnedsättningar, 
som inte har förmågan att tala, får inga 
tydliga ljudrepresentationer i minnet, 
säger Maria Larsson. 

Frånvaron av eget tal blir ett hinder 
för att tillägna sig läs- och skrivinlär-
ning. Barnen kan ha en fonologisk med-
vetenhet och uppfattar och manipulerar 
enstaka ljud i orden. Ändå blir omvand-
lingen av bokstäver till ljud och tvärtom 
det stora problemet. 

Vad kan man då göra för hjälpa 
barn som saknar eget tal? 

– En konsekvent användning av tal-

syntes när barnen försöker läsa och skri-
va kan vara till stor hjälp för att träna in 
tydliga ljudrepresentationer i minnet.

– Den här gruppen av barn med läs- 
och skrivsvårigheter uppmärksammas 
väldigt lite. Min uppfattning är att tal-
syntes inte används så frekvent i skolor-
na idag. Jag tror det grundar sig i att man 
tycker det verkar bökigt och att det är 
kopplat till en rad praktiska problem.

Maria Larssons studie är en del i ett 
tvärvetenskapligt projekt där även fors-
kare från Irland ingår. Det var 15 barn i 
varje grupp. Grupperna av irländska 
barn respektive svenska barn skilde sig åt 
i vilken alternativ kommunikation de 
använder sig av.

– De irländska barnen hade alla nå-
gon form av syntetiskt tal medan de 
svenska barnen i stor utsträckning an-
vände sig av blissalfabetet, vilket är bra 
men det kanske borde kompletteras med 
någon form av talsyntes. 

De irländska barnen hade kommit 
längre i sin läs- och skrivutveckling. 

Läsa-skriva-räkna-
 garanti, kan det vara 
något för en kommun 
att införa? Ja, det tyckte 
politikerna i Västerås.

Efter att år efter år ha sett att elever kom-
mer högt upp i årskurserna med stora 
brister i läsandet och skrivandet tog 
kommunfullmäktige i Västerås förra 
året beslut om en utbildningsplan för 
2007 till 2011. Ett av målen i planen var 
att elever ska kunna läsa, skriva och räk-
na senast i årskurs 3. 

Elevernas resultat ska följas upp tidiga-
re och tydligare. Varje skola ska ha doku-
menterade rutiner för tidig upptäckt och 
åtgärder för läs-, skriv- och matematik-
svårigheter.

Grundskolenämnden har fått 15 mil-
joner mer i budgeten för 2008 till åtgär-

Forskaren: Eget tal 
grunden för inlärning
N

Mikael 

Damsgaard

Västerås satsar på 
läs- och skrivgaranti

Fakta Åtgärdsprogram

■ Åtgärdsprogram spelar en central roll i 

skolans arbete med elever i behov av särskilt 

stöd. Ett åtgärdsprogram ska vara ett redskap 

och ett hjälpmedel för skolans personal att 

planera och utveckla den pedagogiska 

verksamheten kring den enskilda eleven. 

■ Programmet ska föregås av en utredning 

som innehåller en analys av elevens problem. 

Av åtgärdsprogrammet bör framgå vilka 

åtgärder som ska vidtas, vem som ska 

ansvara för en viss åtgärd samt när och hur 

uppföljning av åtgärderna ska ske. Ett bra 

åtgärdsprogram bör vara både kortsiktigt och 

långsiktigt och lyfta fram elevens starka sidor. 

■ Åtgärdsprogrammet ska också underlätta 

vårdnadshavarnas insyn och delaktighet i 

skolans arbete. Det ska vara ett levande doku-

ment som följs upp och utvärderas regelbun-

det. 

Källa: Skolverket
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Maria Larsson, fi l. 

doktor och forskare på 

Psykologiska institu-

tionen vid Göteborgs 

universitet, skulle 

vilja se att skolorna 

använde sig av tal-

syntes i mycket större 

utsträckning. 

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!

Tidigare svenska studier visar att barn 
med talskador går framåt i sin läs- och 
skrivinlärning till och med nio års ålder. 
Sedan kommer de inte längre. Maria 
Larsson tycker att det vore intressant att 
följa upp och se vad som händer med de 
irländska barnen längre fram. 

Under arbetet med avhandlingen lär-
de hon sig mycket av barnen. 

– Trots motoriska svårigheter och tal-
hinder var de nyfikna och ville verkligen 
lära sig. Jag kunde se en frustration hos 
vissa barn över att inte kunna uttrycka 
sig med ord, att inte kunna utnyttja sin 
begåvning. 

Hon planerar att göra en interventions-
studie där en grupp barn får tillgång till 
talsyntes för att se om läs- och skrivin-
lärningen kan förbättras, och därigenom 
deras möjligheter att få hjälpmedel. 

– Mina resultat är intressanta även för 
dem som är intresserade av allmän läs- 
och skrivutveckling rent teoretiskt. När 
man studerar en grupp som saknar vissa 
förmågor kan man få reda på mycket om 
vilka kognitiva förmågor som är nödvän-
diga för att lära sig att läsa och skriva. 

De flesta barnen i studien går integre-
rat i vanliga klasser och har en assistent. 
Några går i specialklasser Många lärare 
är vilsna i hur de ska hantera undervis-
ningen för de här barnen. 

– För lärarna kan det vara bra att veta 
att det går att träna upp den fonologiska 
medvetenhet som behövs för att lära sig 
att läsa och skriva, säger Maria Larsson. 
Det finns bra exempel på uppgifter för 
det i avhandlingen. Det är bra om lärare 
får upp ögonen för att det inte är så 
krångligt att använda sig av tekniska 
hjälpmedel som exempelvis talsyntes.

Hon uppmanar föräldrar att ligga på 
om talsyntes, att man vill ha det till sitt 
barn.

– Förutom att talsyntes är positivt för 
läs- och skrivinlärning så underlättar det 
också för barnen att starta egna samtal. 
Hur viktigt är inte det!

Hennes råd till föräldrar är att inte 
hjälpa barnet för mycket men att våga 
pusha positivt genom att stimulera till 
ett rent språk.

– Att tidigt leka med ord i vardagen 
och att tro på att det kan bli bättre. Det 
finns bra språkmaterial som man kan 
använda hemma. 

Tyvärr är det brist på logopeder i 
många kommuner. Maria Larsson me-
nar att habiliteringen borde prioritera 
språket.

– Man tar hand om de fysiska konkre-
ta problemen men utan rätt kommuni-
kation och delaktighet blir det ett fattigt 
liv. ●

”Talsyntes under-
lättar för barnen 
att starta egna 
samtal.”
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örst igång i Dalarna var 
skoldatateket i Smedje-
backen. 

Teamet Gun Mag -
nus son Forsberg, speci-
alpedagog, och Johnny 

Finn ström, skoldatateksansvarig och IT-
kunnig, arbetar där i anslutning till Elev-
hälsan.

I en liten kommun med begränsade 
resurser måste man tänka annorlunda. 
Så här lånar man ut datorer med kom-
pensatoriska och pedagogiska verktyg 
till de elever i kommunen som har 
störst behov av att kompensera läs- och 
skrivsvårigheter under grundskoleti-
den.

Skoldatateket ligger i anslutning till 
Elevhälsan där det finns kuratorer, psy-
kologer, talpedagog, skolläkare och skol-
sköterska.

– Speciallärare och specialpedagoger 
som finns ute i verksamheten ser behoven 
och gör en kartläggning. De flesta elever-
na kommer sedan till mig för utredning, 
säger Gun. Jag använder ett testmaterial 
som heter Logos. Resultatet av utredning-
en ligger till grund för vilka åtgärder som 
sätts in. Jag följer varje elevs utveckling ge-
nom kontinuerlig utvärdering.

Hon bedömer att ganska få elever i 
kommunen har allvarliga läs- och skriv-
svårigheter. Men svårigheterna behöver 
inte vara stora för att utgöra hinder och 
försvåra skolarbetet.

Johnny är lågstadielärare med special-
lärarutbildning och IT-pedagogutbild-
ning.

– När Gun gjort sin utredning samrå-
der vi om vilka verktyg som är lämpliga 
för just den eleven. Någon av oss kon-
taktar den lärare eller specialpedagog 
som arbetar nära eleven. Om upplägget 
inte fungerar för läraren i klassrummet 
så blir det heller inte bra för eleven. 

Föräldrar, elever och lärare bjuds in 
till datateket för information om verkty-

gen. Ibland gör ganska få verktyg stor 
skillnad. Det kan räcka med en dator el-
ler en MP3-spelare, men de ska använ-
das på rätt sätt.

Skoldatateket har idag 18 bärbara da-
torer laddade med pedagogiska program 
för utlåning. Elever med läs- och skriv-
svårigheter får låna en dator under grund-
skoletiden, så länge det finns ett behov, 
och använda den såväl i skolan som hem-
ma.  Innehållet i datorn skräddarsys av 
skoldatateket efter elevens behov.

– Även fast vi har många datorer står 
alltid några elever på kö, säger Johnny.

Målgruppen är elever med läs- och 
skrivsvårigheter, framför allt på grund 
av dyslexi.

 Om inkluderingen av elever med 
funktionsnedsättningar ökar så tror 
Johnny att skoldatatekets roll så små-
ningom kommer att breddas. 

I hans uppdrag ingår att hålla koll på 
vad som finns och vad man använder sig 
av på andra håll.

– Många skolor skaffar talsyntes via 
webben. Jag vet en skola som köpt an-
vändarlicenser, vilket innebär att elever-
na kan använda sig av talsyntes vid vil-
ken internetansluten dator som helst.

Den här dagen är tioåriga Julia Jo-
hansson, som går i årskurs 3 i Gubbo 
skola, på besök hos Gun. Med hjälp av 
programmet Logos ska hon nu, i slutet 
av läsåret, testa läsfärdighet och förståel-
se. Förra gången hon gjorde testet var i 
höstas. Hon är litet uppspelt och förvän-
tansfull.

– Hoppas det går bra! I fyran blir det 
svårare och mycket mer att läsa.

Testet tar en stund och Julia får verk-
ligen koncentrera sig på datorskärmen 
för att klara de olika momenten. 

När testet är klart printar Gun ut re-
sultatet som hon och Julia går igenom 
tillsammans.

Och visst är det en klar förbättring se-
dan i höstas. Ordidentifiering och orto-

Stöd finns 
men når 
inte fram

>> Trots att det finns så 
mycket kunskap om läs- 

och skrivsvårigheter, så är det som 
förgjort. Hjälpmedel existerar som 
skulle göra stor skillnad för många 
barn. Men de kommer inte barnen 
till del. 

På grund av vad? Brist på kun-
skap, brist på intresse, brist på 
empati. 

Man kan hålla med professor 
Martin Ingvar om att det är lätt att 
bli så upprörd att man blir alldeles 
grön i ansiktet.

Många elever med läs- och 
skrivsvårigheter kämpar sig ända 
upp i gymnasieskolan utan att ha 
fått något stöd. Hur begåvade 
måste de inte vara för att klara 
detta?!

Det är nästan lite paradoxalt. 
Elever har läs- och skrivsvårigheter 
som skulle kunna minimeras med 
rätt verktyg och rätt pedagogik. 
Vilka svårigheter har skolan som 
inte kan se detta?

”Tyvärr så händer det inte så 
mycket på de flesta skolorna. 
Attityden är att läs- och skrivsvårig-
heter är något man tränar bort, eller 
att det blir bättre sedan eleven 
mognar”, säger Inger Rålenius på 
Dyslexiförbundet FMLS.

Dyslexi tränar man inte bort och 
rådet till alla föräldrar är att kräva 
stöd på direkten.

Men ljuspunkter finns.
Vissa landsting har infört att 

logopeder kan förskriva hjälpmedel, 
till exempel Stockholm, Dalarna och 
Skåne. 

Många kommuner har skoldata-
tek där man kan titta och prova 
olika hjälpmedel.

”Det har blivit mycket roligare 
sedan jag fick veta att jag har dyslexi, 
och jag har fått jättemycket hjälp 
från skoldatateket”, säger tioåriga 
Julia i Smedjebacken.  

Och i Västerås har politikerna 
beslutat om en läsa-skriva-räkna-
garanti. Ett av målen i utbildnings-
planen är att elever ska kunna läsa, 
skriva och räkna senast i årskurs 3. ●

Julia får hjälp 
av datateket 
Julia får spännande verktyg som hjälper henne att  
läsa och skriva. Skoldatateket i Smedjebacken 
 visar att det går att stödja elever som har det 
svårt. Föräldrakraft har varit där. 

Text: Katarina Nyberg
info@faktapress.se

F
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Ovan: Johnny Finnström. 

Nedan: Julia Johansson och 

Gun Magnusson Forsberg.

Julia Johansson har haft stor 

glädje av datateket. Här ses hon 

med med sin lärare Malin utanför 

Gubbo skola. Foto: Björn Gardsjö

grafisk läsning går mycket bättre. Julia 
har god hörförståelse. Svårast är det med 
den fonologiska läsningen. 

– Det har blivit mycket roligare sedan 
jag fick veta att jag har dyslexi, säger Julia 
med ett stort leende. Det är skönt att ve-
ta det och jag har fått jättemycket hjälp 
härifrån. 

– Jag gillar att läsa och använder ofta 
ljudböcker. Just nu lyssnar jag på en som 
heter Puman. Den är spännande, lite läs-
kig, men bra. Jag har också lyssnat på 

Harry Potter. Annars gillar jag Kitty-
böcker och Detektivmysteriet. De är inte 
så svåra, de kan jag läsa själv.

I skolan har Julia en bärbar dator som 
hon mestadels använder i svenska. I fy-
ran kommer den nog att används även i 
engelska och matte, tror hon.

– Då blir det mer text i matteproble-
men.

Hon brukar använda ett program 
som heter Läslandet. Skoldatateket er-
bjuder 16 pedagogiska program att välja 
mellan. 

Julia ser fram emot hösten och hoppas 
få låna en av de bärbara datorerna som 
hon även kan ha hemma. 

– Den ska jag ha ända till nian, säger 
hon.

– Stopp, min vän, säger Gun. Man får 
ha den så länge man har behov av den. 
Så bra som det går för dig kanske du inte 
behöver den så många år.

Malin Nyström är länken mellan 
Julias klasslärare i Gubbo skola och skol-
datateket. Hon är 1-7-lärare som 
läst specialpedagogik. 
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Moderna hjälpmedel som 

interaktiva whiteboards 

används på datateket.

Gubbo skola har knappt 50 elev-
er som går i förskolan, 1-2:an, 3-4:

an och 5-6:an.
– I en liten skola känner alla varann 

och det är lättare att tidigt upptäcka av-
vikelser.

Hon gör screeningtest på alla elever. 
När hon ser att någon elev har behov av 
stöd sätter hon in åtgärder. Om inte det 
räcker går hon vidare till Elevhälsan där 
Gun och Johnny finns.

Många elever i årskurs 3 behöver hjälp. 
– Kraven ökar, det är mer texter att ta 

in. Har man då inte knäckt läskoden blir 
det tufft.

Malins erfarenhet är att de flesta elev-
erna med läs- och skrivsvårigheter upp-
täcks i ettan. Åtgärder sätts in direkt. 
Vissa elever behöver bara hjälp en liten 
bit. Men den elev som behöver mer får 
man jobba extra mycket med. 

– Om klassläraren ber mig om hjälp, 
eller om en elev inte når upp till de lägsta 
rekommenderade värdena på screening-
en, gör jag en kartläggning. 

Sedan upprättar Malin i samråd med 
elev, klasslärare och föräldrar ett åtgärds-
program som de tillsammans arbetar ef-

ter. Om ingen förbättring eller utveck-
ling sker kontaktas elevhälsan. Många 
gånger kan det handla om självförtroen-
de. 

Hon arbetar med eleverna både indi-
viduellt och i mindre grupper och som 
allmänt stöd i klassrummet. 

– Jag brukar göra det som blir bäst för 
eleven. Det kan vara en elev som har 
stort behov av stöd men som inte vill 
sticka ut hela tiden utan vill vara en del i 
gruppen.  

Malin har även fått möjlighet att ar-
beta med förskoleklassen.

– Det känns jättebra att kunna arbeta 
förebyggande med den språkliga medve-
tenheten, innan problemen hunnit bli så 
stora,  att upptäcka vilka elever jag behö-
ver ge mer stöd för att de ska lyckas, men 
också att kunna minska svårigheterna 
för dessa elever framåt i tiden. ●

Talpenna, elektriskt 
tangentbord och och 
interaktiva whiteboards 
hjälper eleverna.
På den skola som har elever 
med läs- och skrivsvårigheter 
finns en scanner med vars 
hjälp man till exempel kan 
göra en ljudfil av en lärome-
delssida och spara den till 
eleven.

Varje bärbar dator är för-
sedd med stavningsprogram 
på svenska, Stava Rex. Orden 
sätts in i olika meningar så 
att eleven kan kontrollera att 
det blir rätt sammanhang.  
Ett program som heter Spell-
Right omvandlar fonetisk 
text till engelska. Om man 
skriver ”aj äm fajn”, så blir 
det ”I am fine”.

Johnny Finnström håller 
upp ett mindre elektroniskt 
tangentbord med en display 
som visar texten man skriver. 
AlfaSmart heter det och det är 
lätt att föra över texten till en 
dator. Tangent bordet är ett bra 
verktyg för den som har mo-
toriska svårigheter. 

Skoldatateket har också ett 

nära samarbete med skolbib-
lioteket som förser eleverna 
med inläst material. Att sti-
mulera elevernas läsintresse 
är viktigt.

– Vi har en svensk talpen-
na som läser och förklarar, sä-
ger Gun Magnusson Forsberg. 
Tanken är god men den är 
knepig att använda, det är 

mer fokus på teknik än på 
nytta. Sådant upptäcker vi 
också ibland.

Hon berättar om ett program 
som är bra att använda vid 
redovisning i något ämne. 
Photo Story heter det och är 
ett program som kombinerar 
bild och text. Eleverna kan 

också använda sig av digital 
videokamera och tal. Där är 
Windows  programmet Movie 
Maker till stor hjälp.

Interaktiva whiteboards, 
där det som skrivs sparas, är 
bra för den som har svårt att 
anteckna. Det underlättar myc-
ket att få texten till sin dator 
eller som papperskopia. ●

Kommunen betalar nu allt

■ Smedjebackens kommun har ambitio-

nen att fortsätta utvecklingen genom att 

skapa ett ”språkotek” med specialpedago-

giska material för elever med tal- och 

inlärningssvårigheter.

■ Skoldatateket i Smedjebacken har 

sedan starten för två år sedan finansierats 

bland annat med projektpengar från 

Specialpedagogiska Institutet. Från och 

med i år är det kommunen som står för 

hela kostnaden.

– Jag har lärt mig mycket om program-

men under den här tiden, säger Gun 

Magnusson Forsberg, som arbetat med att 

kartlägga elever med läs- och skrivsvårig-

heter i åtta år. Vad vi verkligen önskar oss 

är att alla lärare i kommunen tar vara på 

datateket, att de kommer hit och vi får visa 

alla spännande verktyg som finns. 

■ Gun tipsar om www.skoldatatek.se, en 

webbsida där man under rubriken Verktyg 

kan hitta förlag som lagt ut inlästa kopior 

av läromedel för gratis nedladdning. 

– Vi uppmanar skolorna att besöka 

hemsidan, säger Gun Magnusson Forsberg.

Fortsättning från föregående uppslag

Så jobbar skoldatateket gentemot skolorna i kommunen

”Jag brukar göra det som blir 
bäst för eleven. Det kan vara 
en elev vom har stort behov av 
stöd men som inte vill sticka ut 
hela tiden utan vill vara en del i 
gruppen.”
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u finns en Dalamodell 
för ett regionalt 
skoldatatek. 

För att det ska bli så 
bra som möjligt har ett 
nätverk med kontakt-

personer i hela länet skapats. 
Spindeln i nätet är projektledaren 

Lars-Göran Gustafsson som utifrån 
ett regionalt perspektiv samordnar 
landstingets och skolans resurser vad 
gäller skoldatatek.

I varje kommun finns en specialpedagog 
som tillsammans med en IT-tekniker 
håller igång skoldatateket.

– Specialpedagogen har huvudr ollen, 
men IT-personen är en förutsättning för 
att det ska fungera, säger Lars-Göran. IT 
är ett fack med ett eget språk och utveck-
lingen går väldigt snabbt. Allra bäst är det 
när den som är IT-person också är lärare 
eller på annat sätt har kunskap om och 
intresse för skolan.

Specialpedagogens grundkunskap är 
att kunna tänka utifrån eleven och se IT 
som ett alternativt verktyg.  Nu, på 2000-
talet, är datorn ett lika naturligt verktyg 
som pennan var en gång i tiden, påpekar 
Lars-Göran.

– Jag ser elever som befinner sig i svå-
righeter. Har du nedsatt syn, till exempel? 
Ta av dig glasögonen – då befinner du dig 
också i svårigheter. Det är inte personen 
ifråga som har svårt för sig. Det är miljön 
som skapar svårigheterna. 

Skolan är skyldig att hjälpa alla elever 
med behov av särskilt stöd. Utredningar 
visar att de största problemen i yngre åld-
rar handlar om läs- och skrivsvårigheter. 

– Längre upp i åldrarna blir det bete-
endeproblem och det är inte svårt att 
räkna ut att här finns ett samband. Det 
är orsak och verkan. Elever som jag mött 
som vuxna talar alla om att det var på 
lågstadiet det började.

Hamnar man i ett utanförskap så 
kommer andra problem. Tidiga insatser 
innebär besparingar på alla vis, för alla 
parter. Eleven ska få verktyg så att han 
eller hon kan befinna sig i klassen och 
inte halka efter.

Lars-Göran har själv dyslexi. Efter 
många år som egen företagare inom 
handeln ändrade han inriktning. 

– Jag var över 40 när jag sadlade om 
och började plugga. Jag utbildade mig 
till folkhögskollärare. Sedan tog jag en fil 
kand i pedagogik, specialpedagogexa-
men och därefter en magisterexamen i 
specialpedagogik.

– Med min företagsbakgrund har jag 
ofta ett annat synsätt än vad man kan ha 
i kommun och landsting.  Jag ser inte in-
satserna enbart som kostnader utan för 
mig är det lönsamma investeringar i 
barn och ungdomar.

Där det finns engagerade föräldrar, där 
når man större framgång. 

– Mina råd till föräldrar är att ni ald-
rig ska nöja er med att ”det här kommer 
att ordna sig, han kommer att mogna”. 
Eleven ska ha relevant stöd och hjälp på 
direkten! Sedan behöver eleven rätt verk-
tyg som på ett naturligt sätt fyller sin 
funktion. Ingen går med käpp i onödan. 
Ingen som kan läsa själv lyssnar på tal-
syntes. Och det är viktigt att barnen ti-
digt lär sig jobba med sina verktyg.

Lars-Göran pratar om att vi lär oss på 
olika sätt, med hjälp av penna eller dator, 
det som passar bäst och som känns na-
turligt. Kulspetspennan, nu i var mans 
hand, var från början ett handikapp-
hjälpmedel. Den ersatte bläckpennan för 
dem som hade svårigheter att skriva.

– Skolan kan nu erbjuda olika möjlig-
heter att nå målet när det gäller att läsa 
och skriva. I varje kommun finns eldsjä-
lar som man kan bygga på. Jag följer den 
snabba utvecklingen inom området och 
förmedlar kunskap till kommunerna. 

Läs- och skrivsvårigheter är inget sta-
tiskt tillstånd. En del elever som får hjälp 
kommer tillrätta med svårigheterna. 
Andra kommer alltid att behöva hjälp-
medel.

Skoldatateken i Dalarnas län vänder 
sig framför allt till elever med dyslexi el-
ler med ADHD-problematik.  Men även 

andra funktionsnedsättningar knackar 
på dörren. Till att börja med behöver 
skoldatateken få en grund att stå på. 

Visionen är sedan att samordning 
sker med andra funktionsnedsättningar. 
Det är mycket anpassningar som ska till, 
många tekniker som går i varann.

– Det är inte så enkelt att bara ladda 
ner programmen. Lärarna måste göra 
anpassningar som passar elevens nivå, 
annars blir det inte lätt… Sedan krävs 
träning och uppföljning. Texten kan be-
höva rättas, beroende på sammanhang. 
Tänk att man skriver till någon ”Du är 
min ända”. Det är ju inte felstavat i den 
meningen, ändå blir det så fel utan rätt 
inställningar i datorn. 

Projektet har fått ekonomiskt stöd från 
Specialpedagogiska institutet och är nu 
inne i sin slutfas. Förutom uppbyggna-
den av lokala skoldatatek ute i dalakom-
munerna så har också ett samarbete ut-
vecklats mellan landstinget och det regi-
onala skoldatateket. ●

Datateken fi nns i hela Dalarna

N
Av 15 kommuner är nu 12 igång i regionalt nätverk

Lars-Göran Gustafsson, 

projektledare som själv 

har dyslexi.

Mera fakta om skoldatatek
Skoldatatek är en pedagogisk verksamhet 

där specialpedagogik och IT (informations-

teknik) sätts i centrum. 

Målgrupp är skolpersonal som undervisar 

elever i behov av särskilt stöd med fokus 

på ADHD-problematik och läs- och 

skrivsvårigheter samt dyslexi. 

Skoldatatek ska stimulera och utveckla 

inkluderande lösningar och vara en 

naturlig del i kommunens stöd.
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ag började få mina 
aningar i ettan och 
tvåan.

Vad var det som 
inte stämde? Han 
läser inte bra, han 

utvecklas inte så som jag hade 
förväntat mig. Skol starten ska ju 
vara så omvälvande.

Så inleder Lena Stolt sin berättelse om 
nio år i grundskolan. Hennes och sonen 
Joakims kaotiska resa genom den skola 
som ska lägga grunden för barns och 
ungdomars möjligheter till utbildning.

– Skolan sa ”det växer bort, det kom-
mer så småningom”. Så jag lät det vara. 
Jag litade på skolan, på att lärarna visste 
vad de gjorde.

I fjärde klass kom de riktigt stora var-
ningssignalerna. Joakim mådde dåligt 
psykiskt, han blev inbunden, drog sig 
undan, han tappade kompisar. I skolan 
fick han sitta i en liten grupp med en 
speciallärare. 

– Hon var snäll och vänlig, men ing-
enting hände. Han kunde fortfarande in-
te läsa. Läraren försökte lugna mig och 
sa att det kan dröja länge innan pojkar 
knäcker läskoden.

Men Lena kände sig inte lugnad. Hon 
började leta på nätet och hittade dyslexi. 
Det hade hon hört talas om, men vad det 

innebar visste hon inte. Där fanns infor-
mation om vilka tecken som tyder på 
dyslexi. Alla stämde på Joakim.

– Jag begärde att få ett möte med spe-
ciallärare och klassföreståndare men det 
ledde ingenstans.

Skolan har 450 elever. Joakim har alltid 
varit en lugn elev. Många killar med lik-
nande svårigheter reagerar tvärtom, de 
blir utagerande.

– Jag hjälpte honom med allt, säger 
Lena. Till slut var det nästan jag som gjor-
de hans läxor. Jag såg hur jobbigt han ha-
de det och ville hjälpa till. Vi satt tillsam-
mans timme efter timme och jobbade.

Hon beskriver processens olika steg: 
Först tror man på skolan. De vet och kan. 
Sedan börjar man tvivla. Då möts man 
av kritik från skolan. Till sist börjar man 
kämpa.

Det som fick Lena att börja sin kamp 
var en händelse en vanlig förmiddag.

– Jag hade varit och handlat. När jag 
kom hem såg jag Joakims skor i hallen. 
Han hade gått hem från skolan. I hallen 
har vi en liten tavla där vi skriver medde-
landen till varann.  Där hade han, på sitt 
knaggliga sätt, skrivit ”Jag vill dö. Jag vill 
bli ett skelett.”

– Jag vet inte hur snabbt jag kom upp 
på övervåningen och in i hans rum. Han 
låg på sängen och såg helt borta ut. Jag 
skakade honom, ropade och grät. Vi fick 

kontakt och grät tillsammans. Han hade 
bara lagt sig ner och liksom glidit bort.

– Vi pratade och han sa ”varför kan 
jag inte få leva i en värld där kunskaper-
na bara sugs in i huvudet”. Då väcktes 
draken i mig!

Lena råkade se en liten annons om 
Dyslexiförbundet FMLS i en tidning. 
Hon ringde dit.

– Äntligen! Där möttes jag av en 
enorm kunskap och förståelse. De visste 
precis vad jag pratade om. Jag fick stöd. 
Det har betytt oerhört mycket.

Genom kontakten med FMLS fick 
Lena konkreta förslag på hur hon kunde 
gå tillväga. Prata direkt med rektorn. Ta 
reda på om det fanns någon handlings-
plan i kommunen eller i skolan.

– Så här i efterhand ångrar jag att jag 
inte gjorde en anmälan till Skolverket. 
Men jag hade inte orken och i övrigt så 
är det en bra skola. Min högsta prioritet 
var att få Joakim på rätt köl.

Det var dags för utvecklingssamtal i sko-
lan. Lena hade förberett sig och tagit 
med LÄSK-pärmen, framtagen av FDB - 
Föräldraföreningen för Dyslektiska 
Barn, där hon skrivit ner hur hon tycker 
att Joakim är.

Specialläraren som var med blev otro-
ligt upprörd, hon fick ett utbrott och 
menade att Joakim inte alls har dyslexi.

– Budskapet var att en förälder inte ska 
komma och tala om något för skolan, sä-
ger Lena. Jag gick hem alldeles tom.

Nästa steg var att kontakta chefen för 
barn- och ungdomsnämnden i kommu-
nen. Där fick Lena ett bra bemötande av 
en person som verkade veta litet om de 
svårigheter hon talade om. Joakim ställ-
des i kö för utredning hos resursteamet i 
kommunen.

Kontakterna med kommunen ledde 
till att rektorn på skolan kallade till ett 
möte. Det blev en jobbig tillställning där 
alla kände sig påhoppade.

– Jag kan förstå att det är svårt för lä-
rarna, säger Lena. De saknar både kun-
skap och resurser. Lärarutbildningen har 
inte bidragit till att göra det bättre. 
Frågan är: vem ska hjälpa barnen?

Joakim fick en tid för utredning hos 
en mycket kunnig specialpedagog och 
hos en logoped som kunde ställa diag-
nos. Det rådde ingen tvekan om att det 
var dyslexi det handlade om.

– När vi fått beskedet sa Joakim 
”mamma, vad det känns skönt, jag var 
inte dum i huvudet”. 

”Dyslexin växer inte bort”
Lena Stolt och sonen Joakim har kämpat i nio år

J

Fakta om läs och skrivsvårigheter

ORSAKER
Läs- och skrivsvårigheter kan 

bland annat bero på dyslexi, 

syn- eller hörselproblem, 

kulturell och språklig 

understimulering, språkstör-

ning, bristfällig undervisning, 

emotionella problem, 

bristande kunskaper i svenska 

språket när ett annat språk är 

modersmålet. Läs- och 

skrivsvårigheter kan också 

bero på koncentrationssvårig-

heter eller på nedsatt 

arbetsminne, förmågan att 

hålla information i huvudet 

under en kort stund.

HUR MÅNGA?
En vanlig bedömning är att 

fem till åtta procent har 

betydande svårigheter att läsa 

och skriva. En undersökning 

av vuxna som gjordes 1996 

visade att åtta procent hade 

låg läsförmåga. Fler män än 

kvinnor har läs- och 

skrivsvårigheter. 

KÄNNETECKEN PÅ DYSLEXI
Vid läsning: Läser långsamt, 

trevande eller hackigt. Läser 

snabbt och gissar vad som 

står. Utelämnar eller läser fel 

på ord eller ändelser på ord. 

Lägger till bokstäver så att det 

blir ett annat ord, helt – helst. 

Kastar om bokstäver, bra – 

bar. Vänder på ord, som – mos.

När man skriver: Är osäker på 

bokstävers form och ljud. 

Utelämnar vokaler eller kastar 

om konsonanter. Utelämnar 

ändelser. Spegelvänder 

bokstäver och siffror. Glömmer 

prickar och ringar.

KONSEKVENSER
Följderna av att ha svårt att 

läsa och skriva beror på vilka 

krav omgivningen ställer på 

en individ. Lever man i ett 

högteknologiskt samhälle kan 

handikappet vara större än om 

man växer upp i ett jordbruks-

samhälle. 

Diagnos om dyslexi måste 

ställas av logoped för att gälla, 

till exempel om man ska ta 

körkort.
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På Dyslexiförbundet FMLS möt-

tes Lena Stolt av ”en enorm 

kunskap och förståelse” för sin 

son Joakims situation.

Nu skulle han börja sexan. Han fick 
en ny lärare och en ny speciallärare bör-
jade på skolan. Hon insåg snabbt Joakims 
behov av stöd.

– Jag trodde att nu kommer allt att lö-
sa sig, säger Lena. Vi hade ett möte där vi 
talade om dyslexi och vilka hjälpmedel 
Joakim skulle behöva. Sedan hände ing-
enting.

Han hankade sig fram, hade hittat en 
egen strategi. Han var bra på att lyssna 
och Lena stödde honom hemma, de 
pluggade tillsammans. Familjen köpte 
en Daisyspelare och han upptäckte hur 
roligt det var att lyssna på talböcker. Den 
nya specialläraren märkte att hans ord-
förråd blev större.

– Efter en del tjat gick skolan med på 
att han skulle få allt material inläst. Vi 

köpte själva en bärbar dator och pro-
gramvaror som SpellRight och Stava Rex.

Lena tog initiativ till att några special-
lärare fick göra ett besök på skoldatate-
ket i Södertälje. 

– Lärarna på högstadiet är bra men de 
saknar kunskap om dyslexi. Tack och lov 
fick Joakim behålla sin special lärare i 
sjuan.

Som tonåring ville inte Joakim att Lena 
skulle hålla på så mycket med skolan. 

– Jag märkte att han mognade och sa 
till honom att det här fixar du, det är 
skolan som inte fixar det.

Landstinget gick ut med att man kunde 
få låna hem hjälpmedel i form av mjuk-
vara och att logopederna kunde förskri-
va diktafon och tangentbordet 
AlfaSmart.

– Det var svårt att motivera Joakim 
att använda de hjälpmedel som fanns. 
Han var ju inte van. Man måste börja ti-
digt så att det blir ett naturligt arbets-
sätt.

På högstadiet har Joakim haft special-
läraren i kärnämnena och det tycker 
Lena har varit en bra nödlösning. 

Vid skolavslutningen i åttan fick 
Joakim ett Lions-stipendium på 2 500 
kronor för att han klarat av skolarbetet 
så bra, trots motvind, och för att han är 
en bra kamrat. Nu har han precis slutat 
nian och till hösten börjar han på bygg-
linjen på Kista gymnasium.

– Det känns jättebra, nästan som om 
även jag slutar skolan, säger Lena. På Kista 
gymnasium vet de vad läs- och skrivsvå-
righeter handlar om, så där blir det för-
hoppningsvis inte några problem. ●

■ FDB - Föräldra-

föreningen för Dyslektiska 

Barn

■ Föreningen vill att 

barnen ska få så bra hjälp i 

skolan att de inte behöver 

misslyckas. Det innebär 

att hjälpen måste sättas in 

tidigt! En del av de barn 

som riskerar att få läs- och 

skrivsvårigheter kan 

upptäckas redan på BVC. 

■ I skolan måste 

föräldrarna vara 

uppmärksamma på ifall 

barnet får problem med 

läsinlärningen för 

fortfarande vill många 

lärare felaktigt avvakta 

och vänta. 

■ FDB har tagit fram den s 

k LÄSK-pärmen. LÄSK står 

för läs och skriv. Pärmen 

innehåller information om 

läs- och skrivsvårigheter/

dyslexi. Den tar upp 

kartläggning, åtgärdspro-

gram, engelskundervis-

ning, betygsättning, 

arbetsminne m m och ger 

tips både till undervisning 

och läxläsning. Lena Stolt 

rekommenderar alla att 

gå in på föreningens 

hemsida, www.fdb.nu. 

Där finns kort och konkret 

information, lätt att läsa 

även om man själv har 

dyslexi.

■ Dyslexiförbundet FMLS 

är ett handikappförbund 

som samlar personer med 

läs- och skrivsvårigheter/

dyslexi, personer med 

matematiksvårigheter/

dyskalkyli, deras anhöriga, 

föräldrar och andra 

intresserade. FMLS är 

partipolitiskt och religiöst 

obundet och utgår från 

den enskilde personens 

behov. Förbundet har drygt 

6 000 medlemmar 

organiserade i cirka 75 

föreningar runt om i 

landet. FMLS arbetar med 

rådgivning och stöd, har 

en omfattande informa-

tionsverksamhet, bedriver 

intressepolitik och 

påverkansarbete, ordnar 

utbildning, möten, 

föreläsningar och 

lägerverksamhet. www.

fmls.nu

Fakta om FMLSFakta om FDB

”I hallen har 
vi en liten 
tavla där vi 
skriver med-
delanden till 
varann. Där 
hade han, på 
sitt knaggliga 
sätt, skrivit 
’Jag vill dö. 
Jag vill bli ett 
skelett.’”
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Text: Mikael Nyberg
mikael.nyberg@faktapress.se

Peking delmål 
inför Iron Man

i har hört och sett dem 
flera gånger nu – 
elitidrottarna som 
satsar allt mot sitt livs 
mål, Peking 2008. 

Men för simmaren 
som, i skrivande stund, satt världs-
rekord 51 gånger finns ett liv också 
efter Paralympics. 

– Nästa år är det Iron Man som 
gäller, säger Anders Olsson.

Föräldrakraft träffar Anders Olsson i an-
slutning till Svenska Handikappidrotts-
för bundets presentation av årets para-
lympier i Folksamhuset i Stockholm. På-
draget från media-Sverige, med journa-
lister från radio, teve och tidningar, är 
påtagligt. Jag får en halvtimme på mig 
sedan vill SVT lägga beslag på kraftpake-
tet från Hagfors. 

Vi sätter oss i en förhållandevis lugn 
hörna av den uteplats där folk låter sig 
bjudas på kaffe och bakelser och får en 
bok med ett stycke försäkrings- 
och folkhemshistoria. Folksam 
är en av SHIF:s huvudspon-
sorer och firar 100 år. Par-
tytälten som står uppspän-
da över innergården erbju-
der skugga. Anders Olsson 
väljer att parkera i solen. 
Han kisar mot mig, små-
skämtar med landslagskam-
rater som rullar förbi, varav en, 
Jonas Jacobsson, stoppar sin plast-
sked i Olssons prinsessbakelse.

SHIF satsar medvetet på att idrottsmän-
nen ska framstå som idrottsmän, inte 
amatörer med funktionsnedsättning och 
respass till Peking. Men om man inte alls 
talar om skador och funktionsnedsätt-
ningar är det svårt för en utomstående 
att förstå vilka prestationer som våra 
landslagsidrottare är kapabla till. Jag ber 
Anders Olsson dra historien om hur han 
hamnade i simbassängen, och varför han 
kommit att bli ett av SHIF:s stora drag-
plåster. 

Anders Olsson fick ryggproblem efter 

att han som tioåring försökt lyfta skiv-
stänger ”som någon glömt att låsa in”. 
Ryggen tog skada. Doktorn gav honom 
tre alternativ: Cykel, rodd eller simning. 

– Rodd var inte aktuellt. Som tioåring 
ser man en gammal eka framför sig, 
skrattar han. 

Simning däremot tillfredsställde poj-
kens längtan till kamp. 

Anders Olsson tränade flitigt i bas-
sängen och efter ett år var hans rygg så 
gott som återställd och han kunde vara 
med på skolidrotten igen.

Men efter sju år i simhallen började han 
sakna lagidrott. Anders Olsson provade 
på ishockey, men ryggproblemen kom 
snart tillbaka. Han ägnade sig därefter åt 
triathlon och beslöt att köra Vasa loppet. 
Men ryggproblemen förvärrades och 
han tvingades till operation – som visa-
de sig bli ödesdiger.

– Jag kom knappt ur sängen på fem år, 
säger han.

Anders Olsson behövde en 
utmaning. Någonting att gå 

igång på, något som kunde 
trigga kampviljan. En ti-
digare träningskompis 
levererade. 

– En av de killar jag 
tränat med tidigare ut-

manade mig på Vansbro-
sim ningen, säger han. 
Anders Olsson reste sig ur 

sängen och började träna. Men 
tung medicinering och tuff trä-

ning gick inte ihop. 
–  Jag blev sjuk av träningen eftersom 

jag åt så mycket starka tabletter. Men jag 
märkte snart att träningen gav samma 
effekt som tabletterna, säger han. 

Anders Olsson drog ned på medici-
nen, men inte på träningen. Och han 
började intressera sig för ”det där med 
handikappidrott”. Snart var han svensk 
mästare. Och världsrekordhållare. 

Simträning kan för den oinvigde 
framstå som monoton. Men när Anders 
Olsson tillryggalägger tusentals bassäng-
längder försöker han hela tiden testa nya 

grepp, små förändringar med ibland för-
bluffande resultat. Det handlar mycket 
om energieffektivitet. 

– Jag försöker utveckla sporten hela 
tiden. Jag vill till exempel ta reda på hur 
långt man kan komma på varje simtag, 
och jag tror att jag lyckats rätt bra, säger 
han. 

En träningsmetod som Anders Olsson 
ofta använder sig av är långa intervaller. 
En plågsam träningsmetod, skulle mån-
ga idrottsmän villigt intyga. 

– Det är mitt sätt att träna uthållighet. 
Jag ska veta att när jag börjar bli trött då 
ska de andra vara helt slut. Gör det ont 
på mig så vet jag att det gör fruktansvärt 
ont på andra, säger han. 

Du har slagit världsrekord och vun-
nit det mesta som går att vinna. Vad 
driver dig att fortsätta?

– Jag har sagt att det finns ingen gräns. 
Det är lite av min styrka att kunna ta ut 
allt och lite till, det driver mig, säger 
han. 

Att sätta världsrekord och samla guld-
medaljer har lockat så här långt. Nu häg-
rar ett nytt, eller snarare nygammalt mål, 
för Anders Olsson.

– Iron Man är en dröm jag alltid haft. 
Men tidigare var jag för feg. Nu, när det 

Klassisk kraftmätning på Hawaii lockar 
världsrekordhållaren från Hagfors.

V

Anders Olsson

När en kompis utmanade Anders Olsson på den 

klassiska långdistanssimningen i Vansbro reste 

han sig ur sängen. Nu, 50-talet världsrekord 

senare, siktar han mot Peking och Iron Man. 
Foto: Martin Nauclér

FK_0804_s62-65_idrott_v07.indd   62FK_0804_s62-65_idrott_v07.indd   62 08-08-16   17.01.0108-08-16   17.01.01



# 4, 2008 FÖRÄLDRAKRAFT 63     

är dubbelt så jobbigt så vill jag göra det, 
säger han. 

Iron Man avgörs i Hawaii i oktober varje 
år. För att kvala in och bli en av de fyra 
rullstolsburna som får chansen att testa 
sina krafter över fyra km simning, 18 mil 
cykling och ett avslutande maraton i löp-
ning måste han vara bland de två främsta 
i något av de två uttagningsloppen i 
Buffalo Springs till våren eller Antwerpen 
i slutet av sommaren nästa år. 

Anders Olsson satsar för fullt mot 
Peking. Men Paralympics är och förblir 
ett delmål. När han kommer hem från 
Kina måste han följa ett nytt tränings-
upplägg. 

– En träningscykel står redan och vän-
tar i garaget hemma i Hagfors. Jag måste 
få ungefär 200 mil i kroppen, säger han. 

Men eget idrottande är inte allt. Anders 
Olsson är en allt oftare anlitad inpira-
tionsföreläsare, och gjorde i vintras ett 
uppmärksammat inhopp hos elitserie-
klubben Färjestad som hade ”kört fast” 
och förlorat den ena hemmamatchen ef-
ter den andra.  

– Jag gjorde klart för dem att om de 
tyckte det var en stor grej så hade de inte 
varit med om mycket. De får panik så 

fort det händer något, och det handlar 
till stor del om pengar. Jag fick dem att 
slappna av lite. 

Snart började Färjestad vinna igen. 
Även på hemmaplan.

Vad kan du hälsa till de barn och 
föräldrar som funderar på att börja 
med simning?

– Oavsett vilken nivå man är på kan 
idrott ge väldigt mycket, på många olika 
plan. ●

Rekordstort deltagande 
i Ungdomsspelen
Ungdomsspelen, Sveriges största 
idrottstävling för elever med utveck-
lingsstörning och intellektuella funk-
tionshinder, hölls i våras för 16:e gången 
på Stockholms Stadion, och hade ett 
större deltagarantal än någonsin. 
Tävlingen arrangeras av Stockholms 
handikapp idrottsförbund med hjälp av 
några av länets kommuner samt 
funktionärer från olika skolor. /mn

Ansvarsfull hälsa 
och onödig ohälsa
Statens Folkhälsoinstitut publicerade i 
mars i år rapporten ”Onödig ohälsa” 
som beskriver den övergripande 
hälsosituationen hos personer med 
funktionsnedsättningar. 

I rapporten konstateras att dålig 
hälsa är tio gånger vanligare hos 
personer med funktionsnedsättningar 
jämfört med befolkningen i stort.

I slutsatsen redovisar rapporten att 
mycket av ohälsan är onödig och går att 
åtgärda genom att; öka det sociala 
deltagandet, minska andelen kraftigt 
överviktiga, öka den fysiska aktiviteten, 
förbättra de ekonomiska förutsättning-
arna, samt att minska nedlåtande och 
annat dåligt bemötande, alltså diskrimi-
nering.

Rapporten kan ställas mot den som 
Utvecklingsentrum publicerade 2006,   
”Aktivt liv – lönsamt liv!” som tydliggör 
stora skillnader mellan personer som är 
idrottsaktiva kontra de som inte är det. 
Personerna i gruppen som är aktiva, 
arbetar eller studerar i större omfattning, 
har mindre problem med smärtor och 
äter följaktligen mindre smärtstillande. 
Deras behov av assistans är mindre och 
de skattar sin livskvalité högre.

I höst kommer Utvecklingscentrum 
med den uppföljande rapporten 
”Ansvarsfull hälsa”. En av frågorna i 
studien handlar om vad personer 
upplever att idrotten ger. I ett förhands-
utdrag av rapporten framgår att alla 
svarade att de erhållit positiva effekter.

En person menar att idrotten i hans 
fall är skillnaden mellan liv och död och 
säger så här:

”Jag idrottar mellan 10-15 minuter 
3-6 gånger om dagen. Om jag inte gör 
det tar det bara någon dag och jag 
kommer knappt ur sängen. Om det 
fanns ett piller som hade exakt samma 
effekt som mitt idrottande, skulle det 
pillret ha Nobelprisstatus eller åtmin-
stone vara en storsäljare, just på grund 
av effekten. Fysisk aktivitet har samma 
effekt – alltså har mitt idrottande 
Nobelprisnivå”. /mn

Vill du börja med simning
■ Om du känner till en aktiv simförening i 

din hemort så ska du börja med att 

kontakta den. I annat fall kan du höra av 

dig till ditt handikappdistrikt, se telefon-

nummer i Guiden i detta nummer.

■ Oavsett om du har ett rörelsehinder, en 

synskada eller en utvecklingsstörning kan 

du tävla och träna simning.

■ Vad är Halliwicksimning? Halliwick är 

en metod för systematisk vattenträning 

individuellt eller i grupp där varje simmare 

assisteras av en instruktör. Träningen 

bedrivs ofta i lekform. 

■ För mer information om Halliwick kan 

du kontakta Åke Lundvall 08-583 562 12
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aralympics är ett gylle-
ne tillfälle att rekryte-
ra ungdomar och barn 
till idrotten. 

– En viktig målsätt-
ning för hela vår 

verksamhet är att få fram stjärnor 
som kan bli förebilder och locka 
andra att prova på, säger Hans 
Säf ström, sportchef på Handikapp-
idrotts förbundet.

Handikappidrottsförbundet går från klar-
het till klarhet i en medveten strävan att 
lyfta fram sina elitidrottare, ge dem bästa 
möjliga förutsättningar att lyckas och tyd-
liggöra prestationerna för omvärlden. 

Kampanjen Lag Paralym pics, med vil-
ken förbundet lyfter fram några av sina 
medaljkandidater, stöds nu av tiotalet fö-
retag och jämfört med övriga nord-
iska länder hävdar sig Sverige 
väl i medaljligan på de senaste 
Paralympics.

Förbundet bygger en elit-
verksamhet i syfte att re-
krytera. 

– Visst skapar man före-
bilder också inom den vanliga 
idrotten, men nyttan av det är 
större hos oss. För varje individ 
vi får att prova på, och känna klubbge-
menskap är så mycket vunnet. Vi ser att 
den som har en funktionsnedsättning 
ofta klarar sig bättre när han eller hon 
börjat idrotta, säger Hans Säfström.  

Värdet av Paralympics, och den upp-
märksamhet som spelen fått och kom-
mer att få, är närmast ovärderligt för 
dem som vill rekrytera. 

– Efter Aten såg vi en tillströmning till 
föreningar. Vi har sett att spelen har en 
viktig rekryteringseffekt.

För många av elitidrottarna är Peking 
det stora målet. De förbereder sig som 
andra idrottsmän och de ges allt bättre 
förutsättningar att utöva sin idrott.

–  Jag ska inte sticka under stol med att 
vi sneglat på Sveriges olympiska kommit-
té. Vi har tillsatt förbundskaptener med 
bakgrund inom respektive idrott. Syftet 
är att utveckla elitidrotten inom handi-
kappidrotten, säger Hans Säf ström. 

Förbundskaptenerna ges utbildning 
och viss ersättning för förlorad arbetsin-
komst vid resor och tävlingar. 

– Tidigare tog kaptener sin semester i 

anspråk för sådana här evenemang. Se-
dan hade de inga dagar kvar att ägna 
med familjen. Det var inte hållbart. Nu 
får de en någorlunda rimlig ersättning, 
även om det ännu består av ett stor mått 
av ideellt arbete, säger Hans Säfström. 

Handikappidrottsförbundet kämpar 
också för att dess idrottare ska beskrivas 
som just idrottare, inte som glada ama-
törer som fått chansen att resa till Peking, 
Aten eller Sydney. Och uppmärksamhe-
ten är viktig av flera skäl. Med den kom-
mer pengarna – och ungdomarna som 
vill prova på. 

– Aten var första gången det var en rik-
tigt bra sändning, med daglig rapporte-
ring och en logga i inledningen, som ett 
riktigt sportprogram. De viktiga händel-
serna togs också upp i vanliga sportny-

hetssändningar, säger Hans Säfström, 
som räknar med att uppmärk-

samheten ska bli ännu större i 
Peking.

Samtidigt som förutsätt-
ningarna förbättras för elit-
idrottarna ökar pressen på 
dem. 

– Vi får nu mer och mer me-
dial uppmärksamhet, och vi vet 
att med tiden kommer vi även 
att utsättas för kritisk gransk-

ning. Man kommer inte att stryka oss 
medhårs längre, säger Hans Säfström. 

Såväl ledare som aktiva är väl förbe-
redda. 

– Det här har vi medvetet jobbat med 
sedan Sydney. Inga ledare eller aktiva 
åker iväg utan en grundläggande medie-
utbildning, säger Hans Säfström. ●

Idrott Datum (september)

Bordtennis 7-16

Bågskytte 9-13

Cykel 12 och 14

Friidrott 9-15

Goalball 7-14

Judo 8-9

Ridsport 7-11

Rullstolsbasket 7-16

Rullstolstennis 8-15

Segling 9-13

Simning 8, 14 och 15

Skytte 8-12

Josefin

Ann-Christin

Michael

Madelene

Herrlaget, 2004

Elvira

Lotten

Tomas

Stefan

Carl-Gustaf

Anders

Jonas

Sverige deltar i tolv      

Hans Säfström

Stjärnor kan locka 
ditt barn till idrott
SHIF elitsatsar för att rekrytera ungdomar.

P

Hopp om nya medaljer
■ Sverige har vid de två senaste sommar-

spelen vid Aten 2004 och Sydney 2000 tagit 

21 medaljer. 

■ Ett viktigt kriterium för Paralympiska 

kommittén när den tar ut sina paralympier 

är att alla ska ha en chans till medalj. Dock 

görs undantag för att talangfulla idrottare 

ska ges chans till viktiga erfarenheter av 

stora mästerskap.

■ När Hans Säfström presenterade truppen 

i början av juni beskrev han samtliga 

uttagna som ”teoretiska medaljkandidater”.

74  
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mber) Svenska medaljhopp Kommentar

Josefin Abrahamsson, Anna-Carin Ahlquist, 

Marleen Bengtsson-Kovacs, Ingela Lundbäck, 

Fredrik Andersson, Ernst Bolldén, Linus 

Karlsson, Örjan Kylevik och Simon Itkonen.

Här finns säkra favoriter och spännande outsiders. Om det här laget kommer hem från Peking utan en enda 

medalj får det räknas som ett misslyckande.

Ann-Christin Nilsson, Zandra Reppe, Anders 

Grönberg och Håkan Törnström.

Ett lag med förhållandevis låg profil. Men här liksom i övriga grenar där Sverige deltar räknar Paralympiska 

kommittén med medaljchans.

Michael Lindgren. Har flera gånger tidigare vid internationella mästerskap visat att han tillhör de som slåss om medaljer.

Madelene Nordlund, Nathalie Nilsson, Gunilla 

Wallengren, Aron Andersson, Per Jonsson och 

Henrik Rüffel.

Madelene Nordlund är friidrottens starkaste medaljkandidat. Madelene har varit på prispallen i såväl Sydney 

som Aten. Konkurrensen på 200, 400 och 800 meter har ökat, men Madelene har finslipat tekniken ytterligare 

sedan förra Paralympics.

Damlag och herrlag. Två lag och två medaljchanser. Herrlaget, med sitt silver från Aten, anses som det starkare av de två.

Elvira Kivi och Nicolina Pernheim. Uppmärksamheten efter Elvira Kivis VM-guld har varit påtaglig. Sedan en tid tillbaka satsar hon heltid på judon. 

Om Elvira hittar den vinnande känsla som hon berättar om i förra numret av Föräldrakraft kan det räcka ända 

fram till guld.

Lotten Aronsson, Gabriella Löf och Carolin 

Ruthberg.

Liksom bågskyttarna för de svenska deltagarna i ridsport en anonym tillvaro när förbundet basunerar ut sina 

medaljhopp. Men chans till framskjutna placeringar, och medaljer, finns.

Herrlag. Regerande Europamästarna genomgår en föryngring, och det blir allt tuffare att rulla in i det svenska laget. Att 

laget ska ta guld är inte troligt. Men medalj kommer det att kämpa för. Stor underhållning och hög dramatik är 

att vänta. Som åldermannen i laget, Tomas Åkerberg, säger i en intervju tidigare i Föräldrakraft: ”Det är bra 

drag i sporten, och det är det jag gillar.”

Stefan Olsson, Peter Wikström, Johan 

Andersson och Christer Jansson.

Största medaljchansen är Stefan Olsson tillsammans med Peter Wikström I dubbel.

Team Fresk med Carl-Gustaf Fresk och 

Birgitta Jacobsson Nillén.

Carl-Gustaf Fresk betraktas som en av världens främsta segrare. Men i lag med Birgitta Jacobsson är han ännu 

oprövad. Birgitta Jacobsson Nillén har tagit tjänstledigt från Sveriges Radio för att förbereda sig maximalt. ”Vi 

måste träna mycket tillsammans”, sade Carl-Gustaf Fresk till Föräldrakraft inför sommarträningen. 

Anders Olsson, Jennie Ekström, Christoffer 

Lindhe och Lalita Loureiro.

Jennie, Christoffer och Lalita får ursäkta – uppmärksamheten är och förblir störst kring Anders Olsson, 

”järnmannen från Hagfors” som han kallas i tidningen Handikappidrott. Men till skillnad från många andra av 

de svenska paralympierna ser Anders Olsson redan längre än till Peking. Nästa år är det Iron Man som gäller. 

Fyra rullstolsburna får delta i kraftmätningen på Hawaii. Anders siktar på att bli en av dem.

Viktoria Wedin, Jonas Jacobsson, Lotta 

Helsinger, Håkan Gustavsson och Kenneth 

Pettersson.

Viktoria och Jonas är båda regerande världsmästare och Föräldrakraft kan försäkra att de har medalj i sikte 

också i Peking.   

             idrotter vid Paralympics i Peking. Här ser du när svenskarna är i farten.

   chanser till guld
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år egen krönikör Sören 
Olsson har tillsammans 
med sin fru Yvonne 
Brynggård-Olsson 
skrivit boken ”Prins 
Annorlunda”. 

Boken handlar om livet tillsammans 
med sonen Ludvig som har Downs 
syndrom och hjärtsjukdomen 
Eisenmenger syndrom. 

Föräldrakraft har pratat med Sören 
om hur det var att skriva boken och lite 
annat.

Du har tidigare berättat att ni med bo-
ken vill förmedla glädjen, sorgen och 
allt annat ni har känt genom åren med 
Ludvig. Hur kändes det att vara mitt in-
ne i arbetet med boken?

 – Det är en ren glädje att skriva om 
Ludvig, även om det på många sätt är 
väldigt smärtsamt att åter gå igenom allt 
som har hänt genom livet med honom. 
Det har inte varit en enkel bok att skri-
va, men vi känner oss väldigt nöjda med 
den. Vi kände att det var viktigt att käns-
lorna var bearbetade i oss själva innan 
vi satte ett enda ord på pränt. Boken 
skulle inte vara någon form av terapi.

Fanns det andra anledningar, än 
själva förmedlandet, till att ni skrev bo-
ken?

– Att förmedla kärleken till ett annor-
lunda barn har varit det viktigaste för 
oss.

Vad tror du att andra känner när de 
läser boken?

– Det är svårt att säga. Vi hoppas att 
den ska beröra på många olika plan. Att 
skriva en sån här typ av bok är ingen 
självklarhet och vi har tänkt väldigt länge 
på om det är rätt eller fel att skriva den. 
Vi önskar att läsarna ska kunna få en 
glimt av den oändliga kärleksgåva som 
Ludvig är.

Finns det några saker som ni medve-
tet valt att inte skriva om i boken?

– Ja, vi har valt att inte skriva på ett sätt 
som kan såra någon annan. Vi nämner 
inga namn på människor vi har mött in-
om vården. Dessutom har det varit vik-
tigt för oss att skriva personligt, men ald-
rig privat. Det går en liten känslig gräns 
där som vi har varit noga med att inte 
överskrida och på något sätt göra boken 
till någon form av snaskande i privata de-
taljer om vår familj.

Vad i boken känner ni er mest nöjda 
med?

– Det är många saker. Men framför allt 
att vi lyckas förmedla hur viktiga män-
niskor som Ludvig är för vår värld. Vi 
hoppas verkligen att det kommer fram!

Vi har några böcker om Emanuel på 
redaktionen och jag tycker personligen 
att de är jättekul. Vilken bokserie är du 
själv mest nöjd med och varför?

– Vad roligt! Det går inte att framhålla 
någon av våra bokfigurer, eftersom de på 
många sätt är som våra barn. Man kan in-
te begära att någon förälder säger vilket 
av sina barn man älskar mest. Det går in-
te! Det finns en del av oss själva i alla våra 
figurer. Den bästa boken av alla har vi in-
te gjort än. Men den kommer!

Hur går det till när du skriver böck-
er? Hur kommer du på en ny bok eller 
en ny figur till en bokserie? 

– Livet är fullproppat med uppslag till 
nya böcker. Det är bara att försöka hålla 
sig öppen och vaken och se allt som hän-
der. Och vi har alltid med oss en anteck-
ningsbok där vi skriver ner idéer som 
ploppar ner i skallen när man minst anar. 
Vi är endast verktyg som tar emot och 
förvaltar de idéer som finns tillgängliga 
för alla människor.

Hur ser dina arbetsdagar ut?
– En vanlig dag existerar nästan inte 

för oss. Alla dagar är olika i stort sett. Men 

En spännande 
bokhöst står för dörren

det här numret av 
Föräldrakraft presenteras 
många nya böcker, vissa 

kom under våren, andra kommer i 
höst. Det är en fantastisk samling 
böcker av olika slag!

I våras läste jag ”Dörren ska 
vara öppen för alla” av Farhad 
Janhanmahn. Den gavs ut 2007 
men vi vill ändå uppmärksamma 
den nu. Det är en bok om kurdiska 
ungdomar med funktionsnedsätt-
ningar och deras föräldrar. Den är 
utformad som ett antal berättelser 
och kommentarer från bland annat 
HSO, RBU, DHR och www.
funktionshinder.se.

Det är en angelägen bok som 
visar vilka svårigheter som invand-
rare med funktionshinder och 
deras föräldrar har i Sverige. En av 
bokens kom-
mentarer, som 
möjligen 
sammanfattar 
eländet, är att 
”det är sällan 
jag har stött på 
att någon 
myndighet 
självmant 
berättat att jag 
har rätt till 
saker och ting”, 
sagt av en 
tidigare 
medlem i RBU 
och NHR.

Mång-
kulturellt Centrum, som har gett 
ut boken, finns i år med på 
Bokmässan i Göteborg.

Vi vill även tipsa om alla 
Äppelhyllor som finns i Sverige. Gå 
in på www.appelhyllan.se, där 
finns mängder av roliga tips och 
information. Äppelhyllan är en del 
av www.barnensbibliotek.se och 
även där finns spel, tips på författa-
re och böcker och något som kallas 
för ”skrivboken” där barn kan 
skicka in egna alster. Här finns 
även tips för föräldrar. ●

”Vi har tänkt länge på om 
det var rätt eller fel att 
skriva boken om Ludvig”
Sören Olsson berättar historien om sin son 
Ludvig. På boksidorna kan du även läsa om 
 Martin Ingvar, som tar ett helhetsgrepp om 
dyslexi, och Studentlitteratur, som presente-
rar en praktisk handbok för att genomföra åt-
gärdsprogram för elever i behov av stöd, samt 
ytterligare ett 30-tal aktuella boktips.

Text: Annette Wallenius
annette.wallenius@faktapress.se

I

HAR DU något boktips du tycker ska komma 

med i nästa nummer av Föräldrakraft? 

Mejla till  annette.wallenius@faktapress.se

”Det är en 
angelägen 
bok som  visar 
vilka svårig-
heter som in-
vandrare med 
funktionshin-
der och deras 
föräldrar har i 
Sverige.” 

V
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SOCIALT 
ARBETE/
OMSORG

Stödgrupper för 
barn och undomar
U Forinder, E. Hagborg (red)

Studentlitteratur

ISBN 978-91-4400-101-2

Pris 407 kronor

Utgivningsår 2008

Kategori Socialt arbete

En stödgrupp som 
leds av en utbildad 
gruppledare arbetar 
fokuserat med 
pedagogiskt arbete, 
vilket ger terapeutiska 
effekter. Med hjälp av 
lekar och övningar 
och genom att få 
träffa jämnåriga och 
dela erfarenheter, 
tankar och känslor får 
barn och unga 
möjlighet att utveckla 
nya bemästrings-
strategier. 

Planering som 
social process
Britta Högberg

Studentlitteratur

ISBN 978-91-4401-691-7

Pris 356 kronor

Utgivningsår 2007

Kategori Social omsorg

Här utvecklas en 
socialpsykologisk 
teori för analys av 
sociala processer i 
institutionella samtal 
och hur dessa 
påverkar brukare 

en dag av skrivande ser ut ungefär så 
här: Upp vid kvart över sex. Morgon-
rutiner för hela familjen. Se till att alla 
barn kommer iväg till skolan, helst i 
tid...

– Därefter börjar jag skriva vid nio-
tiden. Sitter och skriver fram till lunch 
vid 13-tiden. Efter lunch behövs lite sy-
re, en promenad, kanske, för att pigga 

upp hjärnan igen. Därefter kan jag skri-
va ett par timmar till innan hjärnan och 
kroppen ber om ledigt.

– Därefter är det familjerutiner med 
mat, läxor och annat som behöver ord-
nas med. Om det är en ytterst intensiv 
skrivperiod så gör jag även ett skrivpass 
senare på kvällen. God natt är det vid 
tolvtiden på natten. ●

Först när alla de egna känslorna var bearbetade beslöt Yvonne Brynggård-Olsson och Sören Olsson 
att skriva boken om Ludvig. ”Boken skulle inte vara någon terapi”, säger Sören.
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Krönika av Linda Åkesson

SJÄLVFÖRTROENDET 
ÄR MIN BÄSTA VÄN

jälvförtroendet är människans bästa vän. En 
trogen vän som följer en genom hela livet. Som 
stödjer en i viktiga beslut och hjälper en att 
övervinna hinder och rädslor.

I kontakten med andra människor är det 
oumbärligt. Kort och gott: utan självförtroende är 

det svårt att leva. 
Det finns många faktorer som påverkar vårt självförtroende, 

och den allra viktigaste är våra uppväxtförhållanden. Uppfostran 
och uppmuntran. Har man redan som barn fått lära sig att man 
inte duger sitter det oftast i ända upp i vuxen ålder. 

Det som berör mig mest är hur vanligt förekommande detta är 
bland funktionshindrade. Man blir överbeskyddad, underskattad 
och hämmad i sin utveckling. Alla vet ju att det bästa sättet att 
hitta sina intressen och upptäcka sina begränsningar är att pröva 
sig fram i livet. Detta måste man få göra redan som barn. Om 
någon talar om för dig att du inte klarar av en sak, och du inte har 
provat, då är det lätt att du blir arg och till sist tror du att du inte 
klarar det och lägger ner det. Men om du faktiskt får prova och 
upptäcker att du inte klarade av det och att det inte var något för 
dig, då kan du gå vidare till något annat. Du kanske grämer dig ett 
litet slag, men sen glömmer du och hittar på någonting annat. 

När jag var liten jämförde jag mig gärna med mina icke handi-
kappade vänner. Jag ville göra det som mina jämnåriga kompisar 
fick göra, men jag fick alltid höra att jag inte skulle klara av det. 
Varje dag blev jag påmind om att jag var annorlunda. Inte minst i 
skolan. Det var ”jag” och ”dom” hela tiden. 

En viktig faktor i sammanhanget är assistenten/extraläraren. Jag 
fick alltid gå före alla andra när vi till exempel skulle till badet, och 
när vi gjorde grupparbeten och dom andra satte sig i biblioteket 
var jag tvungen att sitta kvar i klassrummet där mina hjälpmedel 
fanns. När man ständigt blir avskärmad från den övriga klassen är 
det lätt att man blir ensam även på rasterna. Och jag är inte ensam 
om detta. Flera av mina vänner har upplevt samma sak. 

Under tonårstiden blir detta ännu tydligare. Det gäng man tillhör 
eller de fritidsaktiviteter man ägnar sig åt är avgörande för ens 
identitet. Saknar man detta får man finna sig själv på egen hand. 
Det är lätt att man blir avig mot andra, ägnar sig åt kriminalitet 
eller droger, att man blir en sökare. Därför anser jag att det är extra 
viktigt att vuxna tar tag i problemet i tid!

Nu, när jag snart fyller 25, har jag äntligen vaknat upp ur min 
dvala och börjat fundera. En fjärdedel av mitt liv har passerat. Vad 
har jag uträttat under alla dessa år? Var tog min tonårstid vägen? 
Halva mitt liv har gått förlorat på grund av dåligt självförtroende, 
depression och ensamhet. Det finns många, många fler som 
befinner sig i exakt samma situation. Den stora frågan är: VARFÖR?

Men jag har ändå haft tur. Jag har lärt mig leva mitt liv som jag 
vill och jag vet att jag är lika bra som alla andra! Ingen ska behöva 
må dåligt för att andra trycker ner en, och jag hoppas att fler lär sig 
lyssna på sig själva! Speciellt viktigt tror jag att det är när man har 
ett funktionshinder, eftersom man oftare möts av negativa attity-
der än andra.

Det finns bara en som vet vad som är bäst för dig och känner 
din förmåga, och det är du. Glöm aldrig det! 

Linda Åkesson, 29 år, har eget företag och arbetar med att 

sprida kunskap om funktionshinder och psykosocial hälsa. 

Hennes webbsajt finns på www.lindlife.se. Hennes bok nya 

CP-störd (som innehåller ovanstående text) finns att köpa på 

www.vulkan.se

och tjänstemän. 
Teorin tillämpas 

på två fallstudier inom 
barnhabilitering där 
man undersöker hur 
målen delaktighet och 
barnets bästa fram-
träder i habiliterings-
planeringens sociala 
processer.

PSYKOLOGI

BLAND MENTORER, 
IUP OCH UTVECK-
LINGSZONER
Leif Strandberg

Norstedts Akademiska 

Förlag

ISBN 978-91-7227-516-4

Antal sidor 138

Utgivningsår augusti 2008 

Kategori Specialpedagogik

Uppföljaren till 
”Vygotskij i prakti-
ken”. Leif Strandberg 
beskriver hur de 
individuella utveck-
lingsplanerna (IUP) 
kan bli en viktig del av 
elevernas lärande. 
Lärandet och utveck-
lingssamtalen står 
självklart i fokus, men 
även frågor som hur 
man blir en skicklig 
mentor och vikten av 
aktivitet, kreativitet 
och reflektion.

Bråkiga barn
P Eresund, B Wrangsjö

Studentlitteratur

ISBN 978-91-4404-908-3

Pris 407 kronor

Utgivningsår 2008 

Kategori Psykologi

Att förstå, bemöta och 
behandla bråkiga barn 
handlar om hur barn 
med utagerande 
beteendeproblem kan 
förstås, bemötas och 
behandlas. Inte bara 
barnens utan även de 
vuxnas bidrag till det 
ofta låsta läget gran-
skas och beskrivs med 
exempel. 
Boken riktar sig i 
första hand till 
personer som i sitt 
yrke möter barn med 
dessa problem inom 
barn- och ungdoms-
psykiatrin, socialtjäns-
ten, förskola, skola och 
på fritidshem. Den har 
dock en bredd som gör 
att den också kan 
intressera föräldrar 
och andra anhöriga.

SPECIAL-
PEDAGOGIK

En liten bok 
om dyslexi
Martin Ingvar

Förlag Natur och Kultur

ISBN 978-91-27-11738-9

Antal sidor 140

Pris cirka 254 kronor

Utgivningsår sept. 2008 

Kategori Specialpedagogik

Varje gång vi läser 
något sker ett litet 
mirakel. Sinnes-
cellerna i ögat registre-
rar tecknen. Bilden av 
tecken omformas till 
elektriska impulser 
som skickas vidare till 
hjärnan. Ett system av 
nervceller skapar 
sedan mening i 
virrvarret av streck i 
boken eller tidningen. 
För de flesta går 
teckentydningen 
automatiskt, men alla 
har inte samma 

Fortsättning

S

FK_0804_s66-73 bok_v04.indd   68FK_0804_s66-73 bok_v04.indd   68 08-08-16   20.49.1108-08-16   20.49.11



# 4, 2008 FÖRÄLDRAKRAFT 69     

medfödda förmåga att 
lära sig läsa och skriva 
texter. Hos en del beror 
det på dyslexi som 
betyder just ”svårighet 
med orden” på 
grekiska. Många som 
har det här hindret får 
inte rätt hjälp. De har 
stora kunskapsluckor 
när de slutar skolan och 
får med sig ett dåligt 
självförtroende genom 
livet. 
Den framstående 

hjärnforskaren Martin 
Ingvar har länge varit 
djupt engagerad i 
ämnet. I den här 
boken tar han ett 
helhetsgrepp på 
problemet – från 
hjärnans funktion till 
ett samhällsperspektiv. 
Han har läst in boken 
på CD-skiva som 
medföljer. Martin 
Ingvar är professor vid 
institutionen för 
klinisk neuroveten-
skap, Karolinska 
Institutet.

Från lydnad till 
 ansvar
Margareta Normell

Studentlitteratur

ISBN 978-91-4405-134-5

Pris 328 kronor

Utgivningsår  2008 

Kategori Pedagogik

Boken visar hur nya 
forskningsrön inom 
neurologi, biologi och 
psykologi kan hjälpa 
oss att förstå både oss 
själva, eleverna och 
deras föräldrar bättre. 
En ny kunskapssyn 
som inte bara rör 
skolans traditionella 
ämnesområden utan 
också innefattar vad vi 
idag vet om männis-
kans fysiska, psykiska 
och sociala behov. 
Boken ger många 
exempel på hur sådan 
kunskap kan utveckla 
arbetet i skolan, 
förbättra kvaliteten på 
elevernas lärande och 
samtidigt minska 
stress och oro. 

Glädjens 
pedagogik
A. Linder, S B Mortensen

Studentlitteratur

ISBN 978-91-4405-008-9

Antal sidor 172

Pris 328 kronor

Utgivningsår  2008 

Kategori Pedagogik

En bok om pedagogisk 
glädje, om arbetsglädje 
och begeistring. Den 
handlar om mötet 
med barn och ungdo-
mar och hur glädje och 
optimism aktivt kan 

lyftas in i det pedago-
giska rummet. 

Åtgärdsprogram  
i praktiken
Lisa Asp-Onsjö

Studentlitteratur

ISBN 978-91-4405-009-6

Antal sidor 160

Pris 189 kronor

Utgivningsår augusti 2008 

Kategori Pedagogik

Var femte elev i skolan 
är i behov av stöd. Hur 
kan dokumentationen 
utvecklas till ett 
effektivt och naturligt 
redskap för att främja 
pedagogiska förutsätt-
ningar? Boken utgår 
från sex autentiska 
åtgärdsprogram för 
elever med stödbehov. 
Analysen visar att 
arbetslag som bjuder 
in föräldrar och elever 
till dialog skapar 
förutsättningar för en 
inkluderande skola där 
elever med olika 
förutsättning och 
behov kan arbeta 
tillsammans.

SJÄLVBIOGRAFI

Prins Annorlunda
Sören Olsson och  Yvonne 

Brynggård-Olsson

Förlag Norstedts 

ISBN 978-91-518-4912-6

Antal sidor 216

Pris 270 kronor

Utgivningsår oktober 2008

Kategori Självbiografi

En februaridag 1991 
föddes Ludvig, ett 

efterlängtat första barn. 
Hans föräldrar, Sören 
och Yvonne, hade 
förberett sig och 
föreställt sig hur livet 
med barn skulle bli. 
Redan efter några 
veckor visste de att inget 
skulle bli som de trott. 
Med beskedet att 
Ludvig hade Downs 
syndrom började en ny 
resa, först en sorg över 
att de inte fått det barn 
som de drömt om, 
sedan en växande 
kärlek till Ludvig. 
Prins Annorlunda är 
boken om en pojkes 
uppväxt, omvärldens 
skräck inför det 
okända och om 
föräldraskapets glädje, 
kamp och sorg. 
Bokens författare 
Sören Olsson (känd 
för bland andra 
böckerna om Sune) 
och Yvonne 
Brynggård-Olsson 
säger själva att: 
”Boken är en inbjudan 
till ett annorlunda liv. 
Det är en biografisk 
berättelse om hur det 
är att ha ett barn som 
inte är som alla andra. 
Vi vill förmedla gläd -
jen, sorgen och allt 
annat vi har känt 
genom åren med 
Ludvig.” 

Att tala om 
kärlek vid 
avgrundens rand

Boris Cyrulnik

Ersatz Förlag

ISBN 978-91-88858-62-7

Antal sidor 225

Pris 256 kronor

Utgivningsår sept 2008 

Kategori Livsberättelse

En bok full av hopp. 
Alla drabbas vi någon 
gång av ett trauma i 
livet, men i stället för 

att styras av vår smärta 
kan vi växa som 
människor när vi tar 
itu med problemen 
och skapar oss ett nytt 
liv. Boris Cyrulnik har 
lagt grunden till en ny 
förståelse av oss själva 
och vårt förflutna. Han 
visar hur vi alla har 
förändrats av vårt 
trauma, men att vi kan 
välja mellan att 
underkasta oss det 
som om det vore ett 
öde, eller att bryta oss 
fria och återvända till 
livet. Lösningen ligger i 
att använda oss av vår 
smärta och ge den en 
mening. Våra minnen 
må forma oss, men vi 
kan också forma våra 
minnen. Cyrulnik 
visar att resan från 
skada till hopp kanske 
inte är så lätt, men att 
vi måste göra den för 
att överleva. 

Upptäckten
Margareta Alderin

Sivart Förlag

ISBN 978-91-857-0514-6 

Antal sidor 244

Utgivningsår augusti 2008 

Kategori Livsberättelse

Margareta Alderin har 
skrivit en bok som i 
dagboksform skildrar 
hur hon steg för steg 
går in i det som inom 
psykiatrin kallas en 
psykos. Och hur hon 
sedan helt på egen 
hand tar sig ur detta 
tillstånd. Utan medici-
ner och andra ingrepp.
Eftersom skeendet inte 
avbryts utan får ha ett 
naturligt förlopp visar 
Margareta Alderin att 
det inte är frågan om 
en sjukdom. Den som 
varit med om något 
liknande känner 
genast igen sig i 
Margareta Alderins 
beskrivning. De 
som läst hennes 

Hjärnforskaren Martin 
Ingvar har tagit ett 
helhetsgrepp om 
dyslexi i sin nya bok 
”En liten bok om 
dyslexi”, som även 
finns inläst på CD.
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manus och själva 
varit stämplade 

som psykiskt sjuka har 
samtliga känt en 
oerhörd befrielse.

LÄTTLÄST 
FÖR BARN

Ottolina och 
mysteriet med den 
gula katten
Chris Riddell

Förlag Natur och Kultur 

ISBN 978-91-27-08915-0

Antal sidor 176

Pris cirka 182 kronor

Utgivningsår 2008

Kategori 6-9 år

Ny serie om Ottolina 
Brown, mästare på 
förklädnad, och hennes 
ständige följeslagare 
herr Hubb. Inget 
mysterium är för svårt 
att lösa för dessa två. 
Ottolina bor i en 
fashionabel våning 
(ägd av hennes ständigt 
frånvarande föräldrar). 
Till sällskap har hon en 
liten hårig varelse som 
heter herr Hubb.  

Ottolina och myste-
riet med Skolspöket
Chris Riddell

Förlag Natur och Kultur 

ISBN 978-91-27-09987-6

Pris cirka 182 kronor

Utgivningsår augusti 2008

Kategori 6-9 år

Andra delen i serien 
om Ottolina Brown, 
mästare på förklädnad, 
och hennes ständige 
följeslagare herr Hubb, 
en liten hårig träskva-
relse från Norge. Inget 
mysterium är för svårt 
att lösa för dessa två. 
Ottolina stöter på en 
ny vän i parken, hon 
heter Cecily och har en 
egen häst. När Cecily 
åker till sin fina 
internatskola vill 
Ottolina också följa 
med. Herr Hubb är 
inte lika pigg på att åka 
bort, dessutom tror 
alla att han är 
Ottolinas hund och 
han blir inhyst med de 
andra skolbarnens 
husdjur – Cecilys häst, 
Brians osynliga hund, 
systrarna Wrights 
tucan, och sultanan av 
Phanangs håriga 
elefant. Konstigt nog 
verkar inte Cecily 
trivas alls i skolan, 
men hon är väldigt bra 
på att berätta spökhis-
torier! En kväll 
berättar hon den 
sanna historien om 
Hästen från 
Hammerstein som 
hemsöker skolan.  

Månen blänker  
inte längre
Maria Clason

Sivart Förlag  

ISBN 978-91-85705-16-0

Utgivningsår 2008

Kategori Barnbok på vers

Hunden Tilda är som 
vanligt sen till jobbet. 
Hon hinner precis 
med den röda bussen. 
Va! Bussen kör förbi 
kontoret! De landar på 
månen och letar efter 
Mångubben. Han är 

trött och ensam. Tilda 
tar med Mångubben 
hem och han får jobba 
på kontoret. Där trivs 
han jättebr och blir 
glad igen. Men varför 
blänker inte månen 
längre?

När prinsessor tar 
semester
Per Gustavsson

Förlag Natur och Kultur 

ISBN 978-91-27-09979-1

Pris cirka 153 kronor

Utgivningsår 2008

Kategori 6-9 år

Ibland behöver 
prinsessor vila upp sig, 
och ta en paus från 
banketter och invig-
ningar. Då åker de 
gärna iväg på vild-
marksläger tillsam-
mans med andra 
prinsessor. 
Prinsessorna tältar, 
fiskar, äter tårta och 
leker kurragömma, för 
sånt gör prinsessor. 
Vad de inte har räknat 
med är en flock arga, 
anfallande hyenor. 
Men tillsammans 
klarar prinsessorna av 
både hyenor och andra 
bekymmer och kan 
pigga och utvilade 
återvända hem. 

Jonatan på 
Måsberget
Jens Ahlbom

Utgivningsår Nyutgiven 2008 

Kategori Barn/Ungdom

Jonatan bor i ett 
bergslandskap där 
människorna tar sig
fram med hjälp av sina 
vingar. Jonatan föds 
utan vingar. När han 
är liten kan han flyga 
på sin mammas eller 
pappas rygg, men när 
han ska börja skolan 
blir det svårare. Han 
ser kamraterna flyga 
förbi till skolan och 
bestämmer sig för att 
klättra till skolan. Det 
fungerar inte. En dag i 
skolan kastar en av 
pojkarna en pappers-
svala i nacken på 
Jonatans bästa vän 
Sara. Hon får en idé 
och flyger genast hem. 
Tillsammans med sina 
föräldrar konstruerar 
Sara och Jonatan ett 
drakflygplan till 
Jonatan. 

Min bok om 
prinsessor
Amanda Eriksson

Förlag Natur och Kultur 

ISBN 978-91-27-08913-6

Pris cirka 100 kronor

Utgivningsår april 2008

Kategori 6-9 år lättläst

Visste du att det finns 
massor av prinsessor? 

Du möter dem på 
gatan och i affären 
varje dag. De har 
något fint på sig och 
går med näsan i 
vädret. Grannen kan 
vara prinsessa, eller 
grannens hund. En 
prinsessa städar helst 
inte och hon måste äta 
tårta ofta, annars blir 
hon osynlig. 

Strumpmannen
Dan Höjer och Lotta Höjer

Förlag Natur och Kultur 

ISBN 978-91-27-08876-4

Antal sidor 61

Pris cirka 100 kronor

Utgivningsår april 2008

Kategori 6-9 år lättläst

Sigge som hittar ett 
par stinkande strum-
por i morfars gamla 
koffert. När han sätter 
på sig dem förvandlas 
han till en äkta 
superhjälte: 
Strumpmannen, de 
små problemens 
mästare. Han flyger 
genom skyn och 
skvätter mod och tröst 
i form av strumpsvett 
över de ledsna och 
ängsliga. Sigge får en 
sidekick också, en 
ilsken tofsmes som 
heter Tore. 
Illustrerad av Ingela 
Peterson Arrhenius. 

Fortsättning

”Vad de inte 
har räknat med 
är en fl ock 
arga, anfal-
lande  hyenor.” 

”Han fl yger 
genom skyn 
och skvät-
ter mod och 
tröst i form av 
strumpsvett 
över de ledsna 
och ängsliga.” 
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Mumier
Malin Lilja

Förlag Natur och Kultur 

ISBN 978-91-27-08914-3

Antal sidor 44

Pris cirka 100 kronor

Utgivningsår april 2008

Kategori 6-9 år lättläst

Hur gör man en 
mumie? De gamla 
egyptierna var 
experter på det. De 
provade sig fram i 
tusentals år. Sedan 
kom forskare och 
grävde upp mumierna, 
men de var inte alltid 
så försiktiga. Stackars 
Tutankhamun blev så 
ovarsamt behandlad 
att han tappade 
snoppen! Det finns 
andra mumier i 
världen också. En del 
blev mumie av 
misstag, som svenska 
Bockstensmannen. 
Illustrerad av Jojo 
Falk. 

Matchens hjälte
Martin Waddell

Förlag Natur och Kultur 

ISBN 978-91-27-08895-5

Antal sidor 53

Pris cirka 100 kronor

Utgivningsår april 2008

Kategori 6-9 år lättläst

Ville är en liten kille, 
men när skolan ordnar 
fotbollsmästerskap får 
han också vara med 
och spela. Jättekul, om 
det inte var för bråkiga 
Filip som ska bestäm-

ma hela tiden. Men 
med lite tur kan vem 
som helst bli matchens 
hjälte. Illustrerad av 
Russel Ayto. 

Tobias och 
månstenen

Lena Stenbrink

B. Wahlströms Förlag

ISBN 978-91-32-15399-0

Antal sidor 136

Pris cirka 127 kronor

Utgivningsår juni 2008

Kategori 8+ Läsegrodan röd

Under sommarlovet 
har Tobbe och Jojje 
lärt känna Knas-Claes. 
Han är inte alls så 
knasig som många vill 
tro - bara lite annor-
lunda och ensam. 
Hans ungdomsföräls-
kelse Ellen försvann 
för många år sedan 
men han har aldrig 
kunnat glömma 
henne. Knas-Claes, 
som egentligen heter 
Clark och kommer 
från USA, har massor 
av spännande saker att 
berätta, speciellt om 
rymden. 

Vilma och Leo
Cecilia Lidbeck

B. Wahlströms Förlag

ISBN 978-91-32-15401-0

Antal sidor 40

Pris cirka 90 kronor

Utgivningsår juni 2008

Kategori Läsegrodan grön

Vilma har fått en 
hemlig beundra-

Krönika av Fredrik Hjelm: 

HUR SÄTTER MAN PUNKT 
OCH GÅR VIDARE? 

å promenad.
Jag tänker bra när jag promenerar. Det finns något 

hypnotiskt och meditativt i långa, ensamma promena-
der som gör att jag kommer in i det där som kallas 
”flytet”. Då jag blir kreativ.  Ingenting stör mig. Jag är 
ensam med tankarna. Nästan ensam, för musiken finns 

där. Men den stör mig inte. Inte alls.
Den fantastiska lilla manick som innehåller hela min musiksamling 

är alltid med på promenaden. Rakt in i hjärnan som en extra kranial-
nerv och utan musiken hade det förmodligen inte blivit någon bok. Jag 
pratar om musik som är på riktigt. Som berör.

För jag hade en bok i tankarna. När livet blev annorlunda, efter 
Kalles diagnos, bestämde jag mig för att skriva någonting. Försöka 
sortera ut alla tankar och känslor. Summera. Mest för mig själv, men 
också för att jag ville försöka beskriva vad som har hänt i mig. Kanske 
kan jag beskriva de känslor som finns, och har funnits, så de blir 
begripliga för andra? Även för den som inte upplevt några större 
trauman kring sina barn. Men jag visste inte hur, eller var, jag skulle 
börja. Vad var det egentligen som hände med Kalle, och hur kändes det?

Just då? Egentligen?
Musiken blev mitt verktyg, den förlöste mycket som 

fanns inom mig och visst är det fantastiskt när en 
simpel poplåt innehåller rader som sitter som en smäck. 
Som träffar ”Point Blank” och som får mig att stanna 
upp och tänka: Det här är ju faktiskt min låt, den 
handlar om mig. Den handlar om Kalle och den handlar 
om oss, för det var ju precis så det kändes!

Så länge jag kan minnas har bra musik haft den 
effekten på mig och det blev naturligtvis inte annorlun-

da nu. När jag kom hem efter mina långa promenader, 
kastade jag mig över papper och penna för att krafsa ner trådarna och 
sambanden som någon rad, ton eller låttitel hade startat. För det mesta 
lyckades jag hålla minnet intakt och krafsade ner något begripligt på det 
första skrivbara jag hittade när jag klev innanför dörren hemma. Mina 
spridda anteckningar blev till slut en bok. En riktig bok.Visserligen en 
ganska liten bok. Men ändå.

Från och med måndagen den 16 juni kan du besöka webbsidan 
http://fredrik.hjelm.se som bland annat innehåller ett kapitel, förordet 
samt kommentarer kring de låttitlar som finns som underrubriker till 
varje kapitel.

Romantiserar jag över musikens betydelse?
Jag vet inte. Kanske.
Men det föll sig naturlig att ”ta till” när förändringen kom och allt 

blev annorlunda .
För annorlunda blev det. Att få ett funktionshindrat barn innebär 

mycket, det vet ni lika bra som jag. Det betyder bland annat en stor 
mental omställning. Planer måste ändras och det som en gång var en 
tänkt framtid finns inte mer. Men det behöver ju inte betyda att samma 
framtid är sämre. Inte alls. Men den blir garanterat annorlunda. Det är 
stora frågor och hur tar man sig egentligen an det? Hur sätter man 
punkt och går vidare? Jag vet inte om jag har något bra svar på den 

frågan, men jag har funderat på den. Och jag 
funderar nog fortfarande. Om det, och lite till, 
handlar min bok; Vad händer med Kalle, en 
pappa berättar, som kommer på Cura Förlag 
under hösten 2008.

Fredrik Hjelm.

P
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re. Varje morgon 
ligger det en ny 

lapp i familjens 
brevlåda. En lapp med 
ett stort, rött hjärta på. 
Kompisen Moa tycker 
att det är hur spännan-
de som helst. Vem kan 
hjärtat vara från? Vilma 
själv bryr sig inte. Hon 
har annat att tänka på. 
Den söta, nya killen i 
huset bredvid, till 
exempel. 

Klass 1B: Hemliga 
kompisar + CD
Helena Bross 

Förlag BonnierCarlsen

ISBN 978-91-63-85102-5

Antal sidor 64

Pris cirka 121 kronor

Utgivningsår maj 2008

Kategori Lätt att läsa 6-9

”Hemliga kompisar” 
presenteras nu med en 
uppläsning av Johan 
Unenge. Den pedago-
giska cd:n innehåller 
två uppläsningar; den 
första i lagom snabbt 
tempo som gör det lätt 
att följa med i berättel-
sen, och den andra lite 
långsammare. 

Klass 1B: 
Vi vill ha disko!
Helena Bross 

Förlag BonnierCarlsen

ISBN 978-91-63-84717-2

Antal sidor 64

Pris cirka 97 kronor

Utgivningsår maj 2008

Kategori Lätt att läsa 6-9

Klass 1b ska äntligen 
ha disko! Det ska bli 
jättekul men hur gör 

man egentligen när 
man dansar, och vad 
har man på sig? Här 
behövs träning! Följ 
med på fest och läs om 
när Frank kanske 
vågar dansa med Alice.

Klass 1B: Spöket i 
skolan + CD
Helena Bross 

Förlag BonnierCarlsen

ISBN 978-91-63-85101-8

Antal sidor 64

Pris cirka 121 kronor

Utgivningsår maj 2008

Kategori Lätt att läsa 6-9

Böckerna om Klass 1b 
blir ännu mer läsvänli-
ga med medföljande 
cd. ”Spöket i skolan” 
har nu en uppläsning 
av Johan Unenge.   

Dansa nr 1: Tilde 
och Teo dansar
Ingvor Goyeryd 

Förlag BonnierCarlsen

ISBN 978-91-63-84212-2

Antal sidor 64

Pris cirka 97 kronor

Utgivningsår maj 2008

Kategori Lätt att läsa 6-9

En bok för alla som 
tycker det är roligt 
med dans och rörelse. 
I en serie böcker får vi 
följa Tilda och Teo, 
som lär sig dansa. I 
slutet av boken finns 
ett uppslag som visar 
olika danssteg. Första 
boken om Tilda och 
Teo, och det handlar 
inte bara om dans, 
utan också om 

vänskap, kärlek och 
pinsamheter.   

Dansa nr 2: Tilde 
och Teo på scen
Ingvor Goyeryd 

Förlag BonnierCarlsen

ISBN 978-91-63-84701-1

Antal sidor 64

Pris cirka 97 kronor

Utgivningsår maj 2008

Kategori Lätt att läsa 6-9

Som avslutning på 
danskursen ska 
gruppen uppträda inför 
publik och göra en egen 
show. Det känns både 
häftigt och lite pirrigt 
tycker Tilda och Teo.    

TECKENSÅNG

Kom igång med 
teckensång 1
Kerstin Axelsson och 

Margaretha Evmark

Lilla TL Förlag  

Utgivningsår mars 2008

Kategori Barn/Vuxna

Sångbok, cd och dvd 
med 20 sånger från 
morgon till kväll. Kom 
igång med teckensång 
innehåller medryckan-
de, lustfyllda, musika-
liska och innehållsrika 
melodier och texter. 
Många är välbekanta 
medan andra är 
mindre kända, men väl 
värda att upptäcka! I 
sångboken är de 
betydelsebärande 
orden llustrerade med 
stödtecken. Sångerna 
består av melodi och 
ackordanalys och kan 
med fördel sjungas till 

ackompanjemang av 
piano eller gitarr.
cd-skivan innehåller 
text och musik till 
sångerna i boken.
Scenerna i dvd-filmen 
utspelas i verkliga 
miljöer där också barn 
och djur medverkar. 
Till sångerna utförs 
TAKK, tecken som 
alternativ och kom-
pletterande kommuni-
kation.
 

Kom igång med 
teckensång 2
Kerstin Axelsson och 

Margaretha Evmark

Lilla TL Förlag  

Utgivningsår mars 2008

Kategori Barn/Vuxna

Sångbok, cd, dvd eller 
vhs med 19 sånger från 
höst till vår. Här 
bjuder Kerstin 
Axelsson och Marga-
retha Evmark på 19 
medryckande sånger 
med tecken. En del av 
sångerna känner du 
säkert igen, medan 
andra är helt nyskriv-
na. Alla delarna 
kompletterar varan-
dra, men fungerar 
också var för sig. I 
sångboken är de 
betydelsebärande 
orden illustrerade med 
tecken. Sångerna 
består av melodi och 
ackordanalys. Med 
boken följer också en 
instrumental cd. 
Scenerna i filmerna 
utspelas i verkliga 
miljöer där också 
barn och djur 
medverkar. Till 
sångerna utförs 
TAKK, tecken som 
alternativ och 
kompletterande 
kommunikation.

UNGDOM 
FAKTA

Ansats till 
övertramp – 
Allt om friidrott
Arne Norlin

LL-förlaget 

ISBN 978-91-7053-212-2

Antal sidor 112

Pris 170 kronor

Utgivningsår 2008

I samband med OS 
och Paralympics 
kommer boken med 
allt du behöver veta 
om friidrott, världens 
enklaste sport. Den 
som hoppar längst, 
springer fortast eller 
kastar längst vinner. 
Svårare är det inte. 
Men även om friidrott 
är enkelt är annat 
svårare att förstå: 
varför hoppar man 
tresteg och inte fyr- 
eller femsteg? Här lär 
du dig också varför 
just Carolina Klüft är 
bäst på sjukamp, hur 
friidrotten såg ut på 
antiken och vem som 
är snabbast: männis-
kan eller mopeden.  

Vad säger kroppen?
Andreas Bylund

LL-förlaget

ISBN 978-91-7053-205-4

Antal sidor 70

Pris 150 kronor

Utgivningsår 2008

Ett barns hand mot 
din kind, gosigt eller 
jobbigt? En kram du 
inte är beredd på, 
känns den skön eller 

Fortsättning
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obekväm? En kyss på 
munnen, underbar 
eller känns den helt 
fel? Boken handlar om 
beröring och närhet, 
om hur man tar på 
andra och hur andra 
tar på dig. Bilder på 
olika situationer 
berättar om hur 
närhet ibland kan 
upplevas naturligt, 
ibland närgånget och 
obekvämt. Boken 
innehåller många 
fotografier och korta 
texter att samtala kring 
och identifiera sig 
med. 

UNGDOM 
LÄTTLÄST

Brevvännen
Ally Kennen

Förlag Natur och Kultur 

ISBN 978-91-27-11588-0

Antal sidor 288

Utgivningsår juli 2008

Kategori Ungdom

När 15-årige Chas 
hittar en webbsida 
som uppmanar folk att 
brevväxla med 
dödsdömda fångar, 
tror han att det 

kommer bli spännan-
de att få brev från en 
mördare. I breven han 
skriver låtsas han vara 
sin egen mamma. Men 
svaren han får är både 
märkliga och skräm-
mande, och när hans 
nya brevvän oväntat 
friges, vänds Chas 
redan problematiska 
liv upp-och-ned, och 
han vävs in i en livs -
far lig spiral av lögner 
och missförstånd. 

Krigare utan minne
Niklas Krog

LL-förlaget 

Här kan du läsa mer om böckerna:

www.argument.se

www.argasso.se

www.bonniercarlsen.se

www.coordia.se

www.cura.se

www.ersatz.se

www.lattlast.se 

www.nok.se

www.norstedtsforlags-

grupp.se

www.lillatlforlag.se

www.sivart.se

www.studentlitteratur.se

www.wahlstroms.se

www.verbum.se

Fler boknyheter 
i nästa nummer!

ISBN 978-91-7053-208-5

Antal sidor 138

Pris 180 kronor

Utgivningsår 2008

Kategori Ungdom/vuxna

Biko vaknar till blodig 
och mörbultad på en 
öde strand. Han 
kommer inte ihåg vem 
han är eller hur han 
hamnat där. Alla 
minnen är borta. Men 

han har flera vapen 
och hans kropp vet 
hur man använder 
dem. I en vildvuxen 
fantasyvärld, full av 
hårdföra människor 
och okända faror 
måste Biko börja leta 
efter sig själv och sitt 
förflutna. Alla han 
möter blir antingen 
rädda eller så försöker 
de döda honom. ●

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

läsning för dig som 
förälder & professionell!

NR 4 

2008
SEPTEMBER

54 KR
inkl moms

Sören Olsson
Du är perfekt 

som du är

”Det enda

jag gjorde

var att äta

fiskpinnar
och titta på

Askungen”

GUIDE: SÅ BÖRJAR DU IDROTTA

Sibel vet hur det är att tillbringa 

barndomen i ett trångt sjukhusrum. 

Idolstjärnan om livet bakom fasaden. 

”Satsa på de 

mest utsatta”

Chefsekonom

vill ha ny politik

Sveriges
bästa skolor
De fick pris 

– hur gick 

det sen?

Skrattet är 
tillbaka

Viktor fick 

vård i Kina

Sibel om 

sina första år:

Ja tack, jag beställer:
6 nummer för 294 kronor inkl moms

12 nummer för 540 kronor inkl moms

Info om teman, utgivningsplan och annonspriser

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

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

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

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

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

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

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .FK 0804

Välj ett 
alternativ!

Klipp ut & posta kupongen 

i ett kuvert till FaktaPress,

Backebogatan 3, 129 40  Hägersten.

Eller mejla till:

 info@faktapress.se

}

För Dig som har barn i behov av särskilt stöd!

Sänd beställningen till FaktaPress, Backebogatan 3, 129 40  Hägersten. Eller maila till: info@faktapress.se

”En kyss 
på munnen, 
underbar eller 
känns den helt 
fel? Boken 
handlar om 
beröring och 
närhet.” 
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et går att se till att kam-
pen inte blir en livsstil. 
Det menar författaren 
Maud Deckmar som för 
tio år sedan skrev boken 
”Freds bok” om kam-

pen för sonens och sin familjs liv. 
Idag är Fred 33 år och i höst utkom-

mer Maud Deckmars andra bok ”Ärr-
vävnad”, som beskriver hela livsperspek-
tivet och hur hon lärt sig att inte enbart 
leva i kamp, utan att även finna sinnesro 
och läkedom.

– Nu har tio år gått och det var dags för 
mig att skriva boken om hur livet gått vi-
dare. Det finns många böcker om hur det 
är att leva med och kämpa för ett barn 
med funktionshinder och de ska definitivt 
finnas, ju fler desto bättre. Men den nya 
boken handlar mer om när livet, trots svå-
righeter, går vidare, säger Maud Deckmar.

Hon menar att hon som förälder ald-
rig helt kan släppa taget om sin son, men 
att hon till slut blev tvungen att lära sig 
att inte låta kampen bli hela livet.

– Att kämpa är en del av livet, men när 
svårigheterna varat länge och man käm-
pat länge, kan kampen lätt bli en livsstil 
som fortsätter och tar över hela livet, sä-
ger Maud Deckmar.

Idag bor hennes son i en gruppbostad 
och får hjälp och stöd av kunnig perso-
nal.

– Till och från behövs jag, men min 
stora och dagliga kamp är över nu, säger 
Maud Deckmar.

Sonen Fred har utvecklingsstörning och 
autism och familjen har fått gå igenom 
många tunga år då Freds panik och ång-
est styrde honom. Idag har livet med 
Fred förändrats. Han mår mycket bättre 
och långa perioder ”rullar livet på”. Men 
om man har ett vuxet barn med så stora 
behov som Fred har, då han alltid är be-
roende av personal, händer det fortfa-
rande att livet går överstyr.

– Nu på försommaren inföll åter en 
svår period, berättar Maud. Allt hade 

fungerat bra en längre tid och Freds var-
dag rullade på. Men så blev livet för Fred 
åter turbulent. Förr hade jag blivit för-
tvivlad, men något viktigt har föränd-
rats. Jag har lärt mig tackla svårigheterna 
på ett nytt sätt. Jag rycker in och stöttar 
Fred, det kan innebära att han kommer 
hem till oss föräldrar oftare än vanligt, 
och att jag måste ringa personal och che-
fer för att påpeka vad som hänt och att 
något måste göras. Men det som föränd-
rats handlar om mitt inre liv, jag stöttar 
Fred, men inom mig behåller jag ändå 
min egen sinnesro.

Maud hoppas att hennes nya bok ska 
hjälpa till att ge hopp till föräldrar som 
oroar sig för framtiden eller som befin-
ner sig i svåra förändringsprocesser. Hon 
menar att det oftast är väldigt svårt för 
både föräldrar och barn när barnet skall 
flytta hemifrån. Ett barn utan en funk-
tionsnedsättning separerar sig själv från 
föräldrarna och lämnar hemmet. När 

man har ett barn med betydande funk-
tionshinder, som inte själv har förmågan 
att frigöra sig från hemmet och föräld-
rarna, ställs stora krav på föräldrarna.

– Det blir förälderns sak att frigöra 
barnet från hem och föräldrar, och det 
är inte det naturliga sättet för någon för-
älder egentligen. Själv kände jag både 
skuld och dåligt samvete när jag ”tvinga-
de” min son att flytta. Och det har varit 
svårt för mig som förälder att leva med 
att min vuxne son är ledsen ibland och 
längtar efter oss i familjen, att vi inte all-
tid kan vara där och se till honom eller 
trösta honom. Åren och livet har dock 
gjort att jag har varit tvungen att lämna 
över mycket till personal. Jag måste ju 
inse att jag inte alltid kommer att finnas 
här för Fred, säger Maud Deckmar.

Därför välkomnar hon idén om att 
alla personer med funktionshinder skul-
le ha rätt till en koordinator som skulle 
kunna hjälpa till med alla vård- och in-
satskontakter.

– Min son har kunnig personal, runt 
omkring sig, som jag kan känna tillit till, 
men ingen som kan ta över min roll som 
ständig samordnare av helheten i hans 
liv och att vara en slags ”livsmentor”. 
Om jag visste att han hade en person 
som hjälpte honom med alla kontakter 
skulle jag lite mer kunna luta mig tillba-
ka. Den dag jag inte finns längre, kom-
mer han att ha sin syster och jag känner 
stort förtroende och tillit till att hon 
kommer att stötta honom. Men egentli-
gen tycker jag inte att hennes roll är att 
ta över min roll som förälder med det 
stora ansvar det medför. Det borde räcka 
att hon ger av sig själv för att hon är hans 
syster, säger Maud Deckmar.

Hennes dotter och Freds syster, Jenny 
Jejlid, funderar över samma sak. Vad hän-
der när Freds föräldrar inte längre kan ta 
hand om Fred? Hon kom förra året ut 
med en egen bok, ”En sked för morbror 
Fred”, om att växa upp som syster till ett 
svårt funktionshindrat syskon.

– Det var extremt jobbigt att skriva bo-
ken, men jag är glad att jag skrev den och 
hoppas och tror att den kan hjälpa syskon 
som lever i kampen idag, säger hon.

Hon är idag i 30-årsåldern och har änt-
ligen lärt sig att hålla band på skuldkäns-
lorna och det dåliga samvetet. Hela upp-

Mor och dotter skriver 
om sin älskade Fred
”Kampen får inte bli en livsstil”, säger Maud Deckmar.

D

Familjelivet var tumultartat för familjen 
Deck mar, men trots det hade de många 
fina stunder.

           ”Det blir förälderns sak 
att frigöra barnet från hem och föräldrar, 
                         och det är inte det naturliga sättet 
                            för någon förälder egentligen.”
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växten lade hon tunga bördor på sig själv 
och kände sig tvungen att vara den ”duk-
tiga lillasystern” som alltid fanns där.

I boken beskriver hon känslan av att 
växa upp i en familj där man kämpar 
mot en svår sorg och hon har valt att 
skriva utlämnande. Boken är kontrover-
siell för att hon valt att beskriva de gång-
er då man inte orkar älska sitt syskon.

– I början tvekade jag över om jag skul-
le skriva om att man ibland kan hata sitt 
syskon, för det var svårt att bara erkänna 
för mig själv att jag inte alltid älskade 
Fred. Men jag ville skriva en ärlig bok och 
samtidigt beskriver jag väldigt tydligt hur 
mycket jag älskar min bror och hur fin 
vår relation har blivit, säger Jenny Jejlid.

Hon menar att hon och Fred som sys-
kon utvecklat en unik ovillkorlig kär-
leksrelation till varandra som är ovanlig. 
Hon liknar sin relation till Fred som den 
hon har till sina egna barn.

Idag har Jenny lärt sig att släppa ansva-
ret för Fred och att inte längre känna 
kontrollbehovet.

– Jag blev i princip tvingad att släppa 
ansvaret när jag fick egna barn. Jag har 
två småbarn hemma och har helt enkelt 
inte tid att finnas där för Fred hela tiden. 

Samtidigt tycker jag att det är sunt, sys-
kon ska inte engagera sig i sina syskon så 
pass mycket, det ska föräldrarna. Men 
det kommer en dag då mamma och pap-
pa inte längre finns och då kommer jag 
få axla det ansvaret, säger Jenny Jejlid.

Hon har insett att hon är den enda Fred 
har som ”verkligen bryr sig” utöver för-
äldrarna och börjat fundera på att hon en 
dag behöver fungera som Freds förälder.

– Det känns jättejobbigt så klart. Fred 
bor på ett boende och har personal runt 
omkring sig, så grunden har han. Men det 
övergripande ansvaret måste jag en dag ta 
över. Annars kommer han inte ha någon 
som bryr sig på riktigt. Ibland önskar jag 
bara att han kunde vara ”normal”, men 
jag vill hjälpa honom och finnas där. Idag 
har jag ofta dåligt samvete för att jag inte 
träffar honom ofta nog. Men jag försöker 
komma ihåg att det är okej och att skuld-
känslorna bara visar hur mycket jag äls-
kar honom, säger Jenny Jejlid.

När Jenny skrev boken lät hon sina 
föräldrar ha veto-rätt på allt hon skrev. 
Hon lät dem inte censurera något, men 
tyckte att det var viktigt att de fick läsa 
allt och att inget kändes för jobbigt.

– Det var jobbigt att låta dem läsa alla 
mina personliga upplevelser av min upp-

växt. Mamma kände nog att hon inte 
riktigt hade förstått hur mycket skuld jag 
lade på mig själv, berättar Jenny Jejlid.

Mamma Maud berättar att första gången 
hon läste råmanuset till Jennys bok grät 
hon. Några saker i boken var helt nya för 
henne och det kändes upprörande.

– Som när Jenny skrev att hon ibland 
önskade att en bil kunde komma och fö-
ra bort Fred för att han var så jobbig. 
Som föräldrar hade vi säkert kunnat gö-
ra många saker annorlunda, men jag har 
förlikat mig med tanken att vi gjorde allt 
vi kunde. Vi gav Jenny all den tid vi hade 
och tyvärr räckte det inte, säger Maud 
Deckmar.

– Livet med Fred har format mig som 
människa och jag har lärt mig att ha en 
stor tolerans mot olikheter. Om du frå-
gar mig vad man ska göra för att hjälpa 
syskon har jag inget svar, jag tror att alla 
behöver olika individuella lösningar. 
Men viktigt är att alltid kommunicera 
med syskonen och göra klart för dem att 
det är okej att inte alltid vara duktig och 
att tycka att det är jobbigt att ha ett sys-
kon med funktionshinder. Jag trodde in-
te det var okej, säger Jenny Jejlid.

Sara Bengtsson

Jenny och Fred hittade ett eget syskonsamspel.

Fakta Mauds och Jennys böcker

”Freds bok”
Maud Deckmar

Utgivningsår 1998

Förlag: Jengel förlag, 

www.jengel.se

ISBN: 91-630-6426-X

”Ärrvävnad”
Maud Deckmar

Utkommer hösten 2008

”En sked för 
morbror Fred”
Jenny Jejlid

Utgivningsår 2007

Förlag: Ord & tanke

ISBN: 978-91-633-1586-2

Jenny Jejlid och Maud 
Deckmar beskriver hur 
det är att leva med en 
svårt funktionshindrad 
bror, respektive son.

Maud Deckmar.
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Vi har två adoptiv-
barn, en pojke som är 

åtta år och en flicka som är 
fyra år. Vi är mycket glada 
och stolta över våra mycket 
efterlängtade barn. Barnen 
kom till oss när de var åtta 
respektive elva månader 
gamla. Båda har vistats på 
barnhem från födelsen. De 
var båda små för sina åldrar 
och klart understimulerade 
när de kom till oss men vår 
son hämtade mycket snabbt 
igen både vikt och utveck-
ling. 

För vår dotter däremot, 
som var äldre när hon kom 
till oss, har det tagit längre 
tid. Hon är fortfarande 
försenad i sin utveckling 
och framför allt är hennes 
talutveckling mycket sen. 
Det som bekymrar oss 
mest är dock att hon 
fortfarande äter så dåligt, 
vill sova fastklängd på mig, 
är gnällig och att hon 
sällan är riktigt nöjd. 

Pappa duger inte för att 
hjälpa till vid maten eller 
för att klä på eller av eller 
läsa saga. Det känns som 
att hon suger musten ur 
mig. Jag vet inte hur jag 
ska orka. Jag är orolig och 
trött.

”Orolig mamma”

Adoptivbarn är verkligen 
mycket efterlängtade och 
välkomna barn. Längtan och 
drömmar blandas med 
frustration över att det tar så 
lång tid innan alla formalite-
ter är avklarade. Du beskri-
ver en situation som inte är 
ovanlig bland adoptivföräld-
rar och där ni föräldrar 
behöver någon att ventilera 
er oro med. Adoptivbarn har 
haft mycket olika start i livet. 
Den biologiska moderns 
situation liksom barnhems-
miljön och barnhemsvistel-
sens längd varierar. Många 
faktorer påverkar barns 
utveckling. 

Er dotter har stort behov 
av trygghet och närhet och 
har valt ut dig som den 
viktigaste personen. Det 
känns säkert underbart att 
vara så betydelsefull för sitt 
barn, men också krävande 
för som du skriver ”hon 
suger musten ur mig”. Mat 
och sömn är områden där 
barn tydligt signalerar när de 
är oroliga, otrygga eller inte 
nöjda. Barn som är kinkiga i 
maten är också provocerande 
för föräldrar. Matsituationen 
blir pressande och ätandet 
kan lätt utvecklas till att bli 
en maktkamp. Maten och 
ätandet är för de flesta 
förknippat med mättnad, 
njutning och med trevlig 
social samvaro. Men för er 
dotter har förmodligen inte 
matsituationen det första lev-
nadsåret var lustfylld och 
trevlig. 

Rekommendationen är att 
ni via BVC eller Barnsjuk-
vården ber om en bedöm-

ning av er dotter, både vad 
gäller hennes utvecklingsför-
sening och hennes beteende. 
Ni föräldrar är dessutom i 
behov av att tillsammans 
med någon professionell få 
möjlighet att diskutera, få 
tips, råd och hjälp att hitta 
strategier för hur ni kan 
stimulera, träna och förhålla 
er till henne i de vardagssitu-
ationer du beskriver.

Vår son Kalle insjuk-
nade med en hjärntu-

mör när han var åtta år 
gammal. Efter operation 
och behandling går han 
numera på allt glesare 
kontroller. Vi gläds åt att de 
långa och påfrestande 
sjukhusvistelserna är över 
(hoppas vi i alla fall) och 
försöker att se framåt. Kalle 
är nu 12 år och ska börja 
klass 6. Han har missat 
mycket i skolan och gått om 
en klass.

Nu skall vi tillbaka till 
vardagen, men Kalle är en 
annan Kalle än den kille vi 
hade under åtta års tid. Han 
ser ut som vilken12-åring 
som helst, men har mycket 
svårt att hänga med i skolan 
och blir snabbt trött när 
han jobbar. Kalle är utanför 
i kamratgruppen, får 
utbrott både i skolan och 
hemma. Vi förstår att han 
har det jobbigt, men det har 
vi föräldrar och hans två 
syskon också. 

Hälsningar från Kalles 
föräldrar som tacksamt 
emotser kommentarer.

I din fråga finns en mening 
som säger så mycket ”Kalle är 
en annan Kalle än den kille vi 
hade under åtta års tid”. Ni 
har under många år haft en 
frisk son, syskonen haft en 

Ågrenskas experter ger svar på frågor om barn med sällsynta funktions-
hinder. Psykolog Helena Moss svarar på frågor om hur man kom-
mer tillbaka till vardagen efter svåra operationer och behandlingar. 

Hon ger också råd till en orolig mamma som inte 
vet hur hon ska orka.

”DET BLIR INTE LÄTT FÖR KALLE ATT KOMMA 
TILLBAKA TILL SKOLKAMRATERNA. HAN HAR 
HELT ANDRA ERFARENHETER ÄN DE HAR.”

?

?

Vår kille ser ut som vilken 

12-åring som helst men blir 

snabbt trött och har svårt att 

hänga med.                 Foto: Istock

Helena Moss
Psykolog
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frisk bror och Kalle själv har 
varit frisk och utvecklats 
såsom sina jämnåriga. Att 
insjukna i en svår sjukdom 
och sedan förändras kanske 
både i inlärningsförmåga och 
beteende är något alldeles 
speciellt och innehåller andra 
sorger, reaktioner och annan 
oro än när funktionshindret 
eller sjukdomen funnits 
sedan födelsen. Både ni och 
Kalle själv ska lära känna en 
ny pojke som också till stor 
del är samma pojke som 
tidigare. Det är en komplice-
rad sorgeprocess för hela 
familjen. Glädjen över att 
han tillfrisknat grumlas av att 
han förändrats. Ni känner 
inte riktigt igen honom och 
Kalle känner inte igen sig 
själv han heller. 

Min förhoppning är att ni 
via sjukhuset fått informa-
tion och stöd under behand-
lingar och sjukhusvistelser 
och att ni även senare kan 

återkomma till dessa kontak-
ter. När väl det akuta är över 
och uppföljningarna glesar 
ut önskar ibland både barn 
och föräldrar lämna allt det 
jobbiga bakom oss, gå vidare. 
Alla är så glada över att slippa 
sjukhuset. Men i vardagen 
kommer fler och fler situa-
tioner som gör att allt inte är 
över. Oron över att sjukdo-
men skall återkomma finns, 
oron för konsekvenser både 
nu och på sikt är stark. 

För Kalle själv är det inte 
lätt att återkomma till skola 
och kamrater. Han har 
förändrats och gjort helt 
andra erfarenheter i livet än 
hans jämnåriga. Han har inte 
bara missat vad gäller 
skolarbetet, kommit efter i 
inlärningen utan också 
missat sociala erfarenheter. 
Han går om en klass vilket 
förmodligen är utmärkt för 
att inte pressa honom för 
hårt i inlärningssituationen. 

Av ditt brev framgår också 
att Kalle har inlärningssvårig-
heter och lätt blir uttröttad. 
Koncentrations- och minnes-
funktioner kan också vara 
förändrade liksom förmågan 
att orka, hålla fokus en längre 
tid. I den nya klassen har Kalle 
också kommit ifrån sina 
gamla kamrater och skall 
etablera nya relationer. Kalle 
behöver mycket stöd från 
vuxna på skolan för att hitta 
rätt i samspelet med kamrater, 
för att inte göra fel och hamna 
utanför.  

Både barn och föräldrar 
behöver fortsatt mycket stöd 
när väl det akuta skedet är 
över. Nu ska både ni och 

Kalle hitta fram till en väl 
fungerande vardag. Stöd 
behövs både via sjukvård 
och, om behov finns, även av 
barn- och ungdomshabilite-
ringen samt via skolan.  
Dessutom rekommenderas 
Barn cancerföreningens läger 
för barn och familjer. Detta 
är mycket uppskattat och ger 
både barn, föräldrar och 
syskon möjlighet till samtal, 
stöd och trevliga gemensam-
ma upplevelser. Där ges 
möjlighet att träffa andra 
familjer med liknande 
erfarenheter. Behovet av att 
bli bekräftad i sina tankar 
och känslor finns bland alla 
familjemedlemmar.  ●

Vi har en son på fem 
år. Han har inte 

kunnat vistas på dagis på 
grund av mycket hög 
infektionskänslighet. Vi har 
försökt några gånger, men 
han blir så sjuk av en vanlig 
förkylning att vi måste in på 
sjukhus varje gång. 

Han har en mycket 
ovanlig diagnos, han kan till 
exempel inte gå eller prata. 
Men tar sig fram i sin gåstol 
och är känslomässigt 
mycket kommunikativ. Han 
kommunicerar även med 
ljud och kroppsspråk och 
lär sig hela tiden nya saker 
utifrån sina grundförutsätt-
ningar. Han är inte autis-
tisk, är dock ej bedömd vad 
gäller utvecklingsnivå. Som 
förälder ser jag att han 
befinner sig runt ett års 
ålder utvecklingsmässigt, 
iallafall på vissa plan. 

Det enda sättet för 
honom att träffa andra 
barn är att vara utomhus på 

dagisgården, i 
sandlådan eller i 
gungorna. 

Jag har funderat 
på att han missar 

någon form av 
pedagogisk målsättning 
utifrån hans behov. Stöd-
samordnaren sa senast att 
han skulle fortsätta vara 
utomhus på gården tills 
han blir sju år, sedan får 
man lösa skolfrågan. Hans 
infektionskänslighet växer 
inte bort, den hör till 
grunddiagnosen. Just nu 
har ju vår son ingen plane-
ring  angående vad försko-
lan ska ge honom, annat än 
att han får titta på andra 
barn utomhus. Vi har inte 
heller fått någon hjälp från 
habiliteringspedagog, 
annat än gamla leksaker. 

Ska vi föräldrar hitta på 
vad han behöver lära sig? 
Kunde man inte löst det så 
att en förskolepedagog 
kunde ha kommit hem till 
oss eller blir frågan aktuell 
först när vår son fyller sju år? 

Jag som förälder vet ju 
inte hur jag ska lägga upp en 
”läroplan” för vår son. 
Enligt LPFÖ 98 (Läroplan 

för förskolan) ska varje barn 
utvecklas individuellt 
utifrån sina förutsättningar 
och få stöd avseende kom-
munikation, språk med 
mera. Är det meningen att 
habiliteringen ska stå för 
det? På vilket sätt i så fall? 
Ska vi själva köpa in data-
program och planera hur vi 
ska träna honom i kommu-
nikation, sång och lek? 
Förutom det ska vi ju också 
sköta hans allmänna dagliga 
aktiviteter, motorisk 
träning, medicinering osv. 

Vi har bara avlösare åtta 
timmar i veckan just nu, det 
känns som att man måste ha 
åtta armar och helst lika 
många huvuden för att orka 
med alla roller man ska 
inneha som förälder. Jag 
mailade till Skolverket, men 
fick inget svar...

Anna

Vad sonen behöver är i första 
hand en plan över hur han 
ska ges bästa möjliga stöd för 
sin utveckling samt hur 
familjen ska stödjas. 

I förskolans styrdokument 
finns inte rätten till åtgärds-
program utan det är först när 

barnen börjar skolan som de 
måste upprättas. Visserligen 
sägs att alla barn i förskolan 
ska få stöd för sin utveckling 
men kravet på plan för det 
finns inte. 

Jag föreslår istället att 
familjen begär en individuell 
plan enligt LSS. Jag gissar att 
den avlösning ni har är en 
insats enligt LSS och då har 
ni ju rätt till en individuell 
plan. Planen begärs hos LSS-
handläggaren. 

När planen ska upprättas 
bör alla berörda (eller 
representanter) från de olika 
verksamheter som är viktiga 
för familjen delta, förutom 
LSS-handläggaren till 
exempel förskolepedagog, 
förskolechef, stödsamordna-
ren, habiliteringen, sjukvår-
den och familjens privata 
nätverk. Planen ska syfta till 
att bestämma vilka som är 
ansvariga för stödinsatser 
samt hur dessa ska samord-
nas. ●

”Nu ska vi tillbaka till vardagen men 
vår son är idag en helt annan 
kille än den vi hade under åtta år 
med operationer och behandlingar.”

KRÄV ATT FÅ EN INDIVIDUELL PLAN 
BÄSTA RÅDET TILL BEKYMRAD FÖRÄLDER

Annika Nyström Karlsson
Handikappförbunden

”Är det vi föräldrar som 
själva ska hitta på vad 
han behöver lära sig?”

?
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RRRRSå hjälper 
du ditt barn 
att börja 
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u och ditt barn har just 
tittat på en spännande 
fotbollsmatch på teve 
och du vet att han eller 
hon hyser samma dröm-
mar som många andra 

pojkar och flickor om att vara en del av 
ett lag och kanske till och med göra mål, 
bli omkramad och gratulerad. Samtidigt 
vet du att hindren som måste övervinnas 
för att faktiskt nå dit, eller ens få en chans 
att prova på, är större för ditt barn än för 
många andra. 

Idrotts-Sverige är ett finmaskigt och 
vidsträckt nät av föreningar och för-
bund. Ett nät som har goda chanser att 
fånga upp ditt barns önskemål. Men var 
ska du börja leta, och hur? Föräldrakraft 
har tagit hjälpa av Leif Thorstensson på 
Sörmlands handikappidrottsförbund 
och  Helene Stjernlöf, informationschef 
på Svenska handikappidrottsförbundet.

Att testa alla idrotter 
är en omöjlighet. Vilken 
idrott ska mitt barn 
prova på?
– Jag anser att det finns några basidrotter 
som är bra att prova på. Med basidrotter 

menar jag att de innehåller möjligheter 
till både konditionsövningar och teknik-
övningar. Jag tänker i första hand på fri-
idrott. Simning är också bra att prova på 
av två skäl, det är viktigt för alla att lära 
sig simma och alla utvecklar sin rörlig-
het i vattnet, säger Leif Thorstenson. 

– Det kan också vara bra att prova på 
någon form av lagidrott då de innehåller 
så många ingredienser som är värdefulla i 
livet. Man lär sig att göra ett jobb tillsam-
mans. Är man rullstolsburen så är rull-
stolsinnebandy oftast mest tillgängligt. 
Rullstolsbasket är en mer etablerad idrott, 
men för att börja med rullstolsbasket 
måste man övervinna fler svårigheter på 
vägen, bland annat bör man ha en speciell 
rullstol – också måste man orka upp till 
korgen, säger Leif Thorstenson.

Var hittar jag nyckel-
personer och föreningar 
att kontakta?
– Om det finns en aktiv verksamhet i när-
heten där du bor så ska du kontakta den. 
Annars kan du kontakta handikappi-
drottsförbundet i ditt distrikt, där kan 
man ge svar på vad det finns för aktivite-
ter i ditt område, säger Leif Thorstenson. 

Det finns också möjligheter att starta 
nya aktiviteter.

– Är man en grupp med låt oss säga 
tio personer som vill starta något så kan 
man få stöd att komma igång. Vi tar 
emot med öppna armar och kommer att 
försöka underlätta att få igång en verk-
samhet, säger Leif Thor stenson.

– Utifrån den karta vi har på vår hem-
sida kan man se vad det finns för idrot-
ter. På vår hemsida kan du hitta kontakt-
uppgifter till de olika distrikten. Hos oss 
finns även idrottskonsulenter som an-
svarar för olika idrotter, säger Helene 
Stjernlöf. 

Mitt barn vill ta del i en 
lagsport. Vilka alternativ 
fi nns?
– Det beror på vilken funktionsnedsätt-
ning det har. För barn med rörelsehin-
der finns innebandy, kälkhockey, rull-
stolsrugby och rullstolsbasket. För syn-
skadade finns goalball. För de med ut-
vecklingsstörning finns fotboll och 
innebandy hos oss, men på Special 
Olympics finns fler idrotter, se www.spe-
cialolympics.se, berättar Helene Stjern-
löf.

– Egentligen är det bara fantasin som 
sätter gränser för vilka lagidrotter som 
man kan hitta på. Man kan knuffa en 
boll med rullstol för att komma igång. 
Vi vill mana folk till att hitta på aktivi-
teter själva, och här är umgänget mellan 
föreningar viktigt, säger Leif Thor sten-
son.

– Gruppen med utvecklingsstörning 
är större och där finns fler möjligheter. 
Lärare och assistenter ute på särskolor-
na brukar dessutom vara positiva till att 
samordna aktiviteter, säger Leif Thor-
sten son.

Ett besök hos en lokal idrottsförening kan bli ett 
minne för livet. Vad kan du som förälder göra för 
att öka ditt barns chans att komma i kontakt med 
en aktivitet som hon eller han fattar tycke för och 
kan utvecklas med? Här låter vi två experter svara 
på några vanliga frågor.

Text: Mikael Nyberg
mikael.nyberg@faktapress.se

D
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Vad gör jag om mitt 
barn vill prova på en 
idrott som inte fi nns i 
 närområdet?
Vill ditt barn till varje pris prova på en 
idrott som inte finns där du bor måste 
du söka den i granndistriken eller ännu 
längre bort. Men alltför långa resor blir 
tröttsamma, och kostsamma, i längden. 
På handikappidrottens utvecklingscen-
trum har man under en tid försökt un-

derlätta för personer med funktionshin-
der att träffa andra personer med lik-
nande intresse genom att rekrytera från 
ett större område än det område som 
den lokala föreningen förmår nå. 

Med läger och andra möjligheter till 
att prova på har man lyckats samla grup-
per inom bland annat skytte och startat 
aktiviteter som visat sig bli varaktiga. 

Men stödet har inte blivit lika bra som 
man har hoppats. 

– Vi hoppades på LSS-lagstiftningen. 
Jag kan känna en beskvikelse över ande-
meningen i den lagen. Men vi uppmunt-

rar alla att söka stöd för de merkostna-
der som ökade resor innebär, säger Leif 
Thorsten son. 

Kan man få ekonomiskt 
stöd för att idrotta?
– Barn och ungdomar får, tror jag, oftast 
en rullstol som de kan idrotta i. Men bol-
lar och klubbor, som föräldrar till andra 
idrottande barn och ungdomar får skaf-
fa på egen hand, kan och bör vi hel-
ler inte kräva. Det är viktigt att vi 

”Föräldrar ska inte vara alltför försiktiga. Ta med barnen på en massa 
olika saker!”
Elvira Kivi, världsmästare judo

Sju personer som alla, på olika sätt, intygar värdet av att syssla med idrott. Judovärldsmästaren Elvira Kivi, simmaren Anders Olsson och basketspelaren Tomas 

Åkerberg har alla försökt förmedla i Föräldrakraft hur mycket idrotten betytt och betyder för dem, inte minst ur ett socialt perspektiv.  Jelena Ostojic , nedre raden 

i mitten, tycker om att spela basket och vet hur det känns att utestängas från skolidrott. Nedre raden till höger ses David och mamma Ann Damberg på luftgevärs-

skytteläger där de får instruktioner av världsrekordhållaren Jonas Jacobsson.  David har i skyttet funnit en hobby han trivs och fortsatt med.

FK_0804_s78_guide_idrott_v05.ind79   79FK_0804_s78_guide_idrott_v05.ind79   79 08-08-16   19.11.1208-08-16   19.11.12



80 FÖRÄLDRAKRAFT # 4, 2008

visar att vi förstår den gränsdrag-
ningen, säger Leif Thorstenson.

Finns det prova på-
 dagar? Hur kan jag få 
reda på när de hålls och 
var, samt vilka som är 
välkomna?
– Centralt från  förbundet anordnas inga 
prova på-dagar. Av och till har idrottssko-
lor pågått i olika omgångar ute i landet. 
Återigen är det distrikten som har koll på 
när dessa sker, säger Helene Stjernlöf.

– Vi har nästan slutat att anordna och 
bjuda in till enskilda prova på-dagar där-
för att så få brukar komma. Det har visat 
sig bättre att anordna prova på-verksam-
heter tillsammans med andra organisa-
tioner som RBU och FUB, säger Leif 
Thorstenson.

För information om eventuella prova 
på-dagar kontaktar du förbundet i ditt 
distrikt. För lägerverksamhet kan du 
även vända dig till handi kappidrottens 
utvecklingscentrum i Eskilstuna.

Bör jag försöka påverka 
mitt barn att prova på 
idrotter där jag tror att 
han eller hon kan pre-
stera jämförelsevis bra? 

Föräldrakraft har tidigare varit i kontakt 
med bland andra bordtennisvärldsmäs-
taren Josefin Abrahamsson och hon be-
rättade att det var ett lyft för henne att 
komma i kontakt med bordtennis där 
hon fick chans att göra något som hon 
var bra på och kunde hävda sig i. Hon 
hävdar även att hennes svaga sida, i hen-
nes fall ena armen, tränades även om 
hon inte jobbade med fokus just på den.

Men den här frågan har självklart ing-
et entydigt svar. Idrott handlar till stor 
del om att ha roligt, att röra sig och att 
klara nya utmaningar. Det är nog bra att 
träna också svaga sidor, men priset får 
inte vara hur högt som helst. Om det le-
der till att ditt barn tappar lusten har du 
sannolikt gått för långt.

– Jag har en kollega som nyligen sa till 
sin sjukgymnast att ’du pratar bara om 
allt jag inte kan’. Det är självklart inte ro-
ligt. Men det finns å andra sidan ingen 
genväg, man måste jobba även med sina 
svaga sidor, säger Leif Thorstenson. 

– Det är självklart roligare att hålla på 
med en idrott som man har goda förut-
sättningar för. Jag tycker nog att man ska 
prova på fler idrotter. Det kan finnas 

många skäl till att barnet inte tycker att 
en viss sport är kul. Kanske gillar barnet 
att spela bordtennis, men om han eller 
hon kommer hem och säger att ’i klub-
ben finns bara gamla gubbar’, så är det 
inte idrotten i sig som barnet inte upp-
skattar, säger Helene Stjernlöf.

Dessutom kan nivåanpassning inne-
bära att svåra situationer uppstår.

– Ibland placeras barn med funktions-
hinder, som deltar i verksamheter i vanli-
ga idrottsföreningar, bland yngre barn för 
att hamna i rätt nivå. Det bör man vara 
uppmärksam på då det kan uppfattas 
som svårt och innebära en tung situation. 
Men jag vill också understryka att inte-
greringen i vanliga föreningar ofta går 
bra, men att det kräver engagemang från 
föräldrarna, säger Leif Thorstenson.

Ska jag uppmuntra mitt 
barn att fortsätta trots 
att det ständigt tröttnar?
– Någon form av uthållighet tycker jag 
att man bör ha. Ju bättre man blir, desto 
roligare. 

Skälet till att ditt barn tröttnar igen 
kan vara ett annat än idrotten i sig.

– Det kan vara så att man känner sig 
utanför och ensam i början, säger Helene 
Stjernlöf.

Jag är rädd att mitt barn 
ska göra sig illa. Bör jag 
därför välja idrotter som 
jag tycker verkar mindre 
riskfyllda?
– Jag tror att man måste våga se sitt barn 
som något annat än en kristallvas, säger 
Leif Thorstenson.

– Idrott handlar ofta om att tänja grän-
ser, om man inte ger sig på något som 
man inte klarat tidigare får man inga blå-
märken, men å andra sidan tar man sig 
ingen vart, säger Helene Stjernlöf.

Föräldrakraft har tidigare intervjuat 
världsmästaren i judo, Elvira Kivi, som 
provade på flera idrotter i barn- och 
ungdomsåren och hon ger uttryck för 
en mycket stor tacksamhet över att 
hennes mor tog med henne på många 
verksamheter och lät henne prova på. 

Och de tips som framstående idrot-
tare lämnat till föräldrar och barn i ti-
digare intervjuer i Föräldrakraft har 
nästan uteslutande handlat om vikten 
att prova på, att ge barnen en chans att 
testa.

Vilka idrotter är mest 
skadedrabbade?
– Förslitningsskador är vanliga för de som 
sitter i rullstol då armar och axlar och 
rygg jobbar både för att ta sig fram och 
för att idrotta, säger Helene Stjern löf.

Kan jag kräva av skolan 
att mitt barn ges möjlig-
heter att prova på olika 
idrotter?
Skolan erbjuder i bästa fall viss prova på-
verksamhet. Om den fullföljer sitt upp-
drag ska den ge alla chans till idrott, varje 
vecka. Men som förälder kan du inte för-
lita dig på skolan, och att den följer läro-
planen. Många elever med funktionsned-
sättningar utestängs mer eller mindre 
konsekvent från idrott i skolan (se 
Föräldrakraft nr 3, 2008). 

– I läroplanen står om smörgåsbordet 
av aktiviteter som alla ska få prova på. 
Det gäller självklart även ungdomar med 
funktionsnedsättningar. Och det är än-
nu viktigare att just den gruppen får 
chans att prova på i skolan, eftersom 
hindren för dem att prova på andra sätt 
är så mycket fler och högre, säger Leif 
Thorstenson.

– Alla ska ha rätt till idrott i skolan, 
men vi vet att det inte ser ut så, säger 
Helene Stjernlöf. ●

Fortsättning från förra sidan

Helene Stjernlöf, Svenska 

handikappidrottsförbundet.
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Idrottare med 

röreslsehinder finns 

bland annat inom:

Alpint 

Boccia 

Bordtennis 

Bänkpress

Elhockey 

Friidrott 

Innebandy 

Judo 

Kälkhockey 

Längd-skidskytte 

Mattcurling

Orientering

Ridning 

Rullstolsdans 

Rullstolsrugby

Segling 

Simning 

Sportskytte 

Varpa

Idrottare med 

synskador:

Alpint 

Boccia 

Friidrott 

Goalball 

Judo 

Längd-skidskytte 

Mattcurling 

Showdown 

Simning 

Sportskytte

Vattenskidor

Idrottare med 

utvecklingsstörning: 

Alpint 

Bordtennis 

Boccia 

Fotboll 

Friidrott

Golf 

Innebandy 

Judo 

Längdskidor 

Mattcurling 

Simning 

Sportskytte

31 idrotter för ditt barn

Fakta idrotter för alla

Svenska Handikappidrottsförbundet 
når du på www.handikappidrott.se, tel 08-6996000 

De lokala distriken når du på:
Blekinge Handikapp IF, tel 0457-20704    

Bohuslän-Dals Handikapp-IF, tel 0522-32400

Dalarnas Handikapp-IF, tel  023-45465

Gotlands Handikapp-IF, tel 0498-207050

Gästrike-Hälsinge Handikapp-IF, tel 065112234

Göteborgs Handikapp-IF,  031-431893

Hallands Handikapp-IF, 035-157720

Jämtland-Härjedalens Handikappidr.förb, tel 063-133080

Norrbottens Handikappidrottsförbund, tel 0920-434211

Skånes Handikappidrottsförbund, tel 040-6005925

Smålands Handikapp-IF, tel 0495-12514

Stockholms Handikapp-IF, tel 08-525 085 50

Södermanlands Handikappidrottsförbund, tel 016-160900

Upplands Handikappidrottsförbund, tel 018-277034

Värmlands Handikappidrottsförbund, tel 054-132800

Västerbottens Handikappidrottsförbund, tel 090-175425

Västergötlands Handikappidrott, tel 0500-447798

Västernorrlands Handikapp-IF, tel 0611-23463

Västmanlands HIF, tel 021-350550

Örebro Läns Handikappidrottsförbund, tel 019-175576

Östergötlands Handikappidrottsförbund, tel 013203324     

Fler idrotter hittar du på:
Special Olympics, www.specialolympics.se     

Här hittar du ditt distrikt

Alpin skidåkning
Oavsett om du har ett rörelsehinder, 

en synskada eller en utvecklings-

störning kan du tävla och träna alpin 

skidåkning.

Sätten att ta sig ner för backen för 

åkare med rörelsehinder varierar. Du 

kan använda sitski kombinerad med 

kryckstavar eller skicart. 

Åkare med synskador kan ta sig 

ner med hjälp av en ledsagare.

Kontakt: Den lokala föreningen 

eller ditt distrikt inom SHIF.

Du kan även besöka Totalskid-

skolan på www.totalskidskolan.z.se

Biljard
Biljard kan spelas av de flesta men 

detaljerad information för personer 

med funktionshinder saknas på 

Svenska biljardförbundets hemsida. 

Ring förbundet för mer information! 

Kontakt: Svenska biljardförbundet,  

www.svenskabiljardforbundet.se

Telefon vard 9-12: 0705-48 56 50

Boccia
Alla kan spela boccia, som liknar 

boule. Inomhus används sandfyllda 

läderklot och utomhus träklot. 

Idrotten passar mycket bra att utöva 

även om du har ett gravt handikapp. 

Bland de idrotter som sorterar under 

SHIF är Boccia en av de största.

Boccia utövas av spelare med 

rörelsehinder, utvecklingsstörning 

eller synskada.

Kontakt: Den lokala föreningen 

eller ditt distrikt inom SHIF. 

Bowling
Bowling är en sport för alla. Till 

största delen består utövarna av 

personer med något förståndsmäs-

sigt funktionshinder men förhopp-

ningarna från förbundet är att fler 

och fler med andra funktionshinder 

ska ansluta sig till verksamheten.

Kontakt: Svenska bowlingförbun-

de. På www.swebowl.se finns en 

länk i vänsterkanten som heter 

Handikappbowling.

Ordförande i handikappkommittén 

är Ing-Marie Billgren, som du når på 

telefon 0455-38 50 09.

Bågskytte
Bågskytte kan utövas av de flesta, 

men detaljerad information om 

möjligheter för personer med 

funktionshinder saknas på 

förbundets hemsida. 

Kontakt: Svenska bågskytteför-

bundet, www.bagskytte.se

Förbundet ser helst att frågor 

kommer via mejl, kontaktperson på 

kansliet är Gullimar Åkerlund som du 

når på telefon 060-570130.

Bänkpress
Bänkpress följer styrkelyftningens 

bänkpressmoment. I vissa fall tillåts 

lyftaren fixeras vid bänken.

Bänkpress utövas enbart av 

personer med rörelsehinder. Ingen 

klassindelning förekommer förutom 

viktklasser.

Kontakt: Den lokala föreningen 

eller ditt distrikt inom SHIF.

Curling
Curling kan utövas av personer med 

funktionshinder. Informationen är 

sparsam på förbundets hemsida. Vi 

föreslår att du ringer kansliet!

Kontakt: Svenska curlingförbun-

det, www.curling.se

Tel: Håkan Sundström, general-

sekreterare, 08-683 30 16

Cykel
Tävlande med funktionshinder delas 

in i fyra grupper: CP, Handbike, LC 

och synskadade. 

Synskadade använder tandemcy-

kel, piloten får inte ha varit proffs. 

Kontakt: Svenska cykelförbundet, 

www.scf.se, eller mejla Hans Falk på 

hansfalk@scf.se.

Elhockey
Elhockey är en lagsport lämplig för 

muskelsvaga. Föräldrakraft har 

träffat utövare och kan konstatera 

att sporten genomsyras av skickliga 

utövare som, liksom sina ledare, 

brinner för sin sport. Förutom i 

Stockholm finns elhockey i 

Eskilstuna, Malmö och på Gotland.

Kontakt: På IFAH  Stockholm, 

www.ifah.se, finns information om 

sporten. Du kan också ringa Staffan 

Johansson på telefon 08-525 08 557. 

Fotboll
En lämplig lagsport om du har en 

utvecklingsstörning. Det svenska 

seriespelet är spritt i hela landet och 

spelas i sjumannalag. Spelet följer 

helt Svenska fotbollförbundets 

regler.

Kontakt: Den lokala föreningen 

eller ditt distrikt inom SHIF.

 

Friidrott
Oavsett om du har ett rörelsehinder, 

en synskada eller en utvecklings-

störning kan du tävla och träna 

friidrott. Friidrott skiljer sig inte i 

någon större utsträckning från 

friidrott för personer utan funktions-

hinder. För rullstolsburna idrottare 

ersätts löpgrenar av rullstolskörning.

Kontakt: Den lokala föreningen 

eller ditt distrikt inom SHIF.

Goalball
En bra lagsport om du har en 

synskada. Goalball spelas inomhus 

på en plan som är stor som en 

volleybollplan. Alla spelare bär 

bindel för ögonen för att förutsätt-

ningarna ska vara lika. Bollen 

innehåller en bjällra för att spelarna 

ska kunna veta var den är, i vilken 

riktning den rör sig och med vilken 

hastighet.

Kontakt: Den lokala föreningen 

eller ditt distrikt inom SHIF.

Golf
Inom Svenska golfförbundet 

arrangeras numera tävlingar för 

personer med funktionshinder. 

Förbundet skriver på sin sajt 
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för funktionshindrade att 

”inom golfen har alla, oavsett 

ålder, kön, funktionshinder, kunskap 

eller erfarenhet, lika stor behållning 

av den gemenskap och utmaning 

som erbjuds”. Bland annat finns en 

nystartad tour som vänder sig till 

spelare med någon form av 

utvecklingsstörning.

Kontakt: Svenska golfförbundet 

har en separat sajt: handigolf.golf.se

Mejla helena.brobeck@sgf.golf.se

Kansliet: 08-622 15 00

Innebandy
En lättillgänglig idrott om du har 

utvecklingsstörning eller ett 

rörelsehinder. Innebandy spelas i 

princip på samma sätt som 

innebandy för personer utan 

funktionshinder. Seriespel förekom-

mer i de flesta delarna av landet.

Idrotten är på frammarsch.

Kontakt: Den lokala föreningen 

eller ditt distrikt inom SHIF.

Judo
Judo kan utövas av personer med alla 

typer av funktionsnedsättningar. Snart 

tillkommer en klassindelningen för 

personer med rörelsehinder.

Kontakt: Den lokala föreningen 

eller ditt distrikt inom SHIF.

Kälkhockey
Kälkhockey utövas av personer med 

rörelsehinder och spelas i princip 

med samma regler som ishockey. 

Skillnaden är bland annat att 

spelarna sitter i en kälke och har två 

dubbförsedda klubbor, som också 

används som stavar.

Kontakt: Den lokala föreningen 

eller ditt distrikt inom SHIF.

Längdskidor-skidskytte
Oavsett funktionshinder kan du tävla 

och träna längdskidor.

De nordiska grenarna består av 

längdåkning och skidskytte. I längd 

tävlas det i både klassisk och fri stil. 

Skidåkare med synskador använder 

sig av ledsagare. Skidåkare med 

förlamningsskador åker sitski.

I skidskytte är skjutavståndet tio 

meter och man använder luftvapen. 

Skidskyttar med synskador skjuter 

med elektroniska gevär som avger en 

ljudsignal som varierar i frekvens 

beroende på hur nära mitten du siktar.

Kontakt: Den lokala föreningen 

eller ditt distrikt inom SHIF.

Mattcurling
Alla grupper kan spela mattcurling. 

Mattcurling spelas på en nålfiltsmat-

ta och det gäller att få stenen 

närmast boets mitt. Kontakt: Den 

lokala föreningen eller ditt distrikt.

Orientering
I precisionsorientering kan alla delta, 

oavsett kön, ålder och rörelseförmå-

ga. Man tävlar i gemensamma klasser 

i lättframkomlig terräng, det vill säga 

stigar och vägar som är framkomliga 

för såväl rullstol som barnvagn. Den 

som behöver hjälp, till exempel av en 

påskjutare, kan få det. Banlängden är 

vanligtvis 2-3 km och maximitiden är 

väl tilltagen. Förflyttningen räknas 

inte in i tidtagningen.

Kontakt: Svenska orienteringsför-

bundet, www.orientering.se, i 

vänstermenyn hittar du länken 

Precisionsorientering.

Mejla: lars.greilert@orientering.se

Kansliet: 08-587 720 00 

Ridning
Inom Svenska Ridsportförbundets 

medlemsklubbar finns en stor 

handikappverksamhet. Majoriteten 

av de cirka 4 000 aktiva har ett 

kognitivt funktionshinder och ofta 

ett eller fler tilläggshandikapp. 

Ridsport ger även cirka 1 500 

rörelsehindrade, drygt 100 

hörselskadade och lika många 

blinda och synskadade ryttare 

möjlighet till en aktiv fritid.

Ridning för ryttare med funktions-

hinder bedrivs antingen som 

fritidsridning eller terapiridning.

Kontakt: Svenska ridsportförbun-

det, www2.ridsport.se. 

Under länken Ridskolan till 

vänster når du länken Handikapp.

Förbundet har en handikapp-  och 

utbildningskonsulent, Helena 

Hagberg, som du når på telefon 

0709-79 56 19, eller mejl: helena.

hagberg@ridsport.se.

Rodd
Organiserad rodd för personer 

med funktionshinder kan delas 

upp i två kategorier. En första 

kategori är de som vill satsa och 

tävla på nationell och internatio-

nell nivå. Ansvarig för verksamhe-

ten är Pär-Erik Hedman. 

Den andra kategorin handikapp-

roddare är de som i första hand ror för 

rekreation, gemenskap och 

naturupplevelser. Ansvarig är Lasse 

Feltdblad. 

  Kontakt: Svenska roddförbundet, 

www.roddsverige.nu. Under rubriken 

Verksamhet hittar du länken 

Handikapp.

Kansliet når du på: 08-699 64 35  

Rullstolsbasket
Den kanske mest etablerade av 

lagsporterna för rullstolsburna. 

Kontakt: Svenska basketboll-

förbundet, www.basket.se

Kansli i Idrottens Hus: 08-699 60 00

Rullstolsdans
Rullstolsdans är en paridrott, där 

minst en av dansarna är brukare av 

rullstol. Duodans kallas det om båda 

dansarna sitter i rullstol.

Kontakt: Den lokala föreningen 

eller ditt distrikt inom SHIF.

Rullstolsrugby
En bra lagidrott om du har en hög 

förlamningsskada. Rullstolsrugby är 

en idrott där spelarna har funktions-

nedsättningar i alla fyra extremiteter. 

Spelet genomförs på en yta 

motsvarande en basketplan. Varje 

lag har fyra spelare på plan. Varje 

spelare har en klassificeringspoäng 

beroende på grad av förlamning – ju 

mindre rörlighet desto lägre siffra. 

Det är tillåtet med stolskontakt vilket 

gör att det smäller friskt under en 

match.

Kontakt: Den lokala föreningen 

eller ditt distrikt inom SHIF.

Rullstolstennis
En fartfylld idrott som sprider sig 

över landet. 

Kontakt: Gå in på www2.tennis.

se/Rullstol/index.htm, eller ring Jan 

Hartman på telefon 08-53251790 

eller 070-6974670.

Segling
Seglare är personer i alla åldrar, 

kvinnor som män och personer med 

funktionshinder.  Segling för 

personer med funktionshinder 

utövas idag på flera platser och i 

olika former ute i landet. 

Kontakt: På Svenska seglarför-

bundet, www.svensksegling.se, 

hittar du Börja segla/Seglare med 

funktionshinder i menyn upptill.

Mejla: emma@skotahem.com 

eller ring kansliet: 08-459 09 90  

Showdown
Showdown är en fartfylld idrott för 

dig som har en synskada. Showdown 

spelas en mot en på ett bord som är 

lite större än ett pingisbord där målet 

är att få ner en boll i motståndarens 

mål med hjälp av en racket. 

Ögonbindel används för att ge alla 

spelare samma förutsättningar. 

Bollen är utrustad med blykulor, 

vilket gör att det med hjälp av 

hörseln går att lokalisera bollens 

läge på spelbordet.

Idrotten vänder sig enbart till 

spelare med synskador.

Kontakt: Den lokala föreningen 

eller ditt distrikt inom SHIF.

Simning
Simning kan du ägna dig åt oavsett 

om du har ett rörelsehinder, en 

synskada eller en utvecklingsstör-

ning. Simmarna startar från vattnet 

eller från pallen. 

Halliwicksimning. Halliwick är en 

metod för systematisk vattenträning 

individuellt eller i grupp där varje 

simmare assisteras av en instruktör. 

Träningen bedrivs ofta i lekform.

Kontakt simning: Den lokala 

föreningen eller ditt SHIF-distrikt.

Kontakt Halliwick: Gå in på www.

halliwick.se eller ring Åke Lundvall 

på telefon 08-583 562 12.

Sportskytte
Oavsett om du har ett rörelsehinder, 

en synskada eller en utvecklings-

störning kan du tävla och träna 

sportskytte. Sportskytte för personer 

med rörelsehinder är indelat i gevär, 

pistol, luftskytte och kaliber 22-long 

dels för skyttar sittande i rullstol men 

också för stående skyttar.  Skyttar 

med synskador tävlar i elektronskyt-

te, där vapnet  avger en ljudsignal 

som varierar i frekvens beroende på 

hur nära mitten du siktar.

Kontakt: Den lokala föreningen 

eller ditt distrikt inom SHIF.

Varpa
Varpa, en gotländsk paradgren som 

går ut på att kasta ett föremål som lik-

nar en platt sten så nära ett utstakat 

mål som möjligt. Varpa anpassas till  

utövarens möjligheter, bland annat 

genom olika längd på banan. I övrigt 

sker all kastning enligt Svenska 

Varpaförbundets tävlingsregler.

Kontakt: Den lokala föreningen eller 

ditt distrikt inom SHIF.

Vattenskidor
Den enklaste formen av vattenskid-

åkning är friåkning efter båten, 

sittande, stående eller i tub. Vill du 

göra det litet svårare åker du slalom, 

trick eller hopp. I princip kan alla, 

oavsett funktionshinder, åka slalom, 

göra trick och hoppa.

För synskadade finns i dag 

”audioslalom”. En ljudanordning 

placeras i båten och ger vattenskidå-

karen en signal när han åkt ut 

tillräckligt långt i banan för att klara 

att runda nästa boj. I grenen hopp 

har synskadade en följeslagare.

Kontakt: På Svenska Vatten- och 

Wakeboardförbundets sida www.

vattenskidor.org kan du leta upp 

länken Om sporten/Funktions hindrade 

i vänsterspalten. Där hittar du utförlig 

information om vilka aktiviteter och 

klubbar, bland annat en lista över vilka 

klubbar som har tillgång till sitski för 

sittande vattenskidåkning.  

Elsie Antonsson, är projektledare 

för ”Alla kan åka”, och nås på tel 

0340-61 16 13 eller 070-6000 635 eller 

mejl: elsie.antonsson@telia.com
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Som att kasta pengar i sjön

Jag  har tre barn som idag 
är sju, nio och elva år. Jag tog 
Folksams dyraste barnförsäk-
ring då barnen var tre 
månader gamla. När jag 
tecknade för mitt äldsta barn 
försäkrade Folksam mig att 
den gällde alla diagnoser (det 
är en heltäckande barn- och 
sjuk- och olycksfallsförsäk-
ring). När de andra två 
föddes ringde jag Folksam 
och tecknade likadana 
försäkringar. 

Min pojke fick diagnosen 
infantil autism vid tre års 
ålder. Jag lämnade in en 
anmälan till Folksam om det-

ta, och då gällde barnförsäk-
ringen helt plötsligt inte alla 
diagnoser!

Har du autism konstate-
rad före fyra års ålder är den 
enligt Folksam ärftlig, och 
kan inte ersättas. 

Jag betalar idag 164 kr per 
barn och månad. Men när 
min son verkligen skulle 
behöva sin försäkring gäller 
den inte. 

Tala om att kasta pengar i 
sjön.

Laila Persson

Nyligen fick jag vara 
med om något nytt. På stallet 
där jag jobbar ibland 
och där jag har 
mina hästar 
uppstallade 
ordnar 
ridskolan 
handikapprid-
ning en gång i 
veckan. 

Dit kommer 
barn med olika 
typer av funk-
tionsnedsättning-
ar för att umgås 
med hästar och 
rida i skogen eller 
på ridbanan. Jag 
fick hjälpa till 
med denna 
handikapprid-
ning då ordinarie personal 
var upptagen av annat. Det 
enda jag gjorde var att leda 

en häst men det var en fröjd 
att se hur dessa barn på sina 

egna vis visade hur 
mycket de uppskat-

tade umgänget 
med djuren.

För en del 
barn, de som 
sitter i rullstol, 

kanske detta är 
det enda sättet 
att komma ut i 
naturen, i alla 
fall den lite 
mindre tillrätta-
lagda naturen. Vi 
rider ju på 
skogsstigar, där 
kan man inte dra 
några rullstolar. 
Jag unnar 

verkligen alla barn att få 
umgås med hästar och rida i 
naturen! Kram P

Att en lag mot bristande 
tillgänglighet eventuellt kan 
komma år 2011 är mycket 
vagt. Flera länder har redan 
lagstiftat om att bristande 
tillgänglighet för funktions-
hind rade är diskriminering. 

Varför ska Sveriges släpa 
efter så hemskt? En ny 
lag stiftning skulle innebära en 
nödvändig puff för de 
kommuner och landsting som 
satsar stort men många gånger 
utan tanke på funktionshind-
rade. Inte minst kollektivtrafi-
ken är en viktig bit.

I Värmland tar de Swebus-
bussar som kör åt Värm lands-
trafik noll rullstolsburna 
passagerare. Detta torde 
strida både mot lagen om 
ansvar för viss kollektiv 
persontrafik samt lagen om 
handikappanpassad kollek-

tivtrafik. Beror det på att 
Swebus-bussarna inte är 
gjorda för lokal och regional 
linjetrafik?

Samtidigt som det i 
Värmlandstrafik alltså finns 
angivet i Swebus-bussarna att 
de tar noll rullstolsburna 
passagerare, står det på 
Värmlandstrafiks hemsida 
”Kollplatsen” att man får 
medföra rullstol utan motor 
på bussen. 

Skall detta tolkas som att 
enbart ej rullstolsburna får 
medföra rullstol; det vill säga 
ingen rullstolsburen får sitta i 
den?

Elisabeth 
Holmstrand Gustafsson, 
gruppledare Miljöpartiet de 
Gröna i Kristinehamn och 
busspendlare

Dyraste barnförsäkringen

Jag tog 
Folksams 
dyraste försäk-
ring men när 
den  behövdes 
gällde den inte

Folksam svarar:
Alla försäkringsvillkor är en 
kompromiss mellan vad som 
kan ersättas och vilken 
premie som måste sättas för 
att klara försäkringens 
åtagande. I det samman-
hanget är det viktigt att det 
av Folksams information 
framgår vilka begränsningar 
försäkringen har.

Den fråga vi på Folksam 
nu måste ställa oss är om 
informationen för denna för-
säkring behöver förbättras. 
Vi måste också fundera över 
om den avvägning vi gjort 
mellan försäkringens 
omfattning och premien är 
den rätta.

Det verkar också som om 
Folksams kundtjänst kan ha 
lämnat felaktig eller otydlig 
muntlig information till 
kunden. Om så är fallet får vi 
fundera över om detta 
ändrar Folksams ansvar i 
ersättningsfrågan. 

Jan Losand
Folksam

Folksam, med vd Anders Sundström, får kritik av förälder som 
känner sig lurad på bolagets dyraste barnförsäkring.

”Jag unnar alla barn att få umgås 
med hästar och rida i naturen”

Den som vill veta mer 
om ridsport för 
personer med 
funktionshinder kan 
kontakta Helena 
Hagberg på Svenska 
Ridsportsförbundet, 
se Guide Idrott.

Lag mot bristande tillgänglighet 
kan dröja till år 2011
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Syns man inte finns 
man inte. Där är problemet 
inom idrotten och fritiden 
för våra barn, ungdomar och 
vuxna med funktionsned-
sättningar. Öka stödet, 
kunskapen och informatio-
nen till föräldrarna, barn- 

och ungdomshabiliteringen, 
skolan, idrotts- och fören-
ingsrelaterade verksamheter 
om  fritidens betydelse 
utifrån ett hälsoperspektiv. 

Man måste börja tidigt 
(vid tre, fyra års ålder) med 
att skapa ett nätverk där 
fritiden också är en del av 
den enskildes mål. Man 
måste se möjligheterna –
integreringen och normalise-
ringen är inte ett hinder utan 
en möjlighet till förändring. 

Idrotten håller i dag på att 
omvandlas från en traditio-
nell folkrörelse till en 

mo dernt organiserad, 
professionellt styrd och 
ekonomiskt betydelsefull del 
av samhället. Den knyts även 
allt tätare till underhållnings-
industrin och får stor 

massmedial uppmärksamhet. 
Här behövs ledarskap med 
särskilt fokus på att leda och 
utveckla barn, ungdomar och 
vuxna som har någon form 
av funktionsnedsättningar.

”Man ska inte göra mer än 
vad nöden kräver” är ett känt 
ordspråk. Visst gäller detta 
om vi verkligen vet vad som 
menas med ”nöden”. 
Eftersom vi inte alltid kan 
svara på detta, kanske det 
skulle vara säkrare om vi 
bytte till en annan devis:”Gör 
lite mer än det nöden 
kräver!”

Kajsa Mårtensson

Striden om assistansersättningen fortsätter

Min dotter Linnea är 
sju år men är som en 1,5-
åring i utvecklingen. Vid 
måltiderna kan jag inte 
lämna henne vid bordet utan 
måste ge stöd och hjälp med 
mat och dryck. Hon kan inte 
själv ta fram mat, inte lägga 
upp mat på tallriken, inte 
heller dela maten. 

Linnea talar inte utan 
förmedlar sig med kropps-
språk. Hon har svårt att 
förstå hur mycket mat hon 
mår bra av, hon 
stoppar in mat 
hela tiden. Hon 
behöver hela 
tiden uppsikt så 
hon inte sätter 
något i halsen. 

Men 

Försäkringskassan sa ”hon 
kan ju äta själv”! Det är så 
förnedrande att höra för en 
mamma som har fått kämpa 
med att träna in matrörelsen 
i 2,5 år. 

Vår dotter klarar heller 
inte av sina toalettbesök, 
utan har blöja dag som natt. 

Den man från Försäkrings-
kassan som kom 
till vårt hem och 
gjorde en bedöm-
ning såg ut att vara 
i 55-årsåldern – 
hur många 
blöjbyten, mat-
ningar och av- och 

på klädningar har han gjort i 
sina dagar? De personer från 
Försäkringskassan som gör 
dessa bedömningar har  
ingen  aning om hur det är 
att leva med barn och unga 
med funktionsnedsättning. 
De bara spekulerar och är 
lojala mot sin arbetsgivare. 

De kan inte vara så 
dumma att de inte förstår att 
om inte jag tar fram maten 
ur kylskåpet, lägger upp den 
på tallriken och hjälper vår 
dotter till bordet så får hon 
aldrig någon mat i sig.

Kajsa
www.theos-alternativa.net

”Förnedrande”, skriver mamman till Linnea, 7 år.

Hon kan ju äta själv, 
sa Försäkringskassan

Öka kunskapen om fritidens betydelse för hälsan!

kommenterat...

...på foraldrakraft.se angåen-
de artikel om att Försäkrings-
kassan tycker att assistans-
ersättningen är för vidlyftig.

”Idrotten håller i dag på 
att omvandlas från en 
traditionell folkrörelse 
till en modernt organi-
serad, professionellt 
styrd och ekonomiskt 
betydelsefull del av 
samhället.” 

kommenterat...

... på www.foraldrakraft.se 
angående bristen på fritids-
hjälpmedel.

Återställ 
 assistansen! 

Under de 20 år som 
Hjärnkraft verkat är assis-
tansreformen den som betytt 
allra mest för personer med 
förvärvad hjärnskada. Men 
under senare år har den 
urholkats. Har man enbart en 
osynlig funktionsnedsättning 
ger det inte rätt till assistans. 

Michael är 32 år. I juli 
1998 fick han svåra hjärn-
skador vid en trafikolycka.

I februari 2008 fattade 
Försäkringskassan ett nytt 
beslut. Med hänvisning till 
ett Informationsmeddelande, 
IM 2007:161 från Försäk-
rings kassan centralt, beslutar 
man att helt dra in hans 
assistansersättning. Från att 
ha haft assistans dygnet runt, 
med ”vaken assistans” på 
natten och dubbel assistans 
fyra timmar i veckan, beviljas 
Michael nu 0 timmar. 

Vi kräver att assistansen i 
samband med LSS-kommit-
téns översyn återställs till det 
ursprungliga syftet, att 
människor med funktions-
nedsättningar ska kunna leva 
ett liv som andra. Därför 
måste kognitiva funktions-
nedsättningar alltid ge rätt 
till personlig assistans!

Hjärnskadeförbundet
Hjärnkrafts förbundsstämma 

2008 med ombud från hela 
Sverige.

Läs mer om Linnea på www.theos-alternativa.net

Artikeln på www.
foraldrakraft.se som 
väckt starka reaktioner.
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n person, en kvinna, 
kommer in genom 
dörren och det 

första som slår mig är att hon 
är väldigt lång. Jag är 15 år 
och detta var mitt första 
intryck av en av mina före 
detta personliga assistenter. 
Efter intervjun anställdes hon 
och följande vecka åkte hon 
med mig på ett läger. Vad fick 
mig att välja just henne? Var 
det något som hon sa eller var 
det en känsla av att hon och 
jag skulle kunna jobba bra 
ihop? Antagligen en kombi-
nation av dessa två kompo-
nenter.

Många personer som 
avslutat en intervju menar att 
det är deras magkänsla som 
avgör vem som får tjänsten. 
När det inte fungerar är det 
väldigt lätt att skylla på 
assistenten och bortse från 
sin egen del i det hela. Efter 
ungefär sjutton års erfaren-
het av att ha dygnet runt-
assistans har jag insett hur 
viktigt det är att vara profes-
sionell, både som assistent 
och som brukare. 

En viktig grundsten för att 
assistansen ska bli bra är att 
både brukaren och assisten-
ten respekterar varandra och 
att de inte blir för nära 
vänner. En del människor 
förknippar säkert professio-
nalitet med att vara strikt och 
opersonlig. Det är inte sant. 
Jag är övertygad om att det 
går alldeles utmärkt att vara 
professionell och personlig. 

När man blir för nära 
vänner, börjar brukaren att 
vara schysst mot sin assistent 
och assistenten kan utnyttja 
situationen utan att se det 
själv. När parterna sedan 
hamnar i en konfliktsituation 
blir det svårt att skilja på 
vänskap och jobb. Då 
assistenten har mer makt per 
automatik, eftersom bruka-
ren är den som är beroende 
av assistenten, är det viktiga-
re för assistenten att tänka på 
hur han eller hon beter sig. 

Många brukare och 

assistenter verkar glömma 
bort att det är ett jobb. Alla 
som har assistans vill ha det 
på sitt sätt. Jag tror att det är 
mycket lätt att bli bekväm och 
lat när man har en personlig 
assistent omkring sig som kan 
serva en och då kan man som 
brukare släppa sitt ansvar för 
saker som utförs. Saken är 
den att det kan man definitivt 
inte göra. Alla kan ta ansvar 
för delar av sitt liv. Det är 
väldigt lätt att hamna i ett läge 
där man slutar att ta ansvar 
för att någon annan hela tiden 
gör saker åt en.

Någonting som jag tror 
att föräldrar till barn med 
funktionshinder ska tänka 
på när man får personlig 
assistans för barnets räk-
ning, är att det inte är en 
extra förälder som anställs, 
utan en personlig assistent 
som ska kompensera för de 
förmågor som brukaren/
barnet saknar. Jag vet att det 
inte är lätt att vara brukare 
eller assistent. Desto tydliga-
re önskemål och riktlinjer 
som assistenten får, desto 
enklare och bättre assistans 
kommer du att få.

Veronica Hedenmark
Grundare av VH Assistans

ASSISTENTEN FÅR 
INTE VARA EN 
EXTRA FÖRÄLDER

De flesta är överens 
om att läskunnighet är en 
förutsättning för att en 
demokrati ska fungera. Men i 
Sverige räcker det inte att 
bara vara läskunnig. Du 
måste faktiskt ha en god 
läsförmåga för att kunna 
vara en delaktig samhälls-
medborgare. 

Nästan alla jobb kräver att 
du kan hantera skriven 
information och många 
gånger förväntas du söka den 
själv via en dator. Som 
medborgare är du beroende 
av att kunna ta del av 
information från offentliga 
institutioner, medier och 
företag. Därför är lättläst en 
demokratifråga. 

Riksdagen beslutade år 
2000, att Sverige ska vara 
tillgängligt för alla 2010. Det 
finns en handlingsplan, ”Från 
patient till medborgare”, som 
beskriver hur detta ska gå till. 
Bland annat slår den fast att 
myndigheternas information 
också ska finnas på lättläst 
svenska. 

En relativt enkel åtgärd 
som har stor betydelse för en 
fjärdedel av Sveriges vuxna 
befolkning som har svårt att 

ta till sig skriftlig information. 
Det är ytterst oroväckan-

de och allvarligt att mindre 
än hälften (133 stycken) av 
de undersökta 320 myndig-
heterna har lättläst informa-
tion på sina webbplatser 
som enkelt går att hitta från 
webbplatsens förstasida. 

Samtidigt som riksdagen 
slog fast målet om ett 
tillgängligt Sverige 2010, 
utsågs 14 sektorsmyndighe-
ter till att ha ett särskilt 
ansvar för att driva på 
genomförandet av hand-
lingsplanen. Av dessa 14 
sektorsmyndigheter är det 
endast åtta som har lättläst 
information via en lättläst 
länk från webbplatsens 
förstasida. 

Behovet av kunskap och 
handlingskraft är så stort. Till 
exempel är det bara 26 av 
landets 290 kommuner som 
erbjuder lättläst information 
via webbplatsens förstasida, 
enligt den kartläggning 
Centrum för lättläst genom-
förde i höstas. 

Bror Tronbacke, 
direktör vid 
Centrum för lättläst

Myndigheternas 
webbplatser 
är otillgängliga
Endast 26 av landets 290 kommu-
ner erbjuder lättläst information via 
webbplatsens förstasida.

Bror Tronbacke

E

Veronica 
Hedenmark

”Många personer som 
avslutat en intervju 
menar att det är deras 
magkänsla som avgör 
vem som får tjänsten.”

FK_0804_s83-85 debatt_v03.indd   85FK_0804_s83-85 debatt_v03.indd   85 08-08-16   13.31.1808-08-16   13.31.18



86 FÖRÄLDRAKRAFT # 4, 2008

Läger 2008
på Mättinge

 
 Nu är vårens och sommarens 

läger genomförda men fortfarande 
fi nns plats kvar på höstlovslägret 

25 oktober–1 november. 

www.mattinge.se
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Har du barn som rider?
Då är boken om Anton just för dig.
Anton är ensam kille bland alla
tjejerna i stallet. Han har ett
cochleaimplantat som han är stolt
över. Han kallar det sin ”cipp” och
det hjälper honom att höra.
Ulla Ståhlberg har skrivit många
hästböcker och böcker om att
vara hörselskadad.
Gå in på hemsidan
www.kikkuli.com och läs mer
om Anton-böckerna och alla de
andra för både barn och vuxna.
   >> Kikkuli förlag <<

Är hemsidan du skall gå till om du funderar på att kunna 
använda IT mer i assistansen. Ju mer du använder IT - ju 
mer sparar du natur, tid, pengar och får en smidig väg att 
umgås med oss och personalen.

Vår personal har mer än 10 års erfarenhet av personlig 
assistans. Vi tänker inte bli någon assistansfabrik där du 
blir anonym, utan vi vill lära känna alla våra brukare och 
personal personligen.

Hemsidan svarar på de flesta frågorna och du kan ladda 
ner vår broschyr.

Välkommen att höra av dig!

SUCCURRO.SE
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www.bellstasund.se

Vi tillhandahåller särskilt anpassat boende och 
daglig verksamhet enl. LSS för personer 

med utvecklingsstörning eller förvärvad hjärnskada.
• • • • •

Vill du veta mer om oss och våra olika verksamheter
så titta in på vår hemsida.

Bellstasund Omsorger AB
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www.a-assistans.com

DU ÄR VIKTIG!

Låt stå!

LEIMIR AB

ASSISTANS

På www.hi.se/iddagarna finns det full-
ständiga programmet för ID-dagarna 
2008. En tryckt broschyr kan kostnads-
fritt beställas från iddagarna@hi.se,
märkt ”Broschyr 2008”.

ID-dagarna 8–10 oktober 2008
på Factory Nacka Strand, Stockholm

www.hi.se/iddagarna

Exempel ur seminarieprogrammet:

   reflektioner

Mässa med ny användarvänlig dator- 
och informationsteknik för människor 
med olika funktionsnedsättningar.

produkterna, anpassningarna och 

telefon 0650-54 15 51

Personlig assistans, en del av Norlandia Omsorg
Ca 50.000 assistanstimmar, varje månad!

Norlandia Omsorg AB driver för närvarande, i juni 2008, personlig assistans i två dotterbolag, 

Norlandia Personlig Assistans AB och Vi Resurs Partner AB.

Det innebär att vi prövar vårt löfte till våra brukare/klienter ”Gott liv – varje dag!” dygnet runt, 

sju dagar per vecka. Vi har kontor i Malmö, Helsingborg, Skene och i Oskarshamn. 

Många byter assistansanordnare just nu. Välj oss du också! Ring 040-642 42 54 och tala med Tina, 

välkommen! Möt oss på Hjälpmedelsmässan i Malmö, Europa Porten 17-18 september.

www.personligassistans.se
Möt oss på Hjälpmedel Öresund i Malmö den 17-18 september!
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Ärkebiskopen vill ha 
mer tryck utifrån för 
att kunna förverkliga 
den nya policyn om 
”en kyrka för alla”.  

rkebiskop Anders Wejryd vill få 
fart på arbetet med att öppna 
upp kyrkan för personer med 

funktionsnedsättningar. En lösning kan 
vara att ge stiften mer makt över försam-
lingarna.

Under våren antog Sveriges kristna 
råd en ny policy kallad ”En kyrka för al-
la”. Några mål som slogs fast i policyn:

Kyrkorna måste bli mer tillgängliga. 
Alla personer, oavsett eventuella funk-
tionsnedsättningar, måste kunna vara 
fullt delaktiga. Personer med funktions-
nedsättningar ska ha samma möjligheter 
till ledande positioner som andra. Kun-
skapen ska förbättras.

– Vi som sitter i Sveriges kristna råd 
har ett moraliskt ansvar och mycket att 
leva upp till, säger Anders Wejryd.

– Jag ska sätta mig med Turid 
Apelgårdh [vid Svenska kyrkans cen-
trum för handikappfrågor] och bocka av 
hur vi ligger till. 

– ”En kyrka för alla” är ingen märk-
värdig policy. Den utgår från de mycket 
begränsade resurser som många frikyr-
koförsamlingar har. De sliter hund. 
Svenska kyrkan har bättre resurser och 
kan göra det mesta bättre. Därför kan 
man också ställa högre krav där, säger 
Anders Wejryd.

Kraven på kyrkorna ska vara realistiska, 
betonar ärkebiskopen.

– Lägg resurserna där det betyder 
mest för personer med funktionsned-
sättningar. Många fixar handikappin-
gångar och hörselslingor men missar an-
nat som verkligen skulle betyda mycket, 
för till exempel barns och ungdomars 
medverkan, säger Wejryd.

Enligt Anders Wejryd kan många pro-
blem förklaras med att mycket ansvar 
överfördes till församlingarna när kyr-
kan skildes från staten.

– Då accepterade man inte så mycket 
makt ”högre upp” utan nästan allt lades 

lokalt i församlingarna. Det fick till re-
sultat att ansvaret för exempelvis tecken-
språkig verksamhet hamnade på lokal 
nivå. Detta kräver att alla församlingar, 
stora som små, ska tänka igenom hur 
man ska bedriva sådan verksamhet och 
det är inte hållbart i längden.

– Ansvaret för sådant måste flyttas 
upp på stiften, säger Anders Wejryd. 

Konfirmation som inkluderar unga i be-
hov av särskilt stöd är ett exempel på 
verksamhet som kräver gott samarbete 
mellan församlingar och solidarisk finan-
siering. Det tror ärkebiskopen är enklare 
att ordna om ansvaret ligger på stiftet. 
Och det är angeläget att konfirmations-
verksamheten är tillgänglig för alla unga.

– Jag har sett oerhört intressanta kon-
firmationsverksamheter för särskoleele-
ver. Inom sådan verksamhet kan vi också 
ge viktiga uppgifter till ungdomar som 
får vara stöd för andra deltagare. Åke 
Hallonstens konfirmationsverksamhet i 
Åhus är ett föredöme. säger Anders 
Wejryd som även framhåller motsvaran-
de verksamhet vid Stiftsgården i Rättvik.

I en ledare i Kyrkans Tidning kritise-
rade chefredaktör Dag Tuvelius nyligen 

kyrkorna för att man inte tar arbetet 
med en kyrka för alla på allvar.

 – Det är allvarligt att det ser ut så här 
men samtidigt måste man sätta det i rätt 
proportioner. Kyrkan är förhållandevis 
bra jämfört med många andra frivillig-
organisationer, men med våra resurser 
skulle situationen ändå kunna vara 
mycket bättre.
Är det dags att ta vissa präster i örat?

– Inte så många präster utan mer våra 
förtroendevalda som måste vara redo att 
satsa pengar.
Är det de förtroendevalda som brom-
sar?

– Det ser olika ut och jag tror inte 
man medvetet bromsar. Jag ser många 
goda exempel, men det är oftast eldsjälar 
som står bakom dem, och de ska inte be-
höva dra hela lasset själva.

– Man måste bli medvetna om beho-
vet. Det normala är att man i en försam-
ling säger att ”vi har inga personer med 
behov av särskilt stöd”, för att man inte 
ser och inte vet. Min fru var skolchef i en 
kommun där man inte trodde att man 
hade några särskolebarn, bara för att 
dessa barn alltid åkt någon annanstans 
för sin skolgång. På liknande sätt kan det 
vara i många församlingar, säger Anders 
Wejryd. ●

Anders Wejryd 
Bekymrad över att tillgänglighetsarbetet går så långsamt

Text: Valter Bengtsson
valter.bengtsson@faktapress.se

ä

   

Ärkebiskop Anders Wejryd.

ÅLDER: Nyss fylld 60 år (den 8 augusti).

BOR: I ärkebiskopsgården i Uppsala.

FAMILJ: Gift med Kajsa, skolchef för 

Tingsryds kommun. Tillsammans har de tre 

vuxna barn.

BAKGRUND: Prästvigdes 1972. Har tjänst -

gjort i Västerås, Munktorp och Arboga. 1987-

1995 chef för Ersta diakoni i Stockholm. 

1995-2006 biskop i Växjö stift.  Född i 

Falköping men uppväxt i och omkring 

Uppsala och Västerås.   

Anders Wejryd

”Många fi xar handikapp-
ingångar men missar 
annat som verkligen 
skulle betyda mycket 
för barns och ung-
domars medverkan”
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I mars 2007 startade vi pilotprojektet 
”Nästan men inte helt” med medel från 
Allmänna Arvsfonden. Nu har vi fått 
glädjande besked om en fortsättning.

Projektet handlar om vuxna 

personer som har något vi, i 

brist på bättre terminologi, 

kallar ”gråzonsproblematik”. 

Gråzonen finns mellan att vara 

normalbegåvad och ha en 

utvecklingsstörning. 

Gråzonsproblematik innebär 

att det kan vara svårt att veta 

hur man hanterar komplicera-

de situationer. 

Under ett år kartlades 

situationen hos ett antal av 

våra medlemmar som har 

komplexa funktionshinder och 

vårdbehov. Kartlägg ningen avsåg en grupp 

som inte själv förmår att driva sina frågor, och 

som inte självklart har stöd via LSS.

Pilotprojektet är avslutat. En solig dag i juni 

fick vi glädjande besked från Arvsfonden om 

att vårt fortsättningsprojekt beviljats. Med stor 

framtidstro laddar riksförbundet för tre 

spännande år! I det ingår bl. a. samarbete med 

Stockholms universitet, kurser i egenmakt för 

diagnosbärare samt Internetbaserade 

kommunikationsforum för närstående. 

Allt detta görs för att stärka en grupp som 

har svårt att själva påverka sin situation. 

Avsikten är också att tydliggöra en problematik 

som det sällan finns strategier för 

att åtgärda.

Många personer med gråzons-

problematik döljer sina funktions-

nedsättningar. Det kan vara 

stigmatiserande att uppfattas som 

utvecklingsstörd. Ett påtagligt 

problem är att personer som 

avviker från vad som anses 

”normalt” undervärderas. 

En svår konsekvens, som visat 

sig oerhört påfallande, är att den 

som har gråzonsproblematik ofta 

försöker klara sig själv, trots att 

stöd egentligen behövs. Detta för att undvika 

negativt bemötande.

Det finns även en närståendeproblematik. 

Diagnosbärarna upplever att föräldrar och 

samboende är överbeskyddande. Närstående 

känner oro för att helt släppa ansvaret till 

diagnosbäraren. För det är mycket att hålla 

reda på vad gäller sällsynta diagnoser. 

Samhället, inklusive vården, saknar insatser för 

att fånga upp trådar som diagnosbäraren själv 

inte lyckas hålla i. Riskerna är påtagliga för 

felaktig eller utebliven behandling.

Med fortsättningsprojektet vill vi öka 

medvetenheten om gråzonsproblematikens 

särskilda konsekvenser för vuxna som har 

sällsynta diagnoser. Det gäller inom hela 

vården och övriga samhället. Vi vill också att 

en distinktare terminologi utvecklas för dem 

som kognitivt och kommunikativt faller utanför 

de traditionella kategorierna normala och 

utvecklingsstörda.

– Det är otroligt inspirerande 

att arbeta med – och för – en 

av våra mest utsatta med-

lemsgrupper, med individer 

som vill bli starkare för att 

kunna påverka sin situation, 

säger projektledaren Maria 

Gardsäter. 

Solklart med gråzonsprojekt

 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 prod

I gråzonen – att vara 
nästan helt självständig.

Afasiförbundet i Sverige
Astma- och Allergiförbundet
Blodcancerförbundet
Bröstcancerföreningarnas Riksorganisation
De Handikappades Riksförbund
Elöverkänsligas Riksförbund
Förbundet Blödarsjuka i Sverige
Förbundet Funktionshindrade Med Läs- och Skrivsvårigheter
Föreningen Sveriges Dövblinda
Hiv-Sverige
Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft
Hjärtebarnsföreningen
Hjärt- och Lungsjukas Riksförbund
Hörselskadades Riksförbund
ILCO, Riksförbundet för stomi- och reservoaropererade
Neurologiskt Handikappades Riksförbund
Njurförbundet
ParkinsonFörbundet
Primär Immunbrist Organisation
Prostatacancerförbundet
Psoriasisförbundet
Reumatikerförbundet
Riksförbundet Attention
Riksförbundet Cystisk Fibros
Riksförbundet för döva, hörselskadade och språkstörda barn
Riksförbundet för Mag- och Tarmsjuka
Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar
Riksförbundet för Social och Mental Hälsa
Riksförbundet för Trafik- och Polioskadade
Riksförbundet för Utvecklingsstörda Barn, Ungdomar 
och Vuxna
Riksföreningen Autism
Riksförbundet Sällsynta diagnoser
Schizofreniförbundet
STROKE- Riksförbundet
Svenska Celiakiförbundet
Svenska Diabetesförbundet
Svenska Epilepsiförbundet
Svenska Laryngförbundet
Svenska OCD-förbundet Ananke
Sveriges Dövas Riksförbund
Sveriges Fibromyalgiförbund
Sveriges Stamningsföreningars Riksförbund
Tandvårdsskadeförbundet

Vi har mycket gemensamt
Handikappförbunden består av 43 handikappförbund med en halv miljon 
medlemmar. Många av våra medlemsförbund arbetar med barn- och 
familjefrågor. Det kan till exempel gälla barns rätt till en likvärdig sjuk-
vård och skola. Vi har samlat våra skolfrågor i en gemensam plattform: 
”En sån här skola vill vi ha”. 

Handikappförbundens samarbetsorgan är handikapprörelsens samlade 
röst mot regering, riksdag, centrala myndigheter 
och organisationer. 

Läs mer om våra förbund på www.hso.se
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Assistansia AB
Telefon: Huvudkontor, Örebro 020-30 31 00, 
Stockholm 08-661 50 00, Göteborg 031-719 61 00, 
Malmö 040-602 45 00
E-postadress: info@assistansia.se
Hemsida: www.assistansia.se

PERSONLIG ASSISTANS NÄR DEN ÄR SOM BÄST

Har du den Personliga assistans du har 
rätt till? Fråga våra jurister. 

Li
lje

da
l C

om
m

un
ic

at
io

n 
A

B
. 
Fo

to
: 
C

hr
is

te
r 

P
öh

ne
r. 

0
5

Li
lje

da
l 
C

om
m

un
ic

at
io

n 
A

B
. 

Fo
to

: 
C

hr
is

te
r 

P
öh

ne
r

Personlig assistans är så mycket mer än en per-
sonlig assistent. Många delar ska falla på plats 

för att du ska nå en lösning som passar just dig, 
och det är inte alltid enkelt att klara på egen hand. 
När vi möter människor märker vi exempelvis att 
många inte har det antal assistanstimmar de borde 
ha. Många föräldrar till funktionshindrade barn 
som idag har vårdbidrag känner heller inte till att 
de har rätt till personlig assistans och vilken ökad 
livskvalitet detta kan ge för både föräldrar och 
barn. Det vill vi ändra på. 

Till din hjälp har vi därför flera kunniga jurister 
som går igenom ditt ärende och arbetar för att du 
skall få den hjälp du har rätt till. Det gör vi helt 
utan kostnad oavsett om du redan har assistans 
eller ska söka för första gången.

För oss är det en självklarhet. Det handlar om 
en helhetssyn på Personlig assistans. Det handlar 
om din livskvalitet och rätten till ett självständigt liv.

Assistansia AB arbetar med Personlig assistans för personer med funktionsnedsätt-
ningar. Det är kundernas önskemål som styr vårt arbete oavsett det gäller valfrihet, 
juridisk hjälp, närhet, trygghet eller service. Målsättningen är alltid densamma 
– Personlig assistans när den är som bäst. Assistansia grundades 2000. Vi är Sveriges 
ledande privata assistansanordnare med verksamhet över hela landet.

”När vi skulle utöka antalet assistanstimmar kom en av Assistansias 
jurister hem till oss och deltog i diskussionerna med myndigheterna, 
vilket var en underbar och jätteviktig hjälp. Det känns verkligen att 
Assistansias engagemang är äkta.” Lill-Marie, Jennifers mamma.
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Design
Rörelse

Frihet

x:panda

x:panda
Det perfekta sittsystemet som ger 
möjlighet till både aktivitet och frihet 
under många år.

www.etac.se
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FaktaPress AB

Backebogatan 3
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