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Mitt barnbarn har 
gjort mig ödmjuk
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Författaren Björn Ranelid 
är ständigt beredd att stå 

upp för barns rätt.

Från Föräldrakraftdagarna:  
”Livet är helskönt!”

Ekonomi
Mina barn 
lever på 
olika planeter

William är 
hemma igen
”Vi kände ett
starkt stöd”

Kräv allt!
Så får du både 
assistans och 
vårdbidrag

Sören Olsson
Vi vill äga allt, 
helst även 
våra tankar
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Assistansia AB. Telefon: 020-30 31 00. Kontor i Örebro (huvudkontor), Stockholm, Göteborg och Malmö. E-postadress: info@assistansia.se

PERSONLIG ASSISTANS NÄR DEN ÄR SOM BÄST

Assistansia AB arbetar med Personlig assistans för personer med funktionsnedsättningar. 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 verk-
samhet över hela landet.

www.assistansia.se

Kostnaderna för personlig assistans ska successivt minskas med tre 
miljarder under perioden 2010–2013. Bland annat kommer färre att 
beviljas Personlig assistans och det ska bli svårare att få dubbelassistans, 
allt enligt LSS-kommitténs slutbetänkande som just nu är ute på remiss. 
Dessutom skedde redan 1 juli förändringar som påverkar alla som har 
Personlig assistans när det gäller hur assistansersättningen ska betalas ut 
och redovisas.

Självklart skapar det oro men hur påverkar det dig?
Vi har svaren och bjuder nu in till öppna föreläsningar där vi 

presenterar lösningar och ger dig möjlighet att ställa dina frågor. 
Assistansias företagsledning och jurister finns på plats liksom 

representanter för Försäkringskassan/Skatteverket/politiker.

Datum och orter:
➤ Örebro 11 nov  
➤ Stockholm 12 nov  
➤ Norrköping 13 nov  
➤ Jönköping 17 nov  
➤ Göteborg 18 nov  
➤ Halmstad 19 nov
➤ Malmö 20 nov  
➤ Umeå 24 nov  
➤ Sundsvall 25 nov

Tid: kl. 17.00–19.30
För vem: Alla som är intresserade av Personlig assistans. 

Föreläsningen är kostnadsfri och vi bjuder på kaffe och smörgås. 
Information om lokal på respektive ort finner du på Assistansias 
hemsida, www.assistansia.se 

Frågor redan idag? Kontakta oss. 
Varmt välkommen!

För anmälan:
020-30 31 00
info@assistansia.se

Nya regler 
för Personlig assistans. 
Hur påverkar det dig?

Öppna föreläsningar
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www.baravarabarn.se

Inbjudan till konferens 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:

Särskild, särskiljd eller avskiljd – en undersökning om situationen för 
elever med rörelsehinder i grundskolan

 Hur kan vi göra fritidsutbudet tillgängligt för alla barn?
 Vardagen för barn med rörelsenedsättning  –  att fungera och medverka
 Barn vet mer än vi tror
 Toykit – en kombination av tuggträning och dataspel 
 Det är som det är! – En föreläsning om att hantera den dagliga vardagen 

som en resurs och inte som ett problem som ska lösas

 Välkommen in på vår hemsida för mer information.
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4 FÖRÄLDRAKRAFT # 5, 2008

ånga personer runt om i 
Sverige upprördes när 
det blev känt att Vär-
namo kommun frånta-
git ett ungt par deras ny-
födde son på grund av 

att mamman har epilepsi.
Tack vare omfattande protester från 

sjukhuspersonal, bland annat kvinnans 
barnmorska, en neurolog, överläkaren 
på gynekologkliniken i Värnamo samt 
Epilepsiföreningen i Jönköpings län 
lyckades paret i kammarrätten få tillba-
ka sitt barn.

När domen kom den 26 maj åkte för-
äldrarna Ngoc Hue Diep och Duc Thai 
Pham direkt och hämtade hem sin son. 
Då hade lille William varit placerad i fa-
miljehem i drygt två månader.

– Socialtjänsten tyckte att vår son 
William skulle slussas långsamt hemåt, 
men vi ville ha hem honom direkt, säger 
pappa Thai på bruten svenska. När de 
tog William ifrån oss var det ju inte fråga 
om någon långsam utslussning. Då blev 
han direkt placerad i en helt främmande 
familj.

– Vi har i alla fall träffat vår son ett par 
gånger i veckan under tiden han varit fa-
miljehemsplacerad, så han kände sig 
trygg med oss.

Behövde hjälp fyra timmar
William har mest knutit an till sin pap-
pa. Det var främst han som fick ta hand 
om William de tre första månaderna då 
hela familjen var placerad på ett utred-
ningshem i Alvesta. Ett omedelbart om-
händertagande enligt LVU togs redan på 
BB, efter det att paret bett socialtjänsten 
om hjälp med att ta hand om barnet 
främst under de fyra timmar per dag 
som pappan gick på svenskundervis-
ning.

Mamma Hue klarade inte av att ta 
hand om barnet själv eftersom hon hade 
svår epilepsi med dagliga anfall. Hue och 
Thai gick efter stor tvekan med på att 
åka till utredningshemmet under tio 
veckor eftersom de trodde att de skulle 
få hjälp och stöd med att ta hand om sitt 
barn när de som förstagångsföräldrar 
kände sig osäkra.

Tackar alla som stöttat
Men när personalen bara tittade på dem 
och aldrig gav dem några råd blev de än-
nu mer osäkra. Det var också många 
språkliga och kulturella missförstånd. 
Tolk fanns bara med vid fyra tillfällen 
under hela utredningstiden.

– Jag läste svenska tidigare, men har 
varit tvungen att göra ett uppehåll när 
William föddes, säger Thai. Jag saknar 
min skola och känner att jag tappat myck-
et av vad jag lärt mig. Men när William 
fyller ett år får han börja på dagis och då 
ska jag ta upp mina studier igen.

Hue och Thai är mycket tacksamma 
gentemot alla som ställt upp för dem för 
att de skulle få tillbaka sin son. Ett par 
veckor efter att William kommit hem 
ställde de därför till en stor fest för alla 
som hjälpt dem att få hem sitt barn igen.

Det har nu gått drygt två månader se-
dan William kom hem. Han är åtta må-
nader gammal och har precis lärt sig att 
krypa. Han jollrar, ler och skrattar myck-
et. Det är sällan man ser honom gråta. 
Det syns klart och tydligt att han mår 
mycket väl tillsammans med sin mam-
ma och pappa. Han får också ständig 
uppmärksamhet för både Hue och Thai 
finns alltid i hans närhet, ser till att han 
har det bra, leker med honom, matar ho-
nom och sjunger för honom.

– Vi har inte så mycket pengar att kö-
pa saker till William, men vi har fått låna 

William åter 
hos mamma 
och pappa

William, åtta månader, är återfö-
renad med sina föräldrar Duc Thai 
Pham och Ngoc Hue Diep sedan tre 
månader.

Det unga paret har känt ett starkt stöd.

M

mycket leksaker och barnsaker av min 
syster. Och en medlem i epilepsiföre-
ningen har lånat oss en bilbarnstol, säger 
Hue.

Socialtjänsten kontrollerar
– När vi fick hem William ville socialen 
komma hit och se till honom varje dag. 
Men vi tyckte att det räckte att de kom 
måndag till fredag. De senaste veckorna 
har de kommit tre dagar i veckan. De 
hjälper oss aldrig med något utan tittar 
bara på oss och frågar oss mycket, om vi 
varit ute med William, om vi badat ho-
nom, vem vi umgås med. De berömmer 
oss. Vi är rädda för att berätta något ef-
tersom vi inte litar på dem.

FK_0805_s04-5_william_v02.indd   4FK_0805_s04-5_william_v02.indd   4 08-10-03   09.31.4808-10-03   09.31.48



# 5, 2008 FÖRÄLDRAKRAFT 5     

– Vi känner oss bundna av att alltid 
passa de tider då de kommer hit.

Socialtjänsten har i dagarna låtit 
meddela att den inte ska göra fler besök. 
Thai och Hue får istället höra av sig om 
de behöver hjälp.

Bra stöd från barnavården
Familjen upplever att de fått ett bra stöd 
från barnavårdscentralen.

– Personalen där ger oss många goda 
råd och talar om för oss att William är 
frisk och stark,  säger Hue.

När socialtjänsten omhändertog Wil-
liam mådde Hue och Thai mycket dåligt. 
Hue fick anfall varje dag och ramlade 
och slog sig.

”Socialtjänsten tyckte att 
William skulle slussas 
långsamt hemåt, men vi ville 
ha hem honom direkt. När 
de tog William ifrån oss var 
det ju inte fråga om någon 
långsam utslussning.”

Nyhet från 
www.foraldrakraft.se

– Nu när William är hos oss igen 
mår jag mycket bättre och jag har bara 
något enstaka stort anfall i månaden.

Genom Epilepsiföreningen har fa-
miljen fått nya vänner och de har varit 
med på en resa som föreningen anord-
nade.

– Det var roligt att så många män-
niskor kom fram och pratade med oss. 
Det är vi inte vana vid.

Nu ser familjen fram emot att vara 
med och fira Epilepsiföreningens 25-
årsjubileum.

– Jag ser fram emot att träffa andra 
personer med epilepsi, säger Hue. ●
Text: Ingvor Aiha
Foto: Sonja Ekerstam
(Tidigare publicerat i tidningen Synapsen)
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36 Mobbningen har aldrig slutat, säger Björn Ranelid 
i vår intervju där han berättar om hur han blev 

retad som liten och hur spåren finns kvar än idag och har 
bidragit till att göra honom till en kontroversiell person. 
På senare år har dock barnbarnet Saga, som har en ovanlig 
diagnos, lärt honom att vara ödmjuk. 

Fotboll sedan pojkåren

74 Botkyrka-
Hud din ge HIF är 

en av landets många 
fotbollsföreningar. 
Föräldra kraft tittade ut 
på en helt vanlig 
tisdagsträning och 
träffade Ove Hedman 
som spelat fotboll 
sedan pojkåren.

”Jag blir så upprörd. Det här 
kan inte vara en rättvis dom!”

                  Se DEBATT sid 84
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För och emot barnsjukhuset Martina
62Gräddfil för välbeställda eller en möjlighet till 

bättre och snabbare vård för alla barn? 
Debatten om Sveriges första privata barnsjukhus är 
infekterad. Läs vad fyra experter och debattörer anser 
och bilda dig en egen uppattning. 

Daniel vill ha en riktig lön
43 Gärna ett jobb, men helst också en 

riktig lön. Daniel Pollak har hankat sig 
fram på aktivitetsersättning men hoppas nu på 
att få en riktig lön också. I TEMA PENGAR 
berättar vi även om mamman vars barn lever 
på skilda planeter. Swedbanks Ylva Yngveson 
hjälper dig att få ekonomin att gå ihop. 
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Ranelid träder 
fram för barn 
och barnbarn

58 När ett barn blir svårt sjukt kan 
det vara värdefullt att att prata om 

döden. ”Om jag ser att ett barn förstår att 
det ska dö är det min skyldighet att få 
föräldrar och barn att mötas på något sätt”, 
berättar sjuksköterskan Ulrika Kreicbergs.

Hur är det därhemma?
52 Hundra tusen unga svenskar lider av 

ätstörningar. Föräldrakraft har träffat en av 
Sveriges främst experter som tipsar om hur 
familjen kan hantera problemet. Tema Psykisk 
hälsa handlar även om planerna på att korta 
köerna till BUP.  

Så pratar du om döden
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Här når du oss!
Ansvarig utgivare
Valter Bengtsson

valter.bengtsson@faktapress.se
08-4100 5636, 0709-560852

Chefredaktör
(deltid p g a studier)

Sara Bengtsson
sara.bengtsson@faktapress.se

0738-130436
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FaktaPress AB, Backebogatan 3

129 40 Hägersten
Telefon 08-4100 5636
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Annette Wallenius
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13 Vid 28 års ålder har Amanda 
gett ut sin första skiva med låtar 

om sitt eget liv. ”Jag saknar dig och din 
kalufs”, sjunger hon om en av sina 
tidigare assistenter. Kanske möter du 
henne i framtiden på turné, men redan 
nu kan du läsa vår intervju.
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    se även www.foraldrakraft.se
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tema om pengar och i kom-
mande utgåvor kommer vi att 
belysa det ännu mer genom 
reportage och analyser. 

Företag måste i högre grad 
än idag bli öppna för personer 
med funktionsnedsättningar, 
både som kunder och som 
anställda. För storföretag bör 
det vara en självklar del av 
företagets samhällsansvar att 
anställa personer med funk-
tionsnedsättningar. För 
mindre företag är det rimligt 
att samhället är med och delar 
på ansvaret. Ett problem är att 
lagen om anställningsskydd 
gäller om en person anställs 
med lönebidrag, samtidigt 
som lönebidraget omprövas 
löpande. Detta innebär en stor 
ekonomisk risk för mindre 
arbetsgivare och samhället 
bör dela den risken. I så fall 
skulle fler småföretag våga 
anställa.

Vi har länge funderat på 
vilken seriefigur vi helst vill se 
i Föräldrakraft och slutligen 
har vi bestämt oss för Kalle 
och Hobbe, ett av serievärl-
dens absolut populäraste 
radarpar. Serien publicerades 
i dagspress världen över under 
tio år, från den 18 november 
1985 till den 31 december 
1995, varefter upphovsman-
nen Bill Watterson tyvärr 
avslutade serien. Serien är 
dock så populär att repriser 
fortfarande publiceras i en 
stor mängd tidningar. Här i 
Föräldrakraft bjuder vi på 
några söndagsversioner av 
serien. Ha så kul!

Valter Bengtsson

Delta-
garna 
visade att 
det fi nns 
möjlighe-
ter bara 
man har 
kunskap 
om sina 
rättighe-
ter och 
får stöd 
av andra 
likasin-
nade.

”

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 

Kennerfalk, 

avdelningschef 

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

J
ag blir glad när jag tänker 
på Föräldrakraftdagarna 
som vi arrangerade i bör-
jan av september. Där 
fick vi svart på vitt att vår 

tidning fyller ett viktigt behov, 
och att vi tillsammans, vi som 
dagligen arbetar med tidningen 
och alla läsare, kan påverka och 
förändra både attityder och 
politik. Att ordförande för 
Svenskt Näringsliv medverkade 
och talade engagerat om famil-
jer som har barn med funk-
tionsnedsättningar var i sig en 
väldig inspiration, men lika 
viktigt var att höra föräldrar och 
professionella ställa de viktiga 
frågorna och diskutera hur det 
egentligen är.

Livet är helskönt satte vi som 
rubrik till bildsvepet på sidorna 
26-27. Orden lånade vi från en 
av föreläsarna, Per Johansson 
som berättade om hur hans 
familj arbetar med nätverket 
kring lilla dottern Gry. Det var 
så det kändes just då – trots alla 
problem och orättvisor som 
radades upp visade deltagarna 
att det finns möjligheter om 
man bara har kunskap om sina 
rättigheter och får inspiration 
och stöd från andra i liknande 
situation. Ett stort tack till alla 
som medverkade.

Glädjande nog fick vi några 
veckor senare ett konkret bevis 
på nyttan med Föräldrakraft-
dagarna. Inger Davidson (kd), 
som har regeringens uppdrag att 
ta fram en strategi för framti-
dens föräldrastöd, fångade upp 
klagomål om att de tio kontakt-
dagarna i skolan inte omfattar 
gymnasiesärskolan. I början av 
oktober sände hon in en motion 
om just detta till riksdagen. 

”Det är inte acceptabelt att 
föräldrar tvingas ta semester för 
att sköta sitt barn”, skriver Inger 
Davidson i motionen där hon 
föreslår att åldersgränsen för 
kontaktdagar höjs för barn som 
omfattas av LSS, lagen om stöd 

och service till funktionshin-
drade. 

En annan fråga som 
kräver politiska initiativ 
gäller arbete och sysselsätt-
ning för personer med 
funktionsnedsättning, inte 
minst unga vuxna. Signhild 
Arnegård Hansen efterlyste 
nya tag när hon talade på 
Föräldrakraft dagarna. I det här 
numret berör vi frågan i vårt 

8      FÖRÄLDRAKRAFT     # 5, 2008

Visst kan vi förändra

Stig Carlsson, 

generalsekre-

terare Svenska 

Handikappid-

rottsförbundet
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Min åsikt

# 2 2008 FÖRÄLDRAKRAFT MB

”Det är viktigt för hälsan 
och självkänslan att ha en meningsfull 

sysselsättning.”

Cameleonten
Arbetsinriktad daglig verksamhet
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HÄR ÄR VI kraft

Hej, det är vi som gör Föräldrakraft!
Här svarar vi på frågan: Är du bra på att säga förlåt?

Lotta Appelqvist, annons-

ansvarig: Ja, när det är 

befogat säger jag gärna 

förlåt, inte annars! ;o)

Helen Adolfson, frilans-

reporter: Ja, det tycker jag. 

Ett förlåt vid rätt tillfälle 

betyder så mycket.

Olle Fellenius, jurist 

(Rättsfallet): Det är väl 

knappast jag själv som kan 

veta något om det? 

Valter Bengtsson, 

ansvarig utgivare: Kan bli 

bättre. Ibland blir det för 

lite och sen går det 

kanske till överdrift.

Annika Olsson, krönikör i 

detta nummer: Javisst, ofta 

och snabbt! Livet är för 

värdefullt för att slösas bort 

på oförrätter.

Sara Bengtsson, chef-

redaktör (har jobbat i 

sommar men varvar med 

studier).

Sören Olsson, krönikör:

Jag ber om ursäkt för att 

jag är så dålig på att säga 

förlåt, men jag ska bättra 

mig på den punkten. Förlåt?

Annette Wallenius, 

kundtjänst: Ja det tycker 

jag. Möjligen så finns det 

andra som är av annan åsikt. 

Mejla åsikter och tips 

till oss på

info@faktapress.se

Kan datorn lösa problemen? 
Kolla i nästa nummer! 
Den 5 december kommer 

Föräldrakraft nummer 6, 2008. 

Dags för en rättvis skola? Regeringen vill förändra skolan i grunden, 
och snabbt ska det gå. Men blir det bättre eller sämre för barn i behov 
av särskilt stöd? Och vad kan föräldrar göra för att påverka  sitt barns 
situation till det bättre? Vi undersöker hur barn med funktionsned-
sättning får rättvisa förutsättningar.

Drömmen är att gå till jobbet. Daglig verksamhet eller vanligt jobb, 
oavsett vad så är en meningsfull sysselsättning livsviktigt för alla. 
Krafttag behövs för att skapa jobb för de mest utsatta, men när och 
hur kommer de? Och vad kan man göra här och nu för att hitta jobb 
som passar?     

Låt datorn lösa problemen. Att problem kan övervinnas med 
datorbaserade hjälpmedel är ingen hemlighet. Det må gälla skolar-
bete, hobbies, spel eller vardagssysslor. Hur hittar man de kloka 
lösningar utan att själv bli expert? Både proffs och amatörer delar 
med sig av tips och erfarenheter. Har du ett tips? Mejla oss förslag 
på hur föräldrar och barn kan utnyttja datorn på info@faktapress.se

Möt Tomas Sjödin, känd författare och pastor, i en stor intervju.

Hör gärna av dig med tips, synpunkter, debatt och berättelser ur 
Din vardag till info@faktapress.se  

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

Mikael Nyberg, reporter/

formgivare: Ja, mycket. Men 

jag vet inte om jag ska se 

detta som ett gott eller dåligt 

tecken. Risk för inflation?

Sara Arnald, fotograf: Ja, 

det tror jag. Men kanske 

säger jag ibland förlåt för 

fel saker.

■ Du har 
väl beställt vårt 
digitala nyhets-
brev? Du får 
det varje vecka 
via mejl och det 
är helt gratis! 
Beställ på 
foraldrakraft.se 
eller mejla 
till info@
faktapress.se
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Ett unikt erbjudande
från Apoteket till dig
som äter medicin.

Det kostar
ingenting!

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

Misstänker du att du får biverk-
ningar? Undrar du om dina medi-
ciner passar ihop? Eller tycker du 
inte att de har tillräcklig effekt?

Då vill vi berätta att Apoteket 
har en helt kostnadsfri tjänst 
som heter Bokad råd-
givning. 

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

Hur mycket 
bättre kan 
du må?

Du är alltid 
välkommen att 
prata med en av 
våra farmaceuter på 
Apoteket. Vi fi nns på plats och 
hjälper gärna till. 

Men ibland är det skönt att 
ställa sina frågor avskilt. 

Vid Bokad rådgivning 
med uppföljning gör vi 

en fullständig genom-
gång av alla dina 
mediciner. Förutom 

det inledande samtalet ingår 
regelbunden återkoppling med 
samma farmaceut. 

Allt för att du ska må bra och 
få bästa möjliga effekt av din 
behandling.

Så här bokar du tid.

Bokad rådgivning med uppfölj-
ning fi nns på över 300 apotek över 
hela landet. 

Du är välkommen att boka tid 
nästa gång du besöker oss. 

Om du vill veta om tjänsten 
fi nns på just ditt 
apotek är du 
välkommen 
att ringa vårt 
Kundcentrum, 
på telefon 
0771-450 450
eller gå in på 
www.apoteket.se.

Bokad rådgivning på Apoteket
Ring 0771-450 450 eller gå in på www.apoteket.se
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Välkommen till vår webb

M
an föds naken, blöt 
och hungrig. 

Sen tar det ett 
helt liv att komma 
över det och vi dör 

påklädda, torra och mätta.
Vi kommer tomhänta och vi ger oss 

av lika tomhänta. Varför är det då så 
viktigt att ”äga” under den tid vi lever 
här?

Vi tror oss äga sakerna vi omger oss 
med. Jobbet, huset, familjen och till och 
med våra tankar.

De är ”våra”. Och detta trots att vi inte 
kan ta någonting av det med oss när vi 
en dag lämnar detta liv.

Jag har funderat lite på det där med 
våra tankar och idéer. Vem är det som 
äger dem, egentligen?

För att ta reda på det måste vi kanske 
först fundera på var tankarna kommer 
från. 

Ett litet experiment:
Tänk efter på vad som rör sig inne i 

din skalle just nu. Vilka tankar, känslor 
och funderingar finns där?

Kanske är det helt tomt. Eller kanske 
snurrar en väldig massa olika tankar 
och känslor omkring inuti dig. Var bara 
helt uppmärksam på vad som finns där.

Och notera vad som händer när du 
fortsätter läsa den här texten.

Tänk när man började i skolan. 
Första året. Jag minns precis min 
första fröken och hur min skolbänk 
såg ut. Jag kan till och med nästan 
känna doften av de såpade plastgolven 
i klassrummet. Jag kommer ihåg hur 
stolt jag kände mig när jag började i 
skolan och visste att jag inom kort 
skulle kunna både läsa, skriva och 
räkna. Det var en spännande period i 
livet.

Vad hände?
Började du plötsligt att tänka på din 

egen skolgång? Hur din första lärare såg 
ut? Vilka var de första orden du lärde 
dig? Hur såg klassrummet ut?

Plötsligt så finns tankarna där. Men 
de fanns inte inom dig för en liten 
stund sedan.

Experiment har visat hur hjärnan 
aktiveras när man börjar tänka och att 
det kommer en strålning någonstans 
utanför den egna kroppen när man 
börjar aktivera sitt minne.

Därför vill jag nu leka med tanken 
igen om alla våra minnen och våra 
tankar och drömmar ligger i en 
gigantisk kollektiv radiostation någon-

stans utanför vår egen kropp och att vi 
själva fungerar ungefär som radiomot-
tagare.

Om det är på det viset så kan man ju 
inte säga vilka tankar som är ”mina”. 
De är på många sätt gemensamma. Och 
som jag ser det så är det därifrån vi 
plockar vår inspiration och kreativitet. 
Det är en jättelik pool av oändliga 
fantasier som ligger och väntar på vem 
som än ställer in rätt frekvens på sin 
mottagare.

Det kan också vara förklaringen till 
att man ibland får exakt samma idé 
som någon annan. I samma stund. Det 
är som om våra mottagare just då står 
inställda på exakt samma frekvens. 
Och ibland kan man till och med 
snappa upp vad en annan människa 
tänker på. Det skulle vara när vi 
uppfattar någon annans sändning.

Funderingen förs vidare inom mig 
och jag tänker på radiobrus och 
sändningsuppehåll och fantiserar om 
kopplingen till människors tillfälliga 
eller konstanta hjärnsläpp.

En svårighet skulle genast uppstå hos 
en hel del människor om man valde att 
leva på detta vis. 

Dansaren är ingen dansare utan dans. 
Sångaren är ingen sångare utan sång. 
Människan är ingen människa utan ett 
ego. Och egot vill ständigt äga. Det vill 
samla på sig så många ägodelar  som 
möjligt innan man lägger näsan i 
vädret. Och om man slutar äga sina 
”egna” tankar så gör man egot förvir-
rat. 

”Vem tänker mina tankar?” 
Men inom mig väcks även en större 

ödmjukhet inför mänskligheten. Om vi 
är sammanlänkade i någonting stort 
som vi i varje stund kan välja att hata 
eller hedra. Det öppnar sig en valfrihet 
som inkluderar en möjlighet att 
påverka. Om det jag tänker absorberas i 
någonting större och blir tillgängligt för 
alla. Goda tankar blir som ringar på 
vattnet och kan sändas långt över 
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NR 6, 2008 (DECEMBER 2008)   
FIXA ARBETE. Reportage och tips & 
råd om hur unga med funktionsned-
sättningar kan hitta rätt jobb efter 
skolan.
SKOLA. Nu görs skolan om och så här 
kan den bli bättre och mer rättvis för 
elever i behov av stöd.
IT & DATORER. Bästa tipsen!

Sören Olsson

Nyheter, reportage & tips hittar du på 

vår webbsida www.foraldrakraft.se

Där kan du även beställa vårt digitala 

nyhetsbrev.

Tomas Sjödin – författare, pastor och 

pappa. I nästa nummer berättar han 

om hur man går vidare efter att ett 

barn gått bort.

gränserna i en ordlös dans till männis-
kor runt hela vår jord. 

Det sägs att ett vänligt ord eller ett 
leende smittar. Men kanske är det så 
att även tankar sprids och smittar hela 
världen. Visst är det en kittlande 
fantasi? Var den än kommer från.

Sören Olsson

Låt datorn lösa problemen.

”Vad rör sig i din skalle just 
nu? Vilka tankar, känslor och 
funderingar fi nns där?” 
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”Saknar dig och din kalufs … jag 
gillar dreadlocks, jag gillar dreads”, 
sjunger  28-åriga Amanda Blomqvist 
på sin debutskiva ”Säg väg”. Hon har 
en cp-skada och är blind.

– Skivan handlar om mig och mitt 
liv. Jag har själv skrivit texterna och 
sjunger på albumet, berättar Amanda.

Hon har alltid tyckt om att sjunga och 
sjöng i kör redan som liten. Idag går hon 
till Sensus på Medborgarplatsen i Stock-
holm en gång i veckan för sånglektioner. 
Och det var där idén om en skiva föddes.

– Det var inte min idé, utan min lära-
re som frågade mig om jag ville spela in 
en skiva, och det ville jag ju, säger Aman-
da med ett leende.

Ett år tog det att spela in skivan och nu 
är den äntligen klar. På Amandas album 
finns låtar som handlar både om glädje 
och sorg. Många låtar handlar om hen-
nes assistenter, som har betytt mycket 
för henne.

– Min favoritlåt är ”Galoppan”. Den 
handlar om min assistent Ida som jag 
kallade för Galoppen för att hon hade 

klackar som lät som hästhovar. Hon har 
flyttat till London nu och arbetar inte 
som min assistent längre, berättar 
Amanda.

Fler låtar som handlar om hennes as-
sistenter är ”Emma Fjinde”, ”Utan Väg-
singen” och ”Flykiller”, alla döpta efter 
de smeknamn som Amanda gett sina 
assistenter. En låt heter ”När mina as-
sistenter slutar” och man förstår snabbt 
att Amanda tycker väldigt mycket om 
sina assistenter och tycker att det är trå-
kigt när de slutar.

– Det var lätt att skriva texterna till 
sångerna. Jag satt mig vid datorn och 
fick hjälp av en assistent att skriva ner 
texterna. När jag började skriva hade jag 
en idé om vad de skulle handla om, sen 
fick allt bara flyta på, säger Amanda.

”Säg väg” heter skivan och heter så 
just för att Amanda har ett speciellt in-
tresse för vägar. Man skulle kunna tro att 
skivans namn syftar på vägar man tar i 
livet, men Amanda menar prompt att 
”Säg väg” helt enkelt syftar på vägar som 
man åker och går på.

– Mitt intresse började när min pappa 
arbetade på Valhallavägen, berättar 
Amanda.

Hon är en glad tjej som verkar tycka 
att det mesta i livet är kul. Men skivan 

innehåller inte bara glada och spralliga 
låtar, hon sjunger även om rädslan över 
att bli sjuk.

– När jag var liten råkade jag ut för 
en grej som gjorde att jag blev väldigt 
rädd för att bli sjuk. Jag är rädd för vissa 
sjukdomar och det är obehagligt när 
man håller på att bli sjuk, berättar 
Amanda.

Hon sjunger också om hur det känns att 
förlora nära vänner.

”Jag är trött på när folk går och dör,
en trötthet lägger sig då i kroppen 

som svär och stör”
Låten ”Obeskrivligt trött” beskriver 

Amandas känslor när några goda vän-
ner för några år sedan gick bort. Med 
en klar stämma sjunger hon ut sina 
känslor och visar att livet också kan va-
ra svårt.

– Min skiva är en blandning av sorg-
ligt och glatt, säger hon.

Men att spela in skivan var bara ro-
ligt, menar hon. Ett år tog det att spela in 
”Säg väg” tillsammans med musikerna 
Hans Lundvist och Pelle Halvarsson som 
kommer från Sensus.

I höst hoppas hon kunna åka runt 
och göra framträdanden med sin musik 
och kommer fortsätta sjunga hos Sen-
sus. ●

Hon sjunger om hjärta och smärta  

Amanda Blomqvist sjunger om det som 
berör henne allra mest i livet.

Text: Sara Bengtsson
sara.bengtsson@faktapress.se

Fakta Amanda

Ålder: 28 år.
Bor: Täby.
Familj: Mamma, 
pappa och storebror 
Emil, 31 år (som 
sjunger i bandet 
”Suntrippers”).
Intressen: Sjunga, 
hunden Ebby och att 
träffa vänner.
Aktuell med: 
Rockskivan ”Säg 
väg”.
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Tack till alla författare och illustratörer!
Vi vill tacka alla dessa författare och illustratörer för att de gjort så att vi har kunnat förmedla barnböcker under 
snart tio år. Genom åren har Bok Happy Meal innehållit otroliga 39 titlar. Dessa har spridits till barn och deras 
föräldrar i en sammanlagd upplaga av 4,6 miljoner barnböcker. Helt fantastiska siffror tycker vi och i år fi nns 
det nio nya titlar under perioden 3 – 30/10. Se till att samla dem allihop.

Sven Nordqvist, Poul Ströyer, Birgitta Stenberg, Inger Vang Nyman, Jens Ahlbom, Gunna Grähs, Anna Friberger, Elsa Beskow, Lennart Hellsing, Bröderna Grimm, Jan Lööf, Inger och Lasse Sandberg, George Johansson, Magda Eggens, Anna Hjalmarsson, Annika Thor, H C Andersen, Anna Höglund,           
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ignhild Arnegård-
Hansen invigde 
Föräldrakraft-

dagarna på mässan i Älvsjö 
med en uppmaning till 
politiker att skapa jobb för 
personer som har funk-
tionsnedsättningar.

– Man överlever inte om 
man inte känner sig behövd 
och har en roll att fylla i 
familjen och i samhället 
runt omkring, sa hon.

– Jag blev arg när jag läste se-
naste numret av Föräldra-
kraft med rubriken ”Inga nya 
initiativ från regeringen”. Det 
instämmer jag verkligen i, sa 
Signhild Arnegård Hansen i 
en kommentar till en rapport 
om att utanförskapet inte har 

minskat för de personer som 
står längst från arbetsmark-
naden.

Hon påminde om att perso-
ner med funktionsnedsätt-
ningar inget hellre vill än att 
arbeta, men ofta inte får 
chansen.

– Det finns inget väl fung-
erande system som gör det 
möjligt för företag att anstäl-
la. Visst finns lönebidrag 
men hela arbetsgivaransva-
ret ligger kvar hos företaget. 
Ingen arbetsgivare törs ta det 
långsiktiga ansvaret eftersom 
man får beslut om lönebi-
drag som bara sträcker sig 
över ett halvår.

För att arbetsmarknaden 
ska fungera för de mest utsat-

ta behövs ett nytt system, där 
arbetsgivaransvaret ligger nå-
gon annanstans än på företa-
gen som skapar arbetena, me-
nar hon.

– Jag och min man funderar 
på en del egna initiativ för att 
hitta en mellanform, sa Sign-
hild Arnegård Hansen som 
dels driver familjeföretaget 
Svenska Lantchips, dels är ord-
förande för Svenskt Närings liv.

Hon betonade hur viktigt 

Svenskt näringslivs 
ordförande är arg på 
politikerna för att de 
inte tar initiativ.

Signhild Arnegård    
jakt efter jobb som  

”Man kan inte 
lägga hela ansvaret  
på  företagen. Det är 
ett samhällsansvar 
att lösa detta.” 
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det är att driva på politikerna 
i frågan.

– Det är ett samhällsansvar 
att lösa detta, man kan inte 
lägga hela ansvaret på företa-
gen. Det handlar inte om att 
företagen är ointresserade av 
att skapa dessa jobb, men som 
företagare måste man ta an-
svar även för alla andra an-
ställda, sa Signhild Arnegård 
Hansen.

Tyvärr är media inte så in-
tresserat, konstaterade hon.

– Men vi försöker påverka 
så mycket vi kan i direkta 
kontakter, sa Signhild som 
betonade hur viktigt det är 
att alla människor får en plats 
i samhället och får känna sig 
behövda.

– Man överlever inte om 
man inte känner sig behövd 
och har en roll att fylla i fa-
miljen och i samhället runt 
omkring.

Signhild Arnegård Hansen 
kom till Föräldrakraftdagarna 
tillsammans med äldste sonen 
Rickard, 21 år, som själv hade 
begärt att få följa med. I sitt 
invigningstal berättade hon 
mycket gripande om hur hen-
nes egen familj lyckas skapa 
”en positiv spiral” trots sonens 
funktionsnedsättning till följd 
av en förlossningsskada.

Hon avslutade ingivnings-
talet med att påminna alla för-
äldrar i publiken om att styrka 
skapas från svaghet.

Valter Bengtsson

URIFORM
500 hjälpmedel för alla

Tel. 08-6402955. 
Fax. 08-6402957.

e-post: butiken@uriform.se 

www.uriform.se

TUMLE kudden

 Hansen på 
 passar alla

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. 

■ Flertalet landsting är så 
snåla att de hellre låter barn 
förstöra sin syn än ger dem 
gratis glasögon. Så kan man 
tolka Majblommans nya 
kartläggning av glasögon-
bidrag, ”Briller och barn”.

– Politiker borde betrak-
ta nedsatt 
syn och 
synfel på 
samma sätt 
som ned-
satt hörsel 
eller annan 
funktions-

nedsättning, säger Lena 
Holm, Majblomman.

Bara fyra av landstingen 
ger gratis glasögon till barn. 
I Stockholm drogs bidraget 
in år 2004. I övriga lands-
ting ges blygsamma 400 till 
500 kronor i bidrag trots att 
glasögon med bågar kostar 
normalt mellan 1000 och 
2500 kronor.

Många familjer har inte 
råd att köpa så bra glasö-
gon som barnen egentligen 
behöver. Enligt Majblom-
man uppger fyra av tio för-
äldrar att de inte har haft 
råd med glasögon i tillräck-
lig omfattning.
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in vän som, i sin uppgift 
som skolsköterska,  just 
avslutat den obligatoris-
ka hälsokontrollen 
bland skolans fjärde-
klassare konstaterade 

med tung stämma över köksbordet:
– De stora problemen är fetman och 

stressen.
I samma stund ringde telefonen och 

min sons kompis Jonas fick beskedet att 
han skulle skynda sig hem för att hinna 
åka till fotbollsträningen. Jag reflektera-
de öppet: 

– Jonas har då i alla fall inte problem 
med vikten. 

Till saken hör att Jonas har olika 
sportaktiviteter att passa sex kvällar i 
veckan. Det hör till vardagen att han 
och många barn avbryts när de är mitt 
uppe i den mest kreativa fasen av en lek 
för att deras påskyndande förälder 
väntar med foten på gaspedalen på väg 
till fotbolls träningen. För att ha 
ordning på alla aktiviteter som fritiden 
ska fyllas med så lever dessa barn med 
inrutade skolliknande scheman. Den 
fria tiden som ordet fritid en gång stod 
för, är för dem, passé.

Efter att så många gånger ha sett hur 
rastlösa och oroliga barn blir, i sin 
väntan på ett uppbrott som snart ska 
komma, förvånade det mig inte alls när 
man i våras rapporterade att många 
svenska barn mår dåligt av sina idrotts-
aktiviteter. I denna studie hade man inte 
lagt in det stressmoment som det 
innebär att aldrig få slå sig till ro eller ge 
sig hän i en lek, i vetskapen om att; det 
inte är någon idé för snart ska man ju 
jagas iväg igen. De stressfaktorer som 
studien fokuserat på var relaterade till 
det grupptryck och krav på prestation 
som många idrottsklubbar står för.

Min vän, skolsköterskan, fortsatte:

– Barnen påverkas av sina stressade 
föräldrar. 

Utanför fönstret kunde vi just se hur 
tre barns-pappan Magnus swischade 
förbi i sin judodräkt.

Hon fortsatte i uppgiven ton:
– Hela samhället går ju fort och vi har 

faktiskt barn på skolan som har magsår.  

Middagen var vid det här laget klar 
och vi skulle nu göra något väldigt 
unikt för svenska förhållanden; hela 
familjen skulle äta middag tillsam-
mans! Visste ni att den svenska genom-
snittsfamiljen sam las kring middags-
bordet en gång i veckan? Istället för att 
umgås, prata, skratta, njuta av varan-
dras närvaro så är de flesta famljer som 
mest splittrade just denna tid. Jag fick 
redan för många år sedan höra att den 
tid som en förälder verkligen samtalar 
med sitt barn i genomsnitt var sex 
minuter per dag. Man kan undra hur 
många minuter statistiken skulle 
uppvisa idag när fritiden mer än 
någonsin ska fyllas av ett ”bussandes”. 
Lillasyster ska köras till balettskolan, 
storebror till aikidon, mamma till sitt 
gym och pappa till tennisen. Alla måste 
försöka hinna med att njuta av sin 
egentid och sitt självförverkligande. 
Hela organisationen med väskor att 
packa, tider att passa och vägsträckor 
som ska optimeras kräver sin logistik 
och sina kommenderingar... som oftast 
ligger milslångt ifrån det lugna samta-
lets ordväxlingar. 

Men allt detta planerande för att få 
några minuters dyrköpt självförverkli-
gande kräver inte bara logistik utan 
kväver också ... livslusten. Hur roligt blir 
det när man knappt hinner innanför 
tennishallen förrän man ska börja 
planera för hur man ska hinna till nästa 
aktivitet? Stresshormonet är oftast på 

topp just innan man lyckats tajma in 
aikidolektionens slut kl 21.  

Senare samma kväll kom min man, 
skrattande och genomsvettig, in genom 
ytterdörren med siktet på duschen. 

– Vi fick fast fyra på en gång! fortsatte 
han med ett innerligt men något 
triumferande skratt inifrån badrummet.

Utifrån gården hörde jag glada tillrop 
och hjärtliga skratt. Jag kunde genom 
springorna i staketet ana hur minst tio 
barn, alltifrån grannens femåriga Klara 
till tonårsgrabben Erik gick av och an 
vid kastanjeträdet. Min man ropade 
från duschen.

– Nu är det din tur! 

”VI HAR FAKTISKT 
BARN PÅ SKOLAN 
SOM HAR MAGSÅR”

M

Annika Karmhag Olsson skriver om varför leken 
blivit så allvarsam och barnen så stressade.
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Bild högst upp till vänster: Julia Karmhag med sin klasskompis Alma (8 år), storebror Isak (10 år), 
grannskapets barn och tonåringar; Anton (9 år), Yuyuen (14 år), Olle (9 år) och Andreas (10 år) 
som försöker hinna ikapp. Bild högst till höger: Alla spöken har samlats för en gruppbild efter 
den hemska spökvandringen som hela släktens vuxna, på skakiga ben, tagit sig runt på i den 
mörka skogen. Bild i mitten: Julia och mamma Annika med andan i halsen för att hinna ifrån 
”tagaren”. Bild till vänster längst ned: Övre rad till vänster: Mary, mamma Annika och Julia. 
Nedre raden: Claire och storebror Isak. Bild till höger längst ned: Klasskamraterna Hilma och 
Emma tillsammans med storebror Isak och Yuyuen hjälper till att få hem den trötta pappan.
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Vi har en handikappad dotter och jag 
förstod att hon behövde min hjälp 
därute nu. 

Mycket riktigt, hon stod mitt bland 
barnen som alla ropade att jag måste 
skynda mig för nu skulle vi börja. 
Snabbt introducerades jag i vad som 
skulle hända. Och i nästa stund for jag 
och min dotter fram på kick-biken som 
aldrig förr. Tillsammans var vi snabba, 
bubblande glada, ja faktiskt euforiskt 
lyckliga! Plötsligt hajade vi till, snabba 
steg närmade sig bakom oss. Vi tjöt av 
skratt och stampade på för glatta livet. 
Just som vi svängde runt hörnet och 

trodde räddningen var nära så dök nästa 
överraskning upp. Vi var fast, lagens 
långa arm sträcktes ut mot oss. Som 
rymningsbenägna tjuvar lät vi ändå 
polisen Yuyean eskortera oss till finkan 
(kastanjeträdet).   

Senare den kvällen var vi tre hungri-
ga, trötta, men glada tjuvar som gick in 
för att länsa kylskåpet. 

Det kanske är ”tjuv och polis” som ska 
rädda oss från fetman och stressen? Det 
kanske är under sängen som vi viskan-
des ska hinna samtala med våra barn 
medan kurragömmaletaren söker efter 
oss? Och det kanske är när vi med 

skrattet i halsgropen kutar till ”dunk-
platsen” som urkraften i oss ska få 
näring och mota bort vardagsstressen ? 

Kanske är det dags att ta leken på 
allvar? Har vi faktiskt inte kommit hit 
just för att få känna lekfullhetens så 
behagfulla vindlingar; ena stunden 
förlorar vi oss i förskräckelse, andra 
sekunden i skrattets för att i tredje 
sekunden kunna få känna ett enda stort 
”här och nu”, långt ifrån planerarens 
känsla inför sin sprängfyllda agenda.

Annika Karmhag Olsson
Mamma till åtta-åriga Julia
Karmhag som har en CP-skada 
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iksdagens beslut om 
att Sverige ska vara 
tillgängligt år 2010 

spricker. Nu gör regeringen 
ett försök att reparera 
missarna. En strategi för att 
snabbt få bort hindren har 
tagits fram tillsammans 
med SKL, Sveriges kommu-
ner och landsting. Tydli-
gaste resultatet: bättre 
tågstationer.

– Det är en jättestor miss att 
Sve riges  kommuner och  lands-
 ting inte har varit involverade i 
arbetet med att öka tillgänglig-
heten.

Så förklarar folkhälsomi-
nister Maria Larsson att arbe-
tet med att riva hindren för 
tillgänglighet har gått med 
snigelfart.

Hon menar att alliansre-
geringen redan har försökt 

rycka upp arbetet med att öka 
tillgängligheten, men medger 
att det trots det fortfarande 
finns allvarliga brister, som att 
det exempelvis än idag upp-
förs helt nya fastigheter 
som inte följer regler-
na om tillgänglighet.

Maria Larsson och 
regeringen tror inte 
att riksdagens mål att 
Sverige ska vara till-
gängligt år 2010 kan 
klaras, men hoppas i 
alla fall att tempot nu 
ska öka väsentligt.

Nyckeln till framgång lig-
ger i ett nytt samarbete med 
SKL, som är nyckelpart för att 
det ska hända saker ute i 
kommunerna.

Frågan är hur stor skillnad 
den nya strategin kommer att 
innebära i praktiken.

– Vi skulle inte ställa oss 
bakom samarbetet om vi inte 
trodde att det leder till för-
bättringar, säger SKL:s ordfö-
rande Anders Knape. Jag är 

helt övertygad om att vi 
kommer att uppnå re-

sultat om vi jobbar 
med de vidgade verk-
tyg och insatser som 
nu föreslås. Om det 
inte blir förbättring-
ar skulle jag ta det 
som ett personligt 
misslyckande.

På frågan om det blir 
stopp för nya lekplatser, fast-
igheter och andra anlägg-
ningar som inte är tillgängli-
ga säger Anders Knape att 
SKL har  ett ansvar att se till 
medlemmarna, kom munerna 
och landstingen, deltar i de 
nya insatserna.

– Kommunerna kan även 
behöva fundera över om de-
ras tillsyn fungerar på ett rik-
tigt sätt och hur långt man 
ska gå med dispenser. Genom 
att öka medvetenheten kom-
mer kommunerna att börja 
fundera mer på vad som är 
långsiktigt hållbart, säger 
Anders Knape. /vb

Regeringen satsar 150 
miljoner extra på tåg-
stationerna. Foto: Kasper Dudzik, SJ.

Handikapplanen har kapsejsat 
– här är regeringens nya strategi

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

Vi borde 
involverat SKL 
tidigare, säger 
Maria Larsson.

R

Nytt LSS-boende
I centrala Lidköping finns ett 
träningsboende för ungdomar 
med funktionsnedsättningen 
Aspergers syndrom/hög funge-
rande autism i åldern 16-21 år. 
Enheten består av 5 lägenheter, 
gemensamhetsdel och personal-
utrymmen. Personal finns 
dygnet runt. 

Gryning Vård AB är 
landets största 
företag inom HVB 
och erbjuder ett brett 
och kundanpassat 
vårdutbud för barn, 
ungdomar och 
missbrukare.

www.gryning.seGryning Vård AB    Tel 0510-20488
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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.

Handikapprörelsen rasar 
över regeringens och SKL:s 
nya strategi för ökad 
tillgänglighet. Regeringen 
har fullständigt struntat i 
att samarbeta med 
handikapprörelsen, 
säger Handikapp-
förbunden.

Strategin för tillgäng-
lighet saknar dess-
utom muskler, an ser 
Han d i kapp  för  bun den.

– Vi ser inga extra 
anslag utöver de 150 
miljoner som kommer 
att användas för kol-
lektivtrafiken, eller en skärpt 
lagstiftning generellt när det 
handlar om ett tillgängligt 
Sverige för alla.

Handikapp rörel sen är 
mycket irriterad över att 
hälsominister Ma ria Larsson 
så starkt har betonat samar-
bete – samtidigt som Han-
dikapp förbunden anser att 

man helt lämnats utanför.

– Gång på gång hän visade 
Maria Lars son under sin 
presskonferens till det breda 

samarbetet man har men 
då menar hon bara med 

kommuner och lands-
ting. Vår definition av 
ett brett samarbete är 
vidare, skriver orga-

nisationen.
Handikapprörel-

sen får regelbunden 
information, svarar 
Maria Larsson i en 
kommentar till För-
äldrakraft.

– Mig veterligen har inte 
en enda förfrågan kommit 
från handikapprörelsen om 
att ingå i gruppen [som har 
utarbetat strategin för bättre 
tillgänglighet], säger Maria 
Larsson. /vb

Handikappförbunden rasar: 

Detta kan inte kallas samarbete

- Regeringen 
har brustit 
fullständigt, 
säger Örjan 
Brinkman.

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
Priset gäller vid anmälan senast 31/12 2008

Tecken ger tillgänglighet

Grundkurser 4 el 5*) dagar 

STOCKHOLM
STO846 10 - 13 november
STO850 8 - 11 december
STO906 2 - 5 februari
STO910 2 - 5 mars

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 tillgänglighet 
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 tillgäng-
lighet, lika självklart måste det vara att skapa social tillgänglighet 
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,
Priset gäller vid anmälan senast 31/12 2008

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 fördel-
aktig lösning, till exempel för gemensam fortbildning i en kommun. 
Läs mer på vår hemsida!

Kurs på hemmaplan

Vill du gå kurs på annan plats än Stockholm? Gör en intresseanmä-
lan via mail. Vi ordnar kurs på platsen när vi fått in ett antal intresse-
anmälningar. Mer info på hemsidan!

Kurs på begäran

Välkommen till Tecknologen AB!
Våra kurser är öppna för både personal, föräldrar och andra intres-
serade - 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!

I vår skrift "Barn & tecken - vad och varför?" sammanfattar vi tankar 
kring att teckna och ger dej tips och idéer kring teckenanvändning, 
tillgänglighet m.m. Beställ "Barn & tecken - vad och varför?" kost-
nadsfritt genom att maila till Håkan Ernklev (hakan@tecknologen.se).

"Barn & tecken - vad och varför?"Nytt
!

WWW.FORALDRAKRAFT.SE
LÄS MER PÅ
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et är nu den verkliga 
striden börjar. Den 
29 augusti lade 

socialutskottets ordförande 
Kenneth Johansson (c) fram 
slutbetänkandet om LSS. En 
mängd förändringar 
föreslås. Men osäkerheten är 
stor kring hur de nya 
reglerna ska kunna införas 
utan att få förödande 
konsekvenser för enskilda. 
”Det är ytterst viktigt att 
ändringarna görs på rätt sätt 
annars kan det drabba 
människor mycket kraftigt”, 
säger socialdemokraterna.

Det är inte bara socialdemo-
kraterna, miljöpartiet och 
vänstern som bekymrar sig 
för att de nyheter man själva 
presenterar kan slå helt fel.

Även de borgerliga leda-
möterna i utredningen är 
självkritiska:

– Nu är det viktigt att ha 
en nagel i ögat på Försäkrings-
kassan och kommunerna, sä-
ger Linnea Darell (fp) till 
Föräldrakraft.

Regeringens tuffa direktiv 
om att dämpa kostnaderna 
för personlig assistans har 
präglat utredningen om LSS, 
lagen om stöd till vissa funk-
tionshindrade.

Kraven på att hejda kost-
nadsökningen har lett fram 
till ett förslag om att göra be-
sparingar på 3,3 miljarder. 
Neddragningarna ska göras 
successivt under några års tid. 
Det innebär dock inte att ut-
redningen tror sig kunna 
minska kostnader, tvärtom 
räknar man med fortsatt öka-
de kostnader om än i något 
långsammare takt. Idag ligger 

kostnaden för personlig assis-
tans på cirka 20 miljarder per 
år och beräknas öka med 2 
miljarder årligen.

Hur ska besparingarna inom 
assistans då göras? Kring detta 
råder stor osäkerhet. Vid en 
presskonferens nyligen var 
Kenneth Johansson och övri-
ga i LSS-kommittén ovilliga 
att ge exempel på besparingar. 

Man ville hellre prata om de 
stora regionala skillnaderna 
som innebär att assistansen är 
nästan dubbelt så dyr i Dalarna 
som i Kronoberg. 

Vilhelm Ekensteen, en av de 
experter som kommittén anli-
tat och ordförande i Intresse-
gruppen för Assistans berätti-
gade, är skeptisk till möjlighe-
ten att spara miljarder utan 
negativa konsekvenser.

Han tvivlar på att det går 
att spara så mycket som ut-
redningen hoppas, men ac-
cepterar att det ändå görs an-
strängningar att minska kost-
naderna.

– Det har aldrig varit något 
tvivel om att kommittén mås-
te komma med förslag om att 
dämpa kostnaderna och det 
har funnits förslag som skulle 
varit förödande. För mig har 
det därför varit primärt att 
värna grundprincipen om 
rätten att leva som andra, sä-
ger Vil helm Eken steen.

LSS-utredningen har ska-
pat stor oro bland personer 
med funktionsnedsättningar 
och deras anhöriga. När en 
enig kommitté nu ställer sig 
bakom LSS som en rättighets-
lag även i framtiden minskar 
oron något. Men Gerd Andén, 

Kenneth Johansson är glad för att utredningen äntligen är 
klar – men för alla med funktionsnedsättningar börjar 
den verkliga striden nu.

Strid om framtidens  

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

FÖLJ UTVECKLINGEN PÅ WWW.FORALDRAKRAFT.SE

D

Studenterna får inte 
veta sin rätt till stöd

Malena Ranch, Uppsala 
studentkår, kräver bättre 
information om rätten till 
stöd. Studenter med funk-
tionsnedsättningar får inte 
veta vilka rättigheter till stöd 
som de har. Uppsala 
Studentkår har kartlagt 
situationen och slår nu larm 
om att informationen är 
bristfällig.

– Studenterna måste 
informeras om sina rättighe-
ter. Studentgruppen förväntas 
alltför ofta själva veta vad de 
har för rättigheter och på 
egen hand ta kontakt med 
institutionerna, säger Malena 
Ranch, vice ordförande i 
Uppsala studentkår. /vb
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en av de drivande personerna 
bakom införandet av person-
lig assistans för 15 år sedan, 
ser nya orosmoln.

– Oron finns 
kvar, säger hon. 
Hur kommer 
För säkrings-
kassan att göra 
sina bedöm-
ningar av be-
hovet? Kom mer 
man att diskri-
minera vissa 
grupper? Blir det 
millimeterun-
dersökningar 
som är kränkan-
de? Det vet vi in-
te nu, vi kan ba-
ra hoppas att det handläggs 
på ett bra sätt.

Samma farhågor känner 
Eva Nordin-Olsson, som är 
ordförande för Riksförbundet 

Autism och varit expert i 
uredningen för Handikapp-
förbunden:

– Det har inte varit fel 
på lagen utan tillämp-

ningen och vi har 
fått allt fler absurda 
exempel på hand-
läggningen, lag-
trots och ifrågasät-
tande av behov 

som verkar bero på 
bristande kunskap 
om livsvillkoren för 
personer med 
funktionsnedsätt-
ningar.

Den nya LSS-la-
gen införs den 1 ja-
nuari 2010 om allt 

går som kommittén planerat. 
Förslagen är ute på remiss 

under hösten och riksdagen 
väntas fatta beslut nästa höst.
/vb

 assistans  

Vi får allt fler 
absurda exempel på 
hur dåligt lagen 
tillämpas, säger Eva 
Nordin-Olsson.

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

”Vi kan bara hoppas att Försäkringskassan sköter 
handläggningen på rätt sätt”, säger Gerd Andén. 
”En stor framgång att vi kunde stoppa de värsta 
förslagen”, säger Vilhelm Ekensteen.
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å rätten till vårdbi-
drag bedöms skall 
hänsyn tas till det 

merarbete som barnets 
funktionshinder med-
för för föräldrarna. 
I merarbete ingår 
också ”bundenhet”.  
Det  ta är sådant som 
föräldrarna måste 
göra utöver vad 
som görs tillsam-
mans med barnet.

Föräldrarna vet det. 
Andra, som har insyn 
i hur familjer med barn 
med funktionshinder le-
ver, vet det. Föräld rarnas 
kontakter med läkare och an-
dra specialister, skolan, hand-
läggare med flera kräver en 
massa tid. Men många be-
slutsfattare i ärenden angåen-
de vårdbidrag tycks ofta stå 
helt främmande för detta. 
Bundenheten kommer ofta 
bort i utredningarna om rätt-
ten till vårdbidrag.

Det finns åtskilliga domar 
där domstolarna tagit hänsyn 
till bundenheten. Här följer 

citat ur några kammarrätts-
domar. I dessa fall hade för-
äldrarna lämnat en ingående 
beskrivning av sina kontak-
ter.

■ Modern har en omfattande 
kontakt med skolan och hans 
lärare.
■ Föräldrarna måste ha be-

redskap för att döttrarna be-
höver hämtas hem vid sjuk-

dom.
■ Föräldrarna upprätt-

håller kontakt med oli-
ka personalkategorier 
på sjukhuset och i 
skolan.
■ Modern måste va-
ra till hands och 
kunna ingripa även 
under den tid bar-
nen är i skolan.
■ Funktionshindret 

medför ett ganska 
omfattande merarbete 

även i form av kontakter 
med bland annat skolan.

En situation där det är sär-
skilt viktigt att framhålla och 
beskriva bundenheten är då 
Försäkringskassan drar in 
vårdbidraget därför att bar-
net beviljats personlig assis-
tans eller assistansersättning.

Personlig assistans lämnas 
endast för hjälp som ges till-
sammans med den funktions-
hindrade. Bundenheten kan 
således aldrig vara kompen-
serad av personlig assistans.

När ett barn konstaterats 
vara så funktionshindrat att 
behovet av hjälp med de 
grundläggande behoven över-
stiger 20 timmar i veckan 
borde inte någon ingående 
utredning av bundenheten 
behöva göras för åtminstone 
ett kvarts vårdbidrag. 

Men, som sagt inlednings-
vis, okunnigheten bland 
handläggare och beslutsfatta-
re är stor. Det finns alltså all 
anledning att inte godta att 
Försäkrings kassan drar in 
vårdbidrag helt med hänsyn 
till att personlig assistans be-
viljats. ●

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.

Full rätt till assistans 
även vid vårdbidrag

Kan inte kompensera för bundenhet

Föräldrakrafts experter förklarar varför du inte ska  
godta att vårdbidrag dras in när assistans beviljas.

Om Försäkringskassan avslår 
ansökan om vårdbidrag men 
en domstol efter överklagan 
senare bifaller ansökan betalas 
vårdbidrag ut retroaktivt med 
hänsyn till tiden då ansökan 
gjordes.

Även i det fall Försäk-
ringskassan avslår en ansö-
kan om assistansersättning 
men en domstol efter över-
klagan senare bifaller ansö-
kan kan ersättning betalas re-
troaktivt med hänsyn till ti-
den för ansökan. Men då gäl-
ler att den funktionshindrade 
verkligen fått personlig assis-
tans under denna tid. 

Vi råder därför föräldrar 
som ansöker hos Försäkrings-
kassan om assistansersättning 
(eller hos kommunen om per-
sonlig assistans) att samtidigt 
med ansökan avtala med en 
assistansanordnare om assis-
tans. Assistansanordnaren kan 
upprätta anställningsavtal med 
personliga assistenter, föräld-
rar eller andra. Det kan stå i 
avtalet att lön utbetalas när as-
sistansersättning beviljas. Lön 
behöver således inte lämnas 
förrän assistansersättning eller 
personlig assistans beviljats.

Avtal kan naturligtvis skri-
vas även efter ansökan men 

någon retroaktiv ersättning 
kan inte lämnas för före avta-
let. Regeringsrätten har godta-
git muntligt avtal, men vi re-

kommenderar att det görs 
skriftligen. Vi avråder bestämt 
från att skriva avtal som date-
ras tid innan de upprättades.

■ Ett bra sätt att bevisa 
bundenheten är att ha 
ett block till hands vid 
telefonen och där 
anteckna telefonsam-
talen, gärna också 
samtalets tid, som 
gäller barnet. 
■ Anteckna även 
besöken hos läkare och 
andra specialister, 
besöken i skolan och 
andra besök. Sådana 
anteckningar är 
överhuvudtaget bra att 
göra ”i förebyggande 
syfte” för att ha i 
beredskap vid framtida 
kontakter med myn-
digheter. Det är svårt 
att i efterhand minnas 
allt. 

Så bevisar 
du bundenhet  

D

Om retroaktiv assistansersättning: Skriv avtal när ansökan lämnas

Foto: Istock
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Varannan grundskola har så 
allvarliga brister att elever 
med funktionsnedsättningar 
drabbas. Det slår Skolverket 
fast i en rapport. Situationen 
är nästan lika illa på landets 
gymnasieskolor.

Skolverket påminner om 
att skollagen ger alla barn 
och elever rätt till lika bra 
utbildning. Däremot finns 
ingen detaljreglering av den 
fysiska tillgängligheten.

Lagen ger kommunala och 
fristående skolor möjlighet 
att säga nej till en elev om en 
viss skolplacering skulle 

innebära ”betydande organi-
satoriska eller ekonomiska 
svårigheter”, konstaterar 
Skol verket.

– Den bestämmelsen ska 
bara användas i undantags-
fall. Men vår uppfattning är 
att huvudmän ibland allt för 
lättvindigt säger nej till elever 
utan att göra någon ordentlig 
utredning, säger Charlotte 
Mannerfelt, projektledare på 
Skolverket. /vb

Missnöjd med skolan? 
Statens skolinspektion 
utlovar starkt fokus på 
elever i behov av sär-
skilt stöd.

Vi kommer att ha ett mycket 
stort fokus på elever som är i 
behov av särskilt stöd, utlovar 
Ann-Marie Begler, generaldi-
rektör för Statens skolinspek-
tion, den nya myndighet som 
bildades den 1 oktober.

– En av de viktigaste frå-
gorna vid våra kommunin-
spektioner kommer att vara 
hur bra behoven tillgodoses 
för barn som behöver sär-
skilt stöd, säger Ann-
Marie Begler till 
Föräldrakraft.

– Vi kommer 
också att särskilt 
fokusera på det i 
våra kvalitetsinrik-
tade granskningar, 
säger hon vidare.

Dessutom lovar 
Ann-Marie Begler 
att inspektionerna 
kommer att inten-
sifieras och bli mer djupgåen-
de än vad som tidigare har 
varit möjligt att göra.

Även betygssättningen i 
skolorna kommer att gran-
skas, men Begler kan inte sä-
ga om det sker någon särskild 
kontroll av om elever med 
funktionsnedsättningar får 
rättvisa betyg.

En målsättning för Statens 
skolinspektion är också att ge 
föräldrar större möjligheter 
att komma till tals vid inspek-
tioner.

Tycker du att föräldrar bör 
vara mer aktiva och kanske 
anmäla brister oftare?

– Det är viktigt att föräldrar 
anmäler om man ser missför-
hållanden men det första man 
ska göra är att kontakta rektor, 
skolledare och kommun. Om 
man inte får rättelse där ska 
man gå vidare med en anmä-
lan, säger Ann-Marie Begler.

Att snabba upp handlägg-
ningen av anmälningar 

är ett av den nya 
myndighetens vik-

tigaste mål. Tidi-
gare har det inte 
varit ovanligt att 
vänta ett år eller 
mer.

– Nu har vi mer 
resurser, vi ser över 
metoderna och får 
mer tekniskt stöd, 
vilket kommer att 
göra att handlägg-
ningen helt klart 

blir mycket snabbare. Vår 
ambition är att anmälningar 
som är mindre komplicerade 
ska klaras på två månader. 
Större insatser försöker vi 
klara på sex månader, säger 
Ann-Marie Begler. /vb

En av två skolor måste tänka om

Skolinspektion sätter fokus på 
elever i behov av särskilt stöd

Ann-Marie Begler, 
generaldirektör

WWW.SKOLINSPEKTIONEN.SE
LÄS MER PÅ

WWW.FORALDRAKRAFT.SE
LÄS MER PÅ
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En riksdagsmotion 
om kontaktdagar på 
gymnasiet blir ett 
glädjande resultat av 
Inger Davidsons 
möte med besökar-
na på Föräldra kraft-
dagarna.

”Det kan jag ta 
upp i en motion”, 
var hennes snabba 
svar på klagomål om 
att de tio kontaktda-
garna i skolan inte 
får följa med upp i 
gymnasiesärskolan.

Tre veckor senare 
låg motionen på 
riksdagens bord!

Överklaga mera! Annika 
Nyström från AJ 
Person skador delade 
med sig av värdefulla 
erfarenheter kring 
försäkringar och 
ersättning för bland 
annat invaliditet och 
inkomstförluster, liksom 
vad man måste tänka på 
när det gäller preskrip-
tionstid och finstilta 
paragrafer. 

Planera för det värsta och hoppas 
på det bästa, var budskapet från 
Ulrika Brodd som gav inspirerande 
tips om hur man som förälder kan 
ligga steget före och undvika svåra 
situationer med en bra planering.

Föräldrakrafts chefredaktör Sara 
Bengtsson och Föräldrakrafts dagarnas 
moderator Karin Klingenstierna 
hälsade konferensdeltagarna välkom-
na. Och när dagarna  gick mot sitt slut 
var det lätt att konstatera att premiären 
gav mersmak.

En gripande invigning av Signhild Arnegård Hansen, fantastiska 
föreläsare, ett späckat program och engagerade konferensdeltagare 
gjorde Föräldrakraftdagarna i september till en succé.

Denna, den allra första, upplagan av Föräldrakraftdagarna 
anordnades på Stockholmsmässan i samband med Ett Bra Liv. 
Bakom arrangemanget stod Föräldrakraft och Dalheimers Hus.

Publiken bestod av både föräldrar och professionella från olika delar av landet. 
Konferensen hade även lockat deltagare från Finland.

Två entreprenörer utbytte några ord 
i en paus – Jenny Lexhed, grundare 
av Talarforum, och Signhild Arne-
gård Hansen, Svenska Lantchips, har 
båda erfarenhet av eget företagande 
som en smart lösning för familjer 
som har barn med funktionsned-
sättningar.

”Livet är helskönt”
Föräldrakraftdagarna om sorgen, kampen och glädjen

Mer på nästa 

uppslag
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Nya boken ”Prins Annorlunda” hade vältamjad premiär i samband med 
Föräldrakraftdagarna där författaren och Föräldrakraftkrönikören Sören 
Olsson förstås själv medverkade. 

rogrammet fick mycket 
beröm av deltagarna och 
höll en jämn och hög 
kvalitet: Signhild Arnegård 
Hansen invigningstalade.

Jenny Lexhex: Det 
räcker inte med kärlek.

Albin och Lotta Appelqvist, Anneli 
Khayati, Anders Dolwitz, Barbro Nemell, 
Ann-Marie Alwin och Tony Berisa: Syskon, 
barnen som föräldrarna inte har tid med.

Olle Waller, Susanna Sosso Hietanen, 
Carina Hvalstedt, Ingrid Edgardh: 
Relationer, vänskap och kärlek i skuggan 
av funktionsnedsättningar.

Sören Olsson: Nu är början till allt.
Inger Davidson: Framtidens föräldra-

stöd.
Helen Nilsson och Christina Strandberg: 

Förluster. Vad händer när ett barn blir 
svårt sjuk och kanske går bort?

Annika Nyström: Hur får man ersätt-
ning efter skada eller sjukdom?

Elaine Johansson, Per Johansson och 
Ulrika Brodd: Anhörig i ett livslångt 
perspektiv.

Inledning och avslutning av Sara 
Bengtsson, Föräldrakraft, och konferensens 
moderator Karin Klingenstierna.

P

Golvsänkt VW Caddy Maxi Life

Timrå  060-59 59 00 • Stockholm 08-747 78 40 
Jönköping 036-37 17 99 • Borås 033-13 16 34

www.permobil.se

Elrullstolar • Bilanpassning • Kommunikationshjälpmedel

FK_0805_s26-29_fkdagar_v02.indd   27FK_0805_s26-29_fkdagar_v02.indd   27 08-10-03   11.52.0008-10-03   11.52.00



28 FÖRÄLDRAKRAFT # 5, 2008

Olle Waller gjorde ett 
bejublat framträdande i 
Föräldra kraftsdagarnas 
temablock om kärlek och 
relationer.

Det gavs många tillfällen till intressanta samtal i pauserna då spännande möten var väl så uppiggande som kaffet och frukt 
som serverades. Författaren Sören Olsson hade en glad pratstund med konferensens moderator Karin Klingenstierna (till 
vänster) och regeringens utredare Inger Davidson.

Sonen Richard gjorde nästan lika stort intryck 
på Föräldrakraftdagarnas deltagare som 
mamma Signhild Arnegård Hansen – som 
ordförande i Svenskt Näringsliv företagssveri-
ges viktigaste kvinna – vid den högtidliga 
invigningen på tisdagsmorgonen.

– Jag och min man berättar ofta om våra 
erfarenheter av våra barn och äldsta sonens 
svårigheter och då visar det sig nästan alltid 
att alla har någon att relatera till, att alla lever 
med olika svårigheter och svagheter, berätta-
de Signhild i sitt invigningsanförande.

Inte desto mindre blir det ibland nödvän-
digt att vara som ”Hulken” för att få rätt stöd 
och hjälp.

– I våra myndighetskontakter har Hulken 
kommit väl till pass och då har jag verkligen 
visat ”föräldrakraften”, sa Signhild och fick 
många igenkännande reaktioner i publiken.

Genom att själva driva på och fokusera 
på sonens styrkor menade Signhild att 
familjen hade lyckats skapa en positiv spiral 
för hela familjen. 

– För oss var det en lösning att starta ett 
eget företag, Svenska Lantchips, när 
Richard var fyra år så att vi kunde ta den 
tid som behövdes för läkarbesök med 
mera. 

Signhild berättade om oron inför 
framtiden när det gäller boende, flickvän, 
sysselsättning etcetera och hur man lär sig 
att se framåt och samtidigt ta en dag i 
taget. 
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Ingrid Edgardh, författare till boken Kan jag dö, mamma? 
och präst, medverkade i blocket om relationer och vänskap.

Albin Appelqvist pratade om sin kära 
syster Elin och hur det är att vara syskon.

Att livet kan vara helskönt för familjen som har barn med 
funktionsnedsättningar gav Per Johansson levande 
exempel på, när han berättade om hur hans familj, släkt 
och vänner har ordnat ett nätverk kring lilla Gry som 
föddes med Downs syndrom. 

Sosso Hietanen provo-cerade och lockade 
publiken till skratt när hon talade om sex och relationer.

Läger året runt.
Helger, skollov, 
höst, vinter, vår 
och sommar! 

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

info@tuskulum.se | www.tuskulum.se

Vi fi nns till året runt för barn och ungdomar med 

ADHD, ADD, Tourette och Aspergers syndrom samt

andra närliggande funktionshinder. Vi fungerar som 

ett stöd för dem och deras familjer.

Tuskulum har ferieläger sommar, 

höst, vinter och vår, på fl era platser 

i Sverige.

• Strukturerade aktiviteter 

• Tydliga rutiner

• Små grupper. 8 – 14 deltagare 

• 7 – 18 år

• Rutinerade ledare

Läs mer på www.tuskulum.se

där du kan fylla i en ansökan.

ANSSONSNSS ABABBBABAB
d | 08 648 77 40

r.

ar, 

er

Tuskulum betyder
”lantlig fristad”.

Du hittar oss på: www.abf.se

Kunskap inom räckhåll

ABF är Sveriges största 
studieförbund och 
anordnar studiecirklar,
seminarier, föreläsningar 
och kulturarrangemang 
i hela landet.

Vill du lära dig mer
om teater, musik, 

hantverk, förenings-
kunskap, språk eller 

någonting annat?
Kontakta oss.

Dina önskemål 
– vår utmaning!
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är hittar jag hjälpmedlen 
som jag inte visste fanns! 
Mona Gröning från 
Knivsta var mycket nöjd 
och glad efter några 
timmar på Ett Bra Liv.

Hon tyckte att hon fick ut mycket av 
sitt besök på mässan med alla dess 
montrar med intressanta hjälpmedel och 
föreläsningar inom skilda områden. 

– Här kan jag hitta både nya special-

produkter till min dotter och få en 
helhet. På några timmar här kan jag få 
med mig massor av idéer, sa Mona 
Gröning när hon tillsammans med Jenny 
Wennerberg hälsade på i Föräldrakrafts 
monter.

Bland alla de saker som intresserade 
Mona fanns bland annat en specialramp 
från Guldmann, en madrass från Järven 
och en ”handiflex” i Gula Rehabs monter. 

Jenny delade hennes entusiasm men 

önskade att de hade haft sällskap av 
arbetsterapeuter för enklare kunna få 
gehör för önskemål om nya innovativa 
hjälpmedel. Men Mona lovade att hon 
skulle göra sitt bästa för att sprida 
kunskapen i sina egna kontakter med 
arbetsterapeuter.

– När vi kommer hem och träffar 
arbetstepeuter kommer vi självklart att 
berätta om de bra produkter vi har sett, 
sa Mona.

Östra teatern spelade 
upp ”När lillan kom 
till jorden”, en pjäs om 
det nyblivna föräl-
draskapet till ett 
funktionshindrat 
barn.

”Här hittade jag hjälpmedlen som jag

Kasper Hult drog ned varma applåder när han 
medverkade med Rednex-låten Cotton Eye 
Joe i Musikstjärnorna, som Föräldrakraft 
arrangerade på Caféscenen under ledning av 
dj Albin Appelqvist. Även om det inte var så 
många stjärnor som vågade sig upp på 
scenen denna första gång var det ett roligt 
och uppskattat inslag på Ett Bra Liv.

H

Anders Olsson passade på att ta 
OS-guld i Paralympics under Ett 
Bra Liv-mässans öppningsdag och 
företaget Frösunda fångade 
segern på en tevesändning via 
webben direkt till mässmontern. 
Kristina, Anna och Fredrica var 
nöjda med tamjingen. 
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Hjälpmedel Öresund. Det var full 
fart på Hjälpmedel Öresund i 
Malmö i september, dit tusentals 
besökare lockades av fler än hundra 
utställare och många olika aktivite-
ter. De hjälpsamma servicehundar-
na från Service- och signalhunds-
förbundet visade upp sina talanger 
för stora som små. FIFH, landets 
störst handikappidrottsförening, 
medverkade också för presentera 
sina verksamheter och locka fler 
unga till ett aktivt liv, till exempel 
med boxning.

HUNDAR HJÄLPTE TILL I ÖRESUND

Många ville prova på 
boxning och andra 
idrotter på Hjälp-
medel Öresund.
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Kärt återseende. Föräldrakrafts Sara Bengtsson och Erik Palm hade mycket trevligt 
när de träffades på Ett Bra Liv och bland annat pratade minnen från tidningens 
premiär i september 2006, då båda medverkade i TV4:s morgonsoffa för att pre-
sentera den nya tidningen. Det är hög tid för ett nytt besök i TV-soffan, tyckte Erik.

Jenny Wennerberg och Mona Gröning tog 
en paus i Föräldrakrafts monter och 
passade på att delta i tidningens tipstävling. 
Fyra frågor gällde det att svara rätt på för 
att delta i utlottningen av fem exemplar av 
Sören Olssons och Yvonne Brynggård-
Olssons alldeles nya bok ”Prins 
Annorlunda”. 

ag inte visste fanns”

Mer om 

Ett Bra Liv 
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Eva Viding och Peter Fahlström, verksamhetschef hos 
Rekryteringsgruppen visade rullstolsbiljard – en nysatsning 
som biljardförbundet tror på och vill utveckla.

Hon vill inspirera, vara en bra förebild och öka 
andelen kvinnor som startar företag och lyckas 
överleva med det. Veronica Hedenmark (till vänster) 
har många bollar i luften, inte bara som grundare av 
VH Assistans utan även som en av regeringens 
ambassadörer för kvinnligt företagande. Snart är det 
dags för ett nytt ambassadörsmöte hos landshövding 
Maria Nordfalk i Falun, förhoppningsvis i en lokal 
som (till skillnad från premiärfesten i somras) inte 
utestänger rörelsehindrade. 

– Att driva ett företag är det samma som att ha 
en stark tro på en idé. Det räcker att en enda person 
tror på idén och använder det som en drivkraft. 
Kom ihåg att det är motvinden som får draken att 
stiga uppåt, säger Veronica.

Starkare tillsammans? Robert Kock och Magnus Johansson 
från Care of Utbildning stötte samman med Barbro Axelsson 
från Durewall Institutet och strax uppstod tankar kring att 
samarbeta i utbildningsfrågor. Care of utbildar bland annat 
personliga assistenter och Durewall Institutet inom förflytt-
ningsteknik med mera, så de båda utställarna såg sig mer som 
partners än konkurrenter.

Magdalena Öhlander från Skeppshult var mäkta glad över att 
kunna premiärvisa den nya trehjulingen som barn inte växer 
ifrån i brådrasket. Nykomlingen kan nämligen anpassas för 
cyklister i tre- till elva-årsåldern genom att byta sadelstolpe 
och styre. Andra nyheter är en förbättrad påskjutsstång, 
bredare insteg och större korg, allt sådant som intressserade 
både föräldrar och förskrivare som besökte mässan.

Johan Raustorp och Harriet Landergård 
kunde kanske inte erbjuda något bollhav men 
lockade ändå många mässbesökare till 
färgglada tränings- och sensorbollar. 
Populärast var dock bassängprodukterna. 
”Dykleksakerna gör det enklare för barn att 
motionera i vatten”, berättade Harriet.
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Anna Nordin avslöjade vad 
mental träning egentligen går 
ut på – att lära sig strunta i vad 
andra säger. Den kunskapen 
hade hon stor nytta av när hon 
bestämde sig för att börja köra 
motorcykel, trots att hon 
saknar ett ben. Anna föreläste 
på Caféscenen men fanns även 
på plats hos Stockholms-
distriktet av Riksförbundet för 
trafik-, olycksfalls- och 
polioskadade.

Föräldrakrafts monter på Ett Bra Liv var mycket välbesökt 
och både gamla och nya läsare tittade in för en pratstund. 

Äntligen har vi både snygg 
design och bra funktioner, 
sa Lars Tobell på Mercado 
Medic när han visade upp 
den nya modellen från 
fabriken på Lidingö. 
Rullstolen har funnits ett 
bra tag och haft utmärka 
funktioner, men ”många 
har inte köpt med ögat”, 
som Lars Tobell uttryckte 
det hela. På Ett Bra Liv 
kunde Mercado dock visa 
upp de senaste modellerna 
som nu även har en 
lockande design. 

Nicke var en värmländsk 
pojke som älskade att vara 
ute i naturen och tack vare 
honom och en uppfinnare 
som var bekant med 
familjen finns ett skötbord 
med samma namn. Nicke-
bordet är anpassat för att 
ta med på utomhusvistel-
ser och resor. Bengt 
Johansson på HCK 
Produkter demonstrerade.

Företagen har tagit intryck 
av miljötrenden. Assistansia 
satsade på att ge hela 
montern skön trädgårds-
känsla. Per Granath, 
koncernchef för Humana 
Group där Assis tansia ingår, 
var nöjd med resultatet.

Lars Sörengård från jägar-
förbundet i Västmanland  
gav unga och gamla möjlig-
het att prova på jaktskytte i 
en modern jaktsimulator av 
typen Marksman. Och det 
var det självklart många som 
ville utnyttja.

I LoFrics monter berättade 
Kristoffer Olofsson hur man 
kan göra det möjligt för 
personer med ryggmärgsska-
dor att åka motorcykel.
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Verksamhet för barn 
med autism

Carema Orkidén har i Stockholmsområdet utvecklat ett helhetskoncept för 

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

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

orkidén

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

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

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

Förlängning av familjernas 
vardagsrum

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 TEXT & FOTO: CATHARINA MALMFORS

orkidén

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

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

>> HELA DENNA SIDA ÄR ANNONS <<
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”Jag blev genast 
retad för mitt 
utseende och 
brukade sätta 
mig längst fram 
i klassrummet 
och försökte 
frenetiskt hålla 
in läppen.”

Björn Ranelid i sin soffa på Södermalm i Stockholm.
Foto: Sara Arnald
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öräldrakraft har träffat estradören och författaren 
för ett personligt samtal kring hans egna erfarenhe-
ter av funktionsnedsättningar och hans tankar om 
mobbning, utseendefixering och bristen på upp-
skattning av människors känslomässiga intellekt.

Att han som liten drabbades av tinnitus och det 
ovanliga Mel kers son-Rosenthals syndrom menar han formade ho-
nom som människa och författare.

– Jag hade antagligen inte varit författare och haft den syn på värl-
den och människan som jag har idag om jag inte mött det motstånd 
jag mötte som liten och fått kämpa, säger Björn Ranelid.

Omtalad, älskad och hatad har Björn varit i den svenska pressen. 
Vissa älskar hans unika stil medan andra tycker att han är näst intill 
outhärdlig. Ofta har hans utseende fått stå i centrum för debatt och 
kritik.

– När jag var tonåring blev jag både fysiskt och psykiskt mobbad 
för mitt utseende. De kallade mig niggern och mobbningen har ald-
rig slutat, säger Björn.

Som liten var Björn en glad och snäll pojke. ”Jag har aldrig slagit nå-
gon i hela mitt liv.” Vid fem års ålder råkade han ut för en skallskada, 
när han ramlade ner för ett trappräcke, som skadade honom så pass 
att han drog på sig kronisk tinnitus. Sedan fem års ålder har han levt 
med ett tjutande läte i örat.

– Det är något jag aldrig kan rymma ifrån, säger han.
Men det var när han kom upp i tonåren som de riktiga proble-

men dök upp. I tidiga tonår började Björns överläpp utan några för-
varningar växa och hans ansikte blev drastiskt förändrat.

– Jag blev genast retad för mitt utseende och brukade sätta mig 
längst fram i klassrummet och försökte frenetiskt hålla in läp-
pen.

kamp
Farfar Ranelid
om sin och

barnens   

Björn Ranelid är beredd att resa sig 
upp mot varje antydan till mobbning. 
Föräldrakraft har talat med författaren 
om barn, barnbarn och barndom 
– och mycket annat. 

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

F
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Läkarna visste inte vad det be-
rodde på att överläppen så oväntat 

börjat växa. Björns föräldrar tog beslutet 
att läppen skulle opereras och plastikki-
rurgin tog över. Ingen förklaring gavs 
och Björn menar att han är besviken på 
sjukvården.

– Ingen läkare förklarade någonting! 
Jag opererades tre gånger, när jag var 15, 
17 och 27 år. Jag minns tydligt första 
operationen. Man fick gå en trappa ner i 
byggnaden och jag var självklart rädd 
och orolig. Men plastikkirurgen gav inga 
lugnande ord eller någon förklaring. 
Och någon uppföljning var det inte tal 
om, säger Björn.

Språket är viktigt för Björn och han är 
en mästare på att sväva ut i sina tankar 
och funderingar kring liv, människor 
och ont och gott. Några minuter in i in-
tervjun har han gått från sin egen histo-
ria till alternativ medicin och fundering-
ar om vetenskapen kring cancer.

Vi sitter i hans våning på Södermalm 
i Stockholm. Hunden Kalle har precis 
lugnat ner sig efter att ha skällt frenetiskt 
när jag kom in i lägenheten. Rummets 
väggar är fyllda av bokhyllor och tavlor. 
Bakom Björn hänger ett målat porträtt 
på honom själv.

– Jag är inte en fåfäng person, även 
om vissa tror det, och får egentligen inte 
ut någonting av offentligheten. Frågar 
du min fru så vet hon att jag anser mig 
själv vara ful. Det är en snedvriden själv-
bild som jag utvecklade som ung när jag 
blev mobbad för mitt utseende. Jag tittar 
mig knappt i spegeln, till och med när 
jag rakar mig undviker jag att studera 
mig själv. Det kommer alltid vara en del 
av min personlighet eftersom mobb-
ningen pågick så starkt under puberte-
tet, det formar en människa, säger han.

Men mobbningen tog inte slut efter ope-
rationerna. Än idag är han mobbad me-
nar han, men nu av medier. Hans utse-
ende kommenteras ständigt i pressen. 
Ändå väljer Björn att göra offentliga 
framträdanden och har till exempel stått 
som modell för en klädkedja.

– Men mobbningen har aldrig slutat, 
säger Björn.

Många stormar har blåst kring Björn 
Ranelid och han blir särskilt upprörd när 
uttalanden berör hans utseende. Han me-
nar att han inte vill klaga över motgångar 
som mött honom i livet, men att journa-
listkåren på ett eller annat sätt står för 
mobbningen som pågår av honom, efter-
som ingen ännu försvarat honom.

Därför har just mobbning blivit en 

hjärtefråga för Björn Ranelid, som före-
läst i skolor och ser det som sin plikt att 
stå upp för de som ber om hans hjälp.

– Jag minns särskilt två händelser när 
jag var tonåring. Den första var nio da-
gar efter att jag opererats första gången. 
Jag hade äntligen fått ta bort stygnen och 
gick ut för första gången efter operatio-
nen. Vid kiosken träffade jag en av mina 
mobbare som tittade på mig och sa att 
”det hjälper inte om de skär bort hela 
huvudet på dig, du är lika ful ändå”, be-
rättar Björn.

Det andra minnet är från ett senare 

tillfälle då Björn blev lurad in i en bil när 
ett gäng killar skulle åka runt skolan 
några varv.

– Sedan låste de in mig i bilen och 
lämnade mig där så att jag missade nästa 
lektion, säger Björn.

För honom är budskapet tydligt – 
man kan aldrig acceptera mobbning och 
mobbare. Man ska ha en obarmhärtig 
hållning gentemot mobbning.

– Om någon säger något ont om nå-
gon annan eller pratar bakom ryggen på 
henne eller honom ska man resa sig upp 
och gå därifrån. Man måste markera att 

Fortsättning från föregående sida

– Frågar du min fru så vet hon att jag anser mig själv vara ful, säger Björn Ranelid 
som här låter sig fotograferas i en park på Södermalm i Stockholm.

”Plastikkirurgen gav inga lugnande ord      
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ett sådant uttalande om en medmännis-
ka inte är acceptabelt, säger Björn.

Hans lösning till att utplåna mobb-
ningen är just att inte på några sätt ac-
ceptera att den förekommer. Och då 
måste alla hjälpa till.

– Barn och unga går alltid att lära. 
Genom att vara tydlig mot sitt barn om 
att man inte accepterar sådant beteende 
går det att få bort mobbningen på sko-
lorna. Samma attityd och inställning 
måste finnas hos lärare, de måste enga-
gera sig. Och viktigast är att aldrig dalta 
med barn vad gäller mobbning. Det 
räcker inte att säga att ”det är inte så far-
ligt, men gör helst inte så”. Kan man lära 
barn att läsa, skriva och gå, kan man lära 
dem rätt och fel, säger Björn.

Lärare har en tung roll i att motverka 
mobb ningen på skolorna, men Björn 
menar att föräldrar har ett stort ansvar 
att lära sina barn att bete sig på ett vär-
digt sätt mot sina medmänniskor.

– De föräldrar som inte lär sina barn 
att det är fel att mobbas är lata och okun-
niga, säger Björn.

Men kan man döma föräldrar på 
det sättet och sätta det kravet på dem?

– Vi ska inte glömma att mobbning 
även fortsätter upp i vuxenlivet och att 
vuxna mobbas på arbetsplatser, minst li-
ka mycket som barn i skolorna. Föräldrar 
måste vara goda föredömen och våga lä-
ra sina barn att inte mobbas. Det hand-
lar om omsorg. Och jag skulle aldrig sä-
ga att jag till exempel inte skulle umgås 
med ”en sådan förälder”. Däremot skulle 
jag vilja stötta den föräldern att göra 
rätt, säger Björn.

Han berättar att han bland annat en-
gagerar sig för att stötta vänner att sluta 
röka. Han har själv rökt under tre år, 
men tycker idag att det är idioti att för-
korta sitt liv med cigaretter.

– Jag tycker att de vännerna gör fel, 
men jag försöker ändå finnas där som en 
coach för dem och hjälpa dem att sluta 
röka. På samma sätt ska man stötta för-
äldrar som har barn som mobbar eller 
till exempel har en son eller dotter som 
är överviktig. Man måste bryta dåliga 
beteenden, säger Björn.

Jag frågar honom igen hur man då kon-
kret ska lösa problemen med mobbning 
av barn som är ”annorlunda”. Hans första 
tanke är att man borde lagstifta mot 
mobbning, men hans tips till föräldrar är 
att samla klassens föräldrar för samtal.

– Jag berättade aldrig för mina föräld-
rar att jag var mobbad. Jag satte mig 
längst fram i klassrummet och höll tyst. 
Om man som förälder upptäcker 
att ett barn är mobbat borde man 

”Om 
någon 
säger 
något ont 
om
någon 
annan 
 eller 
pratar 
bakom 
ryggen 
på henne 
 eller
honom 
ska man 
resa sig 
upp och 
gå där-
ifrån.”

     eller förklaring.”
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samla alla föräldrar för samtal, kan-
ske bjuda hem dem för att göra det 

mindre formellt. Man måste prata och få 
de andra föräldrarna att förstå att de 
måste ställa krav på sina barn, säger 
Björn.

Att Björns växande överläpp berodde 
på att han fötts med Melkersson-Rosen-
thals syndrom fick han först reda på år 
2005 då en läkare kontaktade honom 
och berättade om en liten pojke från 
Österlen som hade syndromet.

– Han hade följt mig och min karriär 
och kunde ge mig en förklaring till att 
min läpp växt när jag var ung. Han bad 
mig träffa pojken och familjen för att 
prata med dem och stödja dem och det 
gjorde jag gärna, säger Björn.

Den lilla pojken hade en svårare form 
av syndromet än Björn, där tandköttet 
hade tagit skada och blivit missformat.

– Hans utseende såg ut som en tapirs. 
Jag hoppas att mitt engagemeng kan bi-
dra till att inge hopp hos människor som 
har det svårt. Den här pojken kunde träf-
fa en person som hade samma syndrom 
som han, men hade blivit en offentlig 
person som vänt sina motgångar till för-
delar, säger Björn.

På samma sätt talar han beundrande 
om simmaren David Lega, som vänt sina 
fysiska nedsättningar till en fördel för sig 
själv.

– Ungdomar och vuxna som visar att 
man kan använda sig av sitt handikapp 
och göra något bra av sitt liv är goda fö-
redömen för unga med funktionsned-
sättningar, säger han.

Men alla behöver självklart inte bli före-
bilder och göra karriär, svarar han när 
jag frågar. Alla måste få vara ledsna över 
sorgen att ha ett funktionshinder eller en 
svår sjukdom.

– Det finns inga facit för hur man ska 
stödja andra människor. Men som med-
människa, förälder eller syskon är det vik-
tigt att alltid till hundra procent ställa 
upp, att man stöttar så gott man kan. Det 
finns inga facit för hur det ska göras, men 
man måste ge av sig själv, säger Björn.

Barnbarnet Saga som är tolv år går i 
skolan och har ingen intellektuell funk-
tionsnedsättning. Hennes diagnos, Sil-
ver-Russells syndrom, innebär en till-
växthämning. Hos många personer med 
syndromet startar puberteten tidigare, 
vilket påverkar livslängden. Utmärkande 
för syndromet är även att ena kropps-
halvan är större än den andra.

– När hon föddes sa läkarna till min 
son och hans fru att hon var dvärg. Där 
gjorde läkarna helt fel. Min son blev 

upprörd och jag har sett till att läkarna i 
efterhand bett om ursäkt.

Av Saga har Björn lärt sig att vara öd-
mjuk inför människan och dess fin- och 
grovmotorik.

– Alla de nerver som sitter i ögat är fler 
än det finns stjärnor i universum. Hjärt-
muskeln slår cirka 70 slag i minuten, tar 
du det gånger 60 får du antal hjärtslag per 
timme och multiplicerar du det med 24 
är du uppe i ett dygn. Det blir hisnande 
siffror och den enda gången vi blir varse 
om muskeln är när den till exempel slår 
ett dubbelslag, säger Björn.

Han menar att vi har ett helt univer-
sum inom oss som är fantastiskt och 
han funderar kring varför vi bara vär-
derar vad människan åstadkommer i 
sin karriär.

– Det finns många människor som bär 
på ett stort känslomässigt intellekt, men 
i dagens verklighet värderas inte detta 
intellekt som något viktigt. Det finns 
ingen bruttonationalprodukt på män-
niskors medkänsla. Varför är det så? 
Ännu har ingen fått nobelpriset för tyst-
nad. Tänk på det, säger han.

Fortsättning från föregående sida

”Jag hade aldrig blivit författare om jag inte    

Hon är så omtyckt att ingen skulle kunna ha ett kallt hjärta och ge sig på henne, 
säger Björn Ranelid om sitt barnbarn.
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Saga har klarat sig bra i skolan trots 
sin funktionsnedsättning. Hon har fått 
tillväxthormon, som dock inte fungerat 
så bra som föräldrarna hoppats på och 
hon kommer aldrig att bli längre än 1,40 
meter.

– Men hon är inte mobbad i skolan. 
Anledningen till att det gått så bra för 
henne tror jag är att hon har ett så gott 
hjärta och är en god kamrat. Hon är så 
omtyckt att ingen kan ha ett så kallt hjär-
ta att ge sig på henne, säger Björn.

Sedan återvänder Björn till synen på 
det intellekt som regerar i världen idag.

– Vi lever i en intellektuell värld och 
det är svårt att skriva om konstruktiva 
saker, att plocka fram det känslomässiga 
och konstnärliga utan att bli ett mähä. 
Mina böcker är konstnärliga i språklig 
mening, men innehåller ofta mycket 
ondska. Det är för att jag hela tiden ser 
ondska och anser människan vara bar-
bariskt fri, säger Björn.

Vad menar du med att människan 
är barbariskt fri?

– Vi lever alla i en gigantisk frihet där 
vi själva bestämmer över våra liv. Sverige 
är ett ett fritt land där vi väljer våra liv. 
Trots detta ser jag dagligen bevis på att vi 
lever i en sinnessjuk värld. Man kan krä-
kas framför kameran på Youtube och bli 
rikskändis, säger Björn och syftar på ett 
klipp som cirkulerade på internet för ett 
tag sedan. Världen är sinnessjuk, fortsät-
ter han.

Men han är samtidigt noggrann med 
att understryka att han ser positivt på 
världen och inte menar att saker och ting 
blivit sämre.

– Människans värld har utvecklats 
och dagligen ser och träffar jag ungdo-
mar som visar på att det finns gott hopp 
för världen. Mycket i människan är god, 
fortfarande hoppar människor i vattnet 
för att rädda dem som håller på att drun-

kna och fortfarande räddar vi medmän-
niskor från brinnande bilar. Men det 
glömmer vi oftast bort eftersom medier-
na inte tycker att det är intressant att 
skriva om, säger Björn och tar en kort 
paus och fortsätter sedan. 

– De gamla härskarna talade öppet 
om att de skulle förgöra sin fiende. Idag 
har vi åtminstone lärt oss att förgylla re-
toriken när vi ska ut i krig. George W 
Bush skulle aldrig säga att USA skulle 
iväg och ”förgöra Irak”, säger han.

Björn pratar även om slumpen och 
hur underordnad människan är några 
parametrar som vi inte kan styra över.

– Du bestämmer inte var du föds, när 
du föds och vilka dina föräldrar är. Res-
ten kan du själv styra över och förändra. 
Men sedan finns det en sista parameter 
som är orättvis, och det är genetiken. 
Många saker går att ändra på med hjälp 
av medicinering och operation idag, 
men vissa människor är till exempel 
dömda till att leva ett kortare liv och det 
kan vi inte styra över, säger Björn.

Men förutom detta menar Björn att 
det är viktigt att man som människa lär 
sig ta hand om sig själv och sin kropp.

– Jag motionerar varje dag för att 
hålla min kropp frisk. Jag har lärt mig 
att leva och njuta av allt som är gratis i 
livet. Många idag belönar sig själva med 
mat eller sprit. Jag unnar mig istället 
kärleken och havet, saker som är gratis, 
saker som inte väger någonting, säger 
Björn.

Slumpen har lett fram till stora genom-
brott inom vetenskap och medicin, me-
nar han. Antibiotika togs fram av en 
slump och gav upptäckaren Nobelpriset.

– Idag har vi inom den västerländska 
medicinen helt godkänt akupunktur, som 
säkert också kom till av en slump. Ibland 
har vi så hård hållning mot nya metoder i 
Sverige att vi lite för snabbt stöter bort de 

alternativa metoderna. Å andra sidan kan 
vi självklart inte släppa in alternativ för 
snabbt och det är viktigt att man har en 
rigid hållning inom medicinen. Men jag 
kan förstå att människor som desperat le-
tar efter något som kan hjälpa dem och 
deras sjukdom vänder sig till utlandet för 
att få vård, säger Björn.

Han fördömer folk som röker och tycker 
inte att det är försvarbart att som gravid 
röka.

– Den kvinna som röker när hon är 
havande är kriminell, enligt mig. Idag 
pratar man om att det är kvinnans liv. 
Men så är det inte, kvinnan är ansvarig 
för tre liv, hennes eget, barnets och pap-
pans. En gravid kvinna har ett liv i krop-
pen som inte ska tvingas vara i de gifter 
som leds in i kvinnans kropp när hon 
röker. En sådan kvinna är bara egoistisk, 
som inte kan avstå från rökning under 
nio månader och man borde nästan dö-
ma dem för misshandel av barnet, säger 
Björn utan att tveka.

Han har starka åsikter, men nämner 
ibland att han inte anser sig vara klokare 
än någon annan människa, trots retori-
ken som vittnar om att han har en väl-
digt bestämd uppfattning om vad som 
är rätt och fel i världen.

– Jag har fått fightas hårt i världen och 
det har format mig som människa. Jag 
hade antagligen aldrig blivit författare 
om jag inte haft tinnitus och Melkersson-
Rosenthals syndrom. Det har drivit mig 
framåt, säger han.

Nu kommer hans 25:e bok ut och 
Björn Ranelid verkar inte vara trött på 
litteraturen. När vi ses har han precis fått 
ännu ett barnbarn.

– Och vet du vad barnet ska heta? 
Ryder Jackson, alltså Ryder Jackson 
Ranelid, skrattar han. Skriv gärna det, 
jag tror inte de vågar döpa honom till 
det, säger han med ett leende. ●

   haft Melkersson-Rosenthals syndrom.”

www.spsm.se

Riksgymnasier
för unga med svåra rörelsehinder

För dig som har avslutat grundskolan och vill fortsätta på gymnasium

För dig som behöver lugnare studietakt, stöd i undervisningen i en liten grupp 

eller vanlig klass

För dig som behöver habilitering och personlig praktisk hjälp

För dig som kanske också har behov av att bo i elevhem

Riksgymnasier finns i Stockholm, Göteborg, Kristianstad och Umeå.

Sista ansökningsdatum 2009-01-15. Skicka ansökan till:

Specialpedagogiska skolmyndigheten,

Nämnden för mottagande i specialskolan och för Rh-anpassad utbildning

Box 12161, 102 26 STOCKHOLMTel: 010-473 50 00 eller 010-473 51 66
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Mer information hittar du på www.hjalpmedelitiden.se

Vila

Bad / Dusch

Toalett

Aktivitet

Förflyttning

•

•

•

•

•

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

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

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

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

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

Vi håller öppet mellan kl. 08.30 – 13.00.

Nu besöker vi följande städer med inbjudna föreläsare samt 

visning av produkter & tjänster: 

Personligt stöd för personer med 

funktionsnedsättning

Hörsel / Kommunikation

Kognition

•

•

•

Anmäl Dig redan nu på www.hjalpmedelitiden.se

Linköping 13/11     Gävle 9/12

Allt för en ökad livskvalitet.

Brett utbud av produkter och tjänster inom hörsel. 
Hörselprodukter och hörapparater tillsammans 
med expertkompetens i form av hörseltekniker 
och Leg. Audionomer får vi vardagen att fungera.
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Pengar är kanske 
inte det första föräld-
rar tänker på när de 
får ett barn med funk-
tionsnedsättning. Och 
det gör tydligen inte 
heller samhället som 
tycker det är fullt rim-
ligt att man ska kun-
na leva ett normalt liv 

på sådär 6 000 kro-
nor per månad efter 
skatt. Barn med funk-
tionsnedsättningar 
som aldrig kommer in 
på den vanliga arbets-
marknaden är i prakti-
ken ofta dömda till ett 
liv i fattigdom. Men 
allt är inte dystert. Läs 

om Daniel (bilden) 
som hankat sig fram 
på aktivitetsstöd men 
nu hoppas på en van-
lig lön. Läs även om 
mamman vars barn 
”lever på olika plane-
ter” och vad en 
expert på banken 
rekommenderar.

Daniel siktar högt
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På följande sidor kan du läsa: >> Liten överlevnadsguide >> ”Mina barn lever på olika planeter”
>> Så får du ekonomin att gå ihop >> Så ser ekonomin ut >> Fonderna för ditt barn

Snart kan han ha en riktig lön.
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aniel Pollak, 21 år, kan 
räkna sig till den grupp 
funktionshindrade unga 
vuxna som med lagom 
mycket tur och skicklig-
het har fått ett riktigt ar-

bete. Han sköter leverantörsfakturor på 
en av de mest attraktiva arbetsplatserna 
man kan tänka sig för den som nyss har 
slutat skolan.

Platsen är Telenor vid Slussen i Stock-
holm, där han har ett jobb som stämmer 
bra överens med utbildningen som gym-
nasieekonom.

Det enda som saknas nu är bara en 
riktig lön – han är nämligen anställd 
med aktivitetsersättning som betalas av 
Försäkringskassan och arbetsförmed-
lingen.

– Men jag gör hundra procent samma 
jobb som kollegorna som sitter bredvid, 
säger Daniel Pollak.

Aktivitetsersättningen ger drygt 4 000 
kronor per månad efter skatt. Lite mer 
inkomst får Daniel från organisationen 
Unga Rörelsehindrade, som utsett ho-
nom till ett av två språkrör.

Daniel har suttit i rullstol sedan fem år 
tillbaka, då han drabbades av en hjärn-
tumör en kort tid in på gymnasiets för-
sta läsår. Sommaren 2007 blev han trots 
detta klar med sin studentexamen och 
 innan han hann bekymra sig för kon-
kurrensen på arbetsmarknaden upp-
täckte han att Telenor sökte medarbete 
med funktionsnedsättningar till projek-
tet Open Mind.

Eftersom Daniel får aktivitetsbidrag 
 istället för lön ser han det mer som en 

praktik än som ett lönearbete – men nu 
har han fått löfte om att det strax över-
går i ett vikariat med riktig lön.

Daniel har goda förutsättningar för 
att lyckas på sitt arbete. Ekonomi har 
han alltid varit intresserad av. Nu sitter 
han mitt i floden av leverantörsfakturor 
som scannas, attesteras och, när allt är i 
ordning, skickas till betalning.

– Jag gillar ordning och att ha koll på 
siffror. Att räkna passar mig perfekt.

Några andra jobb hann Daniel söka 
innan han fick napp hos Telenor, och 
den erfarenheten var inte så positiv.

– Många arbetsgivare kan vara nedlå-
tande mot funktionshindrade och strun-
tar i att höra av sig efter en intervju.

Även om karriären verkar vara på helt 
rätt spår känner Daniel viss oro inför 
framtidens arbetsmarknad och den egna 
ekonomin.

– Jag bor hemma hos mamma men 
om jag inte hade gjort det skulle det vara 
svårt att klara sig på aktivitetsersättning-
en. En normal hyra går på 4 000 kronor 
och sedan kommer mat och allt annat, 
konstaterar Daniel.

Av de drygt 4 000 kronor per månad 
som finns kvar efter skatt går ett par tu-
sen kronor i matutgifter. Ytterligare cirka 
1 000 kronor går åt till bland annat klä-
der och telefon. 

– Jag försöker spara lite och tänka 
framåt, men aktivitetsersättningen räc-
ker inte långt, även om jag bor hemma, 
säger Daniel som bedömer att en nor-
mal ingångslön för det arbete han har 
idag ligger på över 20 000 kronor per 
månad.

Daniel är en framåt och drivande per-
son, som är van vid att ta sig fram och 
gärna jobbar hårt. Framtidsplanen är att 
så småningom plugga vidare. 

Daniel vill gärna gå fem år till i sko-
la, för att bli civilekonom, och han räk-
nar med att klara det med studiestöd 
som alla andra studenter.

– Jag är inte så förtjust i bidrag, säger 
han men konstaterar samtidigt att man 
som rullstolsåkare ändå blir beroende av 
en del stöd från samhället.

Det gäller till exempel färdtjänsten, som 
han nyttjar varje dag till och från jobbet. 
Han är dock inte förtjust över denna ser-
vice, då bilen ofta är försenad och det är 

Snart kan Daniel 
ha en riktig lön

”Hade jag inte bott hemma så hade det 
varit svårt att klara sig”, säger han.

Text: Valter Bengtsson
valter.bengtsson@faktapress.se

D
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Liten guide 
till olika stöd 
från samhället 
Här är några av de ekonomiska stöd 
som kan vara aktuella för familjer 
och unga vuxna.

■ Handikappersättning kan man få när 
man är 19–65 år och har nedsatt 
funktionsförmåga som väntas bli 
bestående. Totalt får drygt 61 000 
svenskar detta. Statens kostnad ligger på 
1,171 miljarder och kostnaderna ökar.

■ Vårdbidrag ges till familjer som har 
extra omvårdsnadsbehov för barn, för 
närvarande är vårdbidrag beviljat för 
drygt 43 000 barn.

■ Assistansersättning (personlig 
assistans).

■ Bostadstillägg (BTP) kan man få om 
man har sjukersättning eller aktivitets-
ersättning. Stödet är 93 procent av 
bostadskostnaden upp till 5 000 
kronor.

■ Färdtjänst.

■ Bilstöd. Den som har funktionsned-
sättning och svårighet att anlita kollek-
tivtrafik kan få bidrag till att köpa bil. 
Även en förälder till barn med funk-
tionsnedsättning kan få bidraget. Stödet 
har tre delar. Grundbidraget är högst 
60 000 kronor, ett inkomstprövat 
anskaffningsbidrag är upp till 40 000 
kronor och ett  anpassningsbidrag är 
beroende av vad anpassningarna kostar.

■ Hjälpmedel kan man få genom 
landstinget eller kommunen. 
Arbetsförmed lingen kan hjälpa till 
med hjälpmedel som behövs för att 
sköta ett arbete. 

■ Lönebidrag kan betalas ut till en 
arbetsgivare som anställer personer 
med nedsatt arbetsförmåga, förutsatt 
att dessa har lön och förmåner som är 
typiska för branschen.

■ Om arbetsförmågan är varaktigt 
nedsatt kan man få aktivitetsersättning 
(vid 19–29 års ålder) eller sjukersätt-
ning (30–64 års ålder). 

■ Utöver vanligt studiestöd finns ett 
extra stöd till unga och vuxna studeran-
de med funktionsnedsättning vid 
folkhögskolor, universitet och högsko-
lor. 
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synnerligen svårt att planera sin dag ef-
ter detta färdmedel.

Daniel hoppas snart kunna ta kör-
kort. Han övningskör redan, något som 
han finansierar med egna medel. När 
körkortet är klart är nästa mål att skaffa 
egen bil med handreglage. 

– Kostnaden för handreglage tas av 
Försäkringskassan och jag kan dessutom 
få anskaffningsbidrag för bilen med upp 
till 100 000 kronor. Det blir mycket bätt-
re än att åka färdtjänst, säger Daniel.

Egen bostad står självklart också på 
önskelistan. Daniel har möjlighet att få 
förtur på grund av sin funktionsnedsätt-
ning, men ännu har han inte stått till-

räckligt länge i kön – och knappast hel-
ler haft råd att hyra. 

Hoppet om att snart få en riktig lön, 
om än för ett vikariat, förändrar den 
ekonomiska situationen i ett slag. Och 
då kommer Daniel att tillhöra en lyckligt 
lottad minoritet.

– I styrelsen för Unga Rörelse hind rade 
är det bara två av sex personer som har 
heltidsjobb och bland medlemmarna vet 
jag inte hur det ser ut, säger Daniel som 
dock vet att många lever på handikapp-
ersättning eller förtidspension.

Hur resonerar du och andra med-
lemmar i Unga Rörelsehindrade om 
möjligheterna att få jobb och en god 
ekonomi?

– Vi diskuterar mest arbetsmarknads-
frågor och vad man kan göra för att på-
verka arbetsgivarnas synsätt. Det är det 
som måste förändras om det ska hända 
något. Telenors projekt Open Mind kan 
betyda mycket, menar Daniel.

Han tycker det är omöjligt att svara på 
frågan hur man gör en fungerande hus-
hållsbudget med aktivitetsersättning om 
man inte bor hemma hos föräldrarna.

– Det är svårt att svara på, säger Da-
niel, som menar att det viktigaste är att 
fler blir medlemmar i Unga Rörelse-
hindrade och därmed kan påverka mer.

Har du något tips till andra ungdo-
mar i din situation?

– Undvik alla krediter, särskilt SMS-
lån. Det blir aldrig billigare i längden. 
Det är bättre att spara något år och se-
dan köpa den där teven. Och en buffert 
behöver man alltid ha, säger Daniel 
Pollak. ●

”Många arbetsgivare    
  kan vara 

   nedlåtande 
                 mot 
funktionshindrade 
     och struntar i 
  att höra av sig 
        efter en intervju.”

Daniel planerar att i framtiden 
återuppta sina studier för att 
bli civilekonom.
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tt familjer som har barn 
med funktionsnedsätt-
ningar har sämre eko-
nomi än medelsvensson 
är ingen nyhet.

Men så illa kan det 
väl inte vara, visst finns det stöd och lös-
ningar som underlättar ekonomin om 
man anstränger sig och letar lite? tänker 
kanske någon. 

Tvyärr. Utöver vårdbidrag, som näp-
peligen kan kompensera för förlorad ar-
betsinkomst, finns faktiskt inga ekono-
miska stöd av betydelse.

Visst kan man få bostadsbidrag som al-
la andra, eller försörjningsstöd (socialbi-
drag) men först sedan alla egna tillgångar 
är förbrukade och man är riktigt fattig.

Semesterresor, hjälpmedel eller sys-
selsättningar av olika slag som kostar en 
extra slant ryms inte i någon sådan hus-
hållsbudget.

På RBU, Riksförbundet för rörelsehind-
rade barn och ungdomar, har man inga 
upplyftande svar att ge medlemmar som 
ber om råd kring hushållsekonomin. 

– Det är inte alltid roligt att behöva 
berätta hur verkligheten faktiskt ser ut. 
Vi tvingas säga samma sak som kom-
munerna; att man får söka medel ur 
fonder. Det är ett jättetråkigt svar, men 
föräldrar som har barn med funktions-
nedsättningar kan man knappast upp-
mana att jobba ännu mer för att tjäna 
mer pengar, säger Agnetha Mbuyamba, 
RBU:s ordförande.

– Föräldrar anstränger sig självklart till 
det yttersta för att klara av sin livssitua-
tion, säger Agnetha. Och vad har man för 
alternativ? Men man måste försöka ta den 
hjälp som man kan få, antingen om det är 
insatser från samhället eller hjälp från 
släkt och vänner. Jag vet av egen erfaren-
het att det har ett pris att vara jätteduktig, 

men det var först efteråt som jag själv in-
såg det. Jag försökte länge vara fullt yrkes-
verksam samtidigt som jag hade ett barn 
med dygnet runt-behov. Jag var igång 
konstant tills jag fick balans- och minnes-
rubbningar, berättar Agnetha.

Den ekonomiska pressen och stora ar-
betsbördan blir lätt en ond cirkel. För att 
ha råd att hjälpa sitt barn med rätt hjälp-
medel och sysselsättning pressar föräld-
rarna sig till att arbeta ännu mer. 

Eventuella vårdbidrag räcker inte till 
för att man ska kunna dra ned på arbets-
tiden.

Den ekonomiska verkligheten är lika 

tuff när barnen blir vuxna. Även det har 
Agnetha egen erfarenhet av. Sonen Fredrik 
har en funktionsnedsättning som gör att 
han aldrig kan få ett vanligt lönearbete. 
Idag är Fredrik 29 år och har aktivitetser-
sättning och bostadsbidrag som enda in-
komstkällor. Det räcker inte till för en rim-
lig levnadsnivå. Mamma Agnetha får hjäl-
pa honom med ekonomin varje månad.

– Samhället stödjer inte på rätt sätt. 
Stöd borde ges utifrån varje familjs be-
hov men idag är det som finns generellt 
utformat. Även om man säger att man 
gör individbedömningar av exempelvis 
avlösarservice är det sällan som man 

Min son och min dotter lever på skilda planeter trots att båda har gått skola och 
gjort sitt bästa, säger Agnetha Mbuyamba. 

”Mina barn lever på olika   

A

En dyster bild träder fram 
när man undersöker hur 
ekonomin ser ut för fa-
miljer som har barn med 
funktionsnedsättningar. 
– Mina båda barn lever 
på olika planeter, trots 
att båda har gjort sitt 
bästa, säger Agnetha 
 Mbuyamba.
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fullt ut tittar på den enskilda familjens 
situation.

När barnet så växer upp ställs ekono-
min på sin spets, eftersom stödet efter 
skolåldern i ännu mindre grad svarar 
mot behoven.

– De flesta av våra barn har ingen rätt 
till daglig sysselsättning enligt LSS (lagen 
om stöd och service till vissa funktions-
hindrade). Efter skolan går de ut i absolut 
ingenting. De hamnar i fattigdom och får 
klara sig på aktivitetsersättning eller an-
dra bidrag på en nivå som knappast går 
att leva på. Det är en katastrof.

– Om jag gör en budget för min son, 
med hyra, mat, telefon men utan klädin-
köp eller sparande så blir det ett minus på 
mellan 400 och 500 kronor per månad. 

Kläder får han till jul och födelsedagar. 
Det är ingen idé att jag sparar för hans 
räkning, om han kommer i en situation 
då han behöver hjälp av kommunen är 
det meningslöst att ha besparingar. Ska 
han ut och resa i framtiden kommer han 
att få tigga pengar och söka i fonder.

Ett starkt önskemål från RBU är att rö-
relsehindrade ska få laglig rätt till så kall-
lad daglig sysselsättning. Statliga LSS-
kommittén föreslog i augusti att 10 000 
personer med psykiska funktionsned-
sättningar ska få rätt till daglig sysselsätt-
ning till en årlig kostnad på cirka 500 
miljoner kronor, men det finns ingen 
konkret plan för att ge rörelsehindrade 
denna rätt.

– Daglig sysselsättning har ingen stör-
re ekonomisk betydelse för den enskilde 
personen, men att få delta i en organise-
rad verksamhet ger tillhörighet och väl-
befinnande, säger Agnetha.

Trots all sin kunskap och erfarenhet 
står Agnetha Mbuyamba svarslös inför 
frågorna om hur man planerar ekono-
min för barn med funktionsnedsätt-
ningar.

– Det är jättesvårt, suckar hon. Min 
son och min dotter lever på skilda plane-
ter ekonomiskt, trots att båda har gått 
skola och gjort sitt bästa. Jag får hjälpa 
min son med ekonomin varje månad, 
fastän han är 29 år gammal, annars går 
det inte ihop.

Hur blir det om föräldrarna inte 
kan hjälpa till?

– Jag vet inte! Man känner sig bara så 
otroligt ledsen. Alla tror att det måste 
finnas någon som hjälper till, men om 
man kontaktar kommunen så inser man 
att det inte är lönt. Det enda som finns 
är socialbidrag eller försörjningsstöd 
som måste söka varje månad och då får 
man absolut inte ha någon buffert. Och 

varje år kommer nya ungdomar som går 
ut från skolan rakt ut till ingenting.

Men hur var det med fonderna då – 
där finns väl ändå pengar att hämta?

– Som medlem i RBU finns goda möj-
ligheter att få bidrag från vår medlems-
fond, säger Agnetha. Men det handlar 
bara om småbelopp och det kan heller 
inte vara meningen att det är organisa-
tioner som RBU som ska hjälpa famil-
jerna till en rimlig ekonomi.

Enda räddningen ur fattigdomen tycks 
vara ett vanligt lönearbete, men det är 
ofta ouppnåeligt och kommer så att för-
bli oavsett vilka arbetsmarknadssats-
ningar som görs framöver.

– Väldigt många av våra barn får ald-
rig ett vanligt arbete. De kan naturligtvis 
utföra en massa uppgifter men ofta inte 
vanliga lönearbeten, och det innebär att 
de aldrig får rätt till en levnadsnivå som 
alla andra tycker är självklar.

– Många av våra föräldrar är förtviv-
lade och genom RBU försöker vi påver-
ka politiken. I vår årsrapport ”Men dom 
har ju fått det så bra!?” som vi presente-
rade i somras berättar vi om familjernas 
livsvillkor och hur man upplever sam-
hällets stöd. 

– Unga med funktionsnedsättning är 
på många sätt en bortglömd grupp och 
politikerna tycks sakna förslag på för-
bättringar. Tvärtom, när man ändrade 
sjukbidrag till aktivitetsersättning sänk-
te man nivån något, säger Agnetha 
Mbuyamba. ●

   planeter”
            ”Den ekonomiska pressen 
                   och stora arbetsbördan 
             blir lätt en ond cirkel.

 För att ha råd att hjälpa 
                     sitt barn med rätt hjälpmedel
                         och sysselsättning 

          pressar föräldrarna sig till 
                                 att arbeta ännu mer.” 

RBU:s årsrapport
RBU:s årsrapport ”Men dom har 
det ju så bra!?” finns att hämta på 
www.rbu.se
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Banken: Så får du 
ekonomin att gå ihop

är vi kontaktar Ylva 
Yngveson vänder vi oss 
till en av landets bästa 
experter på hur man får 
hushållsekonomin att 
gå ihop. Vi vill förstås ha 

många tips och råd. Och ett antal mycket 
bra tips får vi också. Men även för Ylva 
Yngveson är det en utmaning att få ihop 
ekonomin för personer med svåra funk-
tionsnedsättningar. 

– Om det ska gå att leva på aktivitets- 
eller sjukersättning krävs att man får bra 
service av samhället i övrigt. Om det är 
något som samhället måste täcka in så är 
det ju behov som uppstår när vi blir sju-
ka, får funktionsnedsättningar eller blir 
äldre, säger hon. 

Men hur får man en aktivitetsersättning 
att räcka till egentligen? Beloppet varie-
rar mellan 7 175 kronor per månad till 
som mest 8 029 kronor. Efter 30 års ålder 
kan man få sjukersättning på 8 200 kro-
nor per månad. Och allt ska beskattas, så 
netto handlar det ofta om drygt 6 000 
kronor och det ska räcka till nästan alla 
levnadsomkostnader. En förutsättning 
för att klara detta är ofta att man har bo-
stadsbidrag eller bostadstillägg, menar 
Ylva Yngveson. 

– Ja, tillsammans med ett bostads-
tillägg kan det gå bra att klara sig på en 
aktivitetsersättning. Om man har bo-
stadstillägg kan man nämligen få väldigt 
mycket av bostadskostnaden betald. 
Man kan få upp till 4 650 kronor per må-
nad i bostadstillägg. Men det finns kost-
nader som lätt kan omkullkasta en noga 
planerad ekonomi. 

Bostadstillägget beräknas som 93 pro-
cent av bostadskostnaden upp till 5 000 
kronor. 

För att få bostadstillägg är det ett krav 
att man inte har några andra större till-
gångar. Man får ha maximalt 100 000 kro-
nor i besparingar innan bidraget påver-
kas. Föräldrar som försöker sparar åt sina 
barn för att bygga upp en ekonomisk buf-
fert får alltså se upp. Lösningen är att inte 
spara i barnets namn utan sitt eget. 

– Eftersom gåvoskatten är borttagen 
kan man som förälder eller mor- och 

farförälder spara åt barnet i eget namn, 
men man måste ange detta i ett testa-
mente, säger Ylva Yngveson. 

En aktivitetsersättning i kombination 
med bostadstillägg kan ge nästan lika 
hög disponibel inkomst som en pension 
på 15 500 kronor, vilket är det högsta be-
loppet i den allmänna pensionen idag. 

Det är också betydligt bättre än det 
försörjningsstöd (socialbidrag) som 
kommunerna betalar ut och som kan 
beskrivas som lägsta-nivån för att över-
leva. Försörjningsstödet ligger på 3 550 
kronor och ska räcka till mat, kläder, fri-
tid, förbrukningsartiklar, dagstidning, 
telefon och tevelicens. Man kan även få 
ekonomiskt stöd för boende, hushållsel, 
arbetsresor, hemförsäkring och med-
lemsskap i fackförening och arbetslös-
hetskassa. 

– Försörjningsstödet är klart sämre 
än aktivitetsersättning och bostads-
tillägg, säger Ylva Yngveson. 

Att leva på aktivitetsersättning är allt-
så ingen omöjlighet, om man får tro 
banken. Men det kräver en mycket hård 
kontroll på utgifterna. 

– En av de bästa tjänster man göra si-
na barn är att lära dem hushålla med 
pengar. Det är mycket viktigt att man 
sätter undan för utgifter som kommer 
oregelbundet, så att man inte hamnar i 
ekonomisk kris och måste låna, säger 
Ylva Yngveson. 

Kris kan det ändå bli. Ett problem med 
aktivitetsersättning och liknande stöd är 
att de ofta inte hänger med i konsum-
tionsförändringarna i samhället. 

– När priserna ökar eller konsum-
tionsmönstren förändras blir nivåerna 
ibland för låga. Ersättningarna utvecklas 
inte i samma takt som den ökade köp-
kraften i samhället. När ny teknik skapar 
nya möjligheter och nya konsumtions-
behov hänger inte beloppen med, kon-
staterar Ylva Yngveson. 

Några enkla svar på föräldrars oro för 
barnens ekonomiska trygghet finns inte. 
Men Ylva Yngveson delar med sig av 
några idéer som ändå kan ha betydelse. 
Hon har själv erfarenhet av hur viktigt 
det är att snarast möjligt teckna sjuk- 

och olycksfallsförsäkringar för alla barn, 
även om man aldrig får ersättning för 
problem som redan har uppstått. 

– Jag har ett barn som fick diabetes 
vid fem års ålder och som tur var hade 
jag redan tecknat en försäkring. Det be-
tydde att jag under hela den tid som jag 
fick vårdbidrag även fick ersättning från 
försäkringsbolaget och det var ett tack-
samt tillskott. 

Även som förälder bör man teckna bra 
försäkringar, både gruppliv- och sjuk- 
och olycksfallsförsäkringar.

– Om man själv går bort finns då en 
försäkring som kan hjälpa barnet att till 
exempel köpa tjänster man själv kunnat 
bistå med. Grupplivförsäkringar är billiga 
men upphör att gälla vid 65 års ålder. En 
försäkringspremie på cirka 300 kronor 
per månad kan ge 1,6 miljoner kronor till 
barnet. Individuella försäkringar kostar 
mer men gäller även efter 65 års ålder och 
om man går in i försäkringen tidigt behö-
ver premien inte bli så hög, säger Ylva 
Yngveson. ● 

Det går att leva på de cirka 6 000 kronor per  månad 
som fi nns kvar av en aktivitetsersättning efter skatt, 
men det är svårt. Det säger Ylva Yngveson, chet för 
Swedbanks institut för pivatekonomi.

N
”Om man har 

bostadstillägg kan 

    man nämligen få 
 väldigt mycket 
av bostads kostnaden 
       betald. 
Man kan få upp till

  4 650 kronor    
       per månad 

   i bostadstillägg.

Ylva Yngveson
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Unga vuxna med funktionsnedsättning 

Så ser ekonomin ut

17 års tillväxt gav 570 kronor

1991 2008

Aktivitetsersättning 5 370 7 180

Bostadstillägg 1 910 3 910

Handikappersättning 970 1 230

Skatt - 700 - 1620

Disponibel inkomst 7 550 10 700

I fast penningvärde 10 130 10 700

Förbättring 570 kronor
G
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d
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Ge bort 
Föräldrakraft 
som julklapp!
Tidningen Föräldrakraft lämpar sig utmärkt som 

 julklapp till föräldrar och andra anhöriga till barn och 

unga med funktionsnedsättningar. För 294 kronor 

inklusive moms kan du ge bort 6 nummer som är väl-

fyllda med tips och praktisk vägledning, intervjuer, 

teman och reportage. 

Sänd in kupongen med din beställning före 

årsskiftet så kommer tidningen med start i januari.

Fyll i adressuppgifterna på baksidan av denna sida 

och posta till oss. Portot är betalt. 

Det går också bra att mejla uppgifterna till 

info@faktapress.se

Talongen ovan kan du klippa ut och överlämna som 

ett presentkort till julklappens mottagare!

Samhällets skyddsnät är dåligt 
för den som aldrig kommer in 
på arbetsmarknaden. Om man 
blir sjuk som barn innebär det 
att man ofta blir hänvisad till 
aktivitetsersättning och even-
tuellt även bostadstillägg för 
att klara sin försörjning och 
boende. Den som har funk-
tionsnedsättning kan även få 
handikapp ersättning i tre oli-
ka nivåer för merkostnader.

I en rapport om regeringens 
fördelningspolitik skrev 
Swed bank i somras att den 
här gruppen unga vuxna har 
halkat efter i välståndet. 

– Utsikterna kan vara goda 
för den som är ung men för 

den som av olika skäl har svå-
righeter att komma in på ar-
betsmarknaden har margina-
liseringen relativt sett ökat, 
skrev banken.

– Politiska beslut har på se-
nare år minskat skyddsnäten, 
konstaterade banken.

Swedbank har också räknat 
på hur ekonomin har utveck-
lats för olika grupper, där-
ibland en 20-åring med han-
dikappersättning och aktivi-
tetsersättning.

En jämförelse mellan 1991 
och 2008 visar på en liten 
förbättring (på 570 kronor) 
av den disponibla inkom-
sten.

Många fonder för barn med funktionsnedsättning

Att söka bidrag från fonder och stiftelser kan löna 
sig. Konsten är att hitta rätt fond för just det egna 
barnet. Handikappupplysningen vid Stockholms 
landsting har en mängd tips på fonder för barn på 
sin webbsajt.

Sajten finns på den här adresen:
http://www.hu.sll.se/gn/opencms/web/HU/

ekon_stod/fonder/fonder_barn.html
Även länsstyrelserna har webbsidor för informa-

tion om fonder.
Företaget Fond & Stiftelse Information AB i 

Örnssköldsvik är en annan bra källa för den som 
jagar fondbidrag. Föräldrakraft skrev om företaget 
i nummer 2, 2008. En artikel om detta finns även på 
vår webbsajt, www.foraldrakraft.se. 

Sök på ”stiftelse” så hittar du artikeln ”Så hittar 
du rätt stiftelse som ger bidrag”.
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1,6 miljoner har barnförsäkringar 

Han varnar för att     

arnförsäk ringarna 
får kritik av Finans-
inspektionen. 
Ungdomar får vän-

ta onödigt länge på ersätt-
ning. Svårt sjukt barn kan 
helt förlora sin rätt till ersätt-
ning från sjuk- och olycks-
fallsförsäkringen.

– Det är risk för att konsu-
mentskyddet urholkas, skri-
ver Jan Sjödin på Finans-
inspektionen i en rapport.

Nästan 1,6 miljoner svenska 
barn och ungdomar har sjuk- 
och olycksfallsförsäkringar, 
men att döma av Finans-
inspektionens undersökning 
är värdet av dem ofta tvek-
samt.

Finansinspektionen nöjer 
sig inte med att påtala bris-
terna utan begär att Kon-
sumentverket också granskar 
villkoren för sjuk- och olycks-
fallsförsäkringar för barn.

Inspektionen uppmanar 
försäkringsbolagen att för-
bättra informationen om att 
föräldrarnas val av ersätt-
ningsform från Försäkrings-
kassan kan påverka utbetal-
ningen av bolagens ersätt-
ningar.

Att barnförsäkringarna har 
allvarliga brister är ingen över-
raskning. Sedan år 2004 har 
antalet klagomål på sjuk- och 
olycksfallsförsäkringar för 
barn ökat med 70 procent.

– Ökningen av klagomål 
och bolagens förhållningssätt 
till Försäkringskassans regler 
är orsakerna till att vi valt att 
granska konsumentskyddet 
vid denna typ av försäkring, 
skriver Finansinspektionen.

För föräldrar som har all-
varligt sjuka barn finns två 
olika ersättningsformer från 
Försäkringskassan – vårdbi-
drag eller tillfällig föräldra-
penning. Ersättnings for mer-
na skiljer sig åt i ersättnings-

nivå och i möjligheten att 
kunna vara ledig från arbetet 
för vård av barnet.

Alla försäkringsbolagen ger 
ett ekonomisk skydd för för-
äldrarna som kallas vårder-
sättning, som ska täcka mer-
kostnader för tillsynen av ett 
allvarligt sjukt barn.

– Vårdersättningen utgår 
dock bara till de föräldrar som 
får vårdbidrag från Försäk-
ringskassan och inte till de 
som får tillfällig föräldrapen-
ning. Ett av försäkringsbola-
gen uppger att det beviljar 
vårdersättning även när för-
äldrarna har tillfällig föräldra-
penning. Det framgår dock 
inte av bolagets försäkrings-
villkor, skriver Finans inspek-
tionen i sin rapport. 

Ersättning för ekonomisk in-
validitet betalas ut till ungdo-
mar som har nedsatt arbets-
förmåga, men kräver nästan 
alltid ett intyg från Försäk-
ringskassan som bekräftar att 
arbetsförmågan är nedsatt 
för all framtid.

Detta ställer till problem 
eftersom Försäkringskassan 
numera omprövar arbets-
oförmågan vart tredje år oav-
sett om den är permanent el-
ler temporär, konstaterar 
Finansinspektionen.

Många klagomål hos Kon-
sumenternas försäkringsbo-
lag handlar om att det är svårt 
att få ut ersättningen. Bolagen 
vill inte ens påbörja en egen 
prövning utan intyg från För-
säkringskassan.

Bolagen som Finans in -
spek tionen har granskat:

Trygg-Hansa, If Försäk-
rings  bolag, Länsförsäk ringar, 
Folksam, Skandia Liv, Vesta 
Skadeförsäkring, Lant bru-
karnas Riksförbund, Salus An-
svar och Dina Försäkringar.

Det finns idag cirka 1,6 
miljoner sjuk- och olycks-
fallsförsäkringar för barn.
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”Skyddet urholkas” skriver Finans-
inspektionen i en aktuell rapport om 
barnförsäkringar.  

B
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  skyddet blir sämre

Jan Sjödin, Finansinspektionen.

Finansinspektionen kräver åtgärder
1. Konsumentverket bör granska bolagens försäkringsvill-
kor vid sjuk- och olycksfallsförsäkring för barn.
2. Försäkringsbolagen uppmanas att förtydliga informatio-
nen om att ersättningsformen från Försäkringskassan 
påverkar utbetalningen av försäkringen.
3. Försäkringsbolagen bör se över möjligheten att göra 
mer självständiga bedömningar vid ersättning för ekono-
misk invaliditet till ungdomar. 

Finansinspektionen kritiserar också bolagens prövning 
av ekonomisk invaliditet för ungdomar.

– Vi ser en risk för att konsumentskyddet urholkas, 
eftersom bolagen skjuter sitt beslut om ersättning för 
ekonomisk invaliditet på framtiden, genom att göra 
frågan beroende av framtida intyg från Försäkringskassan, 
heter det i rapporten.

Bakgrund vårdbidrag
För att få vårdbidrag för 
ett sjukt eller skadat 
barn ansöker man hos 
Försäkringskassan. 
Detta kan vara en lång 
process på mer än ett år.

Även om man får 
vårdbidrag kan man få 
tillfällig föräldrapen-
ning, men inte alltid.

Vårdbidraget har två 
delar. Dels en ersättning 
för extra omvårdnad som 
barnet kräver jämfört 
med andra jämnåriga 

barn. Dels en merkost-
nadsdel som räknas fram 
av Försäkringskassan.

Om man har vård-
bidrag kan man fortsätta 
arbeta och kan ta ut vård 
av sjukt barn vid till 
exempel sjukhusbesök. 
Antalet dagar är då 
begränsat till 60 per år.

För vissa allvarliga 
diagnoser finns möjlig-
het att ta ut ett obegrän-
sat antal dagar tillfällig 
föräldrapenning.

Läs våra 
tidigare 

guider på 
foraldrakraft.se

ETT A
Tidig försäkring ger bäst chans till skydd
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arn med funktionshin-

der för en ojämn kamp i

försäkringsvärlden.Vin-

narna på dagens försäk-

ringar är de familjer vars

barn försäkras tidigt och

klarar sig utan missöden upp till skolål-

dern. Då kan försäkringen bli både om-

fattande och med hög ersättning om

oturen är framme. Förlorare är alla de

barn som tidigt får skador eller har

medfödda skador.

Uppemot vart tionde barn riskerar att

helt stängas ute av försäkringsbolagen.

Men så skulle det inte behöva vara.

Kostnaderna för att ge barn med funk-

tionshinder ett bättre skydd skulle inte

vara särskilt höga, enligt uppgifter från

branschen.
– Samhällets system för socialförsäk-

ringar bör vara så bra att alla barn, även

de som råkar ut för funktionshinder,

kan få en dräglig tillvaro, säger Camilla

Bratt på Konsumenternas Försäk-

ringsbyrå.
Hon tycker att det är samhällets fel –

inte försäkringsbolagens – att många

barn nekas en ordentlig försäkring.

Den gyllene regeln är att försäkra ett

nyfött barn så snart som möjligt – helst

genom att ha papperna klara i förväg

och ringa från BB eller direkt efter hem-

komsten.

Intresset för barnförsäkringar har ökat

starkt under senare år, kanske som ett

resultat av debatten om att samhällets

stöd inte längre räcker till och att pensi-

onerna blir blygsamma.

Knappast någon grupp har sämre

skydd än barn med funktionshinder, ef-

tersom de aldrig fått chansen att kom-

ma in i vare sig barnförsäkring eller ar-

betsmarknadsförsäkring.

Barnen blir därmed hänvisade till det

allmänna försäkringsskydd som staten

erbjuder – knappast tillräckligt för en

bra start i livet.

Försäkringsbolagen har inte lyckats

särskilt bra med att få nöjda kunder

bland personer med funktionshinder,

vare sig när det gäller barn eller vuxna.

Enligt en undersökning utförd av

Konsumenternas försäkringsbyrå i sam-

arbete med Handikappförbunden HSO

och Handikappförbundens Ekonomiska

Försäkringsförening upplever 87 pro-

cent av organisationernas medlemmar

problem med att få personförsäkringar.

Annan statistik ger en dyster bild av

hur individuella försäkringar för barn

fungerar. Ungefär sju procent av de för-

äldrar som försöker teckna barnförsäk-

ringar får nobben och ytterligare några

procent får kraftiga inskränkningar i

skyddet.
Försäkringsbolagen arbetar enligt

principen att man inte kan ”försäkra ett

hus som redan brinner”. Längre än så

sträcker sig inte bolagens samhällsan-

svar. För föräldrar till barn med funk-

tionshinder finns ofta ingen annan lös-

ning än att acceptera faktum att någon

ordentligt sjuk/olycksfallsförsäkring för

barnet inte finns att få.

Rena olycksfallsförsäkringar erbjuds

däremot praktiskt taget alla att teckna.

Då täcks olycksfall men inte mässlingen

eller några andra sjukdomar. Dessa barn

får alltså ingen försäkring som gäller vid

sjukdom, även om sjukdomen ifråga

helt saknar koppling till funktionshin-

dret.

Många besvikna föräldrar tycker att

försäkringsbolagen borde ta ett större

ansvar och erbjuda sjukförsäkrings-

skydd även för barn med funktionshin-

der, men bolagens representanter me-

nar att man visst gör sitt bästa för att ”så

många som möjligt ska ha ett så bra

skydd som möjligt”.

–Vi försöker alltid tänka på hur vi kan

förändra produkterna så att fler kan få

försäkringar. Idag är det faktiskt betydligt

Text: Valter Bengtsson

valter.bengtsson@faktapress.se

B

BARN UTESTÄNGS FRÅN
Föräldrakraft vägleder bland fällorna i den
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fler barn som kan få försäkringar än det

var för 10–15 år sedan, säger Björn Spor-

rong, Trygg-Hansas expert på barnför-

säkringar.

Bolagen har stora möjligheter att själva

avgöra vilka som ska erbjudas att teckna

försäkringar och på vilka villkor. Försäk-

ringsavtalslagen gör inga större in-

skränkningar i bolagens handlingsut-

rymme.
– Enligt den lagen har vi skyldighet att

erbjuda försäkring, men om vi av medi-

cinska skäl kan visa på ökad risk för en

försäkringstagare har vi rätt att göra un-

dantag i skyddet eller helt neka försäk-

ring, säger Björn Sporrong.

Lagen är så ny att det ännu inte finns

någon rättslig prövning om exakt var

gränsen går för att neka en försäkring.

Försäkringsbolagens verksamhet är

affärsmässig och ska vara lönsam och

därför anser bolagen att de inte får ta

större risker än vad som förväntas täckas

av de premier som betalas in.

– Om barn som är födda med handi-

kapp skulle kunna försäkras för något

som redan har hänt skulle försäkringar-

na kosta många gånger mer än idag och

då skulle många inte kunna teckna för-

säkring överhuvudtaget. Prisnivån på

försäkringarna måste vara acceptabel för

de allra flesta, säger Björn Sporrong.

Redan dagens prisnivå (en typisk för-

säkring ligger idag ofta på 1500 kronor

per år och barn) tycker många är i hög-

sta laget. För en familj med flera barn

blir det en betydande årlig utgift som

kan ligga nära smärtgränsen.

Folksams expert på barnförsäkringar

Jan Losand tycker att barn med funk-

tionshinder inte skulle behöva utestäng-

as av försäkringsbolagen. Inte lika ofta

som idag, i alla fall.

– Problemet skulle kunna lösas med

en gruppförsäkring som vore obligato-

risk för en stor grupp, exempelvis SIF:s

300 000 medlemmar eller för hela sam-

hället. Då skulle alla nya barn med fos-

terskador kunna inkluderas i försäkring-

en, liksom de som har fått nya kompli-

kationer, säger Jan Losand.

– Försäkringsmatematiken är enkel

och tekniskt vore det inte svårt att införa

en sådan modell. Säg att det föds 100 000

barn per år och att 1 000 av dem råkar il-

la ut. Det innebär att de övriga 99 000

barnens föräldrar ska dela på kostnader-

na för en sådan försäkring. Om ersätt-

ningen är 100 000 per barn skulle pre-

mien bli drygt 80 kronor per månad. En

invaliditetsförsäkring av det slaget skulle

ge barnen en bättre start i livet, säger Jan

Losand.
Räkneexemplet visar alltså att det är

fullt möjligt att förbättra skyddet för

barn med funktionshinder, oavsett om

det är samhället eller försäkringsbolagen

som står för lösningen.

Försäkringsbolagen framhåller gärna

att man försöker förbättra sina barnför-

säkringar kontinuerligt, men många

sjukdomar bedöms som medfödda och

då går det i princip inte att få försäk-

ringsskydd. Men det är svårt att avgöra

om det verkligen blir sämre eller bättre.

Fler får chansen att teckna försäkring,

men samtidigt undantas fler sjukdomar.

Finns det någon barnförsäkring som vi-

sar generositet gentemot barn med funk-

tionshinder? Också det är svårt att avgö-

ra.
En intressant försäkring är Folk-

sams Medlemsbarn för medlemmar

”Enligt lagen har vi skyldighet att erbjuda

försäkring men om vi kan visa på ökad risk

för en försäkringstagare har vi rätt att säga nej.”

BRA FÖRSÄKRING
djungel som omger försäkringarna
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eskriv en vanlig dag med

ditt barn. Det är ofta

den bästa utgångspunk-

ten när det gäller att

skriva en ansökan om

vårdbidrag.

Det är viktigt att vara både detaljerad

och lyfta fram de faktorer som gör att

det krävs mer arbete och hjälp för att

just ditt barn ska klara vardagen.

–Men ibland är man så inne i arbetet

med att hjälpa sitt barn att man inte tän-

ker på vad som är normalt eller inte. Om

man har fler barn, som inte har funk-

tionshinder, är det enklare att jämföra,

säger Eva-Maria Dufva, försäkringsex-

pert på Astma- och allergiförbundet.

Vårdbidragen är ett gammalt system

som socialminister Berit Andnor nu har

lovat att se över.
I en intervju med Föräldrakraft i vå-

ras sa ministern att hon vill veta om

vårdbidragen verkligen fungerar som

ett tillräckligt stöd för familjer med barn

med funktionshinder.

Många föräldrar kan förstås besvara

frågan på direkten – vårdbidragen är

snålt tilltagna, krångligt att söka, det är

lätt att göra fel och det finns gott om

bromsklossar att runda.

–Vi har fått i uppdrag att kartlägga

vilka problem som finns med vårdbi-

drag, handikappersättning och tillfällig

föräldrapenning, säger Mats Mattsson,

ansvarig för vårdbidrag på Försäkrings-

kassans huvudkontor.

Kartläggning ska vara klar under vå-

ren 2007. Därefter kommer troligen re-

geringen att föreslå en utredning.

Vilka problem känner ni till?

– Ett problem är att lagstiftningen vad

gäller vårdbidraget och tillfälliga föräld-

rapenningen inte harmoniserar. De som

har vårdbidrag kan tjäna på att inte ha

det om de är berättigade för obegränsad

tillfällig föräldrapenning, säger Mats

Mattsson.
Cirka 40 000 familjer har vårdbidrag

idag, men på Astma- och Allergiförbun-

det tror Eva-Maria Dufva att många fler

föräldrar egentligen är berättigade till

stödet.
– Det har visserligen varit ganska svårt

att få vårdbidrag för astma och allergi,

men jag tror ändå att många fler föräld-

rar skulle få ett fjärdedels vårdbidrag

om de sökte, med tanke på hur mycket

extra arbete de måste utföra.

En förklaring till att många avstår från

att söka är att det är ganska krångliga reg-

ler som man måste sätta sig in i. Blanket-

terna är svårbegripliga och dessutom får

man kanske ett avvisande besked vid en

första kontakt med Försäkringskassan.

– Många får tyvärr intrycket att det

inte är någon idé att söka redan när de

ringer och frågar om bidraget, säger

Eva-Maria Dufva.

Därför är det viktigt att skriva en ut-

förlig och väl formulerad ansökan. När

blanketten väl är ifylld kan man disku-

tera den med en handläggare på Försäk-

ringskassan. I nästa skede får man se ett

Text: Valter Bengtsson

valter.bengtsson@faktapress.se

B

BESLUT OM VÅRDBIDRAG
950 fick avslag - Föräldrakrafts guide hjälper dig a
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förslag till beslut och har då möjlighet

att tycka till hos handläggaren. Då ser

man vartåt det lutar och kan komplette-

ra beskrivningen.

– Det bästa tillfället att påverka är när

det finns ett förslag till beslut och innan

socialförsäkringsnämnden har samman-

trätt, säger Eva-Maria Dufva.

Den som formulerar sig väl har alltså en

stor fördel när det gäller att ansöka om

vårdbidrag. En allvarlig orättvisa, anser

Peter Nordqvist, marknadsföringschef

på Hjärtebarnsföreningen.

–Vi ser att personer med i stort sett

samma diagnos och likadana läkarintyg

får olika stora vårdbidrag. Besluten är

väldigt godtyckliga, säger han. Den som

är verbalt kunnig och van att uttrycka

sig får bättre gehör. Det är ett stort pro-

blem att familjer som inte har så mycket

egen kapacitet inte får tillräcklig hjälp av

handläggaren på försäkringskassan.

– När man ska beräkna merkostnader-

na handlar det både om att vara ärlig och

kreativ. Läkarna behöver nästan vara

specialutbildade för att skriva intyg och

man kan tycka att de har viktigare saker

att göra än att skriva intyg, säger Peter

Nordqvist.

Mats Mattsson, ansvarig för vårdbidrag

på Försäkringskassans huvudkontor, hål-

ler med om att det inte är lätt för föräld-

rar att veta hur ansökan ska formuleras

och vad kostnadsberäkningarna ska inne-

hålla för att innehållet ska godkännas.

– De flesta föräldrar vet inte vad man

kan få ersättning för. Exempelvis kan

man få ersättning för extra slitage av klä-

der utöver det som är normalt. För att få

veta vad extra slitage innebär kanske

man måste kontakta konsumentverket,

säger Mats Mattsson som menar att för-

äldrarna måste prata med sina handläg-

gare på Försäkringskassan för att få råd

och hjälp med detta.

På dessa sidor försöker vi ge svar på de

viktigaste frågorna om vårdbidrag, men

även om man är påläst och tar expertråd

kan det hända att ansökan inte får gehör.

Huvudrådet blir då: 
Ta ett steg tillbaka, kolla vad som gick

snett och ta fram en ny ansökan (eller

överklagande) som bättre förklarar och

förtydligar. Ofta kan lösningen ligga i att

man får fram ett nytt, bättre intyg från

en läkare eller specialist.

Samtidigt ska man komma ihåg att det

inte finns helt klara gränser för vad som

ger vårdbidrag eller inte – och inte ens

socialförsäkringsnämnderna är alltid

ense om vem som ska ha vårdbidrag

eller inte.

”Jag tror ändå att många fler föräldrar skulle få

ett fjärdedels vårdbidrag om de sökte, med tanke 

på hur mycket extra arbete de måste utföra.”

UNDER FÖRRA ÅRET
g att få din ansökan beviljad
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Hur är det där hem
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mma, egentligen?

Text: Sara Bengtsson
sara.bengtsson@faktapress.se

Det är viktigt att tänka på hela 
 familjens psykiska hälsa, när man 
 försöker hjälpa barn och unga. Det 
framgår på följande sidor där vi tar  
upp några uppmärksammade frågor 
inom området psykisk hälsa. 
Vi belyser problemen med ätstörningar genom ett samtal med 
Claes Norring. Ulrika Kreicbergs berättar om sina erfanheter från 
famljer där ett barn har dött i cancer och ställer frågan: Hur gör 
man för att prata med sitt barn om döden? 

Dessutom:
>> Tai Chi för fl ickor med ADHD
>> Nya modeller för barn- och ungdomspsykiatri
>> En egen coach till varje ungdom med 
 psykisk sjukdom
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å Södermalm i Stock-
holm ligger Stockholms 
centrum för ätstörning-
ar, här arbetar Claes 
Norring som forsknings-
ledare. Han kommer se-

nast från Capio Anorexi Center. Han bör-
jar med att tydligt understryka att ano-
rexi bara är en liten del av de diagnoser 
som vi kallar för ätstörningar.

– Anorexi har uppmärksammats för 
att det så tydligt märks att patienten för-
lorar mycket vikt, men det är annars en 
av de minsta diagnoserna, säger han.

Sedan långt tillbaka har man upp-
märksammat ätstörningsdiagnoser. 
Diag nosen anorexi uppkom på 1870-ta-
let, men patienter med anorexi-symtom 
beskrevs redan på 1600-talet. 

– Men de vanligaste diagnoserna är 
ätstörning UNS (utan närmare specifi-
kation) och atypisk ätstörning, alltså oli-
ka sorters diagnoser, men inte den speci-
fika viktminskningen som symtom, sä-
ger Claes Norring.

Han menar att anorexi fått mycket 
uppmärksamhet för att tillståndet upp-
levs så hotfullt. 

Gemen samt för alla anorektiker är att 
man har en rädsla för fetma och att gå 
upp i vikt, att man har en märklig före-
ställning kring hur man ska äta och en 
snedvriden kroppsföreställning.

Men utvecklingen inom forskning och 
diagnostik går mot att förändra den bild 
man tidigare haft av ätstörningar. De fles-
ta personer med ätstörningar hoppar fle-
ra gånger mellan olika diagnoser och där-
för menar Claes Norring att den moder-
na bilden av ätstörningar utvecklas mot 
att man släpper fixeringen vid diagnoser 
och bara ser ätstörningsproblematiken.

Faktorer som påverkar
Inom vetenskapen säger man att det är 
tre faktorer som påverkar om en ung-
dom får ätstörningar. 

Under de predisponerande faktorer-
na hittar man biologiska, genetiska, so-
ciologiska och omvärldsliga faktorer. De 
predisponerande faktorerna är de som 
laddar upp inför att en ung flicka eller 
pojke får ätstörningar.

Puberteten påverkar, men riktigt hur 
har man ännu inte kunnat fastställa. Om 
en flicka hamnar i puberteten tidigt eller 
sent kan påverka hennes egen självbild.

Genetiska faktorer spelar också in. 
Vissa ärver en benägenhet att få ätstör-
ningsproblem. Men det är till slut de so-
ciologiska och omvärldsliga faktorerna 
som påverkar om ett barn eller en ung-
dom faktiskt får ätstörningar. Beroende 

Ätstörningar har 
blivit allt 
vanligare och 
debutåldern 
sjunker. Foto: 
Istockphoto

100 000 
unga lider av 
ätstörningar
Ätstörningar drabbar ungdomar med dålig själv-
känsla. Föräldrakraft har träffat en av Sveriges 
främsta experter på ätstörningar, Claes Norring, 
för ett samtal om varningssignaler och om hur 
internet kan vara en viktig tillgång.

P

Maria Larsson: Debutåldern sjunker

■ Folkhälsominister 
Maria Larsson är 
orolig över försäm-
ringen av unga tjejers 
psykiska hälsa. 

– 100 000 tonårs-
flickor lider av 
ätstörningar och 
debutåldern sjunker, 
säger hon.

I en debattartikel i 
Helsingborgs Dagblad 
skriver Maria Larsson 
att nio- och tioåringar 
kommer till ätstör-
ningskliniker med fult 

utvecklad anorexi.
– Antalet flickor 

som skär sig eller är 
självdestruktiva har 
ökat med 40 procent 
enligt Bris. Och 
nyligen rapporterade 
Socialstyrelsen att allt 
fler unga kvinnor 
försöker ta sina liv, 
skriver ministern 
vidare.

Maria Larsson 
hoppas att regering-
ens satsningar på 
föräldrastöd ska vara 

Maria Larsson

en bra insats för att 
förebygga psykisk 
ohälsa.

Regeringen vill 
också satsa på frivilli-
ga organisationers 
arbete.
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på hur man växer upp och vilka krav 
som omgivningen och samhället ställer 
på en person kan man hamna i ett till-
stånd där man inte tycker att man räcker 
till och känner pressen på sig att ”vara 
perfekt”.

– De allra flesta ungdomar som ham-
nar i anorexi och andra ätstörningar har 
perfektionistiska krav på sig själva, på hur 
mycket de ska prestera och hur de ska se 
ut och vara mot omvärlden, säger Claes 
Norring.

Det är svårt att veta om perfektonis-
men redan funnits hos personen före in-
sjuknandet eller om den blir en del av 
sjukdomen.

–  Men jag tror att perfektionistiska 
drag finns hos personer med ätstörningar 
innan man sjuknar in. Gemensamt för al-
la är att man ställer alldeles för höga krav 
på sig själv, säger Claes Norring.

Höga krav
Höga krav tar hårt om man inte kan 
motsvara dem. Därför hävdar en del 
forskare att ungdomar med neuropsyki-
atriska funktionsnedsättningar skulle 
ligga i en riskzon för att få ätstörnings-
problem. Samhället ställer stora krav på 
ungdomar att prestera och ungdomar 
med lätta svårigheter utsätts extra hårt, 
eftersom man inte har en tydlig funk-
tionsnedsättning.

– Men det är ingen allmän åsikt inom 
forskarvärlden. Det är svårt att forska in-

om ätstörningar och framförallt anorexi. 
De flesta ungdomar med anorexi skäms, 
mår dåligt och vill inte vara med i forsk-
ningsundersökningar, så vi har väldigt lite 
underlag att använda oss av, säger Claes 
Norring.

Diabetes och ätstörning
En ung människa med diabetes får tidigt 
många restriktioner kring ätandet och 
rutiner i livet. Han eller hon måste anam-
ma en regelbundenhet som påverkar livs-
stilen och gör det omöjligt att leva helt 
som ”andra ungdomar”. Om denna press 
på hur man ska äta och leva påverkar en 
eventuell ätstörning vet man inte.

– Men kombinationen diabetes och 
ätstörning är otäck. Om man har diabe-
tes är det viktigt att man sköter sig, äter 
ordentligt och tar sina sprutor. En ung-
dom som har diabetes får konstiga mat-
vanor som påverkar diabetesdiagnosen, 
säger Claes Norring.

Dåliga matvanor kan skynda på kom-
plikationer som vanligen dyker upp 
mycket senare i livet om man har diabe-
tes.

– Och vissa anorektiker använder in-
sulinet för att balansera sin kroppsvikt, 
berättar Claes Norring.

Fokus på familjen
För att utveckla behandlingsmetoder för 
unga med ätstörningar börjar man nu 

titta mer på hela familjen.
– Särskilt när vi arbetar med anorek-

tiker. De unga patienterna råkar oftast ut 
för anorexi och då är det viktigt att vi 
blir bättre på familjebehandlingar så att 
patienterna får ett tryggt hem att luta sig 
mot, säger Claes Norring.

Men man måste även bli bättre på att 
fånga upp de unga tjejer och killar som 
hets äter.

– Det är svårare att upptäcka ungdo-
mar som hetsäter, eftersom de inte har 
en benägenhet att söka hjälp. Man skäms 
ofta väldigt mycket. Har man anorexi 
drivs man av målet att bli smal och får 
också ”resultat”. Men den som hetsäter 
blir inte smal och skäms således bara för 
sin åkomma. Man känner sig som ett 
”misslyckande”, berättar Claes Norring.

– Många med hetsätningsdiagnoser 
isolerar sig och känner sig ensamma 
med sitt problem. Därför är grupptera-
pimöten väldigt viktiga för att få patien-
terna att förstå att de inte är ensamma. 
Många gånger hjälper även antidepressi-
va medel, så att flickorna och pojkarna 
får tillbaka en viss livsglädje, säger Claes 
Norring.

Men han menar att det är ett stort 
problem att en tredjedel av patienterna 
inte tillfrisknar, utan hoppar mellan oli-
ka diagnoser och till slut riskerar en kro-
nisk ätstörning.

– För vissa blir ätstörningen en livsstil 
som man inte kommer ur. Man hop-
par från behandling till behandling 

Störst risk i tonåren
■ Störst risk att få ätstörnings-
problem lider man av i tonåren 
när mycket händer med krop-
pen och den sociala utveckling-
en. Enligt Claes Norring brukar 
problem uppstå från och  med 
14-årsåldern.

– Men även barn under 14 år 
kan drabbas. Barn som bara är 
tio år kan till exempel få ano-
rexi, så som förälder ska man 
tidigt vara uppmärksam på 
barnets matvanor och rutiner, 
säger Claes Norring.
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och blir aldrig frisk. Därför är det så 
viktigt att vi utvecklar nya behand-

lingsmetoder, säger Claes Norring.

Internet av stor vikt
Kanske kan behandling via internet vara 
en lösning. Många som skäms för sin ät-
störning och aldrig upptäcks kan fångas 
upp via internet.

– Då behöver man inte komma till en 
mottagning. I lugn och ro kan man hem-
ifrån få behandling via självhjälpspro-
gram och bara komma in för samtal nå-
gon gång  ibland. Det är självklart inte 
hela lösningen på problematiken, men 
det kan ge de som inte vågar uppsöka 
vården en kick att komma igång, säger 
Claes Norring.

Han ser stora utvecklingsmöjligheter 
och man planerar flera större studier 
kring självhjälpsmetoder via internet.

Bra information på internet kan vara 
värdefull även för personer som bor ute 
på landsbygden eller i kommuner där 
man inte anser sig få rätt stöd och hjälp.

– Tyvärr ser det väldigt olika ut i lan-
det idag. Ofta kan det vara svårt att få 
rätt hjälp. Tyvärr är det viktigt att barnet 
i fråga då har väldigt engagerade föräld-
rar som driver frågan, säger Claes Nor-
ring.

 Det finns många bra ställen på in-
ternet att söka information, men Claes 
Nor ring rekommenderar inte att man 
försöker att behandla sitt barn helt 
själv. Där emot kan man få resultat ge-
nom bättre matrutiner och genom att 
stödja honom eller henne på alla sätt 
och vis.

– Man kan inte själv ge sitt barn terapi 
och det kan även vara svårt att se vilka 
förändringar man behöver göra hemma 
för att förändra barnets situation, säger 
Claes Norring.

Hur vet man om ett 
barn har ätstörningar?
Ätstörningar drabbar oftast flickor från 
14-årsåldern och uppåt. Flera forskare 
hävdar att de ökade kraven på unga har 
gjort att fler yngre drabbas av ätstörning-
ar, men Claes Norring tror att det snarare 
beror på att man blivit allt bättre på att 
diagnostisera unga patienter.

Så fort man misstänker att ett barn kan 
vara på väg att få problem med ätstör-
ningar ska man reagera. Först ska man all-
tid prata med barnet och berätta för hen-

ne eller honom att man till exempel märkt 
att barnet har problem med maten.

– Man ska vara uppmärksam på när 
barnet börjar äta konstigt eller lite eller 
om barnet börjar träna onaturligt myck-
et, säger Claes Norring.

Ett tydligt varningstecken kan vara att 
han eller hon blir väldigt upprörd om en 
mat- eller träningsrutin störs. 

Att ett barn alltid går på toaletten efter 
en måltid och låser in sig eller isolerar sig 
längre stunder kan också vara en signal.

– Men att isolera sig från föräldrarna 

är å andra sidan något som även ”vanli-
ga” tonåringar gör, säger Claes Norring.

Hur närmar man sig sitt barn utan 
att ”trycka upp henne mot väggen”?

– Det är inte lätt att prata med sitt barn 
om svåra saker, men det viktiga är att man 
alltid pratar med barnet med utgångs-
punkten att man har omtanke. Det är vik-
tigt att alltid visa att man frågar för att 
man bryr sig kärleksfullt, säger Claes 
Norring.

Han menar att det är viktigt att alltid 
prata med barnet först och inte gå ba-
kom ryggen på honom eller henne. ●

Även pojkar har ätstörningar

■ Bland de barn som 
drabbas och är under 
tolv år är 20–30 
procent pojkar. Men 
efter den åldern 
sjunker andelen 
drastiskt. I högre 
åldrar är bara 5–10 
procent av de som 
insjuknar pojkar.

– Troligen har killar 
samma problem som 
flickorna. Men 
ätstörningsdiagnoser-
na är anpassade efter 
flickornas problema-
tik, eftersom det från 
början varit en 
”kvinnosjukdom”, 
säger Claes Norring.

Fixeringen vid den 

manliga kroppen har 
blivit större och Claes 
Norring menar att 
unga killar också 
kämpar för att passa 
in i ett kroppsideal. 
Men kraven på 
killarna är att vara 
vältränade, en tanig 
ung kille är inte 
idealet och därför är 
det mycket svårare för 
killarna att hamna i 
en ätstörningsproble-
matik.

– När flickorna 
försöker gå ner i vikt 
försöker pojkarna 
bygga muskler, vilket 
inte är farligt så länge 
man inte börjar träna 

för mycket eller börjar 
dopa sig själv med till 
exempel hormoner, 
säger Claes Norring.

För några år sedan 
försökte en forskare 
införa begreppet 
”megarexi” som en 
diagnos. Diagnosen 
skulle beskriva de 
pojkar som vill bli så 
stora som möjligt.

– Så blev det inte. 
Men det visar ändå på 
att pojkar och unga 
killar har en helt 
annan problematik 
som vi måste bli bättre 
på att bemöta, säger 
Claes Norring.

Fortsättning från föregående sida

”Många med hetsätningsdiagnoser isolerar sig 
gärna och känner sig ensamma i sitt problem.”

Vill du 
veta mer?
Claes Norring tipsar om 

bra webblänkar:

■ Stockholms center 

för ätstörningar: 

www.scfa.se

■ Riksföreningen 

Anorexi/Bulimi-kontakt: 

www.abkontakt.se

■ Kunskapscentrum 

för ätstörningar: 

www.atstorning.se

För att få rätt hjälp måste barn tyvärr ha väldigt engagerade 
föräldrar, säger Claes Norring.
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höst startar ett projekt i 
Umeå finansierat av All-
männa Arvsfonden. 
Heik ki Nousiainen och 
Ka tarina Norell drar 
igång ”Rörelseverkstan”, 

som erbjuder orientalisk dans, Tai chi och 
Qigong till flickor och kvinnor med 
ADHD.

– Jag har själv en ADHD-diagnos som 
jag fick i vuxen ålder. Hela livet har jag 
märkt att jag mår bättre och lär mig sa-
ker snabbare så fort jag rör på mig. 
Därför har vi dragit igång projektet, sä-
ger Katarina Norell.

Hon berättar att hennes tio år i grund-
skolan var tunga och att hon fick kämpa 
med att hålla modet uppe. 

Att vara tjej och ha ADHD är tufft, då 
skolan och klasskompisar ofta uppfattar 
en som jobbig och bråkig.

– Det blir extra jobbigt när man bör-
jar högstadiet och kommer in i puberte-

ten, både på grund av att kraven blir hår-
dare och att puberteten påverkar diag-
nosen, säger Katarina Norell.

Hon blev själv uppmanad att börja trä-
na orientalisk dans, när hon började 
studera på specialpedagogsprogram-
met och fick sin diagnos. För Katarina 
Norell har det betytt mycket att träna 
dans för  att få tillgång till sina egna sin-
nen.

– Orientalisk dans, Tai chi och Qigong 
hjälper mig att hitta min egen kärna, vil-
ket kan vara svårt för flickor och kvin-
nor med ADHD. Hittar man inte sig själv 
och ett lugn, får man mycket svårare i li-
vet, säger Katarina Norell.

Hon menar att man med projektet, 
tillsammans med de medverkande flick-
orna, vill hitta metoder för att förbättra 
deras psykiska välmående. Målet är att 
flickorna ska känna sig mer avstressade, 
lära sig sätta gränser och hitta en livs-
glädje.

– Vi hoppas att detta ska motverka 
depressioner hos unga kvinnor som 
tampas med sin ADHD-diagnos, berät-
tar Katarina Norell.

Rörelseverkstan kommer ta emot 
flickor och kvinnor från tolvårsåldern 
och uppåt och har som  mål att bli ett 
treårigt projekt. Än så länge har man fått 
pengar från Allmänna Arvsfonden till att 
driva projektet, nu söker man pengar 
från annat håll för att mer noggrant kun-
na mäta vilken effekt träningen har hos 
flickorna.

– Vi vill utveckla metoder tillsammans 
med tjejerna och har ett ambitiöst pro-
gram. Vi hoppas att vi kan få mer projekt-
pengar så att vi får möjlighet att mäta hur 
till exempel deras arbetsminne och mo-
torik förändras under projekttiden, be-
rättar Heikki Nousiai nen.

Till hösten sparkar projektet igång 
och hjälper förhoppningsvis Umeå kom-
mun att förebygga psykisk ohälsa hos 
flickor med särskilda behov. ●

Läs mer:
www.waaraswebbdesign.com/
rorelseverkstan/index.htm

Tai chi för flickor med ADHD
Kan orientalisk dans och Tai chi hjälpa unga tjejer 
att motverka stress och psykisk ohälsa? Enligt 
forskningsrön fi nns det ett samband mellan motorik 
och ADHD-symtom.

I

Flickor och kvinnor i Umeå ska sättas i rörelse med dans, Qigong och, som på bilden, Tai chi.  Foto: Istock
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arn förstår ofta mer än 
vad vuxna inser. Ett svårt 
sjukt barn talar kanske 
inte uttalat om döden, 
men förstår ändå. Det 
kan märkas i valet av fil-

mer, böcker, barnets teckningar och sång-
erna man vill sjunga. Därför kan det vara 
värdefullt för föräldrar att prata med ett 
svårt sjukt barn om döden.

Detta upptäckte sjuksköterskan Ulrika 
Kreicbergs när hon undersökte hur för-
äldrar som förlorat cancersjuka barn 
mådde och tänkte.

– Det mest intressanta som vi fann 
var att ingen av de föräldrar som hade 
pratat med sina barn om döden ångrade 
att de hade gjort det, säger Ulrika Kreic-
bergs. 

En tredjedel av de 450 föräldrarna 
som deltog i undersökningen hade pra-
tat med sina barn. 

Av de som inte pratat med sina barn 
om döden var det 69 föräldrar som ång-
rade att de inte hade gjort det, oftast på 
grund av att de förstått att barnet vetat 
om att det skulle dö, berättar Ulrika.

Barncancervården är relativt bra för 
barn och deras anhöriga. Runt omkring 
Barncancerfonden finns många som ar-
betar för att göra livet enklare för famil-
jer med cancersjuka barn. 

Trots detta missar man ofta att ta 
hand om hela familjens psykiska hälsa. 
För varför finns ingen utvecklad apparat 

för att ta hand om föräldrar och syskon?
Hos föräldrar som förlorat sina barn i 

cancer finns en ökad risk för depressio-
ner och ångest under minst fyra år fram-
över, jämfört med föräldrar som inte 
förlorat sina barn i någon sjukdom.

– Ångest och depression kan vara en 
del av sorgearbetet, men det är viktigt för 
sjukpersonal att finnas där och erbjuda 
bland annat kuratorhjälp för de som be-
höver det, säger Ulrika Kreicbergs.

Föräldrarna tyckte att det fanns fler fak-
torer som bidrog till psykisk ohälsa.

– Man hade väldigt svårt att se att bar-
nen hade smärtor som inte gick att lindra. 
Att se sitt barn lida satte djupa spår och 
kan påverka en förälder även sex år efter 
barnets bortgång, säger Ulrika Kreic-
bergs.  

– Och av de föräldrar som haft ett barn 
med ett besvärligt dödsögonblick var det 
sex av nio som svarade att det hade varit 
en av de svåraste stunderna. Att föräldrar 
flera år efter barnets död mår dåligt över 

att barnet lidit tyder på att föräldrar till 
barn med till exempel svåra neurologiska 
sjukdomar lider extremt mycket, efter-
som det innebär en längre och mer utdra-
gen process, säger Ulrika Kreicbergs.

Därför är det konstigt, menar Ulrika 
Kreicbergs, att man inte tidigare börjat 
titta på hela familjen och dess behov. Det 
finns inga riktlinjer för vårdpersonal och 
i vårdutbildningarna finns inga direkta 
kurser i hur man hanterar familjen runt 
ett svårt sjukt barn.

– Det är ofta av stor betydelse för fa-
miljen att det finns möjlighet att prata 
med sjukvårdspersonal. Papporna pra-
tar ofta bara med sina fruar, medan 
mammorna pratar med sin make, perso-
nal och goda vänner. Ofta bearbetar 
männen sin sorg på ett annorlunda sätt 
än kvinnorna och vi måste försöka hitta 
fram även till papporna, säger Ulrika 
Kreicbergs.

Vi återgår till att samtala kring hur man 
vet om ett barn vet. För Ulrika är svaret 
att ”till slut förstår alla barn, på sitt eget 
sätt”. Hon berättar om en psykolog i San 
Diego i USA som gjorde en undersökning 
bland barn som var svårt sjuka i diabetes.

Han gjorde om skokartonger till sjuk-
husrum med ett sjukt barn och sjuksyst-
rar och läkare.

– Ju sjukare barnen blev desto längre 
bort från sängen ställde de sjukhus-
personalen, säger Ulrika. Om det 

Så gör du för att 
prata med ditt barn

När döden drabbar en familj

B
Valet av fi lmer och böcker kan avslöja att ditt barn tänker på döden.

Kvinnorna hade en ökad risk 
för ångest och depression de 
första fyra åren efter att barnet 
gått bort, men sedan var pro-
blemen vanligast bland män-
nen. Det visar en nationell stu-
die med föräldrar som förlo-
rat ett barn i cancer.

– Detta tyder på att pap-
porna känner att de måste 
finnas där för sin fru och res-

ten av familjen. Som jobbi-
gast har kvinnorna det under 
fyra år och sedan kommer de 
över sin sorg, då lämnar de 
öppet för männen att påbörja 
sin sorgebearbetning, säger 
Ulrika Kreicbergs.

Hon understryker att sam-
hället förändras och att det in-
te behöver vara en verklighet 

som stämmer in på alla pap-
por, med tanke på att vi hela 
tiden går åt ett mer jämställt 
föräldraskap där båda föräld-
rarna är till lika stor del famil-
jeförsörjare.

Studien visar också att pap-
porna tog barnets bortgång 
hårdare om barnet var över 
nio år när hon eller han dog.

– Mamman knyter an på 
ett helt speciellt sätt till barnet 
redan i magen. Dagens pap-
por är engagerade tidigt, men 
det finns tendenser som visar 
att papporna tar det hårdare 
om barnet är lite större. An-
tagligen för att barnet då kom-
mit upp i åldern då man gör 
fler saker tillsammans, säger 
Ulrika Kreic bergs.

Papporna börjar sörja när mammorna slutat

”Många tyckte att det var 
magstarkt att höra av sig till 
föräldrar som förlorat sina barn 
och be dem svara på personliga 
och svåra frågor.”
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Ju sjukare en pojke blev, desto oftare ville 
han titta på Bröderna Leijonhjärta, säger 
Ulrika Kreicbergs.
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var för att barnen kände att de 
kom längre ifrån sjukhusvärlden, 

eller att de kände att personerna runt 
omkring dem inte vågade närma sig, vet 
vi inte. Men det visar ändå att barnen 
hade aningar, på sin förståelsenivå.

Därför, menar hon, kan det vara vik-
tigt att lyssna på signaler från barnen. 
Det ska inte vara föräldrarnas ansvar i 
den svåra stunden, utan sjukhusperso-
nalen. Som sjuksköterska, tycker hon 
själv att det är viktigt att hjälpa till med 
att vara länken mellan barn och föräld-
rar.

– Det är ju inte för vår skull som de 
ska prata, utan för barnens. Ser jag att ett 
barn förstår att det ska dö är det min 
skyldighet att få föräldrar och barn att 
mötas på något sätt, säger Ulrika.

Men man behöver inte bara prata 
klartext om döden. Många barn visar 
att de förstår genom de filmer, sånger, 
teckningar och lekar som de väljer.

– Ett exempel är en pojke som inte 
alls gillade filmen ”Bröderna Leijon hjär-
ta”, men ju sjukare han blev desto oftare 
ville han titta på filmen och tyckte att 
den blev väldigt intressant, berättar Ulri-
ka Kreicbergs.

När Ulrika först skulle dra igång utred-
ningen var det många inom professio-
nen som var skeptiska. Många inom 
vården tyckte att det var magstarkt att 
höra av sig till föräldrar som förlorat si-
na barn och be dem svara på personliga 
och svåra frågor.

– Men det var bara 30 föräldrar som 
avböjde och alla var väldigt trevliga. Det 
visade sig bli en värdefull terapi för 
många av föräldrarna som var med i 
undersökningen. Jag var rädd först att 
frågeformulären skulle påverka föräld-
rarna negativt, men det var bara 35 för-
äldrar som sa att de hade blivit negativt 
påverkade. Även om det hade gjort ont, 
hade det varit bra, berättar Ulrika.

Nu startar en liknande nationell un-
dersökning med syskon till barn och 
unga som gick bort för två till sju år se-
dan.

– Vi har gjort en mindre undersök-
ning och 88 procent svarade. Det visar 
att även syskon känner ett behov att få 
prata om vad som hänt, kanske ännu 
mer, då de får än mindre fokus på sig 
när ett barn dör i till exempel cancer, sä-
ger Ulrika Kreicbergs.

I den lilla grupp på 19 personer som 
hittills varit med i undersökningen vi-
sade 17 på sämre psykiskt välbefinnan-
de än personer som inte förlorat ett sys-

kon i en sjukdom. 60 procent led stor 
risk för depression. Syskonen tyckte 
överlag också att de hade en sämre livs-
kvalitet.

Ulrika Kreicbergs och hennes kolle-
gor vill ta reda på vilka faktorer som 
kan göra det lättare för syskon.

– Är det bra för syskonet att vara med 
på sjukhuset, är det bra att vara med när 
barnet dör eller är det bättre att sysko-
net är hemma? Och hur mycket ska 
man prata med syskonet om barnets 
sjukdom och eventuell bortgång? Det 
är sådant vi vill ta reda på, säger Ulrika 
Kreicbergs.

Själv tror hon att det är viktigt för 
syskonet att få vara en del av familjen 
och vara med på sjukhuset, att det är 
viktigt att inkludera alla i familjen. Idag 
får familjer ofta familjestöd som bara 
vänder sig till föräldrar och hon menar 
att det kan vara av stort värde att även 
integrera syskonen i sådana möten.

– Vi måste bli bättre på att fokusera 
på syskonen, säger Ulrika.

Men för att kunna ta hand om sysko-
nen, som ofta blir undanskuffade, mås-
te föräldrarna få rätt stöd.

– Det är viktigt att berätta för omgiv-
ningen vad som händer och vad man 
behöver. Det är okej att skrika, gråta 
och vara besvärlig. De runt omkring 
föräldrarna till ett sjukt barn är ofta 
rädda för att trampa någon på tårna 
och göra fel, därför är det viktigt att 
man pratar och vågar kräva hjälp från 
nära och kära, säger Ulrika.

Hon berättar att en tredjedel av för-
äldrarna i undersökningen var besvikna 
på någon i deras närhet och hälften av 
dem berördes fortfarande, många år se-
nare, av det.

Vården misslyckas ofta i sitt bemö-
tande. Det ansåg 43 procent av föräld-
rarna.

– Det är viktigt att bara finnas där. 
Ibland hjälper det inte att man säger nå-
got, det viktigaste kan vara att bara sitta 
tyst och lyssna. Vissa föräldrar behöver 
älta om och om igen, säger Ulrika.

Till slut handlar det om kommuni-
kation och att vården måste bli bättre 
på att stödja människor till kommuni-
kation. För inte kan man sätta den 
pressen på föräldrar att bli supermän-
niskor som vet vad som ska sägas vid 
exakt rätt tidpunkt. Prata med föräld-
rarna, prata med syskonet och framför 
allt, prata med barnet – för barn vet mer 
än vi tror. ●

”Om jag ser att ett barn 
förstår att det ska dö 
är det min skyldighet 
att få föräldrar och barn att 
mötas på något sätt.”

Fortsättning från föregående sida
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arn och unga får en 
stor del av de 2,7 
miljarder kronor 
som regeringen vill 

satsa på personer med 
psykisk sjukdom eller 
funktionsnedsättning. 
Bland annat ska åtta 
försöksområden ta fram 
modeller som kapar köerna 
till BUP, barn- och ung-
domspsykiatrin.

Den borgerliga alliansen har 
satsat ungefär en miljard kro-
nor på att förbättra vården 
och stödet under 2007-08 
men föreslår nu fler insatser 
som beräknas kosta ytterliga-
re 2,7 miljarder kronor under 
åren 2009-11.

Fokus ligger på följande om-
råden:

■ meningsfull sysselsätt-
ning för personer med psy-
kiska funktionsnedsättning,

■ barn- och ungdomspsy-
kiatrin,

■ utbildning och bättre 
kompetens för personal inom 
vård och stöd och

■ kvalitetsutveckling.
■ Köerna till BUP är ofta 

oacceptabelt långa, anser re-
geringen. Någon snabb lös-
ning på detta problem pre-
senteras inte, men regeringen 
föreslår att nya modeller för 
BUP ska testas i åtta försöks-
områden eller kommuner. 
Målet är att skapa en mer 
framgångsrik ”första linjens” 
BUP men också att skapa en 
vårdkedja (med tydlig an-
svarsfördelning mellan pri-
märvård, skola etcetera) som 
fungerar bättre än idag.

■ Nya jobb för människor 
med psykiska funktionsned-
sättningar ska skapas hos idé-
burna organisationer som 
Fontänhuset, RSMH och an-
dra intresseorganisationer. 
För att klara detta ska kom-
munerna få ett långsiktigt eko-
nomiskt stöd som ska öka 
möjligheterna av den typen av 

tjänster. Men det blir inte gra-
tis för kommunerna – för att 
få del av stödet måste kom-
munerna finansiera halva 
kostnaden, på egen hand eller 
tillsammans med landstinget.

■  Personal inom vård och 
stödverksamhet har ett stort 
behov av vidareutbildning, 
konstaterar regeringen. Soci-
alstyrelsen ska ta fram en ny 
webbsajt för webbaserad ut-

bildning inom området psy-
kisk ohälsa.

■ Kvaliten på vården behö-
ver också höjas och det vill re-
geringen göra genom en sats-
ning på att ta reda på vilka in-
satser som är mest effektiva. 
SBU, Statens beredning för 
medicinsk utvärdering, ska 
sammanställa den kunskap 
som finns om psykiatrisk vård 
och rehabilitering. ●

Regeringen satsar på 2009-11:

Nya modeller för barn- och ungdomspsykiatri 
Köerna ska kortas men fortfarande oklart när och hur

Köerna är ofta oacceptabelt 
långa till BUP, säger Göran 
Hägglund som vill dra igång 
åtta försök för att hitta nya 
modeller som fungerar 
bättre.

n egen coach som 
stödjer, samordnar 
och utformar en 

handlingsplan.
Det ska varje ung 

människa som har en 
psykisk sjukdom eller 
funktionsnedsättning 
ha rätt till, anser social-
demokraterna i Stockholms 
läns landsting.

Ett viktigt mål för coachens 
arbete blir att hjälpa den unga 
personen att få ett arbete som 
gör det möjligt för honom el-
ler henne att leva ett själv-
ständigt liv.

– Unga personer som 
drabbas av psykisk sjukdom 
hamnar ofta utanför arbetsli-
vet. Det skapar ytterligare 
klyfta mellan den som är frisk 
och den som är sjuk. Arbete 
ger också mening, samman-
hang och gemenskap och där-
för är det viktigt att vi hjälper 

unga med psykisk sjukdom 
att komma ut i arbetslivet, sä-
ger Dag Larsson, socialdemo-
kratiskt oppositionslands-
tingsråd.

– Vi vet att människor med 
psykiskt funktionshinder idag 
har en svag förankring på ar-
betsmarknaden. Ofta finns 
pengar för att stödja med re-
habilitering, utbildning eller 
arbetsträning men samord-

ning och koordination saknas. 
Här fyller coachen en viktig 
roll.

Socialdemokraterna vill att 
coachen ska ha följande upp-
gifter:

■ Stödja den enskilde
■ Samordna kontakter
■ Säkra åtgärder för reha-

bilitering, utbildning och ar-
betsträning

■ Utforma individuellt an-
passad handlingsplan för del-
aktighet i arbetslivet

Förslaget gäller unga per-
soner upp till 30 års ålder, men 
på sikt vill socialdemkraterna 
utvidga coach-verksamheten 
till att omfatta alla med psy-
kiskt funktionshinder som be-
höver stöd för att få arbete.

Enligt socialdemokraterna 
har köerna till psykiatrin och 
missnöjet ökat kraftigt i år.

– De psykiskt sjuka är ofta 
en röstsvag grupp och därför 
har vi politiker ett extra an-
svar att alltid värna deras in-
tressen, säger Ingela Nylund 
Watz, socialdemokratiskt op-
positionslandstingsråd.

Anmälningarna till Patient-
nämnden kring psykiatrisk 
vård har ökat med 28 procent 
i år. Anmälningar om ofull-
ständig eller fellaktig behand-
ling ökade med 70 procent. ●

Socialdemokratern i Stockholms län: 

Ge alla unga en egen coach och individuell handlingsplan

Det är viktigt att vi hjälper 
unga med psykisk sjukdom 
att komma ut i arbetslivet, 
säger Dag Larsson.

B

E

Regeringen föreslår 
att nya modeller för 
BUP testas i åtta 
försöksområden. 
Målet är att skapa 
en mer framgångsrik 
”första linjens” BUP 
men också att skapa 
en vårdkedja.

”Ofta fi nns pengar 
för att stödja med 
utbildning och 
arbetsträning 
men samordningen 
saknas.”
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1Kommer barnsjukhuset Martina 
att minska köerna och förbättra 

tillgängligheten inom barnsjukvår-
den generellt? 

Veronica: Ja och nej. Det är möjligt 
att det kortsiktigt kan minska de köer 

som nu ökar i barnsjukvården i 
Stockholms läns landsting genom att 
några föräldrar har möjligheten att 
köpa sina barn bort från den gemen-
samma vården. Men på det stora hela 
och på lång sikt så leder det till minskad 

tillgänglighet. Barn skiktas och på det 
privata sjukhuset måste det göras en 
bedömning av vilka barn man är beredd 
att ta emot. Administrationen och 
byråkratin ökar och skattepengar går till 
det och till vinst istället för att öka 

n infekterad debatt ra-
sar om Sveriges första 
privata barnsjukhus – 
Martina vid Sophia-
hemmet i Stockholm. 
En gräddfil för välbe-

ställda familjer eller ett utmärkt sätt att 
avlasta den offentliga vården och minska 
köerna för alla? 

En majoritet av befolkningen säger 
sig vara beredda att teckna en privat 
barnsjukvårdsförsäkring, enligt försäk-
ringsbolaget Skandias undersökning. 

Samtidigt har vänsterpartiet i en an-
nan undersökning kommit fram till att 
två av tre stockholmare tycker det är fel 
att barnsjukhuset Martina ska kunna ne-
ka barn vård om föräldrarna inte har 
råd. Organisationen Unga Synskadade 
anklagar sjukhus och försäkringsbolag 
för att diskriminera barn med funk-
tionsnedsättningar. Den kände barnlä-
karen Lars H Gustafsson har ifrågasatt 
om sjukhuset strider mot FN:s barnkon-
vention, som stadgar att alla barn har 
rätt till lika bra vård.

För att reda ut vad som verkligen gäl-
ler ställde vi 16 frågor till fyra viktiga 
personer mitt i debatten. Här kan du lä-
sa och jämföra deras svar – för och emot 
privata barnsjukvårdsförsäkringar och 
privata barnsjukhus.

Är privata barnsju 
Frågan som delar sjukvårds-Sverige:

Nej
Nu rasar kriget om 
barnsjukvården. Men 
vad är rätt och fel om 
Sveriges första privata 
barnsjukhus? Föräldra-
kraft bad fyra av kom-
batanterna svara på frå-
gor om nya sjukhuset.

S-märkta politikern Veronica Palm 
och barnsjukhuset Martinas vd Peter 
Wasmuth (bilden) har skilda uppfatt-
ningar om privatfinansierad barnsjuk-
vård. På dessa sidor svarar även Finn 
Bengtsson, moderat sjukvårdspoltiker, 
och Hans G Svensson, ansvarig för 
samhällskontakter inom Skandia, på 
Föräldrakrafts frågor.

Text: Valter Bengtsson
valter.bengtsson@faktapress.se

E
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khus bra för alla?
Ja

tillgängligheten och förbättra möjlighe-
ten till vård för alla barn.

Peter: Ja, med vår kapacitet om cirka 
20 000 akutbesök per år ökar den totala 
kapaciteten för akutbarnsjukvården i 
Stockholm med cirka elva procent, 

vilket ger bättre tillgänglighet till 
sjukvård för samtliga barnföräldrar. 

Finn: Ja, när några lyfts ur kön 
kommer de som står kvar rimligen längre 
fram. Jag tycker inte det är orättvist i och 
med att alla får en förbättring.

Hans: Martina kommer att förbättra 
tillgängligheten inom de specialiteter 
som de erbjuder och i begränsad 
omfattning minska köerna där de 
etablerar sig.

2 Är det bra att konkurrensen och 
mångfalden ökar och att fler 

aktörer erbjuder vård? 
Veronica: Jag har inget emot olika 

aktörer med olika inriktning i den 
gemensamma vården. Det jag starkast 
vänder mig emot är när man medvetet 
bygger ett system där de som har råd 
och möjlighet kan köpa sig före andra, 
istället för att alla ska få goda möjlighe-
ter.

Peter: Det är bra att mångfalden 
ökar. Martina är ett komplement till 
den offentliga vården och den avlast-
ning av akutsjukvården och barnmot-
tagningsverksamheten vi medför 
kommer samtliga barnfamiljer till 
godo genom ökad tillgänglighet. 
Dessutom skapas nya jobb för den 
personal som idag bara kan välja en 
arbetsgivare, landstinget. 

Finn: Ja.
Hans: Ja, konkurrens har alltid varit 

till konsumenternas fördel.

3 Hur vanligt tror ni att det kom-
mer att bli att föräldrar tecknar 

privata sjukvårdsförsäkringar för 
sina barn? 

Veronica: Det beror på utvecklingen. 
Om köerna i den gemensamma barn-
sjukvården fortsätter att öka, som de 
gjort sedan moderaterna tog över rodret 
i Stockholms läns landsting, så känner 
människor självklart ett behov av att 
säkra sina barns tillgång till vård. Det 
betyder inte att man tycker att det är bra 
med privata lösningar, men att man inte 
vågar lita på att det gemensamma finns 
när man behöver det. Och ju fler som 
tecknar privata försäkringar desto större 
är risken att det av den politiska led-
ningen får motivera ytterligare nedskär-
ningar på den gemensamma barnsjuk-
vården.

Peter: Det återstår att se, men för-
handsintresset att teckna försäkring har 
varit stort. Vi vet redan idag att många 
tusen barn har sjukvårdsförsäkring. 

Finn: Det är svårt att sia om. Jag 
hoppas att det blir hyfsat vanligt. Mot 
det står att kötrycket kanske blir 
mindre som ett resultat av det nya 
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sjukhuset och att intresset därför 
minskar.

Hans: Intresset är stort men det är 
svårt att uppskatta hur vanligt det 
kommer att bli. Enligt vår opinionsun-
dersökning från i somras kunde 54 
procent av svenska folket tänka sig att 
köpa en privatvårdsförsäkring för barn.

4Kritiker säger att ett privat 
barnsjukhus skapar ökad orätt visa 

mellan barn. Hur ser ni på det påstå-
endet? Hur kan man motverka att det 
skapas ett A- och B-lag inom barn-
sjukvården? 

Veronica: Det är svårt att se det på 
annat sätt, då det bara är de som har 
råd och som har dokumenterat friska 
barn som kommer att kunna teckna en 
försäkring. Det självklara botemedlet 
för varje ansvarsfull politiker måste 
vara att göra den gemensamma 
barnsjukvården så bra och tillgänglig 
att ingen förälder känner behov av att 
betala extra för att få del av det som 
Martina erbjuder.

Peter: Vi erbjuder ett vårdalternativ 
som är tillgängligt för samtliga föräld-
rar, även de som inte tecknat en separat 
barnsjukvårdsförsäkring. Samtidigt 
minskar vi belastningen på den offent-
liga vården, vilket gynnar alla barnfa-
miljer. Vår vision är att alla ska få det 
bättre och om kritikerna vill kalla 
landstingsvården för B-lag så får det stå 
för dem. Det är inte vår uppfattning. 
Landstingets vård är fantastiskt bra och 
avancerad. 

Finn: Jag delar inte oron. Tänk om vi 
istället skapar ett A-lag och ett elitlag, 
där alla tillhör minst A-laget, och 
accepterar att det finns ett elitlag för de 
som prioriterar det? Ingen blir förför-
delad utan alla får det bättre.

Hans: Sjukvården blir inte sämre för 
dem som inte tecknar en privat barn-
sjukvårdsförsäkring. Varken Skandia 
eller Martina har hävdat att vården blir 
bättre på Martina, sådana påståenden 
har kommit från politiker och lands-
tingsanställda. Däremot visar vår 
opinionsundersökning att de 
som kunde tänka sig att 
skaffa en privatvårdsförsäk-
ring för barn angav som 
sina viktigaste skäl ökad 
trygghet, snabbare tillgång 
till specialistvård, snabbare 
behandling i privatvård och 
de långa väntetiderna i den 
offentliga vården.

5FN:s barnkonvention, 
som Sverige har lovat 

följa, säger att alla barn har 
rätt till lika bra vård. Hur går det ihop 
med att barnsjukhuset Martina inte 
tar emot barn som föräldrarna inte 
har tecknat försäkring för?

Veronica: Det går inte ihop.
Peter: Martina kommer inte att 

ändra på barns rätt till lika bra vård 
utan endast utgöra ett komplement till 
den offentliga vården. Vanliga åkommor 
och högspecialiserade vårdbehov 
kommer fortfarande att fångas upp av 
landstinget som har en av världens mest 
avancerade vård. Vår ambition är att 

utveckla vården, förkorta köerna och 
erbjuda alternativ. Om barnsjukhuset 
Martina på något sätt skulle stå i strid 
med etiska principer eller gällande 
konventioner, skulle initiativet aldrig ha 
genomförts. 

Finn: Om alla lyfts till en bättre nivå 
än idag så tycker jag att man lever upp 
till FN:s barnkonvention och lika rätt till 
bra vård. Om någon skulle få en 
”enormt bra” vård kan inte det strida 
mot barnkonventionen. Jag mår inte 

sämre av att någon annan får det 
bättre.

Hans: Martina tar även 
emot privatbetalande patien-
ter utan försäkring.

6Kommer barn som redan 
har svåra sjukdomar 

eller funktionsnedsättnin-
gar att utestängas från 
Martina? 

Veronica: Den prövning 
som görs av försäkringsbola-
gen avgör om ett barn tillåts 
teckna försäkring eller inte, 

och om man i så fall får tillgång till 
vården. Försäkringsbolagen kommer att 
göra affärsmässiga bedömningar och jag 
har ytterst svårt att se att de skulle 
bedöma det lönsamt att sälja en försäk-
ring för ett barn som inte är dokumen-
terat friskt, och om så skulle det innebä-
ra en mycket hög premie.

Peter: Alla är välkomna till Martina. 
Ett barn med en kronisk sjukdom eller 
funktionsnedsättning som inte omfattas 
av barnsjukvårdsförsäkringen och för 
vilken Martina kanske inte heller har spe-

Två av tre stockholmare 
tycker det är fel att privatfi-
nansierade barnsjukhuset 
Martina kan neka barn 
vård. Det hävdar 
Vänsterpartiet som hänvi-
sar till en undersökning 
från Synovate.

För att få vård på nyöppnade 
sjukhuset Martina måste för-
äldrarna antingen ha tecknat 
en privat vårdförsäkring för 
sitt barn eller betala en rela-
tivt hög akutavgift.

Tidigare enkäter har tolkats 
som att många föräldrar är 

villiga att teckna vård-
försäkring för sitt 
barn, men den nya 
undersökningen av 
Synovate har gjorts 
på ett annat sätt.

– Vi har valt att 
vända på frågeställ-
ningen i motsats 
till andra enkäter. 
Att föräldrar gör 
vad som helst för 
att slippa köa med 
sjuka barn, också 
betala extra, har jag 
full förståelse för. Men när 
sjukvården gör skillnad på 

barn utifrån betal-
ningsförmåga, då 
kommer frågan i 
en annan dager 
och orättvisan blir 
uppenbar, säger 
Birgitta Sevefjord 
(v), oppositions-
landstingsråd.

Så här ser siff-
rorna ut enligt 
Synovates under-
sökning som gjor-
des på uppdrag av 
Vänsterpartiet.

■ En klar majoritet av in-
vånarna i Stockholms län - 67 

procent - anser att det är fel.
■ 80 procent av de lågut-

bildade anser att det är fel att 
neka barn vård som inte kan 
betala. Samma procentsiffra 
gäller för hushållsinkomst 
250 000 - 400 000 kronor.

■ Fler kvinnor än män an-
ser att det är fel.

■ 83 procent av de rödgrö-
na anser att det är fel, mot-
svarande siffra för alliansen 
är 51 procent.

■ 45 procent av modera-
terna anser att det är fel, dvs 
att man visst ska kunna köpa 
vård förr pengarna. ●

När sjukvården gör 
skillnad på barn 
utifrån betalnings-
förmåga blir orätt  -
visan uppenbar, 
säger Birgitta 
Sevefjord.

Fel av Martina att neka vård anser två av tre stockholmare

Fortsättning från föregående sida

”Det självklara botemedlet för varje ansvarsfull politiker 
                    måste vara att göra barnsjukvården så bra och tillgänglig 
att ingen förälder känner behovet av att betala extra.”

Finn Bengtsson: 
Det har alltid 
funnits gräddfiler 
för en elit som 
tränger sig före.
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cialistkompetens, kommer att 
kunna teckna försäkring och 
få behandling för andra 
åkommor som infektioner, 
luftvägssymtom, utredning-
ar, lättare kirurgi och 
ortopedi. 

Finn: Om jag har förstått 
det rätt syftar Martina till 
att avlasta föräldrar som har 
barn med lättare eller 
medelsvåra problem. När 
övriga sjukhus avlastas ökar 
tillgängligheten för de som har 
störst behov. 

Hans: Sjukdomar som kräver 
högspecialicerad vård ska skötas 
inom offentligvården.

7Kan man teckna en barnsjuk-
vårdsförsäkring för ett barn som 

har exempelvis Downs syndrom eller 
någon annan funktionsnedsättning? 

Finn: Ska det här fungera och vara 
trovärdigt får man inte exkludera 
patientgrupper. Jag är inte affärsman, 
men tror att det rent affärsmässigt är 
bättre ha en bred inklusion och även ta 
in de som har högre risk.

Hans: Medfödda sjukdomar undantas 
från försäkringen, dock behöver det inte 
innebära ett avslag. Varje ansökan 
bedöms individuellt utifrån den sökan-
des sjukdomsbild och svårighetsgrad.

8På vilka sätt är barnsjukhuset bra 
för barn med långvariga sjukdo-

mar eller funktionsnedsättningar?
Peter: Även dessa barn drabbas av 

lättare åkommor som kan behandlas 
genom Barnsjukhuset Martinas försorg. 

Finn: Jag är säker på att det i framti-
den kommer att vara minst lika god 
affärsmässighet i att bedriva sjukvård 
med kroniska och bestående problem 
som med akutfall.

9 Barnsjukhuset Martina ska främst 
ta emot barn med lättare sjukdo-

mar som kan behandlas snabbt och 
enkelt. Vad händer med de svåra 
fallen?

Veronica: De kommer till den 
gemensamma vården, efter att ha gått en 
omväg via Martina och betalat en 
försäkring som inte gav vad de trodde.

Peter: Barnsjukhuset Martina 
erbjuder lättakut och specialistmottag-
ningar. Vid svårare olyckor ska patien-
ten åka direkt till de stora akutsjukhu-
sen som har resurser för dessa typer av 
skador. Detta gäller även fall som kräver 
mycket hög specialistkompetens och 
intensivvårdsresurser. 

Finn: Om Martina nu valt denna 
affärsmodell har de säkert gjort bedö-
mingen att den volymen just nu är 
störst. De svåraste fallen får bättre 
tillgänglighet utanför Martina.

Hans: De ska behandlas inom den 
offentliga vården, Martina är ett 
komplement till den offentliga vården.

10Varför ska invånarna i fram-
tiden betala skatt för en bra 

sjukvård om man även betalar för en 
privat barnsjukvårdsförsäkring? 

Veronica: Ja, det blir ju frågan. Jag 
kan inte se detta som något annat än ett 
sätt att bakvägen undergräva den 
gemensamma vården. I Stockholms läns 
landsting har den borgerliga politiska 
ledningen nu dessutom beslutat 
att den gemensamma vården 
har rätt att sälja vårdplatser 
till försäkringspatienter om 
det finns en överkapacitet, 
vilket kan leda till tveksam-
ma prioriteringar i vården.

Peter: Vi konkurrerar inte 
med den offentliga vården, 
utan är ett komplement till 
den. Jag är övertygad om att 
den solidariska betalningsvil-
jan för landstin gets avancera-
de vård består, särskilt med 
tanke på att alla, även de som tecknar 
privat försäkring, kan komma att 
behöva den. 

Finn: Frågan är viktig. Det kan bli så 
att man tycker att det är orimligt att 
betala skatt. Min lösning är att skapa en 
offentlig sjukvårdsförsäkring för alla 
och varför inte börja med barnen? För 
att lösa ekonomin för vården i framti-
den krävs nya tankar.

Hans: Jag tror inte att skattemoralen 
urholkas för att man tecknar en privat-
vårdsförsäkring för barn på 140 kronor 
per månad respektive 308 kronor per 
månad. Jag tror att människor inser att 
den offentliga vården måste finansieras 
av oss alla gemensamt.

11För vuxna har det funnits 
privata sjukvårdsförsäkringar 

länge. Det är väl bra att det nu även 
erbjuds för barn? 

Veronica: Socialdemokratin har 
aldrig velat förbjuda människor 

att köpa tjänster, utan istället 
haft fokus på att den gemen-
samma vården ska var så bra 
och tillgänglig att det bara 
ska vara en ytterst liten 
överklass som ska känna att 
de vill betala för att slippa 
vara i samma vård som oss 
andra.

Finn: Ja det är det och jag 
tror inte att det finns någon 
ambition att förbjuda detta, 
annat än från vänsterpartiets 

håll.
Hans: Ja, det har efterfrågats under 

en lång tid.

12Det har väl alltid funnits 
”gräddfiler” inom sjukvården, 

för de personer som vet hur man tar 
sig fram, så detta med privata 
barnsjukvårdsförsäkringar gör 
väl ingen större skillnad? 

Har föräld-
rarna råd med 
en privat sjukvårds-
försäkring eller 1400 
kronor för ett akutbesök 
hos privatägda barnsjukhus?

Hans Svensson: 
Vårdförsäkringar 
för barn har länge 
efterfrågats.

Foto: Photos.co
m
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Veronica: Om man vill ge alla 
människor lika rätt till bra vård på 

riktigt så kan inte lösningen vara ett 
privat sjukhus. Snarare måste man 
stärka patientens rättigheter och öka 
möjligheten för de som är svårt sjuka 
eller inte så ”om sig och kring sig” i 
kontakten med vården.

Peter: Vi erbjuder ett vårdalternativ 
som är tillgänglig för samtliga föräldrar, 
även de som inte tecknat en separat 
barnsjukvårdsförsäkring. 

Finn: Det har alltid funnits gräddfi-
ler. Jag vet det av egen erfarenhet, 
eftersom jag är läkare. Jag har själv inga 
större problem att förhandla mig till 
vård för mig och min familj. Så länge vi 
inte blir av med köerna kommer det att 
finnas gräddfiler. Den som kan tala för 
sig och kan ta sig fram i samhället, gör 
det även inom vården. Det utspelar sig 
varje dag. Det är en elitgrupp som 
tränger sig före utan att ens betala för 
det. Politikerna själva är inte Guds bästa 
barn, kan jag säga av egen erfarenhet. 
Det här sticker mig och andra i ögonen 
så mycket mer. De gamla som inte själva 
är starka eller har starka anhöriga får 
den allra sämsta vården. Tyvärr fungerar 
det på liknande sätt även för barn, de 
som inte hävdar sina barns rättigheter 
hamnar utanför gräddfilerna och får en 
mycket mer utsatt position. Där kan 
man verkligen tala om att vi inte lever 

upp till FN:s barnkonvention.
Hans: Privatvårdsförsäkringar för 

vuxna och barn är ett efterfrågat komple-
ment till den offentliga vården. Ju bättre 
den fungerar desto mindre kommer 
intresset att bli för ”gräddfiler”.

13Hur kommer etableringen av 
barnsjukhuset Martina i 

Stockholm (och så småningom 
Göteborg och Malmö) att påverka den 
offentliga barnsjukvården i landet 
som helhet?

Peter: Landstingets vård är byggd för 
att kunna ge en av världens mest 
kvalificerade vård, men den är överbe-
lastad och har långa köer. Många 
patienter med lindrigare problem får 
vänta onödigt länge. Genom vårt 
tillskott av extra besökstillfällen avlastas 
landstingsvården en stor del av de 
lindrigare, tidsbeställda, fallen och alla 
kommer fortare till vård, oavsett om det 
är hos landstinget eller hos oss. Det blir 
lite rymligare och snabbare i porten. 

Finn: Om de kan avlasta den offent-
liga barnsjukvården kommer den fler till 
del och alla blir vinnare. 

14Finns det risk att privata 
barnsjukhus utarmar den 

offentliga sjukvården genom att locka 
över duktiga läkare och sjuksköter-
skor? 

Peter: Idag arbetar drygt 250 000 
inom landstinget och vårt blygsamma 
rekryteringsbehov hotar knappast den 

offentliga vården. Istället blir det ett 
alternativ på en arbetsmarknad som 
hittills i princip bara har haft en enda 
arbetsgivare. Vi har som mål att attrahe-
ra och behålla de bästa specialisterna 
inom området och kommer därför att 
erbjuda attraktiva villkor för våra 
anställda. Rekryteringsbasen finns såväl 
i Sverige som utomlands. 

Finn: Jag tror att privata företag 
generellt har lite bättre arbetsvillkor än 
offentliga arbetsgivare men jag tror inte 
att det blir ”brain drain”. Offentlig vård 
har närmare koppling till utveckling och 
forskning och det har man glädje av 
som anställd. 

Hans: Nej, den risken är mycket liten 
tror jag.

15Tror ni att Martina kommer att 
bli en bra affär för ägarna? 

Veronica: Ja. De gör affärsmässiga 
bedömningar och eftersom köerna 
inom barnsjukvården växer så har de 
marknaden med sig.

Peter: Vi vill utveckla akutvården för 
barn, förkorta köerna och erbjuda ett al-
ternativ till barn, föräldrar och sjuk-
vårdspersonal. Blir verksamheten 
framgångsrik är det ett kvitto på att vi 
gjort ett bra jobb och större delen av ett 
eventuellt överskott kommer att 
återinvesteras i verksamheten för 
rekrytering, forskning och utveckling. 

Finn: Jag är ingen ekonom, men 
försäkringsbolag går sällan lottlösa, utan 
kalkylerar säkert med en bra affär. Jag 
har inget problem med att man gör 
vinst om man gör ett bra jobb. Varför 
missunna någon att tjäna pengar om de 
gör mig tillfreds? Om de ska betala 
tillbaka vinsten tappar de incitamentet 
och då kanske vården blir sämre. 
Vinsten sporrar och höjer kvaliteten. 
Ägarna tar också en risk, går det inte bra 
får de stå för fiolerna.

Hans: Det får BS Martinas ägare 
svara på.

16Bör etableringen av privata 
barnsjukhus som Martina 

stoppas? 
Veronica: Nu är sjukhuset redan där. 

För mig är den viktigaste prioriteringen 
en bra barnsjukvård för alla. Genom att 
prioritera gemensam barnsjukvård och 
kraftigt möta behovet, köerna i Stock-
holm har fördubblats det senaste 
halvåret, så får alla barn samma rätt till 
bra vård och behovet av att köpa sig före 
försvinner.

Finn: Nej.  
Hans: Nej.

Barnsjukhuset Martina 
är Sveriges första 
privata sjukhus för 
barn och ungdomar. 
Sjukhuset öppnade den 
22 september vid 
Sophiahemmet i 
Stockholm.

Ett spontanbesök 
vid akutmottagningen 
för patienter utan 
barnsjukvårds-
försäkring kostar 1 400 
kronor. En barn-
sjukvårdsförsäkring 
kostar hos försäkrings-
bolaget Skandia 140 
respektive 308 kronor 
per månad.

Sjukhuset räknar 
med att ta emot och 

Fakta Martina: Akutbesök kostar 1400 kronor

”Genom vårt tillskott av extra besökstillfällen avlastas 
                    landstingsvården en stor del av de lindrigare, tidsbeställda 
fallen och alla kommare fortare till vård.”

Fortsättning från föregående sida

behandla 20 000 
patienter per år. Sex 
läkare och nio sjuk-
sköterskor arbetar på 
sjukhuset.

Bakom Barnsjuk-
huset Martina står 

Ruth och Rikard Julins 
stiftelse och tio privata 
intressenter, varav 
flera uppges arbeta 
inom barnsjukvården.

I styrelsen finns 
följande personer: 
Magnus Ullman 
(advokat), Olof Söder 
(professor och över-
läkare inom barn-
medicin), Michael 
Johansson,  (företagsle-
dare), Erland Löfberg, 
(överläkare inom 
njurmedicin) och 
Martina Ullman 
(sjuksköterska).

Webbsajten finns på 
www.bsmartina.se
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iksorganisationen 
Unga Synskadade 
anklagar nyöppnade 
barnsjukhuset 
Martina och försäk-
ringsbolaget Skandia 

för att indirekt diskriminera barn 
med funktionsnedsättningar.

– Samarbetet ger tydliga signaler om 
att man bara vill ha friska barn med 
privat försäkring, säger Victoria 
Öjefors, ordförande Unga Synskadade.

Sjukhuset öppnade den 22 september 
som det första privatfinansierade barn-
sjukhuset i Sverige. Föräldrarna får beta-
la, främst genom att teckna privata sjuk-
vårdsförsäkringar för sina barn.

Samtidigt har Skandia lanserat det 
som man hävdar är den första svenska 
privatvårdsförsäkringen för barn – Life-
line Junior+.

– Det öppna samarbetet med Lifeline 
Junior ger tydliga signaler om vilka kun-

der sjukhuset vill ha och förväntar sig; 
friska barn med möjlighet att teckna en 
privat försäkring. Akutbesök kan man 
visserligen betala genom en kontant en-
tréavgift, men för att kunna köpa regel-
bunden specialistvård krävs en privat 
vårdförsäkring och en sådan ges bara till 
helt friska barn utan medfödda funk-
tionsnedsättningar, säger Ida Luther 
Näsholm, politisk sekreterare, Riksorga-
nisationen Unga Synskadade. 

Enligt organisationen ingår i försäk-
ringsansökan för Lifeline Junior frågor 
om barnet som ska försäkras har ”kon-
trollerats eller behandlats för något han-
dikapp”. Skandia uppges kräva särskilt 
detaljerade uppgifter för syn- och hör-
selnedsättningar.

– Barn som beviljats vårdbidrag, har 
fått en anpassad utbildning eller särskilt 
anpassat arbete är inte heller välkomna 
hos försäkringsbolaget och även om ett 
barn med funktionsnedsättning skulle få 

en försäkring så gäller den inte för vård 
av medfödda sjukdomar eller ”kroppsfel 
som funnits sedan födseln”, säger Victo-
ria Öjefors.

– De barn som behöver specialistvård 
är de som först kommer att stängas ute 
från sådan på barnsjukhuset Martina. Vi 
får ett system där vården inte ges till den 
som behöver utan till den som anses lön-
sam för försäkringsbolaget. Man kan ju 
tycka att det är valfritt att skaffa en pri-
vat vårdförsäkring till sitt barn och be-
söka barnsjukhuset Martina, men barn 
med funktionsnedsättningar sorteras 
här bort redan från början, säger Victoria 
Öjefors. ●

Unga Synskadade finns på 
www.ungasyn.se

Martina och Skandia 
ger tydliga signaler om att man bara vill 
ha friska barn, säger Victoria Öjefors.

Martinas vd Peter Wasmuth 
säger till Föräldrakraft att 
det är ”direkt felaktigt” att 
Martina skulle utestänga 
barn med kroniska sjukdo-
mar eller  handikapp.

– Alla är välkomna till 
Martina. Ett barn med en 
kronisk sjukdom eller 
funktionsnedsättning som 
inte omfattas av barnsjuk-
vårdsförsäkringen och för 
vilken Martina kanske inte 

heller har specialistkompe-
tens, kommer att kunna 
teckna försäkring och få 
behandling för andra 
åkommor som infektioner, 
luftvägssymtom, utredning-
ar, lättare kirurgi och 
ortopedi med mera, säger 
Peter Wasmuth.

– Vården på 
Barnsjukhuset Martina är 
inriktad på lättare akut- och 
specialistvård och den 
innefattar inte den avance-

rade vård synskador kräver. 
Till detta har vi inte resurser 
eller kompetens. För sådan 
avancerad vård är lands-
tingets vårdapparat special-
anpassad och mycket 
kompetent, säger Peter 
Wasmuth.

Han avböjer att kommentera 
försäkringsfrågorna som han 
anser bäst besvaras av 
försäkringsbolagen. ●

Hans G Svensson, chef för 
samhällskontakter på 
Skandia, säger att bolaget är 
mycket nöjt över ” att som 
första svenska försäkrings-
bolag kunna erbjuda en 
högkvalitativ privatvårdsför-
säkring för barn”.

– Vi har sedan flera år 
erbjudit privatvårdförsäk-
ringar för vuxna och har de 
senaste åren fått allt fler 
förfrågningar om försäk-
ringar för barn. Genom 
Barnsjukhuset Martinas 
etablering och vårt samar-
betsavtal kan vi nu erbjuda 
kunderna detta, säger Hans 
G Svensson.

Lifeline junior+ kostar 
308 kronor per månad. För 
de som inte är intresserade 
av barnsjukhuset Martinas 
lättakut finns även Lifeline 
Junior för 140 kronor per 
månad.

Skandias webbsajt finns på 
www.skandia.se

Skandia är inte ensamt om 
att erbjuda barnförsäkring av 
detta slag. Euro Accident 
Health Insurance AB medde-
lade nyligen att man har 
tecknat avtal med barnsjuk-
huset Martina.

– Vi är mycket nöjda med 
att inkludera sjukhuset i vårt 
vårdgivarnätverk, säger vd 
Thomas Petersson. Vi har 

sedan flera år erbjudit 
privatvårdförsäkringar för 
barn och vi uppskattar att vi 
har 5 000 försäkringstagare 
som kommer att kunna få 
direkt tillgång till det nya 
barnsjukhuset. Företaget 
försäkrar barn upp till 25 år.

Euro Accident har några 
olika barnförsäkringar:

* PrivatAccess. 

Sjukvårdsförsäkring med 
tillgång till specialistvård.

* SportGuard. Ett extra 
skydd för de aktiva barnen 
med idrott på det dagliga 
schemat.

 *Barn- och Ung doms-
försäkring för barn upp till 
25 år. Euro Accidents privata 
sjukvårdsförsäkring för barn 
kostar från 540 kr per år.

R

Unga Synskadade:

”Martina diskriminerar barn 
med funktionsnedsättning”

Martinas vd: ”Barn med funktionsnedsättning 
är välkomna för andra åkommor”

Euro Accident i kamp med Skandia

Skandia först 
i Sverige
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En eftermiddag kom en 
sjuksköterska som vi 
aldrig hade sett förut 
fram och slog sig ner 
hos oss. Hon berättade 
att läkaren hade sagt nej 

till hennes önskan om att söka upp oss, 
men att hon valde att göra det ändå.

Hon hade nämligen själv en flicka 
med Downs syndrom och kanske kunde 
hon förmedla något som kunde ge oss 
tröst och lindring.

Hon förstod vad vi gick igenom just 
nu.

Hon började berätta om sin flicka. 
Beskrev henne med en kärlek och 
stolthet de flesta föräldrar gör när de 
berättar om sina barn. Det fanns en 
sårbarhet hos henne men också en stor 
glädje över barnet. Hon berättade om 
hur chocken över att få ett annorlunda 
barn hade transformerats till glädje och 
kärlek. Om hur rikt livet kändes.

Hon berättade hur det var för henne 
att ha ett barn med Downs syndrom. Vi 
fick en inblick i deras liv och det verkade 
inte vara så skrämmande som vi hade 
föreställt oss. Det slog oss att denna 
kvinnan hade accepterat sitt liv som det 
såg ut och funnit sig tillrätta med det.

Sårbarheten hos kvinnan förminska-
de inget av hennes glädje och stolthet 
över flickan, i stället verkade hon 
förundras över henne och livet. Hon 
föreföll så lycklig över sitt Downs 
syndrombarn att vi blev alldeles 
förbluffade. Det hon förmedlade 
skakade om oss och vi insåg att hon bar 
på något värdefullt och stort. Det var 
som om hennes erfarenhet hade gett 

henne både klokhet och värme och hon 
talade inte om livet som en räcka av 
självklarheter. Men det viktigaste var 
inte vad hon sa, utan det hon utstrålade 
i förhållande till sitt funktionshindrade 
barn. Vi såg en rikedom hos denna kvin-
na.

Vi kände tacksamhet för att hon 
mötte oss i vår sorg och inte var rädd för 
den. Hon blottade sig själv och delade 
med sig av sin erfarenhet vilket gav oss 
ett nytt perspektiv på vår situation.

Sören:
Det kändes som om vi blev inbjudna till 
en okänd värld. Kvinnan som delade med 
sig av sin egen livserfarenhet gjorde det 
med en sådan värme och glädje att jag 
plötsligt kände mig hoppfull över det barn 
vi hade fått. Ludvig var en alldeles speciell 
sorts prins. Kanske skulle han inte klara 
av allt det vi hade drömt om eller förvän-
tat oss, men han skulle kunna vara något 
annat. Något som vi ännu inte hade 
förstått.

Jag fick klart för mig att livet med 
Ludvig inte alls behövde bli en katastrof, 
och samtidigt klarnade bilden av ett barn 
som under många år framåt skulle 
behöva vårt stöd och vårt engagemang. 
Bilden av ett barn med Downs syndrom 
förändrades inom mig från ett nattsvart 
mörker till att jag faktiskt kunde skymta 
ett ljus.

Yvonne:
Samtalet öppnade för nya funderingar. 
Varför var det så viktigt för mig att ha ett 
friskt barn? Varför uppfattade jag Ludvig 
som ett misslyckande? Varför såg jag bara 
lidandet? Svaren var inte viktiga, men 

frågorna bringade min självbild och syn 
på livet ur balans. Frågan vem Ludvig var 
förbryllade mig plötsligt inte lika mycket 
som vem jag själv var.

Min självömkan fick sig en smäll. 
Kvinnan vi talade med var tillfreds med 
livet. Hon tyckte inte synd om sig själv 
eller sitt barn. Var det kanske inte synd 
om mig heller? Var det inte ens synd om 
Ludvig? Offerkoftan som började sitta 
ganska bra på mig, skulle jag behöva ta av 
mig den nu?

Jag upplevde förvirring. Något inom 
mig krackelerade, en process påbörjades 
där min sorg och mina fördomar började 
ge vika. Något nytt började ta form 
mellan mig och Ludvig. Det var början på 
en islossning.

Ludvig kanske var en gåva att vårda. 
Sorgen hade fått mig att se honom som en 
nitlott, ett misstag som min kropp hade 
skapat. Jag hade velat ändra på honom 
och plocka bort den förbannade extra 
kromosomen, men detta började sakta 
förändras. Jag började lite i taget ta till 
mig Ludvig bortanför kromosomer, 
sondmatning, undersökningar och 
lidande. Bortom mina förutfattade 
meningar. Jag började nu återupptäcka 
mitt barn. Denna obekanta lilla individ 
verkade inte lika hotfull som förut och 
min kärlek och acceptans för honom 
växte. Hans närvaro gjorde inte enbart 
ont längre.

Vi hade ingen erfarenhet av det vi 
plötsligt befann oss i. Inga redskap att 
hantera vår förtvivlan med. Drömmen 
var borta och det som fanns i dess ställe 
hade vi ingen kännedom om.

Samtalet med kvinnan blev därför en 
vändpunkt.

Kanske är det så att sorg och smärta 
belyser skönheten och glädjen i livet. Att 
det är svårt att se det fantastiska om 
man inte har erfarenhet av det motsatta. 
Kanske uppskattar vi topparna när 
vi mår bra just för att vi har varit 
nere i djupet och gått igenom 

Yvonne Brynggård-Olsson och Sören Olsson 
tvekade att skriva boken om sin son Ludvig. 
Men nu är de i mål. Föräldrakraft publicerar här 
utdrag ur Prins Annorlunda.

”

Vinn boken Prins 
Annorlunda. Vi lottar ut 10 
exemplar till våra läsare! 
Skriv ett brev eller mejl till 
Föräldrakraft och berätta 
vad du tycker om tidning-

en plus ge oss ett tips på en 
artikel som du tycker att vi 
ska skriva. Det är allt du 
behöver göra för att delta i 
utlottningen av 10 exem-
plar av boken!

Mejla till info@fakta-
press.se eller posta till 
Föräldrakraft, FaktaPress, 
Backebogatan 3, 129 40  
Hägersten.

Senast den 15 novem-
ber 2008 vill vi ha ditt mejl 
eller brev.

Vinn boken Prins Annorlunda

Med tvekan skriven, med    
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Ludvig nätar bollen bakom pappa Sören hemma i trädgården. 
Till vänster ses Ludvig med mamma Yvonne och pappa på 
verandan.
 Foto Anders Storm

 öppna armar emottagen

”Vi hade ingen erfarenhet av 
det vi plötsligt befann oss i. 
Inga redskap att hantera vår 
förtvivlan med.”
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svårigheter. Motsat-
serna kanske skapar 

en tydlighet och är 
beroende av varandra.

Att inte ta något för 
givet utan känna acceptans 
för vad livet än för med sig 
kanske är förutsättningen 
för att kunna må bra. 
Själva upplevde vi att ju 
mer vi kunde säga ja till 
Ludvig, desto mer glädje 
kände vi.

Citerat sidorna 34-37

------------------

Ludvig var under sina 
första år liten och smal 
och hade svårt att gå upp i 
vikt. Men eftersom vi 
visste att många med 
Downs syndrom ökar i 
vikt med åren så var vi inte 
speciellt oroliga. Han 
utvecklades efter sin egen 
kurva och gick de första 
åren på regelbundna 
kontroller som alla visade 
att han var frisk.

När Ludvig var 1 år, 
våren 1992, förklarade 
läkaren att hans hjärta var 
friskt. Blåsljudet hördes 
inte längre. Även syn och 
hörsel konstaterades vara utmärkta.

I takt med alla undersökningar som 
gjordes kände vi oss allt lugnare och var 
tacksamma över att Ludvig trots allt 
hade fått en stark och frisk kropp. Han 
skulle antagligen få tillräckligt att 
kämpa med ändå.

Men trots att Ludvig var en stark pojke 
som växte som han skulle var han ofta 
sjuk. Oändligt många gånger fick vi åka 
in till sjukhuset av olika anledningar.

Han hade ofta kruppanfall som i sin 
tur gav upphov till stor ångest. Han fick 
svårt att andas och blev blå när han inte 
fick luft. Vi lärde oss hur vi skulle gå 
tillväga för att ge honom lindring och 
förundrades ofta över hans lugn trots 
den dödsångest han kände. Anfallen 
kom alltid på natten och många timmar 
satt vi med Ludvig framför ett öppet 
fönster eller ute i trädgården. Vi lindade 
in både honom och oss själva i tjocka 
filtar och satt sedan den tid som behöv-
des för att anfallet skulle avta. Det såg 
nog märkligt ut där vi satt utomhus 
tillsammans mitt i natten.

Han satte väldigt ofta i halsen när vi 
började ge honom fast föda. Problemet 
höll i sig i många år och skapade oro 
kring måltiderna. Därför kände vi 

behovet av att ha uppsikt över honom 
när han åt. Vi bannlyste därför en hel 
del godis och maten finfördelade vi 
noga under lång tid. När han fick något 
i halsen tog vi honom i benen och vände 
upp och ner på honom medan vi 
skräckslagna önskade att det skulle sluta 
bra. Som tur var avtog problemen i 8-
årsåldern, i takt med att han växte och 
blev tyngre. I dag hade det aldrig gått att 
svänga runt honom på det sättet!

Han hade även problem med öron och 
hals och var vad man kallar ett öron-
barn. Under vinterhalvåret var han 
ständigt förkyld. Han åt penicillin ofta 
och slutligen opererade man in rör på 
grund av alla öroninflammationer.

Det var som om Ludvig fick alla sjukdo-
mar som fanns att få. Ofta vårdades han 
på sjukhus.

Både på sin första 
och andra födelsedag 
låg han inlagd och 
personalen kom då in 
och sjöng. Han fick en 
present som han var 
för dålig för att bry sig 
om, men vi gjorde det 
desto mer. Det värmde 
att han fick lite extra 
tid och omsorg, det 
betydde oerhört myck-
et för oss.

Vi funderade ibland 
på varför Ludvig var så 
drabbad av sjukdomar 
och förkylningar. 
Varför han alltid blev 
så dålig och hade så 
svårt att återhämta sig. 
Vi antog att det 
berodde på syndromet 
som enligt läkarna 
medförde infektions-
känslighet.

Sjukdomar blev 
något vi lärde oss att se 
som en del av det 
dagliga livet med 
Ludvig. Eftersom de 
traditionella medici-
nerna var de som 
snabbast hjälpte mot 
de olika sjukdomarna 
fick vi komma över 
vårt motstånd mot att 
ge medicin. Vi tog 

tacksamt emot all hjälp vi kunde få mot 
alla virus och baciller som tycktes 
drabba Ludvig så intensivt.

När Ludvig ansträngde sig, hostade 
eller skrattade mycket fick han ofta en 
blåaktig nyans i huden som inte såg 
hälsosam ut. Vi tog flera gånger upp det-
ta med läkarna, men de avfärdade oss 
alltid med att vi var oroliga i onödan. 
De förlitade sig på undersökningarna 
som alla visade att Ludvig var frisk. Det 
fanns ingenting att oroa sig för, inget att 
tvivla på. Ludvig var garanterat en frisk 
kille med Downs syndrom.

Så vi intalade oss själva att vi överdrev 
och att allt var som det skulle. Att vi bara 
var nojiga föräldrar. Vi ville verkligen tro 
på vad läkarna sa, de borde ju veta. Men 
vi kände oss varken lugnade eller 
övertygade om att de hade rätt.

Att han så ofta blev blå och trött 
förbryllade oss.

Yvonne:
En sommar när Ludvig var 8 år åkte hela 
familjen till Skagen. Jag minns att jag 
stod på parkeringsplatsen och iakttog 
honom efter att han hade sprungit en kort 
sträcka.

Med ens visste jag bortom allt tvivel att 
Ludvig hade något mer än Downs 
syndrom. I några sekunder visste jag att 

Ludvig med sitt favoritinstrument. Foto Anders Storm

”Så vi intalade oss 
själva att vi överdrev 
och att allt var som det 
skulle. Att vi bara var 
nojiga föräldrar.”

Fortsättning från föreg sida
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Ludvig var sjuk. Hur jag kunde veta var 
bortom mitt förstånd och det fick mig att 
tappa fotfästet för en stund.

Insikten var tydlig och kristallklar. 
Någonting var allvarligt fel med Ludvig.

Under de följande veckorna i Danmark 
märkte vi båda att Ludvig inte mådde 
bra under ytan av lek och skratt. Han 
blev snabbt trött och andades tungt, 
samtidigt som han var oroväckande blå.

Vi såg ingenting normalt i detta och 
bestämde oss för att omedelbart söka 
upp en läkare när vi kom hem.

Men sjukvården ville fortfarande inte ta 
oss på allvar. Vår iakttagelse togs som 
rädsla, vi var bara överdrivet oroliga 
föräldrar. Och vad kunde vi sätta emot 
dem som satt inne med kunskapen och 
auktoriteten?

Ingen trodde oss trots det uppenbara 
i vad vi såg. Ludvig ansågs frisk trots 
synliga tecken på det motsatta.

Så vi intalade oss att Ludvig bara var 
en kille som ofta var sjuk och att han i 
sig själv hade en blåaktig hudton. Att 
han antagligen bara hade dålig kondi-
tion och var gnällig. Att det här var 
något som vi inte förstod oss på.

All oro och förvirring runt Ludvig 
ledde ändå till att vi aldrig kände oss 
lugna, och vi tog ingenting för givet. Vi 
släppte aldrig kontrollen.

Citerat sidorna 66-69

------------------

Ludvig hade naturligtvis sina begräns-
ningar men emellanåt märkte vi att vi 
satte dem för snävt. Vissa saker tog vi 
bara för givet att han inte klarade av, och 
det var lätt att överbeskydda honom av 
rädsla för att han skulle råka illa ut.

Ibland hamnade vi i situationer som 
tvingade oss att rannsaka våra egna 
idéer om vad vi trodde var möjligt eller 
inte för honom.

Alltför ofta visade det sig att vi 
förväntade oss för lite av honom. Att han 
klarade betydligt mer än vad vi trodde.

Sören:
Sommaren då Ludvig var 5 år var vi på 
semester på Rhodos.

Efter en lång dag på stranden började 
vi packa ihop alla våra saker för att gå 
tillbaks till hotellrummet. Ludvig ville 
inte gå på den varma sanden, så jag fick 
bära honom till några cementplattor 
några hundra meter längre bort.

– Jag går före, sa Ludvig.
– Nej, det gör du INTE, svarade jag. 

Du stannar här! Jag måste hämta vagnen 
och all packning först. Sen går vi tillsam-
mans till rummet.

Därefter gick jag och hämtade pack-
ningen och de andra i familjen. När alla 
kom tillbaks till cementplattorna var 
Ludvig borta. Vi rusade runt och började 
leta efter honom överallt. Inne på 
toaletterna, i restaurangen, ute på vägen, 
inne i hotellets foajé och i alla korridorer. 
Han var spårlöst försvunnen i Grekland.

Paniken växte för varje minut som gick 
och vi engagerade människor i omgiv-
ningen att hjälpa till att leta.

Vi började oroa oss för att 

”Paniken växte för 
varje minut som gick 
och vi engagerade 
människor i omgiv-
ningen att hjälpa till 
att leta.”
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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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Ludvig kunde ha 
blivit kidnappad och 

bortförd. Ja, vi föreställde 
oss alla möjliga fruktans-
värda händelser som 
kunde ha hänt honom.

Efter någon timme kom 
vi fram till att vi behövde 
åka in till den lokala 
polisstationen och anmäla 
honom försvunnen.

Jag tog vår strandut-
rustning och rusade upp 
till vår lägenhet på tredje 
våningen för att lämna in 
den innan vi åkte in till 
polisen. Jag öppnade 
dörren och där på sängen 
satt Ludvig.

– Hej, sa han glatt. Jag 
har gjort kaffe.

Han hade alltså gått 
från stranden, som han sa 
att han skulle göra. Och 
han hade hittat rätt rum 
på tredje våningen och 
dessutom kommit in på 
rummet utan någon 
nyckel. Dessutom hade han 
omtänksamt satt på vatten 
på spisen för att vi skulle få 
dricka kaffe.

Det första som hände 
var att jag blev arg. 
Rädslan övergick senare i 
lättnad men tog först vägen 
via ilskan. Jag kunde inte 
hålla tillbaka min reaktion, 
rädslan hade varit så stor 
över att vi kanske hade 
förlorat honom. Jag skällde på honom och 
sa att han inte fick gå iväg så där på egen 
hand. Efteråt skämdes jag och fick be 
honom om förlåtelse.

– Men jag sa att jag skulle gå före, var 
Ludvigs självklara kommentar.

Vi förstod inte hur Ludvig hade hittat 
till rätt dörr och hur han hade kommit in 
utan nyckel. Vi funderade till och med på 
om han kunde gå genom stängda dörrar. 
Inte var det möjligt, men hur skulle han 
annars ha kommit in i ett låst hotellrum? 
Han berättade själv senare att han hade 
bett en tant öppna dörren åt honom och 
vi drog slutsatsen att det måste ha varit 
städerskan. Men att han hade hittat till 
rätt rum och rätt våning var för oss en 
gåta eftersom han ännu inte kunde några 
siffror. Alla korridorer och dörrar såg 
exakt likadana ut. Att han dessutom 
kunde övertala en grekisk städerska att 
öppna dörren gjorde oss förbryllade.

Händelsen ruskade om oss och gjorde 
att vi insåg hur lite vi trodde att han 
skulle klara av.

Kanske klarade han av mer än vad vi 
förväntade oss av honom.Vi kanske tog 

hans begränsningar för givna och satte 
taket för lågt.

Många gånger genom åren har vi fått 
syna våra idéer om vad det här handi-
kappet innebär för begränsningar. Det 
vi har trott varit sant har förändrats på 
vägen och vi har blivit alltmer förvissa-
de om att vi inte kan ta något för givet. 
Vi vet inte hur långt Ludvig kan nå i sin 
utveckling. Vi vet inte vad han kommer 
att klara av.

Gång på gång har Ludvig gett oss 
anledning att syna hur vi tänker och 
värderar tillvaron.

Vi upplevde aldrig att Ludvig begränsa-
de oss som familj. Han följde med oss 
överallt och deltog i allt som vilket barn 
som helst.

Ludvig tyckte om att få uppmärk-
samhet och deltog gärna i aktiviteter 
och uppträdanden. Vi lät honom göra 
det han ville även om han ofta var det 
enda barnet med handikapp.

Vi åkte på en del resor. Ludvig 
letade då gärna upp andra barn och 

deltog i de aktiviteter som 
erbjöds.

På en av resorna anordna-
des en show i vilken barnen 
fick uppträda som sina idoler. 
Ludvig ville vara med som 
Michael Jackson och laddade 
hela veckan inför sitt framträ-
dande. Vi reflekterade aldrig 
över att avråda eller hindra 
honom och först när han stod 
framme på scenen slog det oss 
att det skulle kunna gå fel. 
Tänk om han blev rädd. Tänk 
om han gjorde fel och blev 
ledsen. Tänk om publiken 
skulle skratta åt honom.

Men i stället gjorde han 
succé.

Han var inte lika snabb i 
rörelserna som de andra och 
kanske inte så duktig i 
mimiken, men han var ändå 
lysande. Hade vi inte förlitat 
oss på Ludvigs glädje inför 
uppförandet så hade vi kanske 
avstyrt det hela. Det hade varit 
så lätt att hindra honom av 
hänsyn till allt negativt som 
skulle ha kunnat hända.

Under våra följande resor fick 
Ludvig många tillfällen att 
uppträda. Helst var han 
Backstreet Boys. Han älskade 
applåderna. Vi upptäckte gång 
på gång hur mycket livsglädje 
han hade inom sig. Hur roligt 
han tyckte livet var. Vi kände 

stolthet över att den här härliga 
killen med Downs syndrom 
faktiskt var vårt barn.

Som bekräftelse på vår egen upple-
velse fick vi ofta höra uppskattande ord 
från andra, från människor som visade 
glädje över att träffa Ludvig.

En gång kom en man fram till oss efter 
ett av Ludvigs framträdanden. Han 
tackade oss innerligt för att vi inte 
gömde undan honom. Tanken att 
Ludvig skulle gömmas hade aldrig 
slagit oss. Ändå blev vi glada över 
mannens ord eftersom vi insåg att 
Ludvig satte många människors 
fördomar på prov. Att vissa tvingades 
omvärdera sin syn på denna grupp i 
samhället, bara av att Ludvig sprang 
omkring och var lycklig.

Vi har med tiden alltmer insett hur 
viktigt det är för Ludvig att bli sedd. Att 
bli älskad för den han är. Att bli tagen på 
allvar även om han ofta har svårt att 
uttrycka sig. Att vi ser honom och 
accepterar honom. Detta kanske är en 
av de största gåvorna vi kan ge honom – 
att bli sedd och accepterad.

Citerat sidorna 80-83

Varje dag är en gåva. Foto Anders Storm

Fortsättning från föreg sida
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... och nu lottar vi ut ytterligare 
fem stycken Prins Annorlunda

Fem vinnare
från Ett Bra Liv

Ågrenska Familjeverksamheten - sällsynta diagnoser

Familjevistelser 2009

V 4 22q11-deletionssyndromet
V 5 Hjärttransplanterade barn
V 8 Kongenital muskeldystrofi 
V 10 Svårbemästrad epilepsi med 
 neuropsykiatriska besvär, 0-12 år
V 12 Barncancerfonden
 Hjärntumör, 13-18 år, behandling  
 avslutad för fem år sedan
V 13 Iktyos/Sjögren-Larssons syndrom
V 17 Barncancerfonden
 Neuroblastom, stadie 3-4
V 19 Landau-Kleffners syndrom
V 20 Grav språkstörning - 
 verbal dyspraxi

V 22 ALD/MLD
V 35 Beckers muskeldystrofi 
V 37 Cystisk fi bros
V 39 Barncancerfonden
 Hjärntumör, 6-12 år, mer än ett år  
 efter avslutad behandling
V 42 Kraniofaciala missbildningar
V 43  Noonans syndrom
V 45 Svårbemästrad epilepsi, 12-18 år
V 47 VACTERL
V 49 PKU
V 50 Septo-optisk dysplasi

Är Du intresserad av någon av våra andra verksamheter? 
Se www.agrenska.se eller ring 031-750 91 00

Ågrenska är en unik, utvecklande mö-
tesplats och ett nationellt kompetens-
centrum. Vi bedriver verksamheter uti-
från ett helhets- och livsperspektiv för 
barn, ungdomar och vuxna med funk-
tionsnedsättningar, deras anhöriga samt 
professionella.                                  
Familjeverksamheten vänder sig i första 
hand till familjer som har barn med säll-

synta medfödda sjukdomar och syndrom. 
Vistelsen på Ågrenska innebär att både 
föräldrar, barn och professionella får möj-
lighet att träffa andra i samma situation, 
utbyta kunskap och erfarenhet och umgås 
under trevliga former. Tillsammans kan 
detta bidra till barnets habilitering och till 
att vardagslivet underlättas. 

Föräldrakraft och berätta vad 
du tycker om tidningen plus ge 
oss ett tips på en artikel som du 
tycker att vi ska skriva. Det är 
allt du behöver göra för att delta 
i utlottningen av fem exemplar 
av boken!

Mejla till info@faktapress.se 
eller posta till Föräldrakraft, 
FaktaPress, Backebogatan 3, 
129 40  Hägersten.

Senast den 15 november 
2008 vill vi ha ditt mejl eller 

brev för att du ska delta i 
utlottningen.  ●

Vi lottar ut fem exemplar till 
läsarna av detta nummer av 

Föräldrakraft! 

Skriv ett brev 
eller mejl till 

Fem personer som besökte 
Föräldrakraft på Ett Bra Liv på 
Stockholmsmässan i september 
har med skicklighet och tur 
vunnit var sitt exemplar av 
Prins Annorlunda.

Prisböckerna gick till de fem först 
dragna, rätta lösningarna i 
Föräldrakrafts tipstävling på 
mässan. Vinnare blev:
Jan-Olof Berglund, Näring
Louise Willner, Skärblacka
Carina Rundqvist, 
Tidaholm
Inger Malm, Deje
Kalle Brobäck, 
Filipstad
Böckerna kommer 
att levereras per post 
till vinnarna. ●
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ETT UPPDRAG 
SOM GJORT MIG 
BESVIKEN

ag är en lyckligt lottad journalist med rätt att vara 
besviken.

För ett år sedan fick jag chansen att börja skriva 
om idrott i den här tidningen. Sedan dess har jag 
haft förmånen att lyssna till rullstolsbasketlandsla-
gets veteran Tomas Åkerberg, till judoproffset Elvira 

Kivi när hon pustade ut efter en fotografering inför marknadsfö-
ringen av Lag Paralympics, samt till den mångfaldiga världsrekord-
hållaren Anders Olsson och förstått att idrott i sina bästa stunder 
erbjuder utmaningar som lyfter människor, och i vissa fall ger dem 
en känsla av att bära på en uppgift. Jag är en lyckligt lottad journalist 
som fått tillfälle att träffa dem.

Men den glans som dessa idrottare, och många med dem, 
utstrålar når inte alla hörn av idrotts-Sverige. Långt därifrån. Där 
finns en skuggsida. 

Jag har träffat Jelena Ostojic som inte var med på skolidrotten 
en enda gång i mellan- och högstadiet. Trots att hon älskar basket. 

Jag har tagit del av studier som visar att samhället kan räkna 
hem avsevärda besparingar för varje person med funktionsned-
sättning som finner en aktivitet som han eller hon trivs med.

Och i det här numret berättar jag att handikappidrottsförbun-
dens Utvecklingscentrum i Eskilstuna hotas av nedläggning.

Jelena är långt ifrån ensam om att stå utanför skolidrotten. Och 
de studier som borde ligga till grund för många politiska beslut 
tycks inte nå de parlament, ute i kommuner och i huvudstaden, 
där besluten fattas. Och om nu Eskilstuna, ”handikappidrottens 
huvudstad”, upphör att stödja en unik satsning för att underlätta 
för personer med funktionsnedsättningar att ta steget ut i före-
ningslivet, minskar samtidigt sannolikheten att andra kommuner 
ska ställa sig bakom liknande satsningar.

Jag vore sannolikt mindre nedstämd om det såg bättre ut inom 
det privata näringslivet. Men den dag när företagsledare tar 
initiativ till satsningar som syftar till att få människor i sin 
omgivning att aktivera sig, bland annat genom att gynna idrott för 
personer med funktionsnedsättningar, tycks fjärran.

Fredrik Ljungdahl på revisionsbolaget Price Waterhouse 
Coopers har nyligen skärskådat alla börsnoterade bolags hållbar-
hetsredovisningar. Det är i dessa redovisningar som bolagen 
redogör för hur de tolkar och uppfyller sitt sociala ansvar. Fredrik 
Ljungdahl kan inte dra sig till minnes att han i en enda av dessa 
skulle ha läst om satsningar på personer med funktionsnedsätt-
ningar.

Carl-Henrik Svanberg, Ericssons vd – när får jag i Ericssons 
hållbarhetsredovisning läsa att du tänkt göra allt som står i din 
makt att underlätta för personer, i Ericssons olika närområden, 
med funktionsnedsättningar att aktivera sig? Har du låtit din 
ekonomi- och marknadsavdelning ta ställning till vad utfallet av 
en sådan satsning kan bli?

Föräldrakraft fortsätter att berätta om eldsjälarna i idrotts-Sverige, 
om ungdomarna som provar på och hittar något de trivs med, samt 
om stjärnor som förmår att entusiasmera och engagera. 

Jag vill bli en lyckligt lottad journalist utan skäl att vara 
besviken. ●

Fotbollen är en jätte, så 
även inom handikapp-
idrotten. Föräldrakraft 
tjongade iväg ett par 
långbollar till Handikapp-
idrottsförbundets exper-
ter, och gjorde ett besök 
hos Botkyrka-Huddinge 
under ett träningspass 
en regntung tisdagskväll 
i slutet av augusti. Pass-
ningarna kom tillbaka. 
Här ett försök att åskåd-
liggöra den matchbild 
som handikappfotbollen 
befi nner sig i.  

et började inte bra den 
här tisdagskvällen. Dör-
ren till den fastighet där 
Botkyrka-Huddinge 
HIF byter om inför sina 
träningar går inte att 

öppna. Tränaren Berndt Andersson för-
söker komma på koden, men förgäves. 
”Någon måste ha ändrat den”, säger han 
och slår ut med armarna. 

– Det är inte sant, hur kan de bara 
ändra koden? säger en av spelarna.

– Jag tänker inte spela, inte om jag in-
te får byta om och duscha, bestämmer 
sig en annan. 

– Du brukar väl ändå inte duscha, sä-
ger en tredje.

”Grabbig” är ett begrepp som känns 
frestande att använda för att beskriva 
stämningen, och jargongen. 

Snart tar sig spelare efter spelare upp 
till planen, femtitalet meter från det lås-
ta omklädningsrummet. Så också den 
spelare som just bestämt sig för att inte 
vara med. Somliga byter om på ett par 
bänkar intill närmaste långsidan, andra 
ställer sina väskor med ombyten på an-
dra sidan planen. Det ser ut som om de 
förbereder en picknick, och det är lätt att 
föreställa sig att här kunde vara riktigt 
gemytligt – om vädret tillåtit. 

Två av spelarna har redan anlänt och 
slår långa, hårda passningar till varandra 
från var sin planhalva. Det krävs inte 

J
Text: Mikael Nyberg
mikael.nyberg@faktapress.se

Fotboll   

D
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mycket kunskap om sporten, och vad den 
kräver av sina utövare, för att inse att de 
fötter som med sträckta vrister skjutsar 
iväg bollen, och med mjuka knän tar 
emot densamma, tillhör vana spelare. 

De två spelarna väntar på resten av 
gänget, som en efter en tar plats på pla-
nen, letar upp en boll och börjar passa, 
skjuta, nicka. 

Fotbollsplanen ligger i Björnkulla i 
Flemingsberg söder om Stockholm. 
Berndt Andersson har välkomnat mig 
till träningen, men för att förklara mitt 
ärende för övriga spelare finner jag enk-
last att samla laget för fotografering. Alla 
får klart för sig att en representant från 
media är på plats. Ett par av spelarna vill 
absolut inte vara med, låter de mig veta. 

Efter fotograferingen får jag tillfälle att 
tala lite mer med Ove Hedman och Bernt, 
tränaren. Ove Hedman har varit med i la-
get sedan 19-årsåldern. Idag är han 27. 

Hur kom det sig att du började?
Berndt Andersson, som i fotbollskret-

sar ända upp på förbundsnivå även går 
under namnet Tomten, bryter in.

– Jag plockade in dig. 
Ove håller med, men fyller i:
– Jag kom hit tack vare innebandyn 

när Kjell ville förstärka sitt lag. 
Innebandy spelar Ove, liksom många 

andra i laget, för Södertörn HIB.

Berndt Andersson tittar på Ove, sedan 
på mig.

– Nu har Ove varit med och vunnit 
SM två gånger. Och så har vi vunnit in-
omhus en gång, säger han. 

Den t-tröja Berndt har på sig är ett 
minne från ett av de SM-tecken som 
Botkyrka-Huddinge tagit.

Vad är det som lockar att träna och 
spela matcher?

– Har man spelat fotboll sedan man 
var liten har man drivkraften i sig. Redan 

när jag kom hit hade jag spelat i tio tolv 
år, säger Ove varpå han lägger till:

– Och så ger det motion, och man 
träffar kompisar.

Ove låter blicken vila på medspelarna 
som fortsatt uppvärmningen. De skjuter 
hårda skott mot målvakten. 

– Vi har en del divor som inte vill trä-
na utan bara köra matcher, men så är det 
i alla lag, säger han.

Den här tisdagskvällen spelar Botkyr-
ka-Huddinges förstalag mot dess andra-
lag. En rätt jämn föreställning ska det visa 
sig, och andralaget reducerar en ledning 
tack vare en skruvad hörna av Loise Yusuf, 
som Lars Furubäck med hundraprocentig 
tajmning nickar in i nätet.

Därefter visar förstalaget varför det 
tillhör översta skiktet i fotbolls-Sverige 
och gör ett par snabba mål. 

Den här kvällen har enbart killar hit-
tat till träningen. Men ofta är uppe-
mot tre tjejer med.

   en jätte även här

Mattias Fransson, Roger Thornberg, Loise Yusuf, Efrem Sahle, Lars Forbeck och Oscar Strömberg. Främre raden: Ove Hedman, 
Tommy Lignell, Joakim Boström, Berndt ”Tomten” Andersson. Liggande: David Öhnkvist (målvakt).
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– Du borde se dem, 
de är bra. Nina är en bra 

målvakt, säger Berndt medan 
träningsmatchen pågår. 

Botkyrka-Huddinge är en 
av många föreningar i Sverige 
som har fotboll för spelare 
med funktionsnedsättning. 
Andra mycket aktiva klubbar 
återfinns i Bollnäs och Borås. 
Serier och cuper anordnas, 
men från förbundshåll har 
man ambitionen att dessa ska 
bli fler, och bättre nå ut till 
skilda landsändar. 

– Vi försöker organisera 
och få till en verksamhet över 
hela landet. Det gäller att få 
föreningar och distrikt enga-
gerade, säger Kenneth Carls-
son som är ordförande i 
Svenska handikappidrotts-
förbundets fotbollskommit-
té, när jag når honom per te-
lefon inför mitt besök hos 
Botkyrka-Huddinge. 

Fotbollskommittén sysslar, 
enligt Kenneth, med ”att ut-
veckla handikappfotbollen i 
Sverige”. Enligt honom har 
svensk handikappfotboll 
hamnat på efterkälken sett ur 
ett europeiskt perspektiv.

– I EM nyligen kom vi åtta 
av åtta lag. Vi var med därför 
att vi vill utvecklas till VM. 
De som var med i EM är själv-
kvalificerade till VM. I Sverige 
har vi spelat mestadels sju-
manna, men landslaget spelar 
elvamanna, säger han. 

Att utveckla sporten så att 
svensk fotboll står sig starka-
re i internationella mäster-
skap skulle kräva en övergång 
från sjumanna, som är den 
etablerade spelformen i 
Sverige, till elvamanna. 

Jonatan Sandberg är kon-
sulent för fotboll på SHIF:

– Det är en sak som vi ta-
lar om för att hänga med in-
ternationellt. Här spelas SM 
och andra serier som sju-
manna. Vi pratar om en 
övergång till elvamanna, 
men då måste alla vara över-
ens. Det här är inte bestämt 
än, men fotbolls kommittén 
jobbar med frågan och vill 
att elvamanna på sikt blir en 
klass på SM, säger han.

En övergång till elvaman-
na är en högst kontroversiell 
fråga. För Berndt Andersson 
och spelarna i Botkyrka-

Huddinge kan den rent av 
innebära att det blir svårt att 
få ihop lag till turneringar. 

– Det går inte, vi har inget 
(spelar-)material till det, sä-
ger Berndt. Vi har alltid spelat 
sjumanna. 

Conny Öhnqvist, pappa 
till målvakten David  och trä-
nare, är också tveksam. Elva-
manna spelas på större plan, 
och ställer andra krav.

– Våra spelare har inte fy-
sik för elvamanna. Vi har ba-
ra fyra spelare som skulle kla-
ra elvamanna, säger han.

En annan fråga som man 
försöker få rätsida på från 
förbundshåll är licensregler-
na. En del som Föräldrakraft 
talat med hävdar att reglerna 
missgynnar fotbollen.

– Vi är den största sporten i 
handikappidrotten, men li-
censreglerna har gett en statis-
tik som inte överensstämmer 
med verkligheten. För oss är 
det bara i stort sett SM-spelare 
som licensieras, säger Kenneth 
Carls son. 

–Vi tittar på hur det är 
möjligt att förenkla licensreg-
lerna. Licenser kommer man 
alltid att ha, för vi måste veta 
att den som är med har en-
funktionsnedsättning, säger 
Jonatan Sandberg. 

En licens kostar 250 kro-
nor per person och år. 

– Den är onödigt dyr och 

det är ofta mycket pengar för 
handikappade, säger Kjell Ax-
bom, lagledare.

Inom fotboll är utvecklings-
störning den vanligaste funk-
tionsnedsättningen. 

– Det får bara vara en per 
lag samt en avbytare med 
neuropsykiatrisk funktions-
nedsättning. Hade man en-
bart spelare med sådan diag-
nos skulle de spela ut alla an-
dra, säger Jonatan Sandberg.

Typen av funktionshinder 
avspeglar sig i åldersfördel-
ningen. I de två Botkyrka-
Huddingelag som kämpar 
den här tisdagskvällen finns 
spelare från 18 till 50 år. 

– Vid vanlig fotboll är det 
ofta rätt enkelt. Man går till 
skolan, träffar ett gäng som 
spelar fotboll och därifrån är 
det lätt att bli med i ett lag. 
Hos oss är det annorlunda. 
Barnen eller ungdomarna får 
inte alltid sin diagnos i början 
av sin skolgång. De går i sko-
lan och först senare märker 
man att de inte hänger med. 
Vi har inte tillräckligt många 
spelare för att kunna ha ål-
dersklassindelning, säger Jona-
tan Sandberg.

Medan konsulenter och 
kommittéer försöker skapa ett 
fungerande ramverk för en 
stor handikappidrott, fortgår 
spelet på Botkyrka-Huddinges 
hemmaplan. 

Tommy Lignell, som även 
spelar i Grödinges herrlag, 
blixtrar till med en härlig 
dragning. Hans far, som inte 
vill skylta med namn, står vid 
sidan om. 

– Jag vet vad han kan, och 
han vet att han får ta det lite 
lugnare här emellanåt, säger 
han.

Varken regnet, den förvå-
nansvärt råa luften denna 
augustikväll eller det intensi-
va spelet får den grabbiga 
stämningen att upphöra, 
möjligen att mattas något vad 
matchen lider. Det är kompi-
sar som träffas, om detta rå-
der inget tvivel. Och de har 
kul. Ove intygar också att fle-
ra av dem träffas även utan-
för fotbollsplanen. 

– Ibland går vi på match 
tillsammans, säger han. ●

Fortsättning från föreg sida

Ove Hedman har spelat fotboll sedan barnsben. 

Mer om fotboll
På Svenska handikappidrotts-

förbundet  finns en hemsida för 

fotboll. Där kan ledare och 

andra läsa om serier och cuper:

www.handikappidrott.se/

fotboll

Vill du hitta en förening nära 

dig som har fotboll kontaktar 

du de föreningar som finns i 

ditt distrikt. Gå då in på: 

www.shif.se  och klicka på 

”Hitta våra distrikt på karta!
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JAG HOPPAS ATT 
SPELEN GÖR GOTT

ill du segla med mig i Paralympics? Om åtta 
månader?

Rösten i min mobiltelefon är bekant. Men 
budskapet overkligt, den där nyårsdagen 2008 
när jag just hoppat ur duschen och i rullstolen.  

Jag har nyligen tagit paus från ett chefsjobb 
på heltid på Sveriges Radio, för att fundera över fortsättningen. 
Hur mycket skulle jag arbeta som ryggmärgsskadad, förlamad 
och rullstolsburen 53-åring? Vad ville jag prioritera?

Nu var det som om livet självt tog kommandot. Ville jag segla 
för Sverige i Kina? Ville jag visa att det går att domptera vågorna 
på Gula havet, trots att kroppen sviker mig på land?

Naturligtvis sa jag ja, direkt, där inne i duschen.
Sen rullade jag ut till man och tonårsbarn vid frukostbordet, 

för att fråga om de var med på noterna. Självklart morsan, sa 
sonen, och tittade på mig med helt nya ögon. Häftigt!  

Nu är jag här, i seglarnas OS-hamn Qingdao på den kinesiska 
östkusten, 60 mil sydost om Beijing. 
Snart börjar tävlingarna.

Och jag omger mig av människor 
som valt att säga ja till livet, trots att 
deras kroppar bråkar.

Jag glömmer aldrig den filmstjär-
nelike, muskulöse mannen som var 
en av de första jag träffade på bryg-
gan, brunbränd i shorts, ett kritvitt 
leende och med famnen full av segel. 
Av en slump föll min blick på hans 
ben. De var utbytta mot två tunna 
pinnar i stål i ett par gymnastikskor 
storlek 48. Och inget tycktes mindre 
intressant för honom.

Eller Gustaf som jag seglar med, 
som är en flerfaldig världsmästare, 
också mot fullt friska medtävlare. 
Han har en mycket allvarlig muskelsjukdom, som försämrar 
hans koordination hela tiden. Sedan ungdomen har han vunnit 
alla tänkbara mästerskap i segling. Nu gör han sitt fjärde 
Paralympics och han påminner mig ständigt: 

– Medaljen är inte så viktig egentligen. Dagen efter allt ståhej 
hänger den där på väggen och ingenting har egentligen föränd-
rats. Men det gäller att ta vara på livet, Birgitta. För tjugo år sen 
hade vi legat på långvården. Nu seglar vi på Gula Havet!

Å jag ser blickarna när vi rullar runt på marknaden bland de 
vanliga, lite slitna kineserna. Några stirrar ohejdat. Som om vi 
kommer från yttre rymden. Som om vi inte har där att göra. För 
deras släkting har gömts undan från samhället, sedan förlam-
ningen slog till, längst in i lägenheten.

Å här kommer vi. Vältränade och glada. Vi syns i tidningarna 
och TV-reportagen, som en plötslig självklarhet. Där kan 
Paralympics få betydelse. Där, om ingen annan stans, kan de 
mänskliga rättigheterna få en liten skjuts framåt i Kina. ●

PS. Vi slutade som sjua. Naturligtvis hade vi, liksom alla 
andra, hoppats på medalj. Men konkurrensen var stenhård 
och vi är sjunde bäst i världen i Skud 18. Det får duga!

Och framförallt – jag kommer aldrig att glömma alla de 
människor som jag träffade här. Jag ser inte längre att de 
saknar armar eller ben. De är alla elitidrottare på högsta nivå!

V
Text: Birgitta Jacobsson
redaktionen@faktapress.se

Vid konståknings-VM i 
Göteborg tidigare i år 
startades projektet ”Sitskate 
kul på is för alla” med syfte 
att göra skridskoåkning och 
konståkning tillgänglig även 
för människor med funk-
tionsnedsättning. 

Hur har bemötande varit så 
här långt?

– Sen konståk -
nings-VM har vi 
rest runt till ett 
antal kom-
muner för 
förenings-
träffar med 
mera och vi 
har fått ett 
mycket starkt 
gensvar, säger 
projektledare 
Tom Jöns son. 

Nyligen träf-
fade han flera 
kommuner i 
Stockholm som 
kommer att be-
ställa material så att projektet 
kan genomföra prova på-träf-
far.

Tom Jönsson räknar med 
att  minst tio orter i Sverige är 
igång i höst.

Projektet är det första i 
världen i sitt slag.

– En stor utmaning ligger i 
att implementera ”stående 

åkning” till ett sittande per-
spektiv, konståkning. Här ar-
betar vi med att utveckla 
skridskoskolorna och med att 
arbeta fram ett koreografiskt 
upplägg.

Varför inriktar ni er främst 
mot tjejer?

– Vi riktar oss givetvis till 
alla som vill bli sitskatare. Att 
just tjejer nämns är att vi vet 

att de är underrepresen-
terade när det gäller 

idrotten generellt 
sett. Vi ser fram-
för oss en massa 
killar och tjejer 
som både åker 
konståkning 
och fartåkning. 

Eller nåt annat.

Att projektet star-
tat just nu går att 
delvis förklara 
med den utveck-
ling som skett på 
materialsidan. 

– Läget är speci-
ellt gynssamt nu då det finns 
en specialdesignad iskälke – 
sitskate – som skapar optima-
la förutsättningar för att ha 
kul på is, säger Tom Jönsson. 

Projektet  genomförs i 
samverkan med bland andra 
Svenska Konst åknings för-
bundets föreningar ute i lan-
det.  /mn

Ledare stakar 
ut framtiden 
på megakonferens
Aktiva och ledare från 
Sveriges alla förbund, 
distrik och föreningar 
väntas till Infra City i 
Upplands Väsby den 15 
och 16 november.

Svenska handikappidrottsför-
bundet har gett konferensen 
namnet Hållplats.nu – desti-
nation framtiden, vilket säger 
en hel del om vad det handlar 
om.  Förut sätt ningsfritt ska 
inbjudna aktiva och ledare, 
”två visionärer, helst en man 
och en kvinna”, från varje före-

ning, distriktsförbund och 
idrott samt förbundsstyrelse, 
kansli och gäster” försöka fin-
na en färdriktning för framti-
den.

Som SHIF skriver i sin in-
bjudan: ”Vi ska alla lära oss 
någonting, skapa förståelse 
för varandra och våra olika 
roller, vi ska umgås och ha ro-
ligt – det tror vi är en bra gro-
grund för ett fortsatt bra ut-
vecklingsklimat. /mn

Mer information hittar du på 
www.handikappidrott.se

Sitskate, skridsko för 
alla. Här är det Hanna 
som testar.

Isdans tillgängligt för alla

Birgitta Jacobsson, 
som skriver en 
krönika från 
Paralympics, här vid 
sidan av sin seglar-
kollega Gustaf Fresk. 
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Vi har tre barn, Linn, 11 år, som 
har Angelmans syndrom och två 

syskon Alva, 7 år, och Kasper, 5 år. 
Vi har valt att inte prata öppet om 

Linns diagnos för att det ska bli så 
normalt som möjligt. Men ju äldre 
barnen blir desto svårare är det. Linn 
tar all min och min mans tid och det 
dåliga samvetet för de andra barnen 
finns alltid med i bakhuvudet. 

Alva börjar ta avstånd från sin 
syster, det verkar som att hon skäms 
och hon vill inte ta hem kompisar 
längre. Kasper har blivit klängig och 
det går nästan inte längre att lämna 
bort honom till till exempel mormor 
och han tar mer och mer efter Linns 
destruktiva beteende. 

Linn är ständigt på sina syskon, 
provocerar, slår och rör deras grejer. 
Vi gör inga utflykter tillsammans eller 
har ”fredagsmys” ihop som vanliga 
familjer, det finns ingen ork, tid eller 
utrymme. Hur ska jag göra för få 
mina två andra barn att acceptera och 
tycka om sin syster?

SVAR: Att se allas behov och vara alla till 
lags, helst samtidigt och hela tiden är 
svårt i en ”vanlig” familj. I en familj där 
en medlem har stora behov av hjälp och 
stöd blir det förstås ännu svårare. I din 
fråga skriver du inget specifikt om Linn, 
men barn med 
Angelmans syndrom 
har ofta generellt 
stora kognitiva 
svårigheter, epilepsi, 
begränsad kommu-
nikativ förmåga, 
motoriska svårighe-
ter och överaktivitet. Så att Linn tar 
mycket tid och ork är fullt förståligt. 

Jag tror att kunskap och öppenhet 
är viktigt för att alla i familjen skall 

kunna förstå och kunna 
hantera situationen på bästa 
sätt. Syskon i en familj vill 
ha och tävlar ofta om 
föräldrarnas uppmärk-
samhet. Kasper ser att om 
Linn springer runt så 
springer mamma och 
pappa efter eller om Linn 
kastar och slår så kommer 
mamma och pappa direkt. 
Han kanske tar efter för att 
få er uppmärksamhet.

Kunskap ger trygghet, 
känsla av kontroll och 

möjlighet att hitta strategier för att 
hantera det som är svårt. Generellt kan 
man säga att det är bra att tidigt och på 
ett enkelt sätt börja prata med barnen. 
Man kan förklara att Linn har en 
funktionsnedsättning och därför har 
svårigheter att gå, stå, prata och förstå 
som andra barn och att hon därför 
behöver mer uppmärksamhet och tid 
från er föräldrar. 

Det kan vara bra att börja i Kaspers 
ålder. Se vad han själv snappar upp och 
spinn vidare på det. På det sättet 
behöver du inte vara orolig att ”lägga 
ribban för högt”. Ju äldre barnen blir 
desto mer kan du prata om funktions-
nedsättningen och vad den innebär. 

Det finns många bra böcker för alla 
åldrar, allt från sagor till facklitteratur. 
Barnboksbibliotekarier kan hjälpa till att 
leta fram bra böcker. Du kan läsa sagor 
om familjer där det till exempel finns 
någon som är olik de andra. 
Intresseorganisationerna har ofta 
lättlästa faktablad som är bra att använda 
sig av. Det är bättre att ge barnen fakta 
som svar på sina frågor och funderingar 
än att låta deras fantasi få skena iväg. 

Du kan också hjälpa Alva genom att 
ni tillsammans formulerar svar på 

frågor om Linn, för att 
lättare bemöta 
kompisars frågor. 

Ett annat bra tips är 
att låta barnen rita vad 
de känner när de 
tänker på Linn, fråga 
sedan vad de ritat och 

hur de tänkt. 
Finns det möjlighet och tillfälle är det 

bra att låta barnen träffa andra syskon i 
samma situation, kanske habiliteringen 
eller intresseorganisationen har syskon-
grupper eller syskonläger?

Prova dig fram. Det är viktigt att tänka 
på att samtal är ”färskvara”. De behöver 
underhållas ofta och i takt med barnens 
ålder och utveckling. Jag skickar med 
lite tips på litteratur och bra sagor att 
läsa och samtala kring.

Habiliteringen eller intresseorganisa-
tion har ibland syskongrupper eller 
läger. Vår erfarenhet är att det är bra för 
syskon att träffa andra i samma situa-
tion, prata och umgås med varandra 
och känna igen sig. Det blir också ett 
sätt för syskonen att få egen tid och 
kanske lite information från någon 
annan än föräldrarna. Ett annat sätt att 
få egen tid och då med er föräldrar är att 

Ågrenskas experter ger svar på frågor om barn med sällsynta 
funktions hinder. Denna gång är det beteendevetaren Erika Bähler 
som svarar på frågor. Hon arbetar som pedagog på Ågrenska och 
under familjevistelserna där har hon samtal både med barnen som 
har diagnos och deras syskon.

HUR SKA JAG FÅ MINA ANDRA BARN ATT 
ACCEPTERA OCH TYCKA OM SIN SYSTER?
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?

Beteendevetare Erika Bähler 
svarar på frågor från läsarna.

”Att Linn tar 
mycket tid och ork 
är fullt förståeligt.” 
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försöka ordna en korttidsplats för Linn 
eller att få tillgång till avlösarservice. Då 
kanske ni kan få till fredagsmys och 
utflykter för övriga familjen, medan 
Linn har det bra på annat håll. 
Korttidsvistelse och avlösarservice är ju 
bland annat till för att föräldrarna ska 
orka, få tid för syskonen och för sig 
själva. Information kan man få om detta 
av sin LLS-handläggare i kommunen. 

Lycka till!

Erikas lästips
Funka Guiden – Här finns en fantastiskt 
bra syskonguide som är bra för föräld-
rar också!                                                                                              
(www.funkaportalen.se/Guide/
Relationer/Syskon-till-barn-med-
funktionshinder)
Ågrenskas nyhetsbrev – 
Sammanfattningar från vistelser för 
barn, ungdomar och vuxna med 
sällsynta diagnoser. (www.agrenska.se/
prod/agrenska/dalis2.nsf/vyPublicera-
de/C1A9EAA568CAB096C125748A003
59F35?OpenDocument)
Jag finns också! Om att vara syskon 
till en bror eller syster med svår sjuk-
dom eller funktionsnedsättning. 
Allmänna barnhuset. En bok om 
syskonrelationer. 
Ensam på insidan av Ann-Marie Alwin. 
En lättläst bok som tar upp syskonens 
egna berättelser. Perfekt för föräldrar 
och lite äldre syskon. 
Pricken av Margret Rey. En sagobok om 
pricken som förs ensam prickig i en stor 
familj med bara vita kaniner. 
Jonathan på Måsberget av Jens 
Ahlbom. En bok om en pojke som 
föddes utan vingar i ett land där alla bor 
på klipptoppar och man måste kunna 
flyga för att kunna ta sig fram.
Ramsor och tramsor om Bill och Bolla 
av Gunilla Bergström. Handlar om två 
syskon var av det ena är utvecklings-
stört, skriven på vers.
Flyg Engelbert av Lena Arro. Kråkan 
Engelbert  kan inte flyga så han tar hjälp 
av det andra djuren i skogen.
Edvin och tokiga moster Gittan av 
Anna-Karin Eurelius. Gittan är Edvins 
favoritmoster! Hon är inte alls som 
andra mostrar. Gittan är som ett barn 
fast hon är vuxen.
En dag i prinsessan Viktorias liv av 
Petter Lidbeck. En varm och rolig 
berättelse om en flicka med Downs 
syndrom.
Full rulle, Tim! av Annica Lindgren. En 
bok där huvudpersonen är rullstolsbu-
ren. Men det är inte funktionshindret 
som är det centrala utan Tim och alla 
hans roliga äventyr.
Inte som alla andra av Per Nilsson är en 
liten berättelse om en pojke som vill 
veta om han är vanlig eller normal. 

Svar: Det finns inget enkelt sätt.
Alla bolag har olika begränsning-

ar för vissa typer av medfödda 
sjukdomar som upptäcks vid 
födseln eller senare.

De är listade i respektive villkor. 
Hos flera försäkringsbolag finns 
möjlighet att teckna tilläggsförsäk-
ringar till den individuella barnför-
säkringen som ger visst skydd även 
för de sjukdomar som normalt inte 
omfattas av grundskyddet. Tilläggs-
försäkringarna faller ut med ett visst 
belopp om man  erhåller vårdnads-
bidrag på minst 25 procent från 
Försäkringskassan.

Förutom att neka försäkring för 
sjukdomar som anses medfödda så 
nekar försäkringsbolag i dessa fall 
överhuvudtaget sjukförsäkring för 
att de anser att även senare upp-
komna sjukdomar och skador kan 
vara en följd av grundsjukdomen 
och det är då svårt att skilja ut vad 
som beror på vad. Enstaka bolag gör 
undantag för vissa uppkomna 
sjukdomar som exempelvis cancer 
som då kan omfattas.  

Olycksfallsförsäkring går bra att 
teckna hos de flesta försäkringsbo-
lag  och de fungerar fullt ut utan 
premieförhöjning eller inskränk-
ningar.

 
En förälder som är fackligt ansluten 
kan kontakta sitt fackförbund för att 
höra om de erbjuder gruppbarnför-
säkringar. Dessa tecknas utan 
hälsoprövning. Barnet får inte heller 
här ersättning för den sjukdom eller 
skada som man har med sig in i 
försäkringen men man kan få 
ersättning för andra sjukdomar. 
Dock ingår inte ekonomisk invalidi-
tet eftersom grundsjukdomen  eller 

-skadan i sig anses medföra en 
arbetsoförmåga som vuxen. 
Gruppbarnförsäkring innehåller 
också olycksfallsförsäkring.

Några goda råd:
■ Hör med olika försäkringsbolag 
och jämför villkoren noga innan ni 
tecknar barnförsäkring. Det finns 
även bra jämförelsesidor på nätet. 
■ Tänk på att kommunernas 
skolförsäkringar endast gäller vid 
olycksfallskador och att de ibland 
enbart gäller under verksamheten 
och inte hela dygnet. Kontrollera 
med din kommun vad som gäller. 
■ Tänk på att villkor och omfatt-
ning kan förändras vid huvudförfal-
lodagarna så läs alltid igenom nya 
försäkringshandlingar noga.
■ Vid byte av försäkring, säg inte 
upp en befintlig försäkring innan du 
fått en ny beviljad.
■ Tänk på att det kan vara viktigt 
att utnyttja rätten att teckna 
fortsättningsförsäkring, utan 
hälsoprövning, när barnförsäkring-
en ska övergå till vuxenförsäkring. 
Kontrollera vad som gäller på ditt 
försäkringsbolag angående när detta 
sker. 
■ Tänk på att behålla försäkringen 
om barnet exempelvis haft anorexi/
bulimi då det kan, oavsett om 
barnet är friskförklarat, vara väldigt 
svårt att få en ny försäkring beviljad. 

 Lars Robert-
 son och 
 Marie Nils-
 son arbetar 
 som person-
 skaderegle-
rare och ombud på Aj personskador, 
svarar här på frågan.

Fråga: Hur gör jag enklast för att hitta 
rätt barnförsäkring för just mitt barn?

För att hitta bäst barnförsäkring måste man jämföra villkoren noga. Foto: Istock
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lir ditt barn lätt oroligt, 
har det svårt att följa 
regler eller att koncen-
trera sig? Eller tycker du 
dig märka att ditt barn 
har problem med att 

hantera orättvisor? 
Att ett barn tycker någonting är svårt 

är varken onaturligt eller konstigt. 
Snarare är det bra att ibland stöta på hin-
der. Att tampas med svårigheter kan öka 
såväl kreativiteten som problemlös-
ningsförmågan vilket stärker barnets 
självkänsla. Ibland kan dock svårigheter-
na bli hämmande.

– Om man märker att barnets svårig-
heter blir ett hinder i vardagen, som på-
verkar barnet eller familjen negativt, kan 
det vara bra att söka professionell hjälp, 
säger Maria Elmfeldt Öhrskog, KBT-
psykolog som tillsammans med två kol-
legor driver Inside Team i Stockholm.

KBT är en terapiform som visat sig fung-
era mycket väl för barn och ungdomar 
med neuropsykiatriska svårigheter, som 
ADHD, autism och Asperger syndrom, 
men också för dem som lider av till ex-
empel oro, depression, social fobi eller 
tvång. Behandlingen kan även användas 
inom områden som förebyggande psy-
kisk ohälsa, klassrumsproblematik och 
inlärningssvårigheter.

Kort förklarat är KBT en behand-
lingsform som utgår från kognitiva teo-
rier, som beskriver hur våra tankar på-
verkar oss, samt inlärningspsykologiska 
principer för hur ett beteende uppkom-
mer och fortsätter. Utmärkande för KBT 
är att tonvikten i behandlingen ligger på 
samspelet mellan individen och omgiv-
ningen här och nu. Inget grävande i det 

förflutna med andra ord. En KBT-be-
handling av ett barn går dock inte riktigt 
till på samma sätt som om patienten är 
en vuxen person.

– När det gäller vuxna handlar det 
mycket om att förändra tankemönster. 
Behandlingen av barn är betydligt mer 
beteendeinriktad, med fokus på det bar-
net faktiskt gör. Ju yngre barnet är desto 
större del av behandlingen läggs på bete-
endet. När det gäller barn och ungdo-
mar är det också viktigt att jobba med 
föräldrar och skola. Ända upp till tonår-
en sker en stor del av behandlingen via 
handledning och stöd till föräldrar och 
skola. Deras medverkan är betydelsefull 
ända tills ungdomarna flyttar hem ifrån, 
säger Maria Elmfeldt Öhrskog. 

Ett första steg i en KBT-behandling 
inne bär att terapeuten gör en funktio-
nell beteendeanalys. Det innebär att hon 
eller han utgår från problembeteendet 
och metodiskt skapar hypoteser om vad 
som utlöser det och vilken funktion det 
fyller för barnet, med andra ord, varför 
det finns kvar. 

Utifrån denna analys beslutar sedan 
terapeuten om lämpliga insatser. Insat ser-

na kan bli väldigt olika, beroende på om 
hypotesen är att beteendet i huvudsak är 
en följd av en viss situation eller om det är 
styrt av vilken konsekvens det får eller är 
en samverkan av båda. Om ett barn till 
exempel inte vill gå till skolan kan det fin-
nas en rad olika orsaker till det. 

Beror det på att det finns för få lärare 
för att stödja och sätta gränser för bar-
nen och klimatet därför är mycket hårt? 
Är barnet utsatt av någon annan elev? 
Kanske tycker barnet att skolan är tråkig 
och har det hellre skönt hemma med tv 
och dataspel? Eller handlar det om att 
barnet skulle fungera bättre i en mer 
strukturerad miljö? Har barnet svårig-
heter med uppmärksamhet och impulsi-
vitet och behöver mycket vuxenstöd? 

– Dessa frågor visar hur viktigt det är 
att försöka förstå hur ett beteende upp-
står och vilken funktion det har. Ett och 
samma beteende kan fylla helt olika funk-
tioner och det är dessa man försöker för-
stå för att kunna sätta in fungerande be-
handling, säger Maria Elmfeldt Öhrskog. 

I ovanstående exempel dyker tre centra-
la begrepp inom KBT upp; situation, be-
teende och konsekvens. Situation är alla 
de förhållanden som föregår ett visst be-
teende, till exempel tid, plats, lugn eller 
rörig miljö, har barnet befunnit sig i en 
konfliktsituation etcetera. Beteende är 
det som barnet gör som en följd av situa-
tionen och kan bestå av tankar, känslor, 
fysiska reaktioner samt det faktiska bete-
endet. Det sistnämnda begreppet, konse-
kvens, är det som händer efter ett bete-
ende och som påverkar sannolikheten 
för om beteendet ska fortsätta eller avta. 
Dessa begrepp använder terapeuten som 
utgångspunkt när hon eller han skapar 
olika hypoteser att jobba med.

I KBT utgår man från att alla beteenden 
som lönar sig för barnet kommer att 

Text: Helen Adolfson
info@faktapress.se

B

”Om man som 
förälder hämtar ett 
barn som försöker 
sova borta, men 
blivit oroligt,  ringer 
och vill komma hem, 
försvinner barnets oro 
för stunden men ökar 
på  längre sikt.” 

Så kan du hjälpa ditt barn  
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fortsätta eller öka i omfattning, medan 
beteende som inte får någon uppmärk-
samhet avtar eller upphör. Det gäller 
därför att berömma goda insatser och 
ignorera ”dåliga” beteenden.

– I vissa situationer är det självklart 
befogat att säga till barnet om det upp-
för sig illa. Avvägningen är dock att till-
sägelsen inte får en funktion av upp-
märksamhet som stimulerar barnet att 
fortsätta med beteendet.

För att ett beteende ska kvarstå eller 
försvinna kan terapeuten föreslå att man 

tillsätter eller tar bort så kallade förstär-
kare. En förstärkare kan vara en konse-
kvens som delas ut när barnet gjort nå-
got bra. Det ska då vara något som bar-
net upplever som positivt, exempelvis 
beröm eller en glass. Det kan också vara 
en konsekvens som gör att barnet slip-
per ifrån något som det upplever som 
obehagligt, till exempel att sova borta. 

– Om man som förälder hämtar ett 
barn som försöker sova borta, men blivit 
oroligt, ringer och vill komma hem, för-
svinner barnets oro för stunden men 

ökar på längre sikt. Det är därför viktigt 
att man hjälper barnet att övervinna sin 
rädsla. I det här fallet kan man berätta 
för de vuxna där barnet ska sova att bar-
net kan bli oroligt och låta dem hantera 
situationen. Det är mycket bättre för 
barnet att komma hem och ha lyckats 
trots att det var jobbigt.   

Som terapeut gäller det alltså att ta re-
da på hur ett beteende har uppkommit 
och fortsatt, om det ska fortgå eller 
elimineras och vilka förstärkare som 
behöver tillsättas eller tas bort. 

 till rätt beteende

Det är viktigt att föräldrar hjälper sitt barn att övervinna rädslor, till exempel den som kan infinna sig när ett barn sover borta.
 Foto: Photos.com
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Ibland räcker det emellertid inte 
med beröm och uppmärksamhet 

för att förändra ett beteende. En väg kan 
då vara att införa ett belöningssystem. Ett 
sådant ska alltid utgå från några utvalda 
och konkreta beteenden som behöver 
förändras. Belöningarna ges med olika 
tidsintervall beroende på om barnet be-
höver belöningar ofta eller klarar av att 
det går längre tid mellan att premierna 
delas ut. 

Inom KBT använder man sig av en rad 
konkreta, väl beprövade metoder och 
strategier och det finns olika hjälpmedel 
att tillgå. Det finns också gott om forsk-
ningsresultat att ta del av. Men oavsett 
vilka metoder och strategier man tilläm-
par eller vilka hjälpmedel man använ-
der; det viktigaste av allt är att man ger 
barnet positiv uppmärksamhet.

– Beröm och positiv uppmärksamhet 
för det som barnet gör bra kan inte över-
skattas och är själva grundbulten i kon-
takten med barnet, säger Maria Elmfeldt 
Öhrskog.

Hon understryker att det gäller alla 
barn, men att det för barn med särskilda 
behov, som ofta möter fler motgångar, 
får mycket kritik och vanligtvis upplever 
fler misslyckanden, är extra viktigt. 

Samtidigt höjer hon ett varnade fing-
er och menar att man som förälder inte 
ska ställa orimligt höga krav på sig själv. 
Ibland gör man fel och orkar inte tänka 
på vilka konsekvenser det får. Det bästa 
man kan göra då är att analysera vad 
som inte var bra och göra på ett annat 
sätt nästa gång. Man ska heller inte dra 
sig för att be barnet om ursäkt och för-
klara att man gjorde fel. Då lär man bar-
net att alla kan göra dumma saker, men 
det går att prata om dem, be om ursäkt 
och bli förlåten.

Vad är KBT?
Kognitiv beteendeterapi (KBT) är en be-
handlingsform som utgår från kognitiva 
teorier samt inlärningspsykologi, där 
tonvikten ligger på samspelet mellan in-
dividen och omgivningen här och nu. 
Kognitiva teorier beskriver hur våra tan-
kar påverkar vad vi känner och gör och 
beteendeterapi bygger på inlärningspsy-
kologiska principer för hur ett beteende 
uppkommer och vidmakthålls. Begrep-
pet beteende inom KBT är brett och in-
kluderar såväl kroppens fysiologiska re-
aktioner, tankar, känslor som det obser-
verbara beteendet. Vilken av dessa delar 
man fokuserar på i behandlingen ser oli-
ka ut, men generellt kan man säga att då 

man arbetar med barn ligger 
betoningen på vad barnet gör. 
Man utgår från beteendet och 
försöker förstå i vilka situatio-
ner det uppkommer och varför 
det finns kvar.

Hur länge har KBT 
funnits som terapiform?
KBT växte fram på 1950-talet, men 
fick sitt vetenskapliga genombrott på 
1970-talet tack vare en studie av psyko-
analytikern Aaron Beck. Tera pi formen 
kom till Sverige på 1980-talet och blev 
allmänt känd på 1990-talet. Under 2000-
talet har den fått ett rejält uppsving och 
idag är efterfrågan större än antalet tera-
peuter.

Fungerar KBT?
När man jämfört behandlingsresultat av 
kognitivt beteendeterapeutiska metoder 
med andra terapimetoder har man van-
ligtvis noterat bättre resultat för KBT. 
Faktum är att KBT inte inom något om-
råde fått sämre resultat än andra psyko-
terapeutiska insatser.

Var kan man hitta en psykolog 
med KBT-inriktning?
På Beteende Terapeutiska Föreningens 
hemsida, kbt.nu, finns en förteckning 
över terapeuter. Man kan gå in och söka i 
sitt län. Via sökmotorerna, till exempel 
eniro.se och google.se kan man också sö-
ka efter en terapeut med KBT-inriktning. 
Även på vissa BUP-mottagningar finns 
terapeuter med KBT-inriktning.

Hur ska man veta vem 
man ska välja?
Om det är möjligt, gå gärna på rekom-
mendationer. Gör lite efterforskning via 
skola, förskola, bekanta osv. Det är också 
bra att vara lite kritisk. Ta inte första bästa 
du hittar på internet. Läs och jämför. Vad 
är det de jobbar med? Kan de det specifi-
ka område som du är intresserad av? När 
du hittat någon som verkar lämplig, gå då 
på ett första samtal och känn efter? Är det 
här en person du känner dig trygg med? 
Stämmer personkemin?

Var inte rädd för att tacka nej till fort-
satt samarbete om det inte känns bra. 

Är det långa väntetider?
Det kan variera, men vanligen får man en 
tid inom några veckor.

Finns det KBT-psykologer 
i hela Sverige?
Det gör det, men den övervägande delen 
finns i storstäderna. På www.kbt.nu kan 

du se var det finns en psykolog nära dig.

Vad ska man tänka på inför 
första mötet?
Känn efter om terapeuten inger förtro-
ende. Var också beredd på att ge de för-
slag som terapeuten en chans, även om 
du tycker att du provat samma sak tidi-
gare utan framgång.

Hur lång tid tar det innan 
behandlingen får effekt?
Det är olika beroende på problematik. 
Generellt sett kan man säga att behand-
lingen brukar få stor effekt på kort tid, i 
synnerhet om såväl barnet/ungdomen 
som föräldrar och skola använder de 
metoder som terapeuten föreslår. 

Kan en KBT-psykolog göra en 
utredning av mitt barn?
Ja, om psykologen arbetar med utred-
ningar. Kostnaden för ett besök hos KBT-
psykolog varierar men räkna med 1 000 
kronor per timme.

Vad skiljer KBT från andra 
behandlingsmetoder?
Att man arbetar med konkreta verktyg 
för att förändra ett beteende samt att man 
använder sig av tillämpad beteendeanalys 
för att försöka förstå varför ett beteende 
uppstår och finns kvar. KBT-terapeuter 
utgår från evidensbaserad behandling 
som bygger på klinisk forskning. 

Hur vet man om KBT är rätt 
behandlingsmetod?
Läs böcker och sök fakta på internet. 

Fortsättning från föregående sida

frågor & svar

Lär dig 
använda rätt 
strategier och 
metoder för vardagen.
Foto: Photos.com
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Ring gärna och prata med en terapeut 
som arbetar KBT-inriktat och känn efter 
om det känns rätt för ditt barn. Man kan 
också prata med en skolpsykolog, men 
då ha i åtanke att olika psykologer kan 
företräda olika inriktningar

Vad ska man göra om terapeu-
ten föreslår precis det man re-
dan har provat utan framgång?

Om en åtgärd inte fungerat beror det ofta 
på att man inte varit uthållig och försökt 
tillräckligt länge. Det kan också bero på 
att man inte varit konsekvent, även om 
man trott sig vara det. Det finns också 
många situationer där man som förälder 
inte tänker på hur man agerar. Med hjälp 
utifrån kan det vara lättare att analysera 
sin situation och få ett bredare perspektiv 
på sitt agerande. 

Hur vanligt är det att man kombi-
nerar KBT med psykofarmaka?
Det beror på svårigheten. Det finns inget 
som hindrar att man använder psykofar-
maka. Man får helt enkelt göra en avväg-
ning mellan vinst och eventuella biverk-
ningar. Rent generellt kan man dock säga 
att man är mer restriktiv när det gäller 
barn än när det gäller ungdomar och mer 
restriktiv när det gäller ungdomar än vux-
na. Om en tonåring är deprimerad, kan 
psykofarmaka vara en väg till att skapa 
förutsättningar för att påbörja en be-
handling. Blir det aktuellt att prova psy-
kofarmaka bör terapeuten och läkaren 
tillsammans hitta ett upplägg som är bra.

Vad är tillämpad beteendeanalys?
Beteendeanalys innebär att man noggrant 

och metodiskt studerar ett be-
teende för att skapa hypoteser 
kring vad som utlöser det och 
vilken konsekvens beteendet 
får för barnet. Utifrån beteen-
deanalysen beslutar man om 

lämpliga behandlingsinsatser.

Situation, beteende och 
konsekvens är begrepp 

som ständigt återkommer 
inom KBT. Vad står de för?

Situation: Under situation beskrivs alla 
faktorer som föregår ett visst beteende. 
När: Var det på morgonen, eftermidda-
gen eller kvällen? Var: Hemma, i skolan, 
på gympan eller kanske rasten? Typ av 
miljö: Lugnt, rörigt eller en situation 
kopplat till krav eller prestation? Fanns 
det några andra närvarande? Vad var det 
som satte igång reaktionen? Var det i 
samband med en tillsägelse från en vux-
en? Var det en situation som barnet kan 
ha uppfattat som orättvist? Kan det vara 
något som barnet sett, tänkt eller känt i 
den specifika situationen. Miljö faktorer 
kan också tendera att öka risken för att 
barnet ska reagera i en viss situation. Det 
kan vara att barnet inte har sovit orden-
ligt på natten, är trött efter skolan och 
fritidsaktiviteter, att det inte har ätit 
lunch har en låg blodsockerhalt eller att 
det känner sig nedstämt. Det kan också 
handla om att barnet är impulsivt eller 
har svårt att hantera en rörig och ostruk-
turerad miljö.

Beteende: Beteende är det som barnet 
gör som en följd av situationen. Som ti-
digare nämndes kan beteendet bestå av 
tankar, känslor, fysiologiska effekter 
samt det observerbara beteendet. 

Konsekvens: Konsekvens är det som 
händer efter ett beteende och som på-
verkar sannolikheten för att beteendet 
ska fortsätta eller avta. Till exempel att få 
beröm för något man gjort eller slippa 
ifrån något som känns jobbigt eller obe-
hagligt. För att ett beteende ska fortsätta 
behöver det uppfylla en funktion för in-
dividen. En konsekvens som ”lönar sig” 
ökar sannolikheten att beteendet ska 
fortsätta, medan en konsekvens som inte 
har någon effekt minskar sannolikheten 
för att beteendet ska fortgå.

Exempel: Lukas ska ha matteprov, det 
gick inte bra på förra matteprovet och 
han har varit nervös i flera dagar. Läraren 
delar ut provet. (situation)

Lukas blir jättenervös och tänker: Jag 
klarar inte det här”.  Han låser sig och kan 
inte tänka…Han blir rastlös och börjar 
göra annat, sitter och ritar och kladdar på 
pappret och lämnar in provet utan att 
egentligen ha försökt. (beteende)

Efter provet säger Lukas till kompi-
sarna att han tyckte det var ett dåligt 
prov och att han inte hade någon lust att 
svara på frågorna. Hans självförtroende 
påverkas och han tycker att han är dålig i 
matte. Han lägger efterhand allt mindre 
tid på matten som han tycker är ”tråkig”. 
(konsekvens)

Vad är förstärkare?
En konsekvens som ökar sannolikheten 
för att ett visst beteende ska fortleva och/
eller öka i omfattning kallas förstärkare. 
En förstärkare kan vara en konsekvens 
som barnet gillar och som upplevs som 
något positivt, till exempel beröm, glass 
eller godis. Det kan också vara en konse-
kvens där barnet slipper ifrån något obe-
hagligt, till exempel krav eller en situa-
tion som väcker obehag eller ångest. ●

Läs mer
På www.kbt.nu 
finns mycket att 
läsa. I bokhan-
deln, hos nät-
bokhandlarna 
och på bibliote-
ket finns flera 
böcker som 
handlar om 
KBT. 

Helens och Marias bok om KBT
KBT har visat sig vara 
en effektiv metod för 
att åstadkomma 
önskade beteende-
förändringar hos barn 
med särskilda 
behov. Boken ”KBT 
och barn” beskriver 
hur man med hjälp av 
ett KBT-baserat 
förhållningssätt samt 

olika strategier och 
metoder kan hjälpa 
barn till ”rätt” 
beteende. Förutom 
handfasta och praktis-
ka tips på hur man kan 
hantera situationer 
som uppstår i vardagen 
finns även den grund-
läggande teorin 
förklarad.

Helen Adolfson – en redaktör som vill engagera
Helen Adolfson är sedan många år tidningsredaktör och journalist. Hon 
har skrivit artiklar och reportage om olika ämnen, till exempel om barn. 
Tillsammans med Maria Elmfeldt Öhrskog har hon också skrivit boken 
”KBT och barn”. Med sina texter vill Helen engagera och sprida kunskap.
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Jag har en svårt förstånds-
handikappad son som fyller 
20 år i höst, och har verkligen 
fått kämpa under de här 
åren, för att han ska få det 
han har rätt till enligt lagen.

För närvarande är allt 
relativt lugnt och någorlunda 
under kontroll; skönt...

Men så läser jag följande i 
Sydsvenska Dagbladet den 24 
augusti 2008.

Kävlinge kommun ligger 
bara fem minuters bilväg 
härifrån; jag bor i Skåne.

Jag blir så upprörd! Tänker 
på dessa stackars föräldrar, 
som har samma elände 
framför sig, som jag haft...

Det här kan ju omöjligt 
vara en rättvis dom! Men 
Kammarrätten prövar inte 
fallet...

Finns det verkligen ingen 
annan väg att gå?

Det här är väl i allra 
högsta grad diskriminering! 
Enligt lagen har man ju rätt 
att leva som anda, även om 
man råkar vara funktions-
hindrad!

Och man har ju inte för 

ett ögonblick tagit hänsyn till 
att det handlar om ett barn! 
Och det är man ju skyldig att 
göra enligt FN:s barnkonven-
tion...?

Känner inte alls föräldrar-
na eller barnet ifråga, men 
blir så ledsen och arg! 

Marika Jardert

Känns som en tillgång ibland att 
ha blivit en annorlunda förälder 
då man får veta så mycket om en 
tidigare okänd värld och träffa så 
många starka förebilder som har 
det på liknande sätt och kämpar 
sig igenom denna situation och 
ser glädjen av att ha fått ett 
underbart barn bland allt det 
svåra. Det var ett jättebra forum!

Deltagare på
Föräldrakraftdagarna

Tack för helt suveräna 
Föräldrakraftsdagar! Mycket att 
smälta och tänka över. Hoppas 
att dagar som dessa blir åter-
kommande.

Anneli

Vill berätta om en synnerligen omdömeslös 
seriestrip i Arbetarbladet den 27 aug. Serien är 
Nemi av Lisa Myhre. Det är tre rutor där en 
flamingo uppför sig tokigt. I ruta fyra tänker 
Nemi ”flamongo”. Jag funderar över vad 
tanken är? Jag förbjöd mina barn att kalla 
någon cp eller mongo och förklarade vad 
dessa handikapp var. Har själv en bror med 
Downs syndrom. Jag tog mycket illa vid mig 
med tanke på vad dessa barn redan får utstå. 
Nu är det tydligen även korrekt att publicera 
sådana skällsord och få betalt för det! 
Vedervärdigt.  

Mats Danielsson
Sandviken

Ledsen och arg

”Det kan inte vara 
en rättvis dom”

Sydsvenska Dagbladet 24 augusti 2008.

Omdömeslöst, Arbetarbladet!

WWW.FORALDRAKRAFT.SE
FÖLJ UTVECKLINGEN PÅ
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Kommentarer från 
www.foraldrakraft.se till 
webbnyheten ”Stockholm 
får hospice för barn i livets 
slutskede” 

Mycket bra! Hoppas det 
sprider sig till fler landsting. 

Jenny

Beundransvärt. Vilken 
otroligt bra idé. Beundrar er 
som arbetar med svårt sjuka 
barn. Allt stöd och all glädje 
som dessa barn och deras 
föräldrar kan få behövs 
säkert. De förtjänar all hjälp 
som är möjlig.

Anna

Äntligen. Detta har vi pratat 
om länge där jag jobbar 
inom särskolan. Vi har haft 

elever som pendlat mellan 
sjukhus, skola och hemmet. 
Jag tycker det är en rättighet 
som alla skall ha, ett värdigt 
slut.

Eva

Wow! Vilken fantastiskt bra 
idé! Detta är verkligen 
välkommet! Borde dock 
finnas i alla landsting, inte 

enbart Stockholms, men det 
är en bra början!

Charlottte

Äntligen. Detta har jag väntat 
på som sjuksköterska. Har 
arbetat på Kristallen som 
varit ett övergångsboende 
även för dessa barn och deras 
familjer. Arbetar nu på 
neonatalen och väntar med 

spänning på var detta 
hospice ska ligga och hoppas 
få jobb.

Jonna

Tips 
Du vet väl att du kan kom-
mentera Föräldrakraft-
artiklar direkt på 
www.foraldrakraft.se

Även små barn har rätt till ett värdigt slut
kommenterat ”Beundrar er som 

arbetar med svårt 
sjuka barn. Allt stöd 
och all glädje som 
dessa barn och 
deras föräldrar kan 
få  behövs säkert. De 
förtjänar all hjälp 
som är möjlig.” 

Nyhetsartikel på www.foraldrakraft.se
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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

Annonsörer i detta nummer:

A-Assistans Leimir AB...................................87
ABF ................................................................29
Anatomic SITT AB ........................................27
Apoteket AB ...................................................11
Asp-Center AB/Ungdomscenter AB .............39
Assistansia AB .........................................2-3, 90
Bellstasund Omsorger AB .............................87
BOSSE - Råd, Stöd & Kunskapscenter..........20
Carema Vård och omsorg AB ................. 34-35
Enigma Omsorg AB  .....................................20
EO-Funktion AB ...........................................16
Eskil Johanssons AB ......................................29
Föreningen Furuboda  ..................................23
Frösunda LSS AB ...........................................92
Gryning Vård AB ...........................................20
Handikappförbunden, HSO .........................89
Heldagsskolan Rullen AB ..............................87
Hjälpmedel i tiden .........................................42
Läkemedelsindustriföreningen, LIF .............91
Landskrona Vision ........................................25
Mättinge AB ..................................................86
McDonald’s ............................................. 14-15
Minicrosser AB ..............................................23
Misa ...............................................................20
Passal Västra Götaland AB ............................17
Permobil Autotech AB ..................................27
Riksförbundet Sällsynta diagnoser ...............89
Salbohedskolan .............................................22
Särnmark Assistans AB .................................16
Specialpedagogiska Skolmynd SPSM ..... 41, 21
Svenska Handikappidrottsförbundet ...........71
Tecknologen ..................................................21
UPAB Utvecklingspedagogik AB ....................9
Uri-Form AB .................................................17
Ågrenska ........................................................73

I nästa nummer av Föräldrakraft möter du 
Tomas Sjödin, författaren, pastorn och pappan, 
i en gripande intervju om att gå vidare i sitt liv. 
Föräldrakraft nr 6 utkommer den 5 december.

Nästa nummer: Tomas Sjödin

Ge bort en prenumeration 
i julklapp – se sidan 47!

NR 4 
2008
SEPTEMBER

54 KRinkl moms

Sören OlssonDu är perfekt 
som du är

”Det endajag gjordevar att ätafiskpinnaroch titta påAskungen”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”Chefsekonomvill ha ny politikSverigesbästa skolorDe fick pris – hur gick det sen?

Skrattet är tillbakaViktor fick vård i Kina

Sibel om 
sina första år:
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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

www.a-assistans.com

DU ÄR VIKTIG!

Låt stå!

LEIMIR AB

ASSISTANS

SYNS DU INTE SÅ FINNS DU INTE.
PÅ TORGET SYNS DU TILL LÅG KOSTNAD 
Modulannons, 1 modul, 92 x 61 mm: 3 000 kr
Modulannons, 2 moduler, 92 x 130 mm: 5 000 kr
Modulannons, 3 moduler, 92 x 183 mm: 7 000 kr
Modulannons, 4 moduler, 190 x 130 mm: 9 000 kr
(Priser exkl moms.) 
Beställ din modulannons genom ett mail till 
info@faktapress.se

telefon 0650-54 15 51

”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!
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 0805

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
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Ingen vill ha ”second 
best” säger Europas 
främste förkämpe för 
patienternas rättigheter. 

edan tre år för han talan för 
150 miljoner patienter i 
Europa, som ordförande för 

European Patient Forum, EPF. Nu har 
Anders Olauson fått ännu ett spän-
nande uppdrag, att representera 
patienterna i Socialstyrelsens helt nya 
insynsråd.

– Socialstyrelsens verksamhet är vik-
tig för alla patienter och deras anhöriga, 
säger Anders Olauson som annars mest 
är känd för sitt arbete för kompetens-
centret Ågrenska utanför Göteborg.

Det nya rådet har utsetts av regering-
en och här får Anders sällskap av Ylva 
Thörn, ordförande för Kommunal, 
Anna-Karin Eklund, ordförande för 
Vårdförbundet, Kenneth Johansson (c), 
socialutskottets ordförande, Eva Nilsson 
Bågenholm, ordförande för Läkar-
förbundet, Johan Lundqvist (mp) och 
Peter Seger, vd för Sophiahemmet. 

Vad gör Socialstyrelsens insynsråd?
– Vi har ingen formell makt men ska 

ha en dialog med generaldirektör Lars-
Erik Holm om vad Socialstyrelsen arbe-
tar med.

 
Varför har en svensk fått en så fram-
skjuten position som ordförande för 
den europeiska patientorganisationen?

–I Sverige har vi en tradition att arbe-
ta utifrån patientperspektivet. Vi ligger 
långt framme när det gäller att samver-
ka.

 
Vad ser du för nya möjligheter med 
uppdrag i insynsrådet?

– Att söka förståelse för ett ökat infly-
tande för patienterna inom all hälso- 
och sjukvård. Men innan jag kan ge någ-
ra exempel måste jag se hur rådet kom-
mer att arbeta.

 
Vilka är utmaningarna?

– Patienters ökade mobilitet och nya 

möjligheter till gränsöverskridande vård. 
Nya forskningsresultet. Krav på delak-
tighet. Patienten vill ha det bästa som 
finns så nära där han eller hon bor som 
möjligt. Ingen vill ha second best.

– Vilka utmaningar som finns för 
Socialstyrelsen vet jag inte än. Jag är helt 
öppen och ödmjuk inför frågorna. Den 
enda agenda jag har med mig är att få in 
patientens perspektiv.

 
Blir du en slagskämpe för patienterna?

– Kampviljan har aldrig fattats och 
har aldrig mattats sedan jag började ar-
beta med Ågrenska för 20 år sedan. Den 
kommer inte att börja avta förrän vi får 
ett jämlikt samhälle.

Går utvecklingen åt rätt håll?
– Det poppar upp många nya saker 

som gör samhället mer mångfasetterat 
och komplext men sammantaget har vi 
en utveckling mot en mycket större jäm-
likhet.

 
Vad är det som driver dig att arbeta så 
hårt med dessa frågor?

– Så länge familjer som får barn med 
funktionsnedsättningar åker ur syste-
met, så länge drivs jag. Det får inte vara 
så att man får sämre livsvillkor för att 
man blir oförmögen att själv ta strid.

 
Ditt engagemang började med Ågren-
ska för 20 år sedan. Vad var det som fick 
igång det?

– Jag växte upp i ett hem där det var na-
turligt att diskutera mänskliga rättigheter. 
Min pappa var mycket politiskt engagerad 
och mamma var engagerad i kvinnoför-
bund och internationella frågor. Då tyckte 
jag det var tråkigt, men nu känner jag en 
enorm respekt för mina föräldrar och att 
de levde efter sin värdegrund.

– När jag studerade var jag assistent åt 
en kille och han lärde mig grunderna om 
hur det är att leva med ett livslångt bero-
ende av samhällets insatser. Senare, när 
jag arbetade som konsult inom företags-
hälsovård, såg jag en amerikansk såp-
opera om en flicka på ett barnhem och 
den såpoperan tog mig djupt.

 
Vilka är dina bästa informationskällor 
för att hålla koll på utvecklingen?

– Det är familjerna som har barn med 
funktionsnedsättningar och de unga själ-
va. När jag är på Ågrenska missar jag 
aldrig chansen att lyssna på vad de tyck-
er. Min uppdragsgivare är fortfarande 
killen som 1978 lärde mig hur det är att 
ha ett kroniskt sjukdomstillstånd. ●

Anders Olauson 
Med 150 miljoner patienter bakom sig

Text: Valter Bengtsson
valter.bengtsson@faktapress.se

S

   

ÅLDER: 58.

BOR: I Mölndal och Fegen.

FAMILJ: Särbo, en dotter.

INTRESSEN: Mitt arbete.   

ANDRA UPPDRAG: Styrelseledamot i 

Eurordis (europeisk organisation för

35 miljoner europeer med sällsynta 

diagnoser). Ordförande för Ågrenska, 

kompetenscenter för sällsynta diagnoser.

DOLD TALANG: Spelar gitarr och har varit 

trubadur. Har en outgiven diktsamling i 

byrålådan.

TECKNAD FAVORITSERIE: Kalle och Hobbe.

Anders Olauson

”Min uppdragsgivare 
är killen som för 30 år 
sedan lärde mig hur det 
är att ha ett kroniskt 
sjukdomstillstånd.”
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Människor med sällsynta diagnoser har ett 
stort behov av att träffa andra i liknande 
situation. Men samhällets ekonomiska stöd 
till föreningslivet fungerar inte för de 
sällsynta diagnosgruppernas föreningar. 
Det vill vi göra något åt! 

Gemenskap och erfarenhetsutbyte med andra 
som har samma diagnos är oerhört betydelse-
fullt. Orsaken är att den som 
har en sällsynt diagnos lever 
med att vara annorlunda, 
genom att ha något som 
ingen i omgivning känner till. 
Med ”omgivningen” menar 
jag  både professionen, d.v.s. 
yrkesgrupper som behand-
lar eller ger insatser, och den 
enskildes sociala nätverk. 

En förening för diagnosen 
ger tillfällen att möta andra i 
samma situation. Dessa 
möten är värdefulla! Där kan de som har 
sällsynta diagnoser uppleva gruppgemenskap, 
utbyta erfarenheter samt förmedla kunskap till 
varandra om diagnosen, stödformer och 
vårdgivare. 

Att få träffa andra man känner samhörighet 
med i en förening är en självklarhet i många 

sammanhang. Men samhällets ekonomiska 
stöd till föreningslivet fungerar inte för 
föreningarna som verkar för sällsynta diagno-
ser. Orsaken är att föreningsstödet är baserat 
på lokal och regional verksamhet; medan de 
som har en viss sällsynt diagnos bor spridda 
över hela landet. Medlemsunderlaget inom de 
enskilda diagnosföreningarna räcker inte för 
lokala och regionala avdelningar. Följaktligen 

kan de rikstäckande 
föreningarna för 
sällsynta diagnos-
grupper inte få 
finansiellt stöd från 
kommuner och 
landsting.

När en grupp som 
har ett gemensamt 
intresse av att träffas, 
även om de bor i olika 
delar av landet, finns 
inga ekonomiska 

stödsystem. När gruppen är bosatt från Kiruna 
till Ystad är följden att det blir dyrt och 
komplicerat att arrangera medlemsträffar.

Självklart är mötesplatser på Internet 
värdefulla. Men Internetmöten ersätter inte 
verkliga möten mellan människor, något som 
en förening kan erbjuda.

I dag är diagnosföreningarnas verksamhet 
helt beroende av fondmedel. Följden är att det 
inom den egna organisationen måste finnas de 
som vet hur man söker fondmedel. Ytterligare 
en komplikation är att även fonder ofta är 
avsedda för föreningar inom ett geografiskt 
område.

Ofta går verksamheten ner på sparlåga, eller i 
värsta fall upphör den helt, om någon central 
person lämnar föreningsarbetet. Vi anser att 
förändringar i de ekonomiska föreningsstöd-
systemen är nödvändiga för att människor som 
har sällsynta diagnoser ska ha tillgång till ett 
väl fungerande föreningsliv. 

Detta är en ytterst angelägen fråga som 
vårt förbund vill synliggöra.

Elisabeth Wallenius
Förbundsordförande 
i Riksförbundet 
Sällsynta diagnoser

Ge ekonomiskt stöd till föreningar för sällsynta diagnoser!

 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

På riksförbundets medlemsmöten 
träffas företrädare för många sällsynta 
diagnosgrupper. Bilden från årsmötet 
1 mars 2008.

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

FK_0805_s88-89_hetluft_v01.indd   89FK_0805_s88-89_hetluft_v01.indd   89 08-10-04   16.25.0608-10-04   16.25.06



90 FÖRÄLDRAKRAFT # 5, 2007

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. 
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Personlig assistans är så mycket mer än en per-
sonlig assistent. Många delar ska falla på plats 

för att du ska nå en lösning som passar just dig, 
och det är inte alltid enkelt att klara på egen hand. 
När vi möter människor märker vi exempelvis att 
många inte har det antal assistanstimmar de borde 
ha. Många föräldrar till funktionshindrade barn 
som idag har vårdbidrag känner heller inte till att 
de har rätt till personlig assistans och vilken ökad 
livskvalitet detta kan ge för både föräldrar och 
barn. Det vill vi ändra på. 

Till din hjälp har vi därför 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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Alla som använder Internet idag har tillgång till 
mängder av information som kan besvara frågor 
om hälso- och sjukvård. Sökmotorer söker brett 
och erbjuder oftast långa listor med dokument från 
en mängd källor. Det är viktigt att du kritiskt gran-
skar informationen och bl a tar reda på vem eller 
vilka som står bakom webbsidan samt om texten är 
aktuell. Det är först då du kan göra din bedömning 
av materialets trovärdighet.
Läkemedelsföretagen inom LIF följer idag ”Reg-
ler för läkemedelsinformation”, ett etablerat etiskt 
regelverk för information om läkemedel. Läke-  
medelsbranschen har tagit ytterligare ett steg mot 
tryggare informationssökning på nätet genom en 

egen kvalitetsmärkning. LIFs kvalitetsmärke står 
för att informationen på läkemedelsföretagets 
webbsida är balanserad, saklig och aktuell. Att reg-
lerna efterföljs övervakas fortlöpande av läkeme-
delsindustrins oberoende granskningsinstanser.

Titta efter symbolen nästa gång du söker informa-
tion – det handlar om din trygghet på nätet!

Läkemedelsindustriföreningen, LIF, är branschföreningen 
för forskande läkemedelsföretag verksamma i Sverige. LIF 
har drygt 60 medlemsföretag vilka står som tillverkare för 
ca 90% av alla läkemedel som säljs i Sverige. Läs mer om 
företagen och LIFs kvalitetsmärke på www.lif.se.

Det handlar om din 
trygghet på nätet

Läkemedelsindustriföreningens Service AB/The Swedish Association of the Pharmaceutical Industry AB
Box 17608, SE -118 92 Stockholm, Tel +46 8 462 37 00 Fax +46 8 462 02 92

E-mail info@lif.se   www.lif.se   www.fass.se

FK_0805_s90-91.indd   91FK_0805_s90-91.indd   91 08-10-03   09.00.0108-10-03   09.00.01



Returadress: 

FaktaPress AB

Backebogatan 3

129 40  Hägersten

B-POSTTIDNING

FK_0805_s92_baksidan.indd   92FK_0805_s92_baksidan.indd   92 08-10-03   08.59.3608-10-03   08.59.36




