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Vi tillåter oss att 
njuta av livet igen

Lotta och Tomas Sjödin gläds åt 
den familj som är kvar efter att 

två söner gått bort.

GUIDE: FOLKHÖGSKOLOR FÖR DIG

Sören Olsson
När barn 
spelar vuxna 
har de inte tid

En bluff?
Därför blev 
det ingen 
skola för alla

Unik rapport
Så kan 
fler jobb gå till 
de mest utsatta 

Bakläxa
Små barn har 
också rätt 
till assistans
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Det är fikastund hemma hos 
familjen Ploog för Stefan, 
mamma Ingela, pappa Conny 
och längst till vänster 
Lisa Pagling, en av 
Assistansias jurister.

>> HELA DETTA UPPSLAG ÄR ANNONS <<
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Assistansia AB 
Telefon: 020-30 31 00. 
Kontor i Örebro (huvudkontor), 
Stockholm, Göteborg och Malmö. 
E-postadress: info@assistansia.se
Hemsida: www.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 verksamhet över hela landet.

35 timmar i veckan 
har förändrat livet för 
hela familjen

Liljedal C
om

m
unication A

B
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hrister P
öhner

När Stefan fick Personlig assistans förändrades livet för hela 
familjen Ploog i Vikarbyn.

Tidigare har de pusslat ihop vardagen på egen hand och haft 
assistans två kvällar i veckan. Under en period arbetade pappa 
Conny deltid för att kunna vara hemma mer med Stefan som är 
förståndshandikappad, har motoriska störningar och svårigheter 
med talet. Det var ingen hållbar lösning på lång sikt. 
– Vi hörde talas om Assistansia, bjöd in dem till ett föräldra-
möte – och på den vägen är det, berättar mamma Ingela.

En av Assistansias jurister hjälpte till med ansökan och i dag 
har Stefan Personlig assistans 35 timmar i veckan. Det är en 
förändring som bidragit till ökad livskvalitet för Stefan, hans 
storebror och föräldrar. 
– Tidigare var Stefans dagar 
långa och han var trött och 
irriterad på kvällarna. Det 
påverkade hela familjen. Nu 
blir han hämtad på fritids 
av sin personliga assistent 
och kommer hem pigg och 
glad varje dag, berättar 
Ingela.

Snart väntar gymnasie-
studier i Rättvik, ungefär 
en mil hemifrån. Då känns 
det tryggt med en personlig 
assistent som stöd i var-
dagen och som bidrar till 
att Stefan kan leva ett mer 
självständigt liv. 

Både Stefan och pappa Conny gillar 
bilar och motorer och de åker på 
många biltävlingar tillsammans. 
Här visar Stefan några fartvidunder 
för Lisa på Assistansia.
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28 Ett nytt kapitel i livet har påbörjats av Tomas 
Sjödin. Idag känns vardagen nästan för enkel. 

”Man ser fördelarna och man inser att det är okej att njuta 
av livet igen.” Men han kämpar ännu med sorgen efter att 
ha förlorat sönerna   Karl-Petter och Ludvig i obotlig 
hjärnsjukdom.

Stina Sellin skidar och snackar

77 Stina Sellin tog plats i 
skidlandslaget redan som 

14-åring. Nu är hon 20 år, tränar 
mer än 600 timmar om året, 
hoppas på fler världscupmedaljer 
– samt åker runt till femteklassare 
i Örnsköldsvik och berättar om 
sitt liv som idrottare och möjlig-
heterna att hitta en idrott som 
passar just dig.

Vann Du Sörens nya bok?
                  Kolla på sidan 76.

4 FÖRÄLDRAKRAFT # 6, 2008

Världens största vintersporttävling
80 2009 är något av ett mellanår för vintersporterna. 

Än så länge, bör man kanske tillägga. Från och med 
nästa år arrangerar Svenska handikappidrottsförbundet 
tillsammans med lokala föreningar Paralympic Winter 
World Cup, världens största vintersporttävling.

Tomten, jag vill ha en dator
68 Bästa julklappen hittills – den kom 

”Hjälpis” hem till Elin med redan i 
november. En Mytobii-dator med ögonstyrning. 
”Jag blev superglad när de sa att jag fick behålla 
datorn”, berättar Elin på sidorna 68–74 där vi 
också tipsar om många fler julklappar.
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Tomas Sjödin 
har påbörjat ett 
nytt kapitel i sitt liv

46 Föräldrakraft har intervjuat partier och fackförbund – hur ska 
ni skapa fler jobb för personer med funktionsnedsättningar? Läs 

vår rapport.

Små steg gör gott
41 Mikael Pettersson är stolt och glad över sitt 

jobb på Posten i Råcksta. Med hjälp av 
företaget Misa och ”de små stegens metodik” har 
Mikael fått chansen att ta ett stort kliv ut på arbets-
marknaden. 

Visioner om fler jobb
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88 Linda Forshaw, grundare 
av leksaksföretaget 

TomTom skriver en krönika om att 
”alla människor har rätt till ett 
underbart barn, men samhället har 
inte rätt att avgöra vem som är 
underbar”.
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hårt och målmedvetet med att 
anpassa skolan för alla elever 
med rörelsehinder, medan 
många ansvariga tydligen har 
haft helt andra ambitioner. 
Undra på att föräldrar och 
elever känner sig lurade. 

Att prata om att det är 
attityderna som behöver ändras 
håller inte. Skolrapporten visar 
tydligt att det mer handlar om 
brist på resurser både när det 
gäller pedagogiskt stöd, hjälp-
medel och anpassning av 
lokaler. Ska det verkligen 
behöva vara så att elever 
riskerar IG i betyg för att skolan 
inte är anpassad? Det behövs 
helt enkelt mer resurser för att 
skolan ska fungera för alla. 

2008 går mot sitt slut och 2009 
kommer med nya utmaningar. 
Vi ser framåt och redan i nr 1 
blir det stort fokus på somma-
rens kollo- och lägerverksam-
het. Skriv gärna och tipsa om 
bra sommarverksamheter. 
Vi kommer också att ha ett 
superaktuellt tema om person-
lig assistans.

Till dess – God Jul och Gott 
Nytt År!

Valter Bengtsson

Ska det 
verkligen 
behöva 
vara så 
att elever 
riskerar 
IG i betyg 
för att 
skolan 
inte är 
anpas-
sad?

”

Föräldrakrafts referensgrupp tipsar våra läsare: Vilken är årets bästa julklappsbok?

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, 

Rädda Barnen

B
ekymrad över lågkon-
junktur, uppsägningar 
och börsras? Självklart. 
Men det finns en 
positiv sida. Även om 

svenska politiker har begränsade 
möjligheter att påverka utveck-
lingen i stort skapar krisen 
möjligheter. En lågkonjunktur 
ett rätt tillfälle för Sverige att 
sätta fart på förverkligandet av 
Riksdagens beslut om att vårt 

land ska vara tillgäng-
ligt år 2010. 

När detta 
skrives 
väntar vi 
fortfarande 
på att 
regeringen 
ska föreslå en 

rad stimulansåtgärder för att 
motverka lågkonjunkturen – låt 
oss hoppas att man inser att 
detta är det perfekta tillfället att 
bygga bort hinder för tillgäng-
lighet.

Lågkonjunkturen är också 
rätt tid att satsa på att skapa nya 
arbetstillfällen för personer som 
har funktionsnedsättningar. 

När miljarderna ändå rullar 
för att bekämpa lågkonjunktu-
ren – se till att de gör mesta 
möjliga nytta och kommer de 
mest utsatta till godo.

Politiker som inte vet var man 
ska satsa kan läsa skolrapporten 
”Sär skild, särskiljd eller avskild” 
från bland annat Unga RBU:are. 
När den presenterades i 
Riksdagen nyligen blev jag, och 
många med mig, mycket 
förvånad över en uppgift. ”Vi 
har inte tyckt att skolor är 
offentliga lokaler”, nämnde 
kommunernas representant i ett 
inlägg i debatten. Underförstått: 
Vi har aldrig sett det som 
nödvändigt att göra skolornas 
lokaler tillgängliga för alla.

Avslöjandet är upprörande. 
Här har vi gått och trott att 
ansvariga myndigheter arbetat 
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Nu har vi chansen

Stig Carlsson, 

generalsekre-

terare Svenska 

Handikappid-

rottsförbundet

Anders Olauson: Den 
boken som jag nu 
efter valet i USA 
förespråkar är ”The 
Audacity of Hope” av 
Barack Obama. Det är 
viktigt att lära känna 
honom, och i denna 
bok framträder en 
person som jag tror 
att vi kommer att 
känna igen de när-

maste fyra åren.
Cecilia Kennerfalk: 
Tampas med tonårin-
gar – ungdomsutveck-
ling i familjeper-
spektiv.
Carl Leczinsky: Mei 
Wenti! Inga Problem! 
av Catarina Lillie-
höök. En personlig 
berättelse om hur det 
är att bo och leva i 

Kina idag. Man lär sig 
massor om dagens 
Kina. Boken är 
skriven med både 
humor och inlevelse. 
Janne Wallgren: 
”Fjärilen i glaskupan”, 
baserad på Jean-
Dominique Baubys 
memoarer. Boken är 
skriven med lätt hand 
trots ett tungt ämne.

Stig Carlsson:
Milleniumtrilogin av 
Stieg Larsson. Det är 
oundvikligt att 
”fastna” i handlingen 
och sträckläsa. Perfekt 
under jul- och 
nyårshelgerna! 
Carl Tunberg: ”Det 
finns ingen gräns” om 
simmaren Anders 
Olssons väg från 

vårdpaket till 
Paralympisk guldme-
daljör av Eva Wiklund  
och ”Nördsyndromet 
– allt du behöver veta 
om Aspergers syn-
drom” av Inger 
Jalakas. Som ung-
domsbok rekommen-
derar jag ”Spejarens 
lärling”  av John 
Flanagan.
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Min åsikt

# 2 2008 FÖRÄLDRAKRAFT MB

Ett eget boende på 
Häggviks Skolinternat är bra 

träning i självständighet.
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HÄR ÄR VI kraft

Hej, det är vi som gör Föräldrakraft!
Här svarar vi på frågan: Bästa tipset på bok som julklapp?

Lotta Appelqvist, annons-

ansvarig: En röd liten 

fågel i juletid – Fannie 

Flagg, finns i pocket.

Helen Adolfson, frilans-

reporter: Flyga drake av 

Khaled Hosseini. Både 

väldigt spännande och 

mycket intressant. Given 

sträckläsning.

Valter Bengtsson, ansvarig 

utgivare: Jag blev väldigt 

inspirerad av Jonas 

Helgessons Grabben i 

kuvösen bredvid.

Johan Hedenström, 

fotograf: Den besynerliga 

händelsen med hunden om 

natten av Mark Haddon. 

En härlig och rolig historia.

Sara Bengtsson, chef-

redaktör (har jobbat i 

sommar men varvar med 

studier).

Sören Olsson, krönikör:

Anteckningsbok. Det är den 

bästa bok som finns, för 

den är inte skriven ännu...

Annette Wallenius, 

kundtjänst: Millenium -

serien av Stieg Larsson, 

fantastisk läsning eller 

lyssning.

Mejla åsikter och tips 

till oss på

info@faktapress.se

Vinteridrott, sommarkollo och assistans. 
Kolla i nästa Föräldrakraft! 

Den 29 januari är vi tillbaka med nr 1, 2009. 

Vinteridrott och sommarkollo – i nästa nummer 
rullar Föräldrakraft igång 2009 
med massor av roliga tips och 
reportage om kul aktiviteter 
både nu i smällkalla vintern 
och våren och sommaren. 

Årets stora assistanstema 
ger dig reportage, intervjuer 
och senaste nytt om hur man 
får ut bästa möjliga assistans 
utifrån de regler som gäller 
idag och i framtiden. 

Hör gärna av dig med tips, 
synpunkter, debatt och egna 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.

Vi ses väl på webben? Besök oss på www.foraldrakraft.se 

Mikael Nyberg, reporter/

formgivare: Jag skrattade 

högt med barnen när vi 

läste Håkan Bråkans 

Skräck bok.

Katarina Nyberg, reporter: 

Alla Damernas detektiv-

byrå! Den senaste på 

svenska heter Lycka och 

ett par blå skor.

■ 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

Linda Forshaw, 

gäst krönikör: Älskar 

boken Kärlek i en tid av 

kolera av Gabriel García 

Márquez. 

Möt Lars Lööw, som berättar om sitt liv som ung pappa till Carl 
Fredrik, om tiden som jurist inom FUB och som Handikapp-
ombudsman, och varför någon måste ställa sig upp och på allvar 
utmana diskrimineringen av personer som har funktionsned-

sättningar.

Kom igång med

planeringen av 

sommarens kollo  och 

läger med Föräldrakraft nummer 1 som landar 

hos alla prenumeranter den 29 januari 2009.
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Inre Kraft ger valfrihet 
till hela Sverige.

Inre Kraft
Personlig Assistans

Inre Kraft är ett helägt Norrbottniskt företag där trygghet, omtanke och långsiktighet står i 
centrum. Vi sysselsätter ca 300 medarbetare som administreras till marknadens lägsta kost-tt
nader. Vi verkar för att skapa en bättre personlig assistans för både brukare och anställda. 
Kollektivavtal och aktiv utbildning ger trygghet till marknadens mest motiverade assistenter.

Inre Kraft i Norr AB          Vxl. 0921-66430          info@inrekraft.se          www.inrekraft.se

Inre Kraft har från starten 2002 erbjudit assistansalternativ med lite mer trygghet. Nu breddar vi 
utbudet med ytterligare en lösning, Inre Kraft Valfrihet, där just valfriheten avseende servicegrad, 
ekonomisk disposition och ansvar växer. Självklart erbjuder vi fortfarande den lösning som gör 
oss unika på marknaden, Inre Kraft Original. 

Inre Kraft Valfrihet – nya möjligheterInre Kraft Original – störst trygghet 

Inre Kraft förändrar assistansbranschen

Effektiv 
Administration

Bättre villkor
Högre löner

Mer motiverad 
assistans

Bättre stödinsatser 
till brukaren

w
w
w
.f
o
rm
sm
ed
ja
n
.s
e

FK_0806_s08-9_vi_gor_fk_v03.indd9   9FK_0806_s08-9_vi_gor_fk_v03.indd9   9 08-11-21   13.44.1408-11-21   13.44.14



10      FÖRÄLDRAKRAFT     # 6, 2008

I
bland roar jag mig med att be ett 
barn att leka vuxen. Det är både 
lärorikt och ibland smärtsamt att 
se hur barn uppfattar oss vuxna.

Genast rynkar de pannan i 
djupa veck och berättar att de inte har 
tid eller att de har så mycket att göra 
och att de faktiskt måste jobba lite nu.

De går iväg till ett jobb någonstans. 
Vad de jobbar med är mindre viktigt. 
Det tydliga är att de ger sig iväg och att 
de efter en stund kommer tillbaka hem 
igen.

Leken blir en spegling av hur de ser 
på vuxenvärlden. 

Och samtidigt så känns det lite 
sorgligt att det är på det viset. Vad är det 
för bild av framtiden som vi visar 
barnen? Vad är det för vision som vi 
presenterar för dem? Visar vi någon 
glädje över livet som vuxen? Finns det 
ingen lekfullhet kvar när man blir stor?

Är det så vi vill att de ska tänka och 
känna inför sin egen framtid?

Som vanligt så har vi ett val. Vi 
behöver inte få våra barn att förvänta 
sig ett allvarligt och stressigt liv när de 
själva växer upp. Vi kan välja att visa 
upp en framtid full av möjligheter, lust 
och lekfullhet.

Det ansvar som faller tillbaks på oss 
vuxna blir att leva enligt vår egen 
längtan.

När vi skapar det liv vi vill leva så kan 
vi känna oss tillfredställda med både 
motgångar och framgångar. Det blir 
ett flöde av händelser som ibland går 
emot oss och ibland går med oss.

Om vi lever enligt vår egen längtan så 
visar vi våra barn hur innehållsrikt 
deras egen framtid kan bli. Den blir full 
av kittlande möjligheter.

Men en del föräldrar omvandlar sin 
egen längtan till en spirande förhopp-
ning på sina barn istället. Det de själva 
inte vågade göra hoppas de istället att 
barnen ska ha modet att göra. Och 
många barn försöker. För de vill till 
varje pris göra sina föräldrar lyckliga. 
Det är en instinkt som de är födda med. 
De är skapade för att manifestera 
föräldrarnas lycka. Jag är övertygad om 
att de nyfödda barnen känner den 
förväntan som ligger på dem. Barnen 
kämpar hela livet för att klara av den 
press som lagts på dem.

Och vi är alla barn i grund och botten. 
Vi är barn till våra föräldrar som i sin 
tur är barn till sina föräldrar och så 
vidare. Förväntningarna och pressen 

lever vidare från generation till 
generation. 

Samtidigt så finns det ett val som vi 
kan göra nu på en gång som bryter 
mönstret. Vi kan visa barnen på livets 
möjligheter istället för att ålägga dem 
mer stressande förväntningar om deras 
framtid.

Vi har möjlighet att leva, älska och 
skratta när vi själva vill. Vi kan slå oss 
ner på golvet och leka med barnen, 
trots att det till en början kan kännas 
ovant och stelt. Kanske var det länge 
sedan sist?

Men att leka är som att cykla. När 
man väl har lärt sig så glömmer man 
aldrig bort det. Kanske känns det lite 
ringrostigt, men det går snart över och 
dessutom så finns det goda guider i 
barnen som mer än gärna visar hur 
man leker.

Jag tror att hela livet kan bli en lek 
om vi bara tillåter det. Låt frukost, 
arbetsdag, middag, kvällsrutin och 
sänggående få bli en lek, om än så bara 
för en dag för att återupptäcka glädjen 
igen. 

Kanske kan vi en dag se hur barnens 
ögon glöder av lust när de tänker på att 
de att själva en dag få bli stora och 
lekfulla.

Vore inte det ganska kul?
Sören Olsson

SLUTA ALDRIG LEKA
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Nummer 1, 2009 (29 januari)
ASSISTANS.  
PRIVATVÅRD. 
VINTERIDROTT.
KOLLO.
JURIDIK.

Nummer 2, 2009 (19 mars)
HJÄLPMEDEL (MÄSSPECIAL)
BILAR OCH ANPASSNINGAR.
UTBILDNING.

Nummer 3, 2009 (20 maj)
KOMMUNIKATION.
SEMESTER/RESOR.
NÄTVERK.
RÄTTIGHETER.

Nummer 4, 2009 (27 augusti)
HJÄLPMEDEL.
BÖCKER.
MÄSSPECIAL.

Nummer 5, 2009 (15 oktober)
IT & DATORER.
ARBETE.

Nummer 6, 2009 (3 december)
EKONOMI.
SKOLA.
PSYKISK HÄLSA.

Sören Olsson

Välkommen till vår webb

Nyheter, reportage & tips hittar du på 

vår webbsida www.foraldrakraft.se

Där kan du även beställa vårt digitala 

nyhetsbrev.

”Ibland roar jag mig med att 
be ett barn att leka vuxen. Det 
är både lärorikt och smärtsam 
att se hur barn uppfattar oss 
vuxna.” 

Vad händer i Föräldrakraft under 

2009? Vi hoppas på en mängd 

spännande överraskningar men har 

förstås även en långtidsplan för te-

man. Så här ser den ut. (Kolla in web-

ben för mer uppdaterade uppgifter.) 
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3-dagarskurs i

STUDIO III

- Hantering av problemskapande beteenden utifrån The Low-Arousal Approach - 

Undersökningar och erfarenheter visar att problemskapande beteenden ofta förekommer i kontakt med 
barn, ungdomar och vuxna med autismspektrumtillstånd eller ADHD. The Low-Arousal Approach innebär 
att personal och anhöriga får lära sig strategier som minskar frustration och fokuserar på att undvika 
konfrontation. 

För att kunna förebygga många problemsituationer är det viktigt att förstå varför de uppstår, vad lagen säger 
och inte minst hur man förhåller sig till den. Hur undviker man att skada personen och hur undviker man 
att själv komma till skada? Deltagarna får kunskap om hur de kan förebygga och hantera problemskapande 
beteenden på ett sätt så att risken för fasthållning och annan kränkande behandling undviks. Kursen visar 
på fysiska metoder som gör att man som personal och anhörig kan komma ut ur en fysisk konfrontation när 
den uppstår. 

Studio III-utbilningen är en tredagarskurs där första dagen är teoretisk och de andra två dagarna består 
av fysiska övningar och rollspel. Utbildningen riktar sig till personal och anhöriga som kommer i kontakt 
med personer som har Autism, Aspergers syndrom eller ADHD. 

Utbildningsdatum i Stockholm och Göteborg under 2009:
14-16/1, 4-6/2, 4-6/3, 6-8/5, 23-25/9, 30/9-2/10, 4-6/11 samt 9-11/12

Vill du veta mer om utbildningen eller göra en anmälan
 - gå in på vår hemsida www.enigmaeducation.se eller ring 08-768 20 26.

   info@enigmaeducation.se  Tel: 08-768 20 26   www.enigmaeducation.se
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ocialnämnden i Malung-
Sälens kommun gör allt för 
att stoppa assistans till en 

fyraåring som ska åka på utlands-
semester med familjen. Inte nog med 
att man har överklagat länsrättens 
beslut, kommunen har dessutom 
begärt att det inhiberas.

Genom att begära inhibition försöker 
kommunen stoppa assistansen i väntan 
på beslut i kammarrätten.

Socialnämnden i Malung-Sälen skri-
ver i sitt överklagande att ”även föräld-
rar med barn utan funktionshinder har 
ett ökat tillsynsansvar i nya miljöer, som 
vid utlandsresor”.

Dalarnas Tidning berättar att det fy-
raåriga barnet har svåra funktionsned-
sättningar och att Försäkringskassan 
har beviljat personlig assistans för näs-
tan all vaken tid.

Socialnämnden tycker ändå inte att 
en utlandssemester ger rätt till mer per-
sonlig assistans utan har sagt nej till fa-
miljens begäran. Den ordinarie assis-
tansen räcker även i utlandet, tycker 
kommunen och hänvisar till föräldra-
ansvaret.

Länsrätten har gått på familjens linje. 
Enligt Dalarnas Tidning anser Läns-
rätten att föräldrarna ska ha rätt till viss 
utökning av assistansen, ett beslut som 
kommunen nu överklagat.

– Det är av stor vikt att kammarrät-
ten tar upp ärendet för prövning. Bättre 
vägledning är av stor betydelse för kom-
munerna och deras handläggare så att 
handläggningen blir rättssäker, skriver 
socialnämnden i Malung-Sälens kom-
mun enligt Dalarnas Tidning. 

Det låter inte som kommunen förstår 
vad det handlar om. Låt dessa familjer 
få den hjälp som Försäkringskassan 
redan bestämt och ni säger ju själva att 
det krävs större tillsyn i främmande 
miljöer, då så då räcker ju inte föräld-
rarna till eller?

Inger Bjursell

änsrätten ger Omsorgs-
nämnden i Hässleholm 
bakläxa för att man nekat 

personlig assistans för en ettårig 
pojke med flera funktionsnedsätt-
ningar. Även riktigt små barn måste 
kunna få assistans anser Länsrätten 
som menar att den lille pojkens 
behov av stöd är så omfattande att 
man inte bara kan hänvisa till 
föräldraansvaret.

Enligt tidningen Norra Skåne tyckte 
Omsorgsnämnden i Hässleholm att poj-
ken var för liten för att det skulle moti-
vera ett beslut om personlig assistans.

Nämnden resonerade att så små barn 
ändå behöver hjälp med hygien, målti-
der och förflyttningar.

Vidare påpekade nämnden att För-

säkringskassan ger helt vårdbidrag för 
föräldrarnas merarbete på grund av 
funktionsnedsättningarna.

I överklagandet till Länsrätten skrev 
pojkens ombud, enligt Norra Skåne, att 
det är anmärkningsvärt att nämnden 
inte har inhämtat information om poj-
kens behov av kommunkation.

Länsrätten håller med om att man 
måste ta hänsyn till pojkens behov av 
att kommunicera.

Norra Skåne skriver att Länsrätten 
anser att pojken behöver en personlig 
assistent med ingående kunskaper om 
honom.

Även om andra barn i ettårsåldern 
också behöver mycket hjälp med de 
grundläggande behoven kan man i det-
ta fall inte bara att hänvisa till föräldra-
ansvaret, menar Länssrätten. /vb

Äntligen kommer det som vi väntat på 
länge, rätten till assistans även för små 
barn. Vi föräldrar har aldrig bestämt 
att vi skulle få barn med funktions-
nedsättning! Ni som inte har det kan 
ej sätta er in i hur det är... Mer behö-
ver ses över om rätten till assistans och 
även till ledsagare! Om man flyttat till 
gruppboende då mister man ledsagare 
och även att få åka till kollo, men 
personalen gör ju ingenting med de 
boende så hur kan det jämställas? 
Satsa på barn och ungdomar med 
funktionsnedsättning för de är en 
utsatt grupp. 

Anne

Länsrätten ger föräldrarna rätt

Små barn kan få assistans

Kommun överklagar: 

Barn ska inte ha extra 
assistans på utlandsresan

Socialnämnden tycker inte att utlandsresa ger rätt till utökad assistans.

L kommenterat www.foraldrakraft.se

S

kommenterat www.foraldrakraft.se
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arn med cerebral pares 
behandlas ofta med botox-
injektioner i Sverige, men nu 

kommer varningar om att behand-
lingarna kan vara livsfarliga.

I en anmälan till Socialstyrelsen 
skriver RBU Västmland att 16 per -
soner i USA har avlidit till följd av 
behandling med botox, i flera fall 
barn med cp-skador som behandlats 
mot spasticitet.

Botox har använts för att behandla barn 
med olika former av cerebral pares se-
dan ett tiotal år.

– Det är idag mer regel än undantag 
att föräldrar till barn med spastiska cp-
skador i Sverige erbjuds botox-injektio-
ner. Professionen hänvisar till att botox-
injektionerna är ofarliga och att giftet 
endast påverkar muskeln lokalt och att 
preparatet använts i USA i ett 20-tal år 
utan att visa på några allvarliga biverk-
ningar, skriver RBU Västmanland.

Nu kommer fler och fler varnings-
signaler om att botox kan sprida sig till 
andra delar av kroppen och orsaka svå-
ra skador.

Inom RBU Västmanland har man re-
agerat över användningen och begär att 
Socialstyrelsen snabbt undersöker om 
det är lämpligt att svensk sjukvård och 
habilitering fortsätter att använda botox 
till barn och unga med cp-skador.

Vidare vill man att Social-
styrelsen undersöker om 
botox-behandlingen verk-
ligen har positiv effekt 
och om det finns andra 
effektiva och ofarliga me-
toder som kan användas 
istället.

– Ny forskning kring 
botox-injektioner har visat 
att giftet kan sprida sig utan-
för den aktuella muskeln och 
förlama andra organ, skriver 
RBU Västmanland. Det finns 
också rön som visar att effekten 
av injektionerna minskar med 
tiden vartefter kroppen utveck-
lar antikroppar mot giftet. 

Ny ligen publicerade ett forskarlag i 
England studier som inte visar på några 
nämnvärda skillnader i spasticiteten 

hos barn som fått respektive inte fått 
botox-injektioner mot spasticitet.

I USA har 16 personer avlidit efter 
behandling med botox och nu pågår en 
rättsprocess mot företaget Allergan. I 

februari gick den amerikan-
ska myndigheten FDA, 

Food and Drug Admi-
nistration, ut med en 
varning mot bland 
annat att använda 
botox för behand-
ling av barn.

RBU Västman-
land konstaterar att 

tillverkaren Allergan 
inte marknadsför bo-
tox för behandling av 
spasticitet hos barn 
med cp-skador.

– På Allergans hem-
sida framgår vilka 
sjukdomar och häl-
sotillstånd där botox 

kan vara ett alternativ och cerebral pa-
res omnämns inte. Med anledning av 
den rättsprocess som pågår i USA er-

RBU Västmanland begär 
att Socialstyrelsen 
undersöker riskerna 
med att behandla barn 
med botox.

Stor oro efter varningar om     
B
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Som assistansberättigad är det bra 
om du är jurist, ekonom, admini-
stratör, debattör, politiker, coach, 
revisor och företagsledare – gärna 
samtidigt. Men för oss på Särn-
mark räcker det att du är du. Allt 
annat kan vi ta hand om. 

Att bestämma över sitt liv är en 
rättighet, därför tror vi på indivi-
duella lösningar och din förmåga 
att göra egna prioriteringar. Vi 
hjälper dig att få den assistans du 
har rätt till, när du vill ha den, på 
det sätt  du vill ha den.

URIFORM
500 hjälpmedel för alla

Timmermansgatan 37. Stockholm 
(ingång från Högbergsgatan) 

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

söndag stängt.

www.uriform.se

TUMLE kudden

Ny stor butrik 
öppnar feb. 2009 !

känner en taleskvinna för Allergan att 
de är medvetna om att botox används 
till barn med spastisk cp, men att de in-
te själva marknadsför det, skriver RBU 
Västmanland i sitt brev till Social sty-
relsen.

Nu vill föreningen ha bättre infor-
mation om riskerna med behandlingen 
och om alternativa metoder för be-
handling. /vb

Botox har funkat bra för oss. Men jag 
tror inte det fungerar för alla. Jag tror 
att det finns en viss placeboeffekt både i 
förbättrande och försämrande riktning. 
Självklart ska man vara skeptisk, men 
hur många dödsfall har det varit och 
över hur lång tid? På vilket sätt admi-
nistrerades injektionerna, skiljer det sig 
jämfört med hur man gör här i Sverige? 
Finns det någon allergi som påverkar 
hur man reagerar på botox? Det finns 
så många många frågor, och folk verkar 

redan ha bestämt sig för ett svar. Några 
för att det är ofarligt, och några för att 
det är farligt. Men hur många har tagit 
ställning baserat på kunskap?

Jon

Oj, här hittar man mycket mer infor-
mation än vad jag fick när vi tog med 
vår son till ortopeden som på 20 
minuter har bestämt att botox är det 
bästa för vår son som har en cp-skada 
och går med tågång och lite krum hand 
på höger sida. Han är en pigg, glad 
underbar liten kämpe som än så länge 
inte verkar vara det minsta besvärad av 
sitt rörelsehinder. Jag upplever att vi 
som valde att säga - vänta nu, vi vill 
kolla upp detta mer och gärna prata 
med någon i samma sits var till besvär, 
man förväntas säga -ja tack, spruta 
gärna in lite nervgift i mitt barns 
kropp! Min magkänsla säger neejj! Men 
alla runt omkring verkar nästan tycka 
att man missunnar sitt barn om man 
inte gör detta ingrepp. Finns det fler 
som känt som jag: förvirrad, arg och 
skeptisk?

Vilhelmina

  botoxbehandlingar

kommenterat www.foraldrakraft.se
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isken för hörselskador hos 
barn i Sverige ökar. Cirka 
25 000 barn upp till 16 år har 

någon form av hörselnedsättning 
men hälsovården känner bara till en 
mindre del av dem. Många avregist-
reras som ”färdigbehandlade” om de 
inte haft kontakt med hörselvården 
på två år.

– Detta är en oroande utveckling. Barn 
som inte har varit hos hörselvården på 
två år borde därför få en kallelse, inte 
bli avregistrerade, anser Hörselskadades 
riksförbund.

Mörkertalet är alltså stort när det 
gäller barns hörselskador och organisa-
tionen vill därför göra hörselkontroller 
till en prioriterad fråga.

Det är viktigt att hörselskador upp-
täcks så tidigt som möjligt, så att barn 
och familj kan få habilitering från bör-

jan och så bra förutsättningar 
som möjligt för att utveckla 
sin kommunikation, med 
hjälp av hjälpmedel och 
teckenspråk, påpekar 
Hörselskadades 
Riksförbund.

Om det dröjer länge 
innan ett barns hörsel-
nedsätt ning upptäcks får 
det stora, långsiktiga kon-
sekvenser under hela livet, me-
nar HRF.

Enligt organisationen har hela landet 
idag allmän hörselscreening på bb, men 
hörselkontrollerna under uppväxten 
har blivit färre.

– Risken att missa hörselskadade 
barn har därmed ökat. I en del lands-
ting har man tagit bort fyraårskontrol-
len och låter istället föräldrarna fylla i 
frågeformulär. 

– Sådana enkäter kan ge bra infor-
mation om barnets kommunikation, 
men kan aldrig ersätta professionellt 
genomförda hörseltester, skriver HFT i 
rapporten.

Enligt rapporten har drygt en miljon 
människor i Sverige problem med hör-
seln, men två tredjedelar av dem har in-
te fått någon hörselvård.

– Det är alarmerande och ett folk-
hälsoproblem av enorma pro-

portioner, säger HRFs för-
bundsordförande Jan-Peter 
Strömgren.

Var fjärde kvinna med 
hörselproblem har idag för-
tidspension.

– Så skulle det inte se ut 
om fler hade fått hörselvård i 

tid, säger Jan-Peter Ström gren.

Han angriper landsting och me-
nar att många av dem förvärrar 

problemen.
– Man har reducerat hörselvården 

till en lågbudgetvård, där man ger 
minsta möjliga till de som söker sig dit. 
Bra, avancerade hörapparater tillhör 
idag undantagen i alla landsting, trots 
att de hörseltekniska möjligheterna ald-
rig har varit bättre, säger Jan-Peter 
Strömberg. /vb 

Vården missar de fl esta 
barn med hörselskador

Photos.com

”Man har reducerat hörselvården till en lågbudgetvård.”

R

Skola med alla möjligheter 
inom autism

Carema VIP erbjuder pedagogisk verksamhet för barn/ungdomar med diagnos inom 
autismspektrat. Vi har förskola, särskola och gymnasiesärskola och erbjuder även 
kombinationen med korttidshem eller boende. 

Vi har nära samarbete med vårdnadshavare och arbetar 
långsiktigt tillsammans för att våra elever ska vara väl 
förberedda för ett så självständigt liv som möjligt med 
ett meningsfullt arbete och fritid när man slutar skolan 
hos oss.

Vi arbetar genom samspelspedagogik som har sin bas 
i TEACCH och KBT. En pedagogik som är utformad ut-
ifrån elevens/barnets/ungdomens individuella behov 
med ständigt pågående aktivt lärande. Inlärningen ska 

vara lustfylld och bestå av både teori och praktik med 
tonvikt på kommunikation. 

Våra medarbetare har bred kompetens och erfarenhet 
från att arbeta med autismspektrat. Vi ser möjligheter i 
hela den lärande processen.

Blev du nyfiken och vill veta mer?
Kontakta rektor Helena Söderqvist Lönnblad 0733-775312 
eller enhetschef Katarina Hult 0733-77 53 10.
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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. 

en första långtids-
studien av barn 
som fötts för tidigt 

ger glädjande besked. Den 
visar att barnen klarar sig 
bra senare i livet. 
Vid 20 års ålder har de lika 
bra livskvalitet som andra, 
enligt en doktorsavhand-
ling av barnläkaren Per-
Olof Gäddlin vid Linkö-
pings universitet.

Nio av tio nyfödda som väger 
under 1 500 gram räddas nu-
mera till livet. Och de kommer 
att kunna leva ett bra liv, enligt 
Per-Olof Gäddlins studier.

Trots att en mindre grupp 
får funktionsnedsättningar 

under uppväxten har de vid 20 
års ålder en livskvalitet som är 
lika bra som för personer föd-
da efter en normal graviditet.

Per-Olof Gäddlin är neona-
tolog vid Länssjukhuset Ryhov 
i Jönköping och doktorand vid 
Avdelningen för pediatrik vid 
Lin kö pings universitet. Han 
har studerat 86 barn som föd-
des 1987-88.

– Ett av resultaten är att de 
här ungdomarna vid 20 års ål-
der bedömer sig lika friska och 
upplever lika bra livskvalitet 
som kontrollgruppen. Det gäl-
ler även dem som har någon 
form av handikapp, säger Per-
Olof Gädd lin på Linkö pings 
Universitets hemsida. /vb

För tidigt födda får lika bra 
livskvalitet senare i livet  

D

Foto: Photos.com
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Vi gör allt vi kan för att du som kommer till oss hittar

      jobbet du längtar efter!

www.misa.se     telefon +46 8 580 813 40

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

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

LSS-boende
i Lidköping
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

e rika läkemedelsbolagen och 
de fattiga patientorganisatio-
nerna är överens om hur de 

ska samarbeta utan att bryta mot 
etiska regler. Handikapp förbunden 
HSO och Läkemedelsindustriföre-
ningen LIF har skrivit avtal som ska 
undanröja alla misstankar om oseriö-
sa samarbeten. Resultatet blir sanno-
likt inte färre samarbeten utan fler.

Genom att klargöra vad som är accepta-
belt och vad som är oseriöst hoppas LIF 
och Handikappförbunden att det blir enk-
lare att genomföra gemensamma projekt. 
Och mindre risk för att de ifrågasätts. 

– Det är viktigt att vi samverkar och 
utbyter erfarenheter, men det får inte bli 
så att oberoendet eller etiken kan ifråga-
sättas. Vi kanske inte ska samarbeta om 
allt men när vi gör det ska det vara öppet 
och neutralt, säger Cecilia Kennerfalk, 
avdelningschef på läkmedelsbranschens 
förening LIF.

Handikappförbundens ordförande 
Inge  mar Färm betonar att det är viktigt 
att patientorganisationerna inte blir en 
länk i företagens marknadsföring.

– Industrin arbetar med vinsten som ett 
övergripande intresse samtidigt som 

produkterna är livsviktiga för patienter-
na. Det är ett ojämlikt förhållande och 
därför är det viktigt att organisationerna 
inte lockas av industrins pengar och för-
lorar sitt oberoende. I så fall blir handi-
kapporganisationerna ifrågasatta både 
av samhället och sina egna medlemmar, 
säger Ingemar Färm.

Överenskommelsen innebär att Handi-
kappförbundens Samarbetsorgan ska 
”verka för” att alla handikapporganisa-
tioner följer de etiska regler som gällt för 
läkemedelsbranschen sedan några år.

Alla företag som är medlemmar i LIF 
är tvungna att följa reglerna och kan an-
nars straffas med böter på upp till 
500 000 kronor.

För handikapporganisationerna finns 
ingen juridisk skyldighet att följa regler-
na, men enligt Ingemar Färm har de allra 
flesta redan anammat dem. /vb

Läs hela artikeln på foraldrakraft.se

Nu ska det inte bli fler övertramp. 
Ingemar Färm och Cecilia Kennerfalk är 
överens om reglerna för samarbete.

Läkemedelsbolag + patientorganisationer

Så ska övertramp stoppas
D
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Teckenkurser

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

www.tecknologen.se info@tecknologen.se

- din resurs när det gäller tecken -

Kursen för dej som behöver tecken i ditt jobb!
Under kursdagarna får du lära dej massor med användbara tecken 
och får god teoretisk kunskap och inspiration om hur du kan använda
dem på bästa sätt. Kursens många praktiska övningar befäster dina 
kunskaper!

Tecken ger tillgänglighet

Grundkurser 5 dagar 

stockholm
STO850 8 - 12 december 
STO906 2 - 6 februari 2009 
STO910 2 - 6 mars 2009 
STO922 25 - 29 maj 2009

Tillgänglighet är inte bara ett fysiskt begrepp som innebär "hiss" eller 
"ramp", utan lika mycket ett socialt begrepp som bland annat innebär 
"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.
Barn som behöver tecken måste ges möjlighet att utveckla sitt språk 
och kunna kommunicera med alla i sin omgivning.
Gå en Tecknologen-kurs och få verktyg för att tillgodose deras behov.

Många som behöver utbildas? Ju fler som tecknar i omgivningen desto 
bättre! Köp en egen kurs! Vi genomför kurser på olika nivåer, omfattande 
1, 2 eller flera dagar - över hela landet. 

Kurs på hemmaplan

Från utvärdering kurs inköpt av Habiliteringen i Skellefteå, okt -08:
"Helt fantastisk kurs med mycket kunskap på ett härligt omväxlande sätt 
"Rolig lärorik kurs som gett mej många tecken som jag kan använda i mitt jobb"
"Har aldrig gått bättre kurs i TAKK än denna! Ska rekommendera den till andra!"

Tidigare kursdeltagare tycker...

"Barn & tecken - vad och varför?"
I vår lila skrift "Barn & tecken - vad och varför?" sammanfattar vi våra 
tankar kring att teckna och ger lite tips och idéer kring teckenanvändning, 
tillgänglighet m.m. Beställ "Barn & tecken - vad och varför?" i pdf-format 
kostnadsfritt genom att maila till Håkan Ernklev (hakan@tecknologen.se).

Succ
é!

"Det här är en mycket bra 
kurs som ger både dem med 
erfarenhet och dem utan några 
teckenkunskaper en ordentlig 
grund till en god kommunikation 
med tecken. 
Förutom nya tecken ger den 
här kursen även kunskaper om 
tecknandets grundstenar och 
nyanser, t ex kan ett och samma 
ord inte tecknas på samma sätt 
då betydelse och sammanhang 

kan skilja sig åt. Efter att ha tecknat i fyra år hemma med våra barn 
tog den här kursen oss till en ny dimension i tecknandet, vilket 
skapar nya möjligheter för våra barn i deras språkutveckling." 

Annika Melin och Anna Andersson,
kursdeltagare i Stockholm vecka 42

Pris 4.250:- för 5 dagar kurs.

(Betalar du kursen själv, tillkommer inte moms = 20% rabatt!)

göteborg
GÖT902 8-9 jan & 22-23 jan 2009
Pris 3.350:- för 4 dagar kurs.
I kurspriserna ingår kursmaterial med videoordlista på CD samt fika. 
Priserna gäller vid anmälan senast 31/12-08. Moms tillkommer.

Vintern är här!
Varma och sköna kläder finns

hos oss, specialister på tillverkning 
av snygga och praktiska kläder 

för personer med olika 
funktionshinder.

Sitting Feather AB
Tel. 0941-10464, fax. 0941-10364

e-post: sitting@algonet.se
www.sittingfeather.com

Storgatan 35, 91060 Åsele

ed hjälp av fyra 
tecknade filmer ska 
ungdomar och 

unga vuxna som har 
kognitiva funktions
nedsättningar få 
hjälp att hitta rätt 
hjälpmedel. 
”Hjälmedel hur 
då?” är titeln på 
det nya infor
mationsmateri
alet.

Filmerna kan 
beskådas direkt på 
datorn via internet 
eller laddas hem till 
den egna datorn. 
Filmerna kommer 
också att kunna köpas på 
CD-skiva.

Materialet ska även 

användas i gruppverksamhet 
med ungdomar och unga 
vuxna som har kognitiva 
funktionsnedsättningar.

En handledning som 
vänder sig till anhöriga 

och professionella 
finns också 
tillgänglig.

Filmerna är 
framtagna av 
Klara Mera – 

center för kognitivt 
stöd vid Stockholms 
läns landsting och 
Riksförbundet FUB 
i samarbete med 
Hjälpmedelsinsti-
tutet. Allmänna 
arvsfonden har stött 

med pengar.
Filmerna finns på 
www.hi.se

Tecknade filmer 
ska hjälpa unga 
att hitta rätt 
hjälpmedel.

Tecknad film på  
webben hjälper unga 
hitta rätt hjälpmedel  

M
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Salbohedskolan är en 4-årig gymnasiesärskola som följer det individuella 
programmet.

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

www.salbohedskolan.se

arken barnhälsovår-
den eller skolan har 
effektiva metoder för 

att upptäcka psykisk ohälsa 
hos barn tidigt. Socialtjänst 
och BUP har många metoder, 
men det är svårt att veta om 
dessa är effektiva. Det säger 
Socialstyrelsen i en kritisk 
rapport.

– Behovet är stort av att 
utvärdera metoder och dess 
effekter för barn och föräld-
rar, skriver Socialstyrelsen. 

Det är Nationellt utvecklings-
centrum för barns psykiska häl-
sa vid Socialstyrelsen som har 
kartlagt vilka metoder och arbetssätt 
som används i kommuner och landsting 
för att tidigt upptäcka, förebygga och ge 
insatser till barn.

De verksamheter som undersökts är 
de som möter alla barn, det vill säga 
förskola, skola, skolhälsovård, barnhäl-
sovård, mödrahälsovård, familjecentra-
ler och ungdomsmottagningar. Även 
specialiserade verksamheter som barn- 
och ungdomsmedicinska mottagning-
ar, barn- och ungdomshabilitering och 

barn- och ungdomspsykiatrin har un-
dersökts.

Inte mindre än 228 olika metoder 
hittades hos de 2000 verksamheter som 
besvarade Socialstyrelsens enkät.

Tyvärr är metoderna ofta inte an-
passade till respektive verksamhets 
uppgift, enligt rapporten.

– Det är inte rimligt att förutsätta att 
alla yrkesverksamma eller ansvariga i 
en organisation ska ha tillräcklig kom-
petens eller kännedom om alla tänkba-

ra metoder för att kunna värdera och 
välja rätt metod. Det är i hög grad en 
nationell angelägenhet att skapa mer 
ordning och reda i vilka metoder som 
ska användas när och av vilka verksam-
heter. Det behövs ett långsiktigt natio-
nellt stöd till verksamheterna för att de 
ska lyckas att upptäcka barn och unga 
som inte mår bra och som behöver 
stöd och hjälp, säger Lars Hellgren, 
chef för Nationellt utvecklingscentrum 
för barns psykiska hälsa vid Social-
styrelsen. 

Dålig ordning hindrar snabb 
hjälp mot psykisk ohälsa

Effektiva metoder för att hjälpa barn saknas, 
enligt Socialstyrelsen.

Rapportens slutsatser

■ Stort behov av att utvärdera 
metoder och dess effekter för 
barn och föräldrar.
■ Nationellt stöd vid val av 
metoder behövs.
■ Nationella insatser för 
utbildning i och implemente-
ring av metoder behövs.
■ Förtydliga verksamheters 
uppdrag och diskutera val av 
metoder.

V
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Mini Crosser 115E

barnstol
Mini Crosser

med juniorutrustning
Mini Crosser TJ  

Joystickstyrning
Mini Crosser 130T 4W

4-hjul

Mini Crosser Kabin

4-hjul
Mini Crosser Maxx

2-motors drift
Mini Crosser HD/ Maxx HD

1 eller 2-motors drift, 250kg

Mini Crosser 130T 3W - 3-hjul

www.minicrosser.se

Mini Crosser – I en klass för sig! Mini Crosser produceras i Skandinavien speciellt för nordiska förhållanden. 
Det är den mest sålda scootern både i Norge, Sverige och Danmark, och kan erbjuda ett väldigt komplett sortiment 
av scootermodeller och tillbehör. Mini Crosser framhäver sig både när det gäller framkomlighet, komfort, hållbarhet, 
säkerhet och totalekonomi. Mini Crosser vänder sig till alla typer av brukare – vuxna och barn, stora som små!
Det finns helt säkert en Mini Crosser som passar dig!

Producerad i Skandinavien för skandinaviskt klimat och terräng.

Mini Crosser - i en klass för sig!

 LSS- Boendet “Funäsdalens Utvecklingscenter”
och “Fjällbyns Gymnasieskola” i Funäsdalen

Känner Du någon - 
eller har Du kanske 

själv  Aspergers
syndrom eller en

autism-
spektrumdiagnos?

Är Du mellan 16-23?

Välkommen till 
oss i Funäsdalen!

Fjällbyslingan, Box 48, S- 840 95 Funäsdalen Telefon 0684 290 30 Fax 0684 22311
www.utvecklingscentrum.se                      info@funasdalensfjallby.se

I LSS-Boendet finns
det pedagoger/ 

medarbetare hela dygnet, 
även på natten. 

Våra ungdomar utvecklar 
sig snabbt och uppnår 
därför mycket goda       
resultat.  Alla våra 

anställda arbetar både i 
skolan och i boendet - så 
det blir en trygg helhet.

Fjällbyn är en fristående 
gymnasieskola med två 

nationella program - ett
estetiskt (musik och bild
o. formgivning) och ett
samhällsvetenskapligt – 

båda är treåriga.
Våra pedagogiska metoder 

är tydliggörande och 
visualiserande.

”Skippa nästa steg i jobb-
skatteavdraget och satsa 
miljarderna på att stödja 
personer med funktions-
nedsättningar på arbets-
marknaden.” Förslaget 
presenterades av Handi-
kapp förbundens ordföran-
de Ingemar Färm på en 
politikerdebatt, där han 
fick stöd av Lars Ohly (v) 
och Marita Ulvskog (s).

Ingemar Färm betonade att 
det behövs nya och bättre 
verktyg för att underlätta för 
personer med funktionsned-
sättningar på arbetsmarkna-
den. Han nämnde bland an-
nat individuella planer och 
samordning av olika myndig-
heters åtgärder.

– Vi behöver en ny sam-
ordnade myndighet, sa han.

Ingemar Färms förslag fick 

genast stöd av vänsterpartiets 
ledare Lars Ohly:

– Det är ett utmärkt för-
slag. De satsningar som be-
höver göras är inte gratis ut-
an måste finansieras. Om 
man kan sänka skatterna med 
100 miljarder borde man ha 
råd med en revolution på ar-
betsmarknaden.

Socialdemokraternas 
Marita Ulvskog var också po-
sitiv.

– Ett spännande och in-
tressant förslag. Inför valrö-
relsen kommer vi socialde-
mokrater att ta en rad initia-
tiv på det här området, sa 
Marita Ulvskog.

De borgerliga partiernas 
representanter var dock inte 
beredda att byta jobbskatteav-
draget mot arbetsmarknads-
satsningar för personer med 
funktionsnedsättningar. /vb 

Överens om jobbsatsning – Lars Ohly och Marita Ulvskog.

Umo.se med säker information 
om sex, hälsa och relationer 
Nu kan alla ungdomar få pålitlig information om sex, hälsa 
och relationer via den nya ungdomsmottagningen på webben 
– www.umo.se. Sajten har ännu inte inte lanserats men är 
redan tillgänglig på internet och fylld med information.
Om man inte hittar vad man söker på sajten kan ungdomar 
även ställa frågor anonymt och få personliga svar från ung-
domsmottagningens professionella. 

”Satsa miljarderna 
på jobb till personer med 
funktionsnedsättningar”
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Vi gör det möjligt.
www.furuboda.se

Hallå Anders Borg och 
Fredrik Reinfeldt, 
här är en väg ur 
lågkonjunkturen.

– Ta fram ett 
stimulansbidrag 
för att göra 
Sverige mer 
tillgängligt, 
föreslår idag 
Synskadades 
Riksförbund som 
vill ha en ny 
statlig satsning 
på att bygga bort 
hinder för 
tillgänglighet.

De så kallade 
ROT-bidragen var 
lösningen på ett 
akut behov att minska 
arbetslösheten. Ett liknande 
system kan införas idag.

– Det kan både skapa 
arbetstillfällen och göra 

Sverige mer tillgängligt, 
vilket på sikt också 

ökar möjligheten 
för funktionshin-
drade att arbeta, 
säger Urban 

Fernquist, verk-
samhetsledare på 
Synskadades 
Riksförbund, SRF.

Ett nytt bidrag 
skapar inte bara nya 
jobb, utan hjälper 
även till att förverkli-
ga den nationella 
handikapplanen som 
Riksdagen beslutat 
om och som innebär 

att Sverige ska vara tillgäng-
ligt för alla medborgare år 
2010. /vb

I november ratificerade 
Sveriges riksdag FN-
konventionen för mänskli-
ga rättigheter och därmed 
har handikapprörelsen 
uppnått ett mål som man 
kämpat för i decennier. 
Men festen uteblev och 
regeringen får underkänt 
av Handikapp förbunden.

– Det finns mycket kvar att 
göra enligt de krav som kon-
ventionen innebär. Trots 
detta har regeringen inte fö-
reslagit några åtgärder med 

anledning av ratificeringen, 
säger Handikappförbunden 
i ett uttalande.

Förbunden kräver en ge-
nomförandeplan för hur 
kon ventionen skall förverk-
ligas. Planen bör innehålla 
mätbara mål, en tidsplan 
samt riktlinjer för finansie-
ring och ansvar.

– Vi känner stor oro för att 
de brister som regeringen 
konstaterat i propositionen 
skjuts på framtiden, skriver 
förbunden i ett uttalande. 

Läs mer på www.hso.se 

Dags för 
byggmaskin-
tillverkare som 
Volvo och 
byggföretagen 
att göra 
gemensam sak 
med handi-
kapprörelsen?

Beslutet i Riksdagen är ett resultat av flera decenniers kamp.

Synskadades Riksförbund:

”Ta Sverige ur krisen 
– bygg bort hindren” 

Segern efter den långa 
kampen en besvikelse
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Team Olivia!
Vill du ha en personlig assistans där vi finns nära
dig och tar hand om ”allt” - rekrytering,
utbildning, handledning, råd och stöd?

Då är Olivia Personlig Assistans Ditt bästa
alternativ.

Vill du sköta det mesta själv förutom ekonomi
och personal och kanske få mer över till
assistansomkostnader?

Då är Nordström Assistans bäst!

Tillsammans bildar vi Team Olivia som nu
utvecklar ett bra program för funktionshindrade
barn, ungdomar och vuxna. Om du hör av dig får
du svar på alla frågor.

Team Olivia
Med 400 kunder och 2000 medarbetare
Olivia Personlig Asistans • 08-514 201 50
Nordström Assistans • 08-783 79 88
Råsundavägen 100, 169 57 Solna
www.nordstromassistans.se

www.ringolivia.nu
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www.spsm.se  

Ekeskolan och 
Hällsboskolan

Nu kan du åter söka 
till de statliga specialskolorna 

Ekeskolan är för elever med synskada och ytter-

ligare funktionsnedsättning medan Hällsboskolan 

är för elever med grav språkstörning.

Det är också dags att söka till Åsbackaskolan för döva 

och elever med hörselskada och utvecklingsstörning, samt 

till myndighetens regionala specialskolor för döva 

och elever med hörselskada: Manillaskolan i Stockholm, 

Kristinaskolan i Härnösand, Birgittaskolan i Örebro, 

Vänerskolan i Vänersborg och Östervångsskolan i Lund.

Kontakta oss för mer information om val av grund-

skola på tel 010 – 473 50 00 eller via www.spsm.se

Sverige behöver en handlingsplan 
för vården av sällsynta diagnoser. 
Det anser Riksförbundet Sällsynta 
diagnoser som nyligen samlade 
beslutsfattare och professionella till 
en konferens. Medverkade gjorde 
Barbro Westerholm (fp) som nyligen 
lämnade in en riksdagsmotion i 
frågan. Även Ylva Johansson (s) 
efterlyser bättre vård.

En medlemsundersökning från Riks-
förbundet Sällsynta diagnoser har visat 
på stora brister i vården.

– Främst framkommer att vården är 
godtycklig och osäker för tusentals män-

niskor med sällsynta diagno-
ser, säger Elisabeth Walle-
nius, ordförande för riksför-
bundet.

– Felbehandling förekom-
mer anmärkningsvärt ofta. 
Samverkan mellan medicin-
ska specialister fun gerar 
bristfälligt. Den som har en 
sällsynt diagnos riskerar, en-
ligt undersökningen, att bli 
budbärare mellan upp till ett 
tiotal medicinska experter. 
En förklaring till bristerna inom vården 
är att de oftast komplicerade sällsynta 
diagnoserna konkurrerar med alla an-

dra, och vanligare, sjukdomar in-
om primärvården.

– Centraliseringen är nöd-
vändig för att människor som 
har sällsynta diagnoser ska få 
god vård, säger Elisabeth 
Wallenius.

– Vi skulle gärna se ett ökat 
intresse från SKL för att göra 
vården bättre för dem som har 
sällsynta sjukdomar, säger 
Elisabeth Wallenius. Sam-
mantaget är det tusentals män-

niskor som tvingas uppleva att de inte 
får den vård de behöver, och det under 
hela sin livstid. 

Kronprinsessan vill ha mer 
uppmärksamhet på de frå-
gor som Riksförbundet för 
Rörelsehindrade Barn och 
Ungdomar driver.

– Jag vill uppmärksamma 
det utanförskap som många 

barn och ungdomar med 
funktionsnedsättningar lever 
i idag. Det säger kronprinses-
san Victoria som invigde 
RBU:s kongress i Uppsala.

150 personer träffades för 
att diskutera hur situationen 

för rörelsehindrade kan för-
bättras. En viktig fråga var 
hur det ska kunna bli enkla-
re för familjer med rörelse-
hindrade barn att sköta kon-
takter med olika myndighe-
ter. 

Barbro 
Westerholm (fp): 
Nationella center 
som är speciali-
serade behövs.

Ökat stöd för bättre vård av sällsynta diagnoser  

Victoria vill ha mer fokus på barn med funktionsnedsättningar

Kronprinsessan Victoria vill 
hjälpa till att göra RBU känt.

– personlig assistans närmare dig!

info@nara.nu • www.nara.nu

Läs mer på www.nara.nu eller ring och
boka en tid så att vi får träffas hos dig eller
hos oss och prata. Tel 08-511 744 40.

PERSONLIG ASSISTANS i samarbete med
NÄRA sker helt på dina villkor. Hos oss kan
du vara “din egen” och därmed vara ar-
betsgivare åt dina assistenter. Passar det
bättre kan du låta oss ta hand om allt från
arbetsgivaransvar till utbildning, arbets-
miljö, personalsamordning, administration
och ekonomi. Eller kombinera våra tjänster
fritt efter dina önskemål.

NÄRA – 13 år av personlig assistans över
hela landet. Utan några konstigheter. Vi
gör det helt enkelt bättre för dig!

Vi gör det
bättre!
Vi gör det
bättre!
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Julklappar som både 
        roar och lär!

NATURLYCKO

Naturlycko

I den svenska naturen

Av Karin Danielsson

LÄROMEDEL

Sica Läromedel AB
Box 133, 191 22 Sollentuna

Tel 08 - 93 10 10
Fax 08 - 724 60 50

E-post: info@smartkids.se
www.sica.se

www.sica.se

Barn kommer ihåg:
5% av vad de hör

10% av vad de läser
80% av vad de gör!

Läs om våra julklappstips på 
www.sica.se

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!

Professionella inom 
habilitering måste samver-
ka bättre än idag. Det anser 
Socialstyrelsen som tagit 
fram en ny vägledning för 
samverkan.

Viktigt är att yrkesverksamma 
förstår att varje brukare har 
individuella förutsättningar. 
Därför krävs flexibel plane-
ring och mångfald i insatser-
na, skriver Social styrelsen.

Insatserna ska göras sam-
tidigt och integrerat, anser 

Socialstyrelsen vidare. Och 
det är alltid myndigheternas 
ansvar att det finns en hel-
hetssyn och en samordning.

Bakgrunden till den nya 
vägledningen är att insatser-
na för habilitering och reha-
bilitering inte alltid fungerar 
så bra som de borde. 

Det är myndigheternas 
ansvar, inte brukarnas, att 
hitta en modell där de olika 
insatserna harmonierar. /vb

Läs hela artikeln på 
foraldrakraft.se

Myndigheter och vårdenheter måste bli bättre på att samverka.

Så ska habiliteringen bli bättre
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m föräldrarna har 
flyttat isär och inte 
kan komma 

överens om vem som ska 
uppbära vårdbidraget 
för ett barn med 
funktionsnedsättning 
– vad gäller då? Olle 
Fellenius och Ulf 
Sjöberg har tittat 
närmare på ett sådant 
fall. Aktuella rättsfall 
om skolskjuts tas 
också upp i denna 
artikel.

Efter mycket utredande 
och heta politiska diskussio-
ner har det växt fram en 
familjepolitisk lagstiftning 
med regler om föräldrars 
delade vårdnad och umgäng-
esrätt och om barnens 
växelvisa boende hos sin 
mamma och hos sin pappa. 
Men då det gäller regler för 
insatser för barnen har 
lagstiftningen inte alltid 
hängt med i utvecklingen.

Ett barn kan också av en 
annan anledning än att 
föräldrarna separerat, 
komma att bo på ett annat 
ställe än hos en förälder. Ett 
exempel på detta är att 
barnet går i skolan på en 
annan ort än hemorten. Även 
här är reglerna ibland 
utformade utan hänsyn till 
att ett barn mer eller mindre 
tillfälligt kan bo utanför sitt, 
eller sina, föräldrahem.

Föräldrar kan komma 
överens om vem av dem som 
ska uppbära ett beviljat 
vårdbidrag. Men hur blir det 
då föräldrarna inte är 
överens? 

Regeringsrätten har i ett 
sådant fall anfört följande. 
Ingen av föräldrarna kan 
sägas svara för den huvud-
sakliga tillsynen och vården 

av barnet. Det finns därför 
ingen annan möjlighet än att 
låta folkbokföringen, i brist 
på bättre kriterier, vara 
avgörande. Det gällde en 
pojke vars föräldrar separerat 
och hade delad vårdnad. Han 
bodde växelvis varannan 
vecka hos sin mor och 
varannan hos sin far. Han var 
folkbokförd hos modern. 
Båda föräldrarna ansökte om 
att få vårdbidraget. För säk-
ringskassan beslöt att 
modern skulle uppbära 
vårdbidraget.

I stort sett samma bedöm-
ning har Regeringsrätten 
gjort då det gäller barn bidrag 
till ett barn som står under 
föräldrarnas gemensamma 

vårdnad och som bor 
växelvis hos dem. 

Föräldrarna var oense om 
till vem barnbidragen 

skall betalas. 
Regeringsrätten 

anförde. När 
vårdnaden om barn 
är gemensam 
betalas barnbidraget 
enligt huvudregeln i 
4 § ABBL till barnets 
moder. Av samma 

bestämmelse följer att 
undantag från denna 

regel görs då föräldrarna 
är ense om att fadern skall 

uppbära bidraget, en av 
föräldrarna är förhindrad att 
delta i vårdnaden eller barnet 
bor tillsammans med endast 
en av föräldrarna. Av utred-
ningen i målet framgår att 
inget av nämnda undantag 
föreligger i det nu aktuella 
fallet. Vid sådant förhållande 
skall barnbidragen enligt 
huvudregeln betalas till 
barnets mor.

å det gäller busskort 
för skolresor har 
Regeringsrätten inte 

ansett att folkbokföringen 
ska vara avgörande för rätten 
till insatsen. Föräldrarna till 
en skolelev var skilda och 
hade gemensam vårdnad om 
sin son. Han bodde växelvis 
varannan vecka hos sin mor 
och varannan hos sin far. 
Föräldrarna bodde i samma 
kommun. Kommunen avslog 
ansökan om busskort 
gällande för resor mellan 
faderns bostad och skolan. 
Samtliga instanser undan-
röjde vid laglighetsprövning 
detta beslut. Regeringsrätten 
anförde att det inte kunde 
anses förenligt med skollagen 
att avslå ansökan om ersätt-
ning för kostnader för 

skolskjuts med hänvisning 
till att behovsprövningen 
sker med utgångspunkt från 
att barnet är bosatt endast 
där det är folkbokfört. 

Det finns avgöranden från 
länsrätt där kommunen 
ansetts ha rätt att avslå 
ansökan om skolskjuts från 
bostaden hos en far som bor i 
en annan kommun än den 
där modern och barnet är 
folkbokförda. Dessa fall är 
från tid före denna regerings-
rättsdom. Det är inte säkert 
att Regeringsrättens bedöm-
ning gäller även i fall då 
föräldrarna bor i olika 
kommuner.

Man kan jämföra med 
följande dom från Kam-
marrätten i Göteborg. En 
elev vid ett idrottsgym-
nasium i Göteborg hade sitt 
föräldrahem i en värmlands-
kommun och var folkbok-
förd där tillsammans med 
föräldrarna. Eleven var 
inackorderad i Göteborg. 

Hemkommunen vägrade 
att svara för resekostnaderna 
mellan inackorderingshem-
met och skolan. Såväl 
länsrätten som kammar-
rätten ansåg att beslutet stred 
mot lagen (1991:1110) om 
kommunernas skyldighet alt 
svara för vissa elevresor och 
undanröjde det. 
Kammarrätten anförde att 
reglerna om stöd för elevre-
sor inte kunde ges annan 
innebörd än att stödet var 
avsett att utgå för resor 
mellan den faktiska boplat-
sen och skolan.

Man kan i detta samman-
hang peka på ett ytterligare 
avgörande av Regerings-
rätten. En elev med funk-
tionshinder gick i en frisko-
lan utanför sin hemkommun. 

Regeringsrätten ansåg att 
hänsyn skulle tas till kostna-
derna för resorna mellan 
bostaden och skolan vid 
beräkning av vårdbidrag. Det 
var alltså inte fråga om ifall 
eleven skulle få skolskjuts. ●

Folkbokföring avgör 
vart pengarna går

Delad vårdnad

Vad händer med vårdbidraget om föräldrarna är skilda 
och inte kan komma överens?

O

”Ingen av 
föräld rarna kan 
 sägas svara för 
den huvudsak-
liga tillsynen 
varför folkbok-
föringen  blir 
 avgörande.”

Foto: Photos.com

Ulf Sjöberg och Olle Fellenius ger ut  

webbtidningen Ofus, www.ofus.se

D
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anken att sjukdomen 
kunde vara ärftlig, slog 
familjen Sjödin någon 
gång, flyktigt. Men när 
tredje sonen Ludvig föd-
des hade oron gått över. 

Äldste sonen Karl-Petter kämpade sedan 
födseln mot en dödlig hjärnsjukdom, men 
familjen hade lärt sig att leva med sorgen.

– Vår andra son, John, var frisk och vi 
tänkte att det nog ändå var så att det fris-
ka var det starka och det sjuka undanta-
get. Så när Ludvig en dag stannade till i 
kramp – då stannade hela världen till. 
För oss var den mörkaste tiden i våra liv 
då vi väntade på att vår yngste son skulle 
få samma diagnos som vår äldste. Där 
krossades drömmen för oss.

Tomas Sjödin är pastor och har gjort 
sig känd som en flitig författare, främst 
har han skrivit och berättat om hur det 

är att leva med svårt sjuka barn och hur 
man hanterar sorgen med att de bara 
kommer att finnas kvar i livet några få 
år.

Vi sitter i Tomas bil och är på väg hem 
till hans hem en bit utanför Göteborg. 
Det är en solig och fin dag och han små-
pratar om sitt senaste projekt – en bok 
om kyrkklockor.

– Kyrkklockor fascinerar mig. Har du 
tänkt på att alla ljud förändras med ti-
den? Men ljudet av kyrkklockorna är ett 
ljud som stått fast i århundraden.

Trots att boken egentligen handlar 
om kyrkklockor menar Tomas att han 
insett att den ändå är som ett slags terapi 
för honom. För hur går man egentligen 
vidare efter att ha förlorat två barn i låg 
ålder?

Ludvig och Karl-Petters diagnoser var 
en okänd hjärnsjukdom som gör att alla 
psykiska och fysiska funktioner sakta 
slås ut. De båda pojkarna blev ett tungt 
arbete för familjen. Men Tomas och hans 
fru skulle aldrig önskat att de inte hade 
fötts, han menar att de lärt sig mycket av 
sönerna och att man till slut förstått att 

barnen inte är diagnosen.
– Trots att de hade samma odiagnos-

tiserade hjärnsjukdom så var de väldigt 
olika. De uttryckte sig på olika sätt och 
utvecklade var och en sina speciella per-
sonligheter. Ludvig var den känslostarke 
och Karl-Petter var den trygge, berättar 
Tomas.

Han berättar att det från början kän-
des viktigt för honom och hans fru att få 
en diagnos, ett papper som beskrev vad 
som faktiskt hände. De sökte ivrigt efter 
information och med Karl-Petter fanns 
alltid hoppet att ett botemedel fanns, att 
han kanske skulle kunna bli frisk.

– Från början visste vi inte alls hur 
framtiden skulle se ut och vi tänkte att 
Karl-Petter kanske bara skulle få en lind-
rig funktionsnedsättning hela sitt liv. 
Men till slut fick vi lägga ner de tankarna 
och då blev barnet viktigare, inte diagno-
sen, säger Tomas.

 
Ett barns död, hur går man vidare efter 
det? Vi har kommit överens om att prata 
om tiden efter, hur man hittar tillbaka till 
vardagen och vad som gör mest ont. 
Nu vill familjen gå vidare. För trots 

Idag känns vardagen nästan för enkel, John är 20 år och 
klarar sig själv, det fi nns ingen som egentligen  behöver oss. 
Man ser fördelarna och man inser att det är okej att njuta av 
livet igen. Det säger pastorn och författaren Tomas Sjödin, 
som ännu kämpar med sorgen efter att ha förlorat sönerna 

  Karl-Petter och Ludvig i obotlig hjärnsjukdom.

Det är okej 
att njuta 
av livet

Text: Sara Bengtsson
sara.bengtsson@faktapress.se

T

”Vi är jättenöjda med hur de var och hade inte velat ha dem annorlunda.”
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Tomas Sjödin i sitt hem en bit utanför 
Göteborg. Här har han författat de flesta 
av sina böcker och det är också här han 
nu påbörjar ett nytt kapitel i sitt liv. 

Foto Johans Hedenström
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den tunga sorgen måste det finnas 
ett liv efter, som man också har rätt 

att njuta av.
– Döden kommer alltid en dag för ti-

digt, säger Tomas och tar en paus, för att 
sedan fortsätta. Hur sjuk Karl-Petter än 
var så var vi inte förberedda, vi blev helt 
överrumplade när han dog. Han var 15 
år och vi hade lämnat honom på kortis, 
berättar han.

När familjen hade insett att både 
Karl-Petter och Ludvig skulle dö, var det 
de små sakerna som räknades. Som att 
till exempel få vara med när de gick 
bort.

– Karl-Petter kunde inte bli frisk, han 
orkade inte kämpa mer. Men minimi-
kravet för oss som föräldrar var ändå att 
vi skulle få vara med när han dog. Istället 
dog han på kortis, med oss på telefon, 
berättar Tomas.

Sorgen att inte få vara på plats när so-
nen dog var omtumlande för familjen 
och det blev ännu viktigare att finnas på 
plats hos Ludvig när han inte orkade 
längre. Idag har Tomas försonat sig med 
upplevelsen att de inte var med när Karl-
Petter dog, men länge gjorde det väldigt 
ont.

– Ludvig däremot dog hemma och vi 
fick vara vid hans sida hela tiden. Vi ha-
de precis tagit oss igenom en pärs när vi 
hade trott att han var nära slutet och ha-

de en lugn söndag hemma. Så den gång-
en fick vi vara med och det var en stor 
tröst, berättar Tomas.

Precis innan Karl-Petter dog berättar 
Tomas att han och hans fru Lotta passera-
de en gräns där de gick ifrån att förstå att 
”barn dör” till att ”Karl-Petter ska dö”.

Han pausar och tar ny sats.
– Jag bad en bön att allt skulle gå bra. 

Vi bad alltid för Ludvig och Karl-Petter, 
inte att de skulle bli friska, men att de 
skulle få ett så bra liv som möjligt. Men 
man kan inte stanna av sitt och familjens 
liv, för att man har två sjuka barn. Man 
måste planera för morgondagen och för-
söka se det ljusa i situationen.

En inställning som gjorde att familjen, 
trots två barn med svåra funktionsned-
sättningar, gjorde flera ”galna” resor till-
sammans. En av dessa var vintern 1999, 
då familjen firade jul på Lanzarote.

– Vi måste ha skrämt livet ur persona-
len på Landvetter, skrattar Tomas. Vi 
kom med packning och två rullstolar, två 
handikappkärror, lakan, blöjor och 25 
kilo sondnäring. Men resorna gick bra 
och vi fick alltid mycket hjälp. Men själv-
klart var det så att vi egentligen bara flyt-
tade allt slit till ett annat ställe, så mycket 
semester var det nog egentligen inte, sä-
ger Tomas med ett leende.

Bland det tyngsta att hantera efter 
pojkarnas död var att bli av med alla an-
passningar och hjälpmedel. Tomas, Lotta 

och sonen John hade aldrig sett pojkar-
na utan sina hjälpmedel, så med tiden 
växte de ihop med sina prylar.

– Känslor hänger sällan i luften, säger 
Tomas och fortsätter, känslorna sitter i sa-
ker, musik, prylar som framkallar minnen 
och känslor. För oss var det ett tungt arbe-
te att bestämma vad som skulle bort.

Men rullstolar skulle lämnas tillbaka 
och anpassningar plockas bort. Familjen 
bestämde sig för att ta bort allt som hade 
med pojkarnas funktionsnedsättning att 
göra, men att det som påminde om Karl-
Petter och Ludvig som personer skulle få 
stå kvar. Ludvigs rum står till exempel 
fortfarande kvar. 

– En vacker dag ska vi väl göra om där 
också, men än så länge vill vi ha det kvar 
orört. Jag sover middag i hans säng gan-
ska ofta, det ger mig ett lugn, berättar 
Tomas.

Han beskriver det som ett sorteringsar-
bete, ju längre tiden går, desto mer måste 
de göra sig av med. Men minnena blir 
kvar, bilder på pojkarna står utspridda 
runt om i det ljusa huset utanför Göte-
borg.

– Pojkarna kommer alltid finnas med 
i våra samtal och tankar, säger Tomas.

Han berättar om den obehagliga käns-
lan att behöva lämna tillbaka en person-
lig sak som rullstolen.

– Båda gångerna gick jag dit snabbt 
och lämnade så fort jag bara kunde. Jag 
ville bara gå och sätta mig i bilen och 
skrika. Även om det ”bara är ett hjälp-
medel”, så var rullstolarna gjutna efter 
våra pojkars kroppar. Vi hade aldrig sett 
dem utan rullstolarna, säger han.

Tomas visar mig runt i huset och be-
rättar om renoveringsprojekt som är på 
gång. I en ljus del av huset har familjen 
ett litet umgängesrum som alldeles nyli-
gen byggdes.

– Här hade vi tidigare hissen, berättar 
Tomas. Även hissen var tung att bli av 
med, då de kom hit och avlägsnade den 
för att bara lämna ett stort tomt schakt i 
vårt hus. Det blev så symboliskt för oss. 
Precis som barnen lämnade ett stort hål i 
våra hjärtan, lämnade även hissen ett 
stort hål i vårt hus. Därför var det viktigt 
för oss att snabbt göra något bra av den 
nya platsen vi fick, säger han.

Religionen har både hjälpt och stjälpt.
Tomas och Lottas tro har på många sätt 
hjälpt dem i sorgearbetet och de båda Sönerna Karl-Petter och Ludvig.

Fortsättning från föregående sida
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tror och hoppas att de en dag ska få mö-
ta sina söner igen – i himlen.

– Det är det som är häftigt med tron. 
Jag och Lotta föreställer oss mötet på 
helt olika sätt. Hon tror att vi kommer få 
träffa dem friska, samtidigt som jag ser 
dem i rullstol, för jag har ju aldrig sett 
dem friska.

Idag arbetar familjen med att gå vidare 
och att förstå att det är okej att njuta 
igen. Får man till exempel tycka att det 
är skönt att inte behöva leva i kampen?

– Vi är på någon slags jungfrumark. 
Idag känns vardagen nästan för enkel. 
John är 20 år och klarar sig själv, det 
finns ingen som egentligen behöver oss. 
Vi har gått igenom ett så långt lopp av 
vårdande att vi nu måste hitta något nytt 
att sätta tänderna i, fokusera på vårt liv. 
John behöver oss visserligen fortfaran-
de, men kanske mer på ett föräldramäs-
sigt, kamratligt plan. Och nu börjar det 
kännas okej att njuta av att man kan gö-
ra spontana utflykter. Det som gav vårt 
liv mening, skapar nytt utrymme för oss 
nu, säger Tomas.

Tomas menar att det är en stor hjälp 
att tro att det finns någon där som alltid 
orkar lyssna och finns där för en.

– Men samtidigt kastas tron om när 
man får två svårt sjuka barn. Jag har ald-
rig tvivlat på Guds existens, men jag har 

”Än så 
länge 
vill vi att 
Ludvigs
rum står 
orört 
kvar. 
Jag sover 
middag 
i hans 
säng 
ganska 
ofta.”

Tomas Sjödin i sin trädgård.
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haft djupa tvivel kring tron. Man 
kan säga att jag alltid har trott på 

honom, men att jag känt en besvikelse. 
När man är mitt inne i det, önskar man 
att det finns någon där som kan hjälpa 
till att göra saker bättre. Våra barn blev 
inte bättre, säger Tomas.

Samtidigt fanns något väldigt tröstan-
de för Tomas i tron. När han försonades 
med tanken att pojkarna inte kunde bli 
bättre var bönen ett stöd i sorgearbetet.

– Bönen är den ultimata livsberättel-
sen. Det är stort att berätta för männis-
kor. Men Gud har plats för allt det jag in-
te har ord för. All den vrede och besvi-
kelsen jag kände, och känner, måste Gud 
ta emot. Det har varit en stor tillgång att 
komma till insikten att tron även rym-
mer tvivel och protester. Jag kan vara arg 
på honom för att han försatt oss i den 
här situationen, men tron finns kvar i 
mig och kvar för mig, säger Tomas.

Sedan fortsätter han att berätta att tron 
även ger en extra gnista åt familjen, då de 
har tron på återseendet efter döden.

– Vi tror helt enkelt att vi kommer få 
återse pojkarna en vacker dag, på ett eller 
annat sätt. Det gör inte saknaden mindre, 
men vi känner i alla fall inte hopplöshe-
ten över att vi aldrig mer får tillbaka våra 
söner. De finns där och vi hoppas och tror 
på evigheten, säger Tomas.

Samtidigt är han noga med att under-
stryka att han inte förespråkar att tron 
på en gud är det enda sättet. Det har va-
rit viktigt för honom att hans böcker och 
föreläsningar aldrig har försökt pracka 
på någon annan en tro de inte har.

– Vi har många kamrater som inte är 
religiösa och de tycks hitta sin kraft de 
också. Tron är aldrig en genväg, men kan 
vara ett av många sätt att hantera svåra 
situationer, säger han.

För honom har maktlösheten varit 
det svåraste att hantera. I föräldraskap 

ligger det djupt rotat att man vill kunna 
göra skillnad för barnet.

– Man vill kunna blåsa på det onda och 
göra allt bättre. Man vill kunna hjälpa och 
förklara saker i världen. Men i vårt fall in-
såg vi att vi inte kunde göra något för att 
ta bort värken och ångesten.

Att inte ha kontroll över sina barns 
välmående har varit tungt, men också 
lärt Tomas mycket om livet.

– Mitt livs största upptäckt är att själva 
närvaron är en verksam kraft. Bara att jag 
är där för mina barn gör en stor skillnad. 
Kanske fick inte maktlösheten sista ordet, 
vi är kvar och vi överger inte varandra, 
det är det viktiga.

Relationen mellan Tomas och Lotta 
har stärkts av deras gemensamma kamp 
och de har hjälpt varandra genom svåra 
tider.

– Vi har fått kraften att vara kvar och 
orka finnas där för varandra och våra 
barn. Det har funnits stunder då jag eller 
Lotta inte orkat kämpa, och då har den 
andra fått vara starkare ett tag, för att ge 
plats för vila, berättar han.

Idag menar han att livet inte hade varit 
skönare om Karl-Petter och Ludvig inte 
fötts.

– Självklart önskar man alltid att bar-
nen ska vara friska och må bra och visst 
hade vi helst fått tre friska barn. Men vi 
är jättenöjda med hur de var och hade 
inte velat haft dem annorlunda, säger 
Tomas.

Tomas berättar att han i början med 
Karl-Petter brukade be till Gud att han 
”var tvungen att fatta, om du gör juste-
ringarna nu för att få Karl-Petter så blir 
det enklare än att göra det sen”. Han ler 
åt det nu.

– Med tiden lärde man känna killarna 
och då blev det mindre viktigt om de ha-
de en diagnos eller inte. Senare blev den 
bönen skrattretande. Att be om att kil-
larna inte skulle ha sitt funktionshinder 
skulle vara som att be om ett nytt barn.

Vi fortsätter prata om tron och Tomas 
menar att livserfarenheten har gjort att 
hans tro förändrats på vägen.

– Det är som när du tvättar en maskin 
med vit tvätt och råkar kasta med en li-
ten röd strumpa som ger ett blekrosa av-
tryck på all den vita tvätten. Så är det 
med en del livserfarenheter. Alla områ-
dena i mitt liv har tagit färg av livet med 
Karl-Petter och Ludvig. Yrket, privatlivet 
och relationer till människor, allt har fär-
gats. Det vore konstigt att påstå att synen 
på tron och Gud inte färgas, säger han.

Lotta och Tomas Sjödin finner styrka i hoppet om att återse sina barn.

”Nu vill Tomas satsa       

Fortsättning från föregående sida
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– Jag har kommit fram till att man 
aldrig kan ta livet för givet. Världen är en 
fantastisk plats och att man finns här 
och får vara med ett kort tag är bara en 
bonus, säger Tomas.

Tomas beskriver den uppgivenhet som 
han ibland kan känna. När döden fun-
nits så nära honom i så många år, har 
han blivit väl medveten om att han själv 
är dödlig.

– I perioder har jag känt mig väldigt 
des illusionerad. Nu är vi på rätt väg, men 
visst har livet varit tungt. Men jag har ald-
rig blivit svartsynt eller bitter. I slutändan 
när man tittar tillbaka på tiden som gått 
kan jag dra slutsatsen att livet inte har på-
verkat mig negativt. Jag har allt att tacka 
livet, ett smärtsamt tack.

Han menar att det stora ordet han 
upptäckt är just ”tack”. ”Tack” ser han 
idag som sin livshållning och något han 
vill leva upp till.

– När vi satt där i Italien och perso-
nalen från kortis ringde för att berätta 
att vår äldste son höll på att gå bort. 
Det var bland det värsta jag varit med 
om, säger han tårögd. Vi satt i en bil på 
en parkering och följde honom via mo-
bilen. När allt var över satte vi oss till-
sammans, fattade varandras händer 
och tackade Gud för att Karl-Petters 
ångest och förtvivlan var över. 
Skillsmässan från barnen blev enklare 
tack vare vetskapen att deras lidande 
var över.

Nu vill Tomas satsa på livet med den 
familj som fortfarande finns här, i nuet. 
Han och Lotta har äntligen fått tid över 
för varandra och har lätt för att älska.

– Vi har fått kämpa hårt för våra sö-
ner, men har även insett att vår kärlek till 
varandra också var värd att kämpa för. 
Jag har inga tips till andra föräldrar kring 
hur man får det att fungera, jag kan bara 
berätta min historia och hoppas att den 
kan hjälpa någon annan.

Och John, den tredje sonen och 1,5 år 
yngre än Karl-Petter, har fyllt 20 år och 
har blivit en lugn och harmonisk kille.

– Han arbetar för tillfället på ett fri-
tids för unga killar med autism och han 
är så bra med killarna. Han förstår dem 
och tycker att det är ett roligt och bety-
delsefullt arbete.

Tomas och Lotta har alltid försökt fin-
nas där lika mycket för John, och John 
har själv tagit på sig ett stort ansvar för 
både sina bröder och sina föräldrar.

– John var 13 år när Karl-Petter gick 
bort. Han visade ett otroligt stort an-
svarstagande och hann väl egentligen in-
te heller gå igenom sin egen sorgepro-
cess. Han blev orolig för sin mamma. Så 
fort han skulle gå hemifrån och göra nå-
got bad han alltid mig att hålla koll på 
mamma, berättar Tomas.

När Ludvig dog hade John hunnit bli 
17 år och då visste han att det fanns rum 
för hans egen sorg.

– Han var äldre och förstod mer och 
då tillät han sig själv att släppa fram sin 
egen sorg. John har klarat sig otroligt 
bra. Han är en god och trevlig kille och 
nu står han inför sin framtid och sina 
livsval, säger Tomas med ett leende.

Trots den stora sorgen familjen fått 
arbeta sig igenom kan Tomas nu ändå se 
ljuset. Han menar att han och familjen 

är redo att gå vidare, med sönerna stän-
digt närvarande i tankarna.

– Vi var en stor och krävande familj 
och nu är vi en liten, flexibel familj. För 
ett år sedan när Ludvig gick bort var det 
svårt att se. Här tog en viss sorts liv slut, 
livet som ”handikappfamilj” var över 
och ett nytt liv skulle börja. Det var en 
hemsk tanke vi inte ens ville tänka, säger 
Tomas.

Men en dag vaknar man, menar han, 
och börjar se hoppfullt på situationen 
igen. Man ser fördelarna och man inser 
att det är okej att njuta av livet igen.

– Vi kommer alltid att sörja våra kil-
lar, men tacksamheten över att vi fick 
lära känna dem och ha dem här hos oss 
den korta tiden, överväger, säger Tomas 
med ett leende på läpparna. ●

        på livet med den familj som fortfarande fi nns här.”

Fakta Tomas Sjödin

Ålder: 49 år.

Bor: Säve utanför Göteborg.

Familj: Hustrun Lotta och sönerna Karl-

Petter, John och Ludvig.

Yrke: Författare och pastor.

Aktuell med: Boken ”Ett brustet halleluja” 

(Cordia).

Bästa julklappstips: Blyertspenna med 

inbyggd pennvässare.

Motto: Man kan stå ut med ganska mycket 

så länge man har någon att berätta det för.

www.lofric.se
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Drömmen 
om ett jobb
Joel Westman har fått mersmak på arbetslivet 
efter en praktikperiod på Coop. ”Jag plockar upp 
varor på hyllor och prismärker”, säger han. 
Föräldrakraft träffar även Masoud Khodabandhe-
loo och Mikael Pettersson som också fått chan-
sen att komma ut i arbetslivet samt gör ett besök 
på Arbetsförmedlingen Unga funktionshindrade.

Dessutom: Hur blir det med jobben i framtiden? Vi 
presenterar partiernas och fackens prioriteringar. 
Se sid 46

Text och foto: Kristina Nyberg
info@faktapress.se
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oel Westman, 24, är en av 
de unga som är inskrivna 
hos Arbets förmed lingen 
Unga funk tionshindrade 
som finns i Globen om-
rådet i Stock holm. 

Genom förmedlingen har han fått en 
praktikplats i butiken Coop Konsum i 
Farsta Strand.

– Lite lyxigt är det att ha gångavstånd 
till jobbet, säger Joel som trivs bra på sin 
praktikplats och hoppas på en fortsätt-
ning.

Hans arbetsuppgifter är bland annat 
så kallad frontning, han håller koll på 
hyllorna så att det ser snyggt ut och 
plockar fram varor så att det är lättare att 
komma åt för kunderna.

– Jag plockar också upp varor på hyl-
lorna och prismärker och fyller på i me-
jeriet.

Praktikperioden är på sex veckor, se-
dan ska det avgöras om Joel får en löne-
bidragsanställning.

Joels första kontakt med arbetsmark-
naden var i juni 2006 när han avslutat si-
na gymnasiestudier på en folkhögskola.

– Då fick jag sommarjobb genom 
Svenska Bostäder, utomhusjobb som jag 
gillar. Jag fick kratta, klippa buskar och 
ta bort ogräs.

Jobb på plastfabrik
När sommaren var över fick Joel lite olika 
arbeten via Samhall fram till årsskiftet, 
bland annat med fastighetsservice i 
Botkyrka och hos en skruvfirma i Söder-
tälje.

– Sedan var jag arbetslös i en månad. 
Jag gick på gruppträffar på Arbets-
förmedlingen och hade kontakt med 
Sius-konsulenten. Jag blev tillfrågad om 
ett jobb på en plastfabrik i Tyresö. 

Tillsammans med personal från 
Arbetsförmedlingen Unga funktionshin-
drade gjorde Joel ett besök på fabriken 
som hade ett 70-tal anställda. Han fick ett 
positivt intryck av arbetsplatsen och bör-
jade med en provtid på en månad. Sedan 
fick han visstidsanställning på ett år.

– Jag fick rycka in lite här och där, sä-
ger Joel. Ibland var det stressigt men det 
var också bra att få se olika delar av före-
taget.

Joel hoppades på att detta kanske 
kunde bli hans arbete under några år. 
Men när slutet av visstidsanställningen 
närmade sig hade företaget börjat prata 
om att sälja ut delar av tillverkningen till 
Polen. 30 personer fick gå. 

Det blev ingen förlängning för Joel.
– Jag blev arbetslös igen och fick gå på 

a-kassa. Jag bodde hemma då så jag kla-
rade mig hyfsat.

Joel hade turen att få ett eget boende, 
en etta i Farsta Strand. Han hade stått i 
Svenska Bostäders ungdomskö sedan 
han var 18 år.

– Jag sökte en del jobb på egen hand, 
gick runt i olika affärer i Farsta Centrum. 
Jag hade med mig en ansökan och en 
meritförteckning.

”Dammsög” Bondegatan
Jobbsökandet gav inget napp på direk-
ten men några månader senare blev Joel 
uppringd av en person han träffat på Ica 
i Farsta.

– De ville att jag skulle komma på in-
tervju men jobbet handlade om att sitta i 
kassan och sånt arbete har jag ingen er-
farenhet av och de behövde någon som 
snabbt kunde rycka in. 

Under en period på fyra månader ha-
de Joel kontakt med KFG Sverige AB, 
som är en privat arbetsförmedling som 
anlitas av Arbetsförmedlingen Unga 
funktionshindrade.

– Där fanns jobb-coacher och jobb-
agenter som höll i vad som kallades va-
kansjakten, vilket innebar att man gick 
runt och knackade dörr hos olika före-
tag och i butiker och på kaféer. Min 
grupp hade Bondegatan på Södermalm 
och man kan väl säga att vi dammsög 
den. Kanske blev det ett jobb för någon, 
jag vet inte.

Joel tyckte att KFG verkade lovande 
under första perioden, sedan gav det inte 
så mycket. Men han lärde sig en del om 

hur man tar kontakt med företag och 
hur man skriver ett bra CV.

– Jag insåg att mitt CV kanske var lite 
mesigt.

När KFG-perioden var över så gällde 
det bara att själv söka jobb och gå på fre-
dagsträffarna på Arbetsförmedlingen 
Unga funktionshindrade. 

– Det tar på krafterna att vara ute och 
söka jobb. Ofta möts man av att ”chefen 
är ute, du får återkomma”. Man är gan-
ska lämnad åt sig själv.

Via Arbetsförmedlingen Unga funk-
tionshindrade fick han i oktober den 
praktikplats som han nu har.

– Jag gillar att jobba i butik och chan-
sen kan finnas till en fortsättning här. 
Hoppas jag i alla fall!

 Katarina Nyberg

Joel hoppas 
på ett jobb
Genom arbetsförmedlingen har han fått en praktikplats 
på Coop Konsum i Farsta Strand. 

J

– Jag gillar att jobba i butik, säger Joel 
Westman som hoppas på en fortsättning 
efter praktiken.
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Max hamburgerrestauranger satsar 
på att anställa personer med funk-
tionshinder. För företaget är det en 
god gärning, men man vinner även på 
engagemanget – personer med 
funktionshinder har visat sig bli 
trogna medarbetare som stannar kvar 
i företaget länge. 

Satsningen, som är ett samarbete med 
Samhall, startade 2005 efter att man på 
Max ett bra tag funderat över hur man 
skulle kunna ge anställning till fler per-
soner med särskilda behov. 

– Det har alltid varit en hjärtefråga för 
Max eftersom vi är ett familjeföretag och 
att grundaren Curt Bergfors själv sitter i 
rullstol. Tidigare arbetade vi med lokala 
arbetsförmedlingar, men tyckte att det 
var svårt eftersom de alla arbe-
tar så olika. När vi började 
arbeta med Samhall fick 
vi en samlad samar-
betspartner, säger Pär 
Larshans, personal-
chef på Max ham-
burgerrestauranger. 

Satsningen har lönat 
sig för företaget, 2007 
räknades företaget som 
ett av de bästa exempel i 
Europa på hur man kan 
anställa personal med oli-
ka förutsättningar. För 
att bli så pass framgångs-
rika har man sett till att 
ge de anställda längre tid 
att lära, specialutbild-
ningar för nyanställda 
med funktionsnedsättningar och utbild-
ning för alla restaurangchefer i mång-
fald. 

– Det är viktigt att man lägger lite ex-
tra tid och resurser för att anpassa ar-
betssättet och arbetsplatsen, så att inte 
våra anställda måste anpassa sig. Det lö-
nar sig i längden och har gjort att våra 
anställda med funktionshinder insett att 
de är viktiga för samhället, säger Pär 
Larshans. 

Han menar också att företaget som så-
dant påverkats positivt av att anställa per-
soner med olika förutsättningar. Man har 
inte bara ”partyprinsessorna och party-
prinsarna” anställda som festar mycket 
och många gånger är opålitliga i företaget. 

– Vi arbetar med att ha en mångfald 
och de personer vi anställt med funk-

tionsnedsättningar kan vi verkligen lita 
på eftersom de alltid är på plats, alltid vill 
göra sitt bästa och gärna stannar i företa-
get i många år. Det är värdefullt för oss i 
den här branschen, där arbetstagarna ofta 
är väldigt rörliga, säger Pär Lars hans. 

Nu vill Max inspirera andra före-
tag att göra likadant. De är 

stolta över vad de åstad-
kommit och vilka bra an-

ställda de tjänat på sats-
ningen. 

– Varje dag får vi se 
hur våra anställda med 
funktionsnedsättning 
växer som personer 

och det är värdefullt att 
se, säger Pär Larshans. 
Peter Hollingworth, res-

taurangchef för Max i Visby 
berättar om en anställd som 
utvecklat en helt ny person-
lighet sedan han började ar-
beta på restaurangen. 

– Han har adhd och har 
tidigare bara suttit hemma 
och känt sig hämmad. När 

han började arbeta hos oss såg vi och 
framför allt hans mamma hur han öpp-
nade sig, blev gladare och började prata 
och diskutera. Han blev självsäker och 
utvecklas fortfarande för varje dag som 
går, säger Peter Holling worth. 

Max arbetar med personer med alla sor-
ters funktionsnedsättningar. Men än så 
länge anställer man inte många personer 
i rullstol, detta på grund av det är en 
krånglig arbetsplats för en rullstol. 

– Vi letar främst efter utåtriktade män-
niskor eftersom vi arbetar med service. 
Självklart anställer vi gärna personer i 
rullstol, men det är svårt för dem att ar-
beta i köket och ute i restaurangerna där 
det är trångt. Men vi är alltid öppna för 
nya lösningar, säger Pär Larshans. 

 Sara Bengtsson

Hjärtefråga som 
ger resultat

Fakta Sius 

Sius står för Särskilt introduktions- och uppfölj-

ningsstöd. Inför en anställning av en arbetssökande 

med funktionshinder som medför nedsatt 

arbetsförmåga kan Sius-konsulenten ge ett särskilt 

stöd vid introduktionen. Konsulenten samverkar 

med arbetsplatsen och kan ibland  arbeta sida vid 

sida med den arbetssökande under en tid.

Fakta lönebidrag
Arbetsgivare som anställer en person med nedsatt 

arbetsförmåga, som anvisas av Arbetsförmedling-

en, kan kompenseras ekonomiskt genom 

lönebidrag, och i vissa fall kan lönebidrag även 

lämnas för en redan anställd med nedsatt 

arbetsförmåga.

Syftet med lönebidrag är att underlätta för 

personer med funktionsnedsättning som medför 

nedsatt arbetsförmåga att få, eller i vissa fall behålla, 

en anställning där den enskildes kompetens och 

färdigheter tas tillvara och där funktionsnedsättning 

och nedsättning i arbetsförmåga beaktas.

Det här är en hjärtefråga 
för företaget, säger 
personalchef Pär 
Larshans.

”Det är viktigt att 
man lägger lite 
extra tid och resur-
ser på att anpassa 
arbetssättet och 
arbetsplatsen.”

FK_0806_s34-45_arbete_v10.indd   37FK_0806_s34-45_arbete_v10.indd   37 08-11-21   13.58.5908-11-21   13.58.59



38 FÖRÄLDRAKRAFT # 6, 2008

asoud Khoda ban dehloo 
är högskoleutbildad. 
Han har en Asper ger-
diagnos och tal svårig-
heter, som är hans störs-
ta problem. Ambition-

erna var höga när han började söka jobb. 
Men han fick inget napp.

Efter en period av arbetslöshet hitta-
de Stockholmsföretaget Misa en prak-
tikplats åt honom på Källtorpskolan i 
Kallhäll. Det blev början till något riktigt 
bra.

– När jag var klar med min data ut bild-
ning vid högskolan i Växjö sökte jag 
många jobb, säger Masoud. Jag kom bara 
på en enda intervju och det var ett arbete 
som supporttekniker. Sådant hade jag 
ingen erfarenhet av och det handlade ju 

också om att prata mycket i telefon.
När Shawder Rashed, arbetskonsu-

lent hos Misa, skulle leta praktik åt 
Masoud kontaktade hon många skolor. 
Det gick trögt men så fick hon kontakt 
med Källtorpskolan.

– De var positiva och vi har haft ett 
väldigt bra samarbete hela tiden.

Underhåll av datorer
Praktikperioden varade ett år. Arbets-
uppgifterna handlade om underhåll av 
skolans cirka 70 datorer. Med Masouds 
treåriga utbildning i elektroteknik med 
inriktning mot telekommunikation var 
det helt rätt. 

När praktikperioden var över hade 
han gjort sig oumbärlig på skolan.

– De var så nöjda och ville ha honom 
tillbaks, säger Shawder Rashed. 

Nu blev det en anställning med löne-
bidrag. Masoud arbetar 50 procent, kloc-
kan 9 till 16 måndag, onsdag, fredag. 
Helst skulle han arbeta heltid men sko-
lan har inte behov av mer än halvtid. 

Betyder mycket för mig
– Det här arbetet betyder mycket för 

mig. Jag sköter datorerna på skolan. Jag 
installerar programvaror, felsöker, sköter 

Misa står för Metodutveckling, 
Individuellt stöd, Samhällsdeltagande 
och Arbetsdeltagande. Tanken är att 
personer med arbetshinder mycket väl 
kan delta i arbetslivet. Att få möjlighet 
att delta i arbetslivet handlar om att 
arbete är en viktig del av det ”normala 
livet”. De sociala aspekterna är minst 
lika viktiga som arbetsinsatsen. Att som 
andra åka till ett arbete, att inordna sig i 
arbetsförhållanden på en arbetsplats, att 
delta i den rytm som finns på en 
arbetsplats, få socialt umgänge med 
arbetskamrater. Elva enheter inom Misa 

Masoud 
en klippa 
när det 
krånglar
På Källtorpsskolan fann Masoud den perfekta praktikplatsen.

M
Masoud sköter datorerna på Källtorps-
skolan och hjälper både lärare och ele ver. 
– Jag trivs jättebra, säger Masoud.

Framtiden ut efter särgymnasiet

Peter Hurtig och 
Ulrika Dahlgren, 
arbetskonsulenter hos 
Misa AB, har intervjuat 
avgångselever från 
Kista särgymnasium 
utifrån frågeställning-
arna: 

Hur har mötet med 
arbetslivet sett ut 
under praktikperio-
den för eleverna på 

särgymnasiet i Kista? 
Vad vill man göra i 
framtiden efter 
skolavslutningen? 

Merparten av 
eleverna var mycket 
nöjda med sin arbets-
praktik och hade lärt 
sig en hel del av att vara 
i arbete ”på riktigt”. 

Eleverna beskrev 
tydligt att de i framti-

den helst ville arbeta 
på ett vanligt företag 
med vanliga arbetsti-
der, tjäna pengar och 
få kamrater på 
arbetsplatsen. De 
utryckte också 
synpunkter på skolans 
roll och en förväntan 
om att de skulle få 
stöd för att kunna 
komma till ett arbete. 

Särgymnasiets elever tillfrågades om jobblivet Misa – för att alla ska kunna           
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underhåll och hjälper lärare och elever, 
säger Masoud. Jag trivs jättebra här.

– Nu ska vi byta server och det får jag 
vara med och bygga upp.

Oftast i datasalen
Han rör sig i skolmiljön och återfinns 
oftast i datasalen. Eleverna vet att han är 
en klippa, att han kan hjälpa till när det 
uppstår problem, vilket det ofta gör.

Tre dagar i veckan åker Masoud från 
bostaden i Akalla till skolan i Kallhäll för 
jobbet. På fritiden läser han om teknik 
och håller sig uppdaterad inom data- 
och telekommunikationsområdet. Han 
håller sig i form genom att simma eller 
spela fotboll med brorsbarnen. 

 Katarina Nyberg

har specialiserat sig utifrån olika arbetshin-
der. Tio enheter bedriver verksamhet i 
Stockholms län, en i Skåne. 

 Grundidén är att alla människor kan 
delta i samhället och arbetslivet med rätt 
stöd. Verksamheten bygger på att indivi-
dens egna idéer, intressen och resurser tas 
tillvara.

Att ge individuellt stöd i arbete, till 
exempel i form av rehabilitering, kartlägg-
ning av arbetsförmåga och daglig verksam-
het till personer med arbetshinder. Även 
utbildning kan ordnas. Beställare är i första 
hand kommuner och försäkringskassor.

             delta i arbetslivet

”De var 
så nöj-
da och 
 ville ha 
 honom 
tillbaka.”

G
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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!
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En arbetsförmedling för 
unga med funktionshinder 
finns i Globen området i 
södra Stock holm.

– Det här är en helt 
vanlig arbetsförmedling 
med målgruppen unga med 
funktionshinder i 
Stockholms län, säger 
Christina Mårtens, arbets-
förmedlare, när För äl-
drakraft träffar henne i 
förmedlingens lokaler.

Målgruppen är uppdelad i två 
grupper. Den ena omfattar 
åldrarna 16 till 25 år och ung-
domarna kommer oftast via 
skolan. Det är unga som har 
ett dokumenterat funktions-
hinder, det behöver inte nöd-
vändigtvis vara en diagnos.

– Viktigt är att man är mo-
tiverad och inser att det hand-
lar om lönearbete, säger 
Christina Mårtens. Oftast blir 
det frågan om en anställning 
med lönebidrag.

Den andra målgruppen är 
i åldern 19 till 29 år. Det 
handlar det om unga som har 
aktivitetsersättning och då 
samarbetar arbetsförmedla-
ren med Försäkrings kassan.

Två handläggare från 
Försäkrings kassan är statione-
rade på förmedlingen, som har 
ett tiotal arbetsförmedlare. 

Christina Mårtens arbetar 
med ungdomar som inte har 
aktivitetsersättning, utan som 
lever på a-kassa eller socialbi-
drag.

– Vi har gruppträffar en 
gång per vecka med dem som 
ännu inte fått jobb. När man 
hittar en arbetsplats så börjar 
det oftast med praktik på un-
gefär en månad. Blir det en 
fortsättning så kan lönebidrag 
beviljas ett år i taget. 
Lönebidragsdelen kan minska 
från år till år. 

– Ambitionen med lönebi-
drag är ju att det ska minskas 
och att det ska bli en vanlig 
anställning. Men så blir det 
inte för alla, det kan behövas 
ett visst lönebidrag perma-
nent.

– Vi får ut många i arbete. 
Hittills i år är det ungefär 480, 
säger Christina Mår tens. De 
flesta kommer på sommaren, 
när skolorna slutar. Då har vi 
vår mest intensiva period.

– Det är en ny värld för 
många ungdomar när de 
kommer hit och upptäcker 
att de måste vara aktiva. 
Ibland kanske de förväntar 
sig mer av oss än vad vi kan 
erbjuda. Meningen är ju att 
de arbetssökande ska bli akti-
va och delaktiga.

För det mesta kommer 
ungdomarna på remiss från 
socialtjänsten eller genom 
någon annan instans. Men 
man kan också helt enkelt 
komma till förmedlingen och 
bli inskriven.

– Om man inte riktigt vet 
vad man vill och hur mycket 
man orkar kan man få testa 
sin arbetsförmåga genom oss. 
Det kan också vara så att vi 
har viss kontakt  med föräld-
rarna.

Det förmedlingen kan erbju-
da är oftast servicejobb som 
plockjobb i livsmedelsbuti-
ker, jobb på restauranger och 
jobb på biltvättar. Det är svå-
rare att komma in i vården 
och industrin.

– Vår stora uppgift är att 
hitta arbetsgivare, säger Chris-

Jobb för unga
Arbetsförmedling i Globen 
i Stockholm satsar extra på unga.

– Vi märker att många 
ungdomar inte har fått rätt 
stöd i skolan, säger Christina 
Mårtens på Arbets-
förmedlingen.

Fortsättning sid 43
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arje vardag, utom mån-
dag, åker Mikael Pet ters-
son färdtjänsttaxi från 
grupp bostaden i Råck-
sta till Posten i Rinkeby. 
Mellan klockan 10 och 

14 sorterar han paket och håller ordning 
i personalköket.

När arbetsdagen är slut åker han hem 
på egen hand, med tunnelbana och buss. 

Det är ett stort steg han har tagit. 
Peter Hurtig är arbetskonsulent på 

Misa och har arbetat med Mikael under 
en längre tid. Misa har en verksamhet 
som riktar sig till personer med utveck-
lingsstörning och inlärningssvårigheter.

– Alla kan delta i arbetslivet på något 
sätt, säger Peter Hurtig. Vi tillämpar de 
små stegens metodik. 

Tränade på att åka buss
Som ett exempel berättar Peter om hur 
han och Mikael började träna på att åka 
buss.

– Först satt vi bredvid varann, sedan 
flyttade jag mig i bussen undan för un-
dan, så att jag till slut satt längst bak. Det 
här tog sin tid men nu åker Micke själv. 
Man lämnar över ansvaret successivt.

– Jag har alltid trott på honom, känt 
att den här killen har resurser. Den ut-
veckling han genomgått sedan han bör-
jade arbeta har gjort ordentlig skillnad i 
hans liv. Bara genom att börja jobba och 
röra sig mer har bidragit till han gått ner 
cirka 30 kilo på två år. Förut orkade han 
knappt gå. 

Mikaels gruppboende har också en 
stor del i den positiva utvecklingen ge-
nom att stödja Mikael med bra kostva-
nor och många diskussioner om vad 
som är bra och dålig mat. 

– Det var svårt att hitta ett arbete, 
mycket på grund av att Mikael hade svårt 
att bestämma sig. Vi gjorde ett antal stu-
diebesök, berättar Peter. Till slut fastna-
de han för posten i Rinkeby. 

I liten skala
Det var för två år sedan. Då började Mi-
kael arbeta lite grand. Efter hand som 
han kommit in i jobbet har det blivit mer 
och mer arbetstid. Nu är han ansvarig 
för att sortera alla större paket som ska 
delas ut i Rinkeby och Lundaområdet. 

Cazibe Karaman är Mikaels handle-
dare på posten. 

– Han är en bra och duktig kille, jag 
saknar honom på måndagarna, säger 
Cazibe Karaman.

På måndagarna är Mikael ledig. Så 
har det varit hitintills men nu jobbar 
Peter på att ordna någon aktivitet även 
på måndagar. Riktigt vad det blir är inte 
klart än. Kanske att pröva på något an-
nat arbete.

På fritiden är Mikael ofta på Fryshuset. 
Där sjunger och dansar han, något som 
han gillar. Vikingarna hör till favoriterna.

– Och så tittar jag mycket på olika se-
rier, säger han. Som Tusenbröder och 
dom gamla Beck-filmerna och Rederiet. 
Jag brukar också spela dataspel med min 
kompis.

Innan vi lämnar Mikael ifred för att 
fortsätta sorteringen av paket ber han 
oss  vänta en stund. 

Han vill bli fotograferad i Postens 
jacka, inte bara i sin t-shirt. 

 Katarina Nyberg

Små 
steg 
gör 
gott
De små stegens metodik 
 förändrar Mickes liv.

V
Stolt och glad över sitt jobb på Posten 
– Mikael Pettersson växer hela tiden i 
sin yrkesroll.
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örsäkringskassans nya 
regler har varit föremål 
för annonskampanjer 
och uppmärksamhet i 
media. Reglerna genom-
syras av åtstramning 

men är inte helt glasklara.
Vi gör ett försök att reda ut den härva 

av regler för aktivitetsersättning och 
sjukersättning som gäller sedan 1 juli.

Aktivitetsersättning är alltid tidsbe-
gränsad och den kan man få fram till må-
naden innan man fyller 30. Efter 30 år är 
det tidsbegränsad sjukersättning eller 
sjukersättning tills vidare som gäller.

För att få aktivitetsersättning eller 
sjukersättning ska arbetsförmågan 
på grund av sjukdom, eller an-
nan nedsättning av den fysiska 
eller psykiska prestations-
förmågan, vara nedsatt 
med minst en fjärdedel 
under minst ett år. 

Alla möjligheter att 
återgå i arbete ska ha 
prövats, i alla arbeten 
på hela arbetsmark-
nade, även lönebi-
dragsanställningar 
och andra liknande 
arbeten. Alla möjlig-
heter till arbete ska 
alltså vara uttömda 
gentemot en bredare 
arbetsmarknad.

En nyhet är att man in-
te längre kan få aktivitetser-
sättning eller sjukersättning i 
väntan på ett lönebidragsarbete 
eller annat anpassat arbete.

Plan för återgång i arbete
För den som har aktivitetsersättning el-
ler tidsbegränsad sjukersättning upp-
rättar Försäkringskassan tillsammans 
med individen en plan för återgång i ar-
bete. Man behöver inte ha en arbetsgiva-
re för att upprätta en sådan plan. 

Övergångsbestämmelser
Om man redan har aktivitetsersättning 
eller sjukersättning behåller man sin er-
sättning resten av den period som beslu-
tet gäller. När den perioden tar slut finns 
också övergångsregler som gör att äldre 
regler kan fortsätta att tillämpas. 

Dessa övergångsregler innebär att 

man, efter ansökan, kan beviljas aktivi-
tetsersättning (eller att den som fyller 30 
år kan beviljas tidsbegränsad sjukersätt-
ning) i ytterligare maximalt 18 månader, 
men längst till och med december 2012. 

Anmälningsskyldighet
Skyldighet att anmäla händelser som på-
verkar arbetsförmågan gäller för all sjuk-
ersättning och aktivitetsersättning.

Man kan ha ett förtroendeuppdrag 
även om man har hel sjukersättning eller 

aktivitetsersättning. För den som beviljats 
hel sjuk- eller aktivitetsersättning finns ut-
rymme att utnyttja upp till en åttondels 
arbetsförmåga av normal heltid. För tio år 
sedan ändrades lagstiftningen så att ar-
betsförmågan ska vara i det närmaste helt 
nedsatt vid hel ersättning. Det är ändå vik-
tigt att kontakta Försäk rings kassan om si-
na planer för att se om det planerade ar-
betet eller förtroendeuppdraget ryms in-
om den så kallade åttondelen. 

Denna möjlighet gäller bara för den 
som har hel sjuk- eller aktivitetsersättning. 
Den som har delvis nedsatt arbetsförmåga 
och vill utöka sin arbetstid kan ha rätt till 
vilande sjukersättning. Kontakta Försäk-
ringskassan för mer information. 

Bostadstillägg 
Bostadstillägg är ett inkomstprövat stöd 
som kan gälla den som har sjukersätt-
ning eller aktivitetsersättning. Bostads-
kostnad och inkomstförhållanden på-
verkar bostadstilläggets storlek.

Vilande sjukersättning
Vid studier kan man ansöka om vilande 

ersättning från och med den månad 
man börjar studera, under förut-

sättning att man haft ersättning-
en i minst ett år. Ersättningen 

kan vara vilande för studier 
under längst 24 kalender-
månader eller under åter-
stående tid av beviljad 
sjuk- eller aktivitetsersätt-
ning.

Om man har aktivi-
tetsersättning eller sjuk-
ersättning och vill pröva 
att arbeta kan man ansö-
ka om en prövotid med 
ersättning och lön samti-

digt under maximalt tre 
månader. Om arbetsförsö-

ket fungerar kan man ansöka 
om att få sin ersättning vilan-

de. 
Prövotiden och tiden med vi-

lande ersättning räknas ihop och kan 
sammanlagt pågå under längst 24 ka-

lendermånader eller under återstående 
tid av beviljad sjuk- eller aktivitetsersätt-
ning.

Ersättningens storlek
Ersättningsnivåerna för aktivitetsersätt-
ning och sjukersättning är inte flexibla, 
vilket kan drabba den som arbetar deltid. 
Nivåerna utgår från 40 timmar per ar-
betsvecka och är låsta till heltid, trefjärde-
delstid, halvtid och en fjärdedelstid. 

Jobbar man 12 timmar per vecka får 
man bara halv ersättning från 
Försäkringskassan eftersom arbetstiden 
överskrider en fjärdedel, som är tio tim-
mar. Det blir ett glapp och man kan för-
lora ekonomiskt på att arbeta.

En härva av nya och   
Vi försöker reda ut vad alla nya regler hos Förskringskassan innebär.

F

Är det så här Försäkringskassans nya 
regler för aktivitetetsersättning och 
sjukersättning ser ut? Läs vår artikel 
och döm själv.
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– Lag stift ningen medger bara de fyra 
nivåerna. Många kundsynpunkter finns 
på att nivåerna inte är flexibla, säger 
Christina Åkerstedt, verksamhetsutveck-
lare på avdelningen för sjukförmåner vid 
Försäkringskassans huvudkontor.

Aktivitet under tid 
med aktivitetsersättning
För den som har aktivitetsersättning och 
vill studera gäller följande: Om studierna 
inte kan ses som en arbetslivsinriktad åt-
gärd kan de ses som en aktivitet. Akti vi-
teter ska planeras tillsammans med 
Försäkringskassan. Det ska finnas en pla-
nering och ett mål. Man kan få särskild er-
sättning för eventuella kostnader som 
uppstår med anledning av aktiviteten i de 
fall och till den del kostnaderna inte kan 
ersättas inom ramen för andra ersätt-

ningssystem. Det är inte möjligt att ha er-
sättning både från Försäkringskas san och 
från Centrala Studiestöds nämn den, CSN.

– Om den försäkrade önskar och be-
döms kunna delta i aktiviteter ska För-
säkringskassan tillsammans med honom 
eller henne börja en planering av lämpli-
ga aktiviteter som utgår från den försäk-
rades önskemål, behov och förutsätt-
ningar, säger Christina Åkerstedt. Om 
det inte finns någon plan för aktiviteter 
kan man själv vara aktiv och kontakta 

Försäkringskassan för att få igång en pla-
nering av arbetslivsinriktad rehabilite-
ring eller aktiviteter.

– Du som undrar över något, kontak-
ta Försäkringskassan. Ingen ska behöva 
vara orolig i onödan. Vänd dig till din 
personliga handläggare eller till den na-
tionella kundtjänsten 0771 524 524, så 
blir du uppringd av en handläggare.

 Katarina Nyberg

Fotnot: Regeringen har föreslagit ytterli-
gare regeländringar inom sjukförsäk-
ringen. Reglerna föreslås börja gälla den 
1 januari 2009 (proposition 2007/08:124, 
Från sjukersättning till arbete). Beslutet 
är troligen klart när denna tidning ut-
kommer. 

Artikeln har även publicerats i Stockholms 
Epilepsiförenings tidning Synapsen

  gamla regler
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”Undrar du något? 
Ring den  nationella 
kundtjänsten så blir 
du uppringd av en 
handläggare.”

tina Mårtens. Löne bidrag 
innebär ju att arbetsgiva-

ren måste anpassa arbetet.
Om man inte hittar något 

jobb då?
– Man kan behöva arbetsträ-

ning under en längre period. 
Man får börja nysta för att hitta 
lösningar. I mellantiden är det 
svårt att få aktivitetsersättning, 
säger Christina Mårtens.

Det är väldigt sällan det 
kommer någon arbetssökande 
som har personlig assistans till 
förmedlingen.

För de sökande som fått ar-
bete hittills i år har det har ta-
git allt ifrån en dag till flera år. 
En del får jobb direkt efter sko-
lan.

Att ungdomarna växer och 
kommer ut i arbete är lyckan i 
Christina Mårtens jobb. Hon 
möter också många bra och 
engagerade arbetsgivare.

– Det tråkiga vi märker av 
är att så många ungdomar har 
haft det trassligt i skolan, att de 
inte fått det stöd dom behövt, 
säger Christina Mår tens. 

 Katarina Nyberg

Fortsättning från sidan 40

Fakta Unga funktionshindrade 
Arbetsförmedlingen Unga funktionshindrade vänder sig 
till unga som har en funktionsnedsättning och söker 
arbete på den vanliga, öppna arbetsmarknaden.

■ Du får vara högst 29 år om du har aktivitetsersätt-
ning från Försäkringskassan 

■ Du får vara högst 24 år om du inte har aktivitetser-
sättning 

■ Du ska bo i Stockholms län 
■ Du ska kunna styrka ditt funktionshinder med ett 

intyg/utlåtande/utredning från läkare, psykolog, kura-
tor eller annan. Intyget ska helst inte vara äldre än ett år.
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erksamheten för vuxna 
vid Ågrenska utanför 
Göteborg består av tre 
dagar fyllda med kom-
petensutveckling för 
personer över 18 år som 

har sällsynta diagnoser.
Målet är att deltagarna ska få ökad 

kunskap om sin funktionsnedsättning 
och dess konsekvenser, hitta strategier 
och bättre hantera sin vardag. 

Flera olika experter är på plats för att 
dela med sig av sin kunskap och diskute-
ra med deltagarna till exempel läkare, 
psykolog, sjukgymnast och arbetsför-
medlare.

Samtalen sker i grupp där man ställer 
frågor, diskuterar tankar och idéer om 
hur man kan hantera svårigheter och 
hur man kan utnyttja möjligheter.

Däremot finns inga anhöriga på 
plats.

– Det är viktigt för att deltagarna ska 
våga ställa frågor, säger Ann Catrin 
Röjvik, som är spindeln i nätet för vux-
enverksamheten på Ågrenska.

– Annars blir det kanske ofta mamma 
eller pappa som står för frågorna av 
gammal vana, tillägger hon.

Genom diskussionen med både experter 
och andra i liknande situation kan delta-
garna få en helt ny referensram för sin 
fortsatta utveckling.

– Det är häftigt när deltagarna får va-
ra sig själva och ställer frågor som visar 
att de tänker brett och djupt kring sin di-
agnos, säger Ann Catrin Röjvik.

Inom gruppen diskuterar man ofta 
lösningar och erfarenheter när det gäller 
svåra saker.

För en 18-åring kan samtalet bland 
annat handla om att flytta hemifrån. För 

Deltagarna går härifrån med större självförtroende, säger Ann Catrin Röjvik.

Arbete, barn och bostad

När föräldrarna 
inte räcker till
Allt från att fl ytta hemifrån till att skaffa arbete och 
barn. Inom Ågrenskas vuxenverksamhet ställs alla 
de frågor som föräldrarna inte kan svara på.

V
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Dålig tillgänglighet 
lägger varje dag hinder för 
över 1 miljon människor med 
funktionsnedsättning. 

Vad kan du göra för att riva 
hindren?
Se våra filmer om tillgänglig-
het och beställ vårt praktiska 
material på handisam.se

Är du tillgänglig?
den som är lite äldre hitta rätt yrke och 
att bilda familj. Vågar man skaffa barn? 
Hur ser ärftligheten ut? 

En annan viktig fråga är hur man får 
omgivningen att förstå konsekvenserna 
av funktionsnedsättningen. 

Under de senaste tre åren har 18 grup-
per på vardera 10–12 personer deltagit i 
vuxenvistelser på Ågrenska.

– Det har haft en fantastisk betydelse 
för deltagarna. Här är man inte ensam, 
varken som människa eller med sin di-
agnos, säger AnnCatrin Röjvik. De går 
ut härifrån med större kunskap, säker-
het och självkänsla, har fått hjälp att hit-
ta vardagsstrategier och har dessutom 
fått nya kompisar. Ofta bildar man ock-
så nätverk som kan bli ett viktigt stöd i 
fortsättning.

Vuxenverksamheten vid Ågrenska har 
blivit en framgång. Efter den tre år långa 
projektperioden övergår den i en ny fas.

– Verksamheten fyller en viktig funk-
tion eftersom det inte finns något sys-
tem i övrigt som är till för att hjälpa per-
soner med sällsynta diagnoser när de 
inte längre är barn. Erfarenheterna från 
Ågrenskas unika verksamhet för barn 
och familjer var en viktig grund för att 
utforma vuxenvistelserna, berättar Ann 
Catrin Röjvik.

Vad kan andra verksamheter lära 
av Ågrenska vuxenprojekt?

Ofta får personer med sällsynta diag-
noser inte gehör för sina behov i sam-
hället Olika instanser som sjukvård, ha-
bilitering, försäkringskassa, arbetsför-
medling behöver kunskap om funk-
tionsnedsättningarna och de komplexa 
konsekvenserna. Annars kan dessa in-
stanser inte ge det stöd och den service 
som personerna har rätt till. 

 Valter Bengtsson

Utbildning om arbetsliv och fritid

Utbildningen på Ågrenska tar bland annat upp följande 
områden:
■ Hälsa och livsstil.
■ Psykosociala frågor.
■ Att leva med en sällsynt diagnos.
■ Konsekvenser i vardagslivet.
■ Medicinska aspekter.
■ Tand- och munhälsa.

Ågrenska bedriver verksamhet för barn, ungdomar och 
vuxna med funktionsnedsättningar deras familjer och 
professionella som möter barn och familjer. Mer infor-
mation på www.agrenska.se

Fakta Ågrenska

”Det har 
haft en 
fantastisk 
betydelse 
för delta-
garna.”
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Framtide
– här är pa

o

Unik rapport från Föräldrakraft

ågkonjukturen är här. 
Köerna till lediga jobb 
växer. Handikappför-
bunden befarar att en 
flod av utförsäkringar 
av arbetslösa ska 

förvärra situationen för de som har 
svårast att få jobb.

Vad vill politiker och fackförbund 
göra för att skapa bättre möjligheter för 
de som behöver stöd och hjälpmedel? 
Föräldrakraft har ställt frågor till 
riksdagspartier samt LO och TCO. På 
dessa sidor sammanställer vi svaren.

Så vad tycker då regeringen? Sociala 
företag och bättre möjlighet att starta 
eget för personer med funktionsned-
sättning är två åtgärder som regeringen 
planerar för att öka sysselsättningen.

– Sociala företag kan bidra till att ska-
pa arbete för de som står långt från ar-
betsmarknaden, säger Cris tina Husmark 
Pehrsson.

Oppositionen lägger större fokus på 
förbättrade lönebidrag och hjälpmedel, 
mer stöd till arbetsgivare och coachning 
för arbetssökande samt fler utbildnings-
platser och jobb.

– Många arbetsgivare känner inte till 
de möjligheter som finns till arbets-
marknadsstöd och för att anpassa arbet-
splatser efter individers arbetsförmåga, 
men med tillgänglig arbetsplats och med 
rätt hjälpmedel har många med funk-
tionshinder ofta samma arbetsförmåga 
som andra. 

För fackförbunden LO och TCO har 
debatten om funktionsnedsättningar 
blivit en kärnfråga, sedan man insett att 
var femte medlem har någon form av 
funktionsnedsättning. 

– Vi behöver en arbetsmarknad som är 
betydligt rymligare än dagens, så att den 
mångfald av olika funktionsförmågor vi 
har får komma till sin rätt, säger Sture 
Nordh, TCO.

Rege ringen, 
 oppositionen och 
fackförbunden LO 
och TCO ger sin syn 
på hur personer med 
funktionsnedsättningar 
ska få bättre odds på 
arbetsmarknaden. 

■ Hur ska den miljon svenskar som har funktionsnedsättningar 
få en rättvis chans att konkurrera på arbetsmarknaden?

■ Hur ska arbetsgivare stimuleras att anställa?

■ Och hur ska vackra ord förvandlas till verklighet?

Valter Bengtsson
valter.bengtsson@faktapress.se

L
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ens jobb 

Regeringen:
Moderaterna, folkpartiet, centern och 
kristdemokraterna lämnar gemen-
samma svar på Föräldrakrafts frågor, 
genom socialförsäkringsminister 
Cristina Husmark Pehrsson (m). 
Hon menar att regeringen redan har 
genomfört betydande insatser:

■ Nystartsjobben gör att arbetsgivare 
slipper betala arbetsgivaravgift under li-
ka lång tid som en person varit borta 
från arbetsmarknaden. Drygt 14 procent 
av nystartsjobben har gått till personer 
med funktionsnedsättning. 

■ Jobb- och utvecklingsgaranti för al-
la långtidsarbetslösa där personer med 
funktionsnedsättning är överrepresente-
rade. Regeringen satsade 123 miljoner 
”extra” på detta under 2007. 

■ Samhall och lönebidrag får ökade 
resurser, närmare en miljard kronor ex-
tra under mandatperioden.

– Ökade resurser är bra men det räck-
er inte, säger Cristina Husmark Pehrsson 
(m), socialförsäkringsminister. Vi har 
också gett Arbetsförmedlingen som mål 
att verka för att väsentligt fler arbetsgi-
vare ska att anställa personer med ned-
satt arbetsförmåga på grund av funk-
tionsnedsättning. 

En satsning på ”sociala företag” står på 
tur.

– Socialt företagande kan spela en 
viktig roll för att binda samman en-
treprenörskap med individens be-
hov av arbete och samhällets be-
hov av tjänster. Sociala företag 
driver affärsverksamhet där med-
arbetarna och deras förutsätt-
ningar står i centrum. Där finns 
också möjligheter till arbetsträ-

ning för att öka arbetsförmågan, säger 
Cris ti na Husmark Pehrsson.

Nutek lämnade i maj ett förslag om 
att främja sociala företag och detta 
bereds nu inom Regerings kansliet.

artiernas
och fackensvisioner

Cristina Husmark Pehrsson, 
socialförsäkringsminister.
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– Sociala företag har visat sig bi-
dra till att skapa arbete för männis-

kor som står långt från arbetsmarkna-
den, säger en förhoppningsfull Cristina 
Husmark Pehrsson.

Regeringen vill underlätta för perso-
ner med funktionsnedsättningar att 
starta eget företag. 

– Vi ska analysera detta ytterligare. Vi 
vill också se om andra insatser än löne-
bidrag är lämpligare för att främja före-
tagande bland personer med funktions-
nedsättning.

Socialdemokraterna
Vad vill socialdemokraterna göra för 
att vackra ord om arbete för alla ska bli 
verklighet? Partiets förslag samman-
fattas så här av Ylva Johansson, vice 
ordförande i Riksdagens socialutskott:

■ Mer av individuellt stöd och coach-
ning på Arbetsförmedlingen. 

■ Snabbare tillämpning och uppfölj-
ning av individuella handlingsplaner. 

■ Fler lönebidragsplatser. 
■ Uppdra till Arbetsförmedlingen att 

marknadsföra hjälpmedel och stöd till 
arbetsgivare bättre. 

■ Utöka antalet utbildningsplatser på 
alla nivåer. 

■ Införa ett ”jobblyft” för 
10 000 långtidsarbetslösa. 

– Ett funktionshinder 
får aldrig vara ett hinder 

för att få jobb. Funk-
tions hindrade ska i 
första hand få jobb 
utifrån sin kompe-
tens. 

– Arbets för med-
lin gen ska ha re-
surser för att er-
bjuda stöd i form 
av individuella 

handlingsplaner, 
coachning och 

matchning mot lediga 
jobb, parallellt med att 

till exempel stödja en an-
ställning genom lönebidrag, 

säger Ylva Johansson.
– Många arbetsgivare känner inte 

till de möjligheter som finns till arbets-
marknadsstöd och för att anpassa ar-
betsplatser efter individers arbetsförmå-
ga, men med tillgänglig arbetsplats och 
med rätt hjälpmedel har många med 
funktionshinder ofta samma arbetsför-
måga som andra. Stödet kan bland an-
nat handla om att arbetsförmedlaren 
och den arbetssökande tillsammans kon-
taktar lämpliga arbetsgivare, säger Ylva 
Johansson.

Miljöpartiet
Lagändringar behövs för att förverkli-
ga visionerna om fler jobb för personer 
med funktionsnedsättningar, anser 
miljöpartiets Maria Wetterstrand.

– Bristande tillgänglighet bör enligt 
lag ses som diskriminering. Det ska inte 
vara beroende av andra människors go-
da vilja. Vi vill göra det lättare att driva 
frågor om diskriminering på olika sätt. 
En fond för rättegångskostnader i dis-
krimineringsmål behöver inrättas, dis-
krimineringsombudsmannen bör i lag 

ges möjlighet att genom-
föra så kallad situational 
testing. Vi vill också ska-
pa en särskild myndighet 
för lika rättigheter. 

– Vi vill sätta upp tyd-
liga mål för hur syssel-
sättningen för personer 
med funktionsnedsätt-
ning ska öka. Dessa ska 
följas upp kontinuerligt, 

säger Maria Wetterstrand.
Miljöpartiet vill också skapa bättre 

möjligheter för eget eller  ko ope rativt fö-
retagande. 

– Hjälpmedel och anpassning av ar-
betsplatsen ska vara en självklarhet, var-
je arbetsgivare behöver veta att det kan 
lösas enkelt. I stället för att som i dag ha 
två huvudmän, Försäkringskassan och 
Arbetsförmedlingen, behöver det bli en 
och samma, säger Maria Wetterstrand.

– Offentliga arbetsgivare ska vara fö-
rebilder och aktivt verka för att skapa 
anpassade arbeten inom den ordinarie 
verksamheten, säger Maria Wetterstrand 
som också menar att det finns skäl att 
titta närmare på det danska systemet 
med ”fleksjob”, flexibilitet mellan sjuk-
skrivning och arbete, för att fler ska kun-
na arbeta efter sin förmåga. 

Vänsterpartiet
Ett systemfel är grundorsaken till den 
höga arbetslösheten bland personer 
med funktionshinder, anser Vänster-
partiet, som menar att klyftorna nu 
växer i rasande fart. 

– Vi vill att målet om full sysselsätt-
ning ska vara överordnat penningpoliti-
ken och allt annat. Vårt mål är 200 000 
nya jobb, säger Lars Ohly.

Den nuvarande ekonomiska politi-
ken bygger på hög arbetslöshet och 
krympande välfärd, enligt Ohly.

– När arbetslösheten är hög är kön till 
varje ledigt jobb lång. Längst bak ham-
nar personer som har varit sjuka el-
ler har funktionsnedsättningar. För 
att stimulera arbetsgivare att an-
ställa de som står långt bak i kön, 

måste vi minska kön till varje ledigt jobb. 
I vårt budgetalternativ för 2009 föreslår 
vi 45 000 nya jobb i offentlig sektor.

– Alla människor har rätt till jobb. 
Därför vill vi ändra den 
ekonomiska politiken i 
grunden. Vi vill skapa en 
säljarnas, istäl let för kö-
parnas, marknad. Det 
skulle stärka löntagarnas 
förhandlingsposition och 
alla som idag blir utsorte-
rade på arbetsmarknaden. 

Fackförbunden
För både LO och TCO är frågor om 
arbete för personer med funktions-
nedsättningar en del av kärnverksam-
heten. 

– Det är något som kan drabba vem 
som helst när som helst under livet, sä-
ger Wanja Lundby-Wedin, ordförande 
för LO.

– Åtminstone 20 procent av fackens 
medlemmar har någon form av funk-
tionsnedsättning. Det är ett mycket vik-
tigt fackligt ansvar att försvara dessa 
människors intressen, säger Sture Nordh, 
ordförande för TCO.

TCO betonar att grunden för att klara 
konkurrensen på arbetsmarknaden är 
bra utbildning. Samhällets insatser mås-
te kraftigt förstärkas när det gäller möj-
ligheten för personer med funktions-
nedsättning att få en bra utbildning. 

– Det handlar om fler högkvalitativa 
universitets- och högskoleplatser, säger 
Sture Nordh.

– Ett annat viktigt verktyg för facket är 
arbetsmiljöarbetet ute på arbetsplatserna. 
Arbetsmiljölagen slår fast att arbetsplat-
sen ska anpassas efter den enskildes egna 
förutsättningar. Det handlar om att skapa 
en arbetsmarknad som blir betydligt 
rymligare än dagens, så att den mångfald 
av olika funktionsförmågor vi har får 
komma till sin rätt, säger Sture Nordh. 

– Det är viktigt att staten, i synnerhet 
nu i lågkonjunkturen, går in med extra 
resurser till olika typer av arbetsmark-
nadsutbildningar och olika former av 
kompetensutveckling, säger Nordh.

Ett ökat brukar inflytande efterlyses 
av TCO.

– I motsats till regeringen ville vi inte 
lägga ned Försäkringskassans socialför-
säkringsnämnder utan istället stärka bru-

Fortsättning från föregående uppslag

Ylva Johansson

Maria 
Wetterstrand

Lars Ohly

Sture Nordh
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Lönebidraget har inte hängt med i 
löneutvecklingen och måste därför 
höjas. Det anser både Wanja Lundby-
Wedin, LO, och Sture Nordh, TCO. 
De vill också att fler får möjlighet att 
få lönebidrag.

Samtidigt flaggar både regeringen och 
socialdemokraterna för att man vill göra 
om lönebidraget.

– Vi ser över alla stöd för personer 
med funktionsnedsättningar, säger soci-
alförsäkringsminister Cristina Husmark 
Pehrsson. Vi vill effektivisera stöden och 
öka antalet övergångar till osubventio-
nerat arbete.

Socialdemokraterna funderar också 
över lönebidragets framtid.

– I våra rådslag diskuterar vi om mo-
dellen för lönebidrag behöver förändras, 
säger Ylva Johansson.

Redan nu vill socialdemokraterna öka 
antalet platser med lönebidrag med 500 
fler än rege ringen föreslagit i budgetpro-
positionen.

– Personer med psykisk funktions-
nedsättning är alldeles för svagt repre-
senterade på arbetsmarknaden och vi 
vill därför reservera 500 platser inom of-
fentligt skyddat arbete för denna grupp 
samt 500 trygghetsanställningar för per-
soner med allvarligare psykiska funk-
tionshinder, säger Ylva Johansson.

Ett problem med lönebidraget är att ”ta-
ket är orimligt lågt”, som Sture Nordh 
uttrycker saken.

– Lönebidrag bör generellt ligga be-
tydligt högre än de gör idag. Taket har 
inte alls följt med i den allmänna löneut-
vecklingen, säger Sture Nordh.

Han menar även att fler än idag bör få 
lönebidrag:

– Enligt våra analyser ser det ut som 
att allt fler arbetsgivare ratar personer 
med lång sjukdomshistoria eller funk-
tionsnedsättning och därför krävs det 
nog att möjligheterna att få lönebidrag 
utökas, säger Sture Nordh.

Wanja Lundby-Wedin säger att löne-
bidraget måste löneindexeras så att dess 
reala värde bevaras.

– Självklart ska lönebidrag inte bara 
ges till de lägst betalda jobben. Därför 
måste taket höjas kraftigt så att det om-
fattar merparten av jobben på arbets-
marknaden, säger LO-ordföranden.

Vänsterpartiet har föreslagit att taket 
för lönebidrag höjs till 20 000 kronor per 
månad samt en ökning av antalet platser 
med 1500.

Miljöpartiets Maria Wetterstrand an-
ser att lönebidragets nuvarande nivå 
räcker för att företagen ska kunna betala 
avtalsmässiga löner.

– Lönebidrag är en bra form av sam-
hällsstöd eftersom det innebär att man 
når ut på den reguljära arbetsmarkna-
den.

– Just nu är läget på arbetsmarknaden 
sådant att det krävs att fler får lönebi-
drag, säger Maria Wetterstrand. ●

karnas inflytande i dessa. Det är ett av 
många exempel på tillfällen som bättre 
borde ha tagits tillvara.

– Handikapprörelsen måste ges ett 
betydligt större inflytande än idag över 
de myndighetsbeslut som berör perso-
ner med funktionsnedsättningar. 

– Vi har alla en hemläxa att göra, också 
facket. Det handlar om att på ett mer 
medvetet sätt tänka in mänskliga rättig-
heter i vår verksamhet och inse att bris-
tande otillgänglighet och dåligt bemötan-
de kränker enskilda männis-
kors demokratiska och 
mänskliga rättighe-
ter. Facken, liksom 
alla andra, måste 
bli bättre på att 
arbeta tillsam-
mans med 
handikapp-
rörelsen och 
att inse vil-
ken enorm 
resurs som 
erfarenheter 
av funktions-
nedsättning 
innebär för verk-
samheten, säger 
Sture Nordh.

LO har en liknande utgångs-
punkt. Dess ordförande Wanja Lundby-
Wedin lyfter fram alla människors lika 
värde och lika rätt som förbundets vär-
degrund.

– Frågor om likabehandling av alla 
anställda och arbetssökande, arbetsan-
passning och rehabilitering och hjälp-
medel är en del av det reguljära fackliga 
arbetet, säger Lundby-Wedin.

– Både staten och parterna måste ta 
ett ansvar för att hitta bra lösningar. För 
LO:s del sitter vi bland annat med i 
Arbetsförmedlingens råd för arbetslivs-
inriktad rehabilitering och driver frågan 
om funktionshindrades möjligheter i ar-
betslivet ur olika perspektiv, säger Wanja 
Lundby-Wedin. ●

Wanja 
Lundby-Wedin

Särskilda insatser
Inom arbetsmarknadspolitiken 
finns de särskilda insatserna 
lönebidrag, utvecklingsanställ-
ning, trygghetsanställning, 
offentligt skyddat arbete och 
skyddad anställning hos 
Samhall AB för personer med 
funktionsnedsättning. 

LO och TCO vill höja 
taket för lönebidraget

Bidrag till arbetsgivaren
Om du har ett arbetshandikapp 
kan din arbetsgivare få lönebi-
drag. Syftet med bidraget är att 
du som har arbetshandikapp 
ska kunna få eller behålla ett 
arbete (som du inte skulle 
kunna få eller behålla utan 
lönebidrag). 

Politikerna funderar över lönebidraget, men fackförbunden har redan bestämt sig: 
Höj taket! Foto: Photos.com
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Samhället måste satsa mycket mer på 
hjälpmedel och anpassningar inom 
arbetslivet. Det anser TCO:s ordföran-
de Sture Nordh som ser detta som en 
lönsam affär både för samhället, 
arbetsgivarna och enskilda personer.

– Ofta krävs ingen kostsam åtgärd för att 
göra en arbetsplats tillgänglig för fler 
personer. Vi måste på alla sätt stimulera 
till anpassning av våra arbetsplatser efter 
den mångfald av olika funktionsförmå-
gor vi har, säger Sture Nordh.

Facket försöker ingalunda lägga ansva-
ret på arbetsgivarna.

Wanja Lundby-Wedin, ordförande 
för LO, vill hjälpa arbetsgivarna ekono-
miskt och praktiskt, att få fram de hjälp-
medel som behövs. Även anställda och 
arbetssökande måste få bättre hjälp och 
information, menar LO. 

– Det brister i samordningen mellan 
myndigheter som Försäk rings kassan 
och Arbetsförmedlingen när det gäller 
hjälpmedel. Informationen är bristfällig 
och regelverket uppfattas som otydligt, 
inte minst av arbetsgivarna, säger Wanja 
Lundby-Wedin.

Socialdemokraterna vill ta fram en ny 
strategi för framtidens hjälpmedel. 

– Volymerna och kost-
naderna har ökat kraftigt. 
Det bör formuleras en 
nationell strategi för hur 
vi resursmässigt och or-
ganisatoriskt ska klara att 
möta ett växande hjälp-
medelsbehov, säger Ylva 
Johans son.

Maria Wetterstrand, 
språkrör för miljöpartiet, 
anser att hjälpmedel  och 
anpassning av arbets-
platsen ska vara en själv-
klarhet.

– Varje arbetsgivare 
behöver veta att det kan lösas enkelt. 
Det ska ske smidigt och individanpassat, 
säger Maria Wetter strand. 

Lars Ohly är orolig för att alltför stort 
ansvar läggs på enskilda arbetsgivare vil-
ket indirekt försvårar för personer med 
funktionsnedsättningar.

– Vi vill ge Arbetsförmedlingen mer 
resurser så att personer med funktions-
nedsättningar kan få en egen coach som 
hjälper till före och under anställningen, 
säger Lars Ohly.

Vänsterpartiet vill ha en översyn av 
hur reglerna för arbetshjälpmedel tilläm-

pas. Partiet vill samordna 
all hjälpmedelsförsörjning 
under en huvudman.

I budgetpropositionen 
för 2009 föreslår rege-
ringen två åtgärder för att 
förstärka stödet och hjälp-
medlen ute på arbetsplat-
serna:

■ Stöd till personligt 
biträde höjs till högst 
60 000 kronor per år för 
anställda (i dag 50 000 
kronor) och till högst 
120 000 kronor per år för 

företagare (i dag 100 000 kronor).
■ Stöd till arbetshjälpmedel höjs till 

högst 100 000 kronor per år (i dag 50 000 
kronor). 

– Höjningen behövs för att arbetsgi-
vare i större utsträckning ska anställa 
personer med stora stödbehov, säger 
socialförsäkringsminister Cristina Hus-
mark Pehrsson. ●

3 av 4 behöver hjälpmedel
Enligt SCB har 75 procent av syssel-
satta med funktionsnedsättningar be-
hov av anpassningar eller hjälpmedel.

– Resurser ska riktas till de som står 
längst från arbetsmarknaden, utlovar 
socialförsäkringsminister Cristina 
Husmark Pehrs son.

Hur ska matchningen av ut-
bildning, arbete och bostad 
förbättras för personer 
med funktionsnedsätt-
ningar? 

Så löd den fråga som 
Föräldrakraft ställde till 
partierna och fackför-
bunden LO och TCO.

Privata aktörer ska hjälpa 
till att förbättra matchningen, 
hoppas regeringen.

– Det bidrar till att göra ut-
budet av förmedlingstjänster 
större och mer varierat och 
förbättrar servicen till arbetslösa, säger 
Husmark Pehrsson.

Hon menar att många åtgärder nu 
genomförs för att förbättra matchnin-
gen. 

Bland annat ska Arbets förmedlingen 
bli mer effektiv i sin verksamhet.

Arbetsförmedlingen måste förbättra 
kvaliteten på matchningen anser TCO-
ordföranden Sture Nordh. 

– Arbetsförmedlingens personal be-
höver en kontinuerlig kompetens-

utveckling utförd av handi-
kapprörelsen och personer 

med olika funktionsned-
sättningar, så att det inte 
blir en fokusering på 
hindren utan på möj-
ligheterna med att an-
ställa en person med 
funktionsnedsättning, 

säger Sture Nordh.
– Många som har funk-

tionsnedsättningar har i sin 
egen vardag utvecklat en för-
måga att lösa problem. Det 
är en egenskap som blir mer 
och mer intressant för ar-

betsmarknaden, säger Sture Nordh.

Ett tryggt boende har stor betydelse, 
menar LO:s ordförande Wanja Lundby-
Wedin.

– Därför behövs särskilda insatser 
för att möjliggöra både utbildningar 

och arbete i närområdet. Ett viktigt bi-
drag är att näringsliv och skola samver-
kar lokalt. Dels för att garantera att 
kommunen erbjuder rätt typ av utbild-
ning för de jobb som finns, dels för att 
öka möjligheten till yrkespraktik, säger 
Lundby-Wedin.

Avgörande är att arbetsgivare stimule-
ras att anställa, och det vill socialdemo-
kraterna förverkliga genom lönebidrag 
och anpassningar.

– Med tillgängliga arbetsplatser och 
med rätt hjälpmedel har många med 
funktionshinder ofta samma arbetsför-
måga som andra. Stödet kan bland an-
nat handla om att arbetsförmedlaren 
och den arbetssökande tillsammans 
kontaktar lämpliga arbetsgivare, säger 
Ylva Johansson.

Vänsterpartiets recept är en generell 
politik med full sysselsättning, fler ut-
bildningplatser och fler hyresrätter, sä-
ger Lars Ohly. Exempelvis vill man ska-
pa 200 000 nya jobb inom offentlig sek-
tor och bygga 40 000 nya bostäder, va-
rav minst hälften hyresrätter, varje år i 
tio år. ●

Foto: Magnus Pehrsson
/Arbetsförmedlingen.

Foto: Panasonic

”Satsa mycket mer på hjälpmedel”

Bättre matchning av utbildning och jobb
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Politikerna har INTE tagit 
intryck av protesterna. 

Endast miljöpartiet och 
vänsterpartiet ger besked om 
att de vill ändra på diskrimi-
neringslagen, så att bristande 
otillgänglighet också blir ett 
lagbrott. 

De får stöd av TCO i kravet.

– Vi har i flera motioner krävt 
att regeringen snarast återkom-
mer med ett lagförslag om det-
ta, säger miljöpartiets språkrör 
Maria Wetterstrand.

Socialdemokraterna ger ett 
svävande svar på Föräldrakrafts 
fråga ”Hur ser ni på att brister i 
tillgängligheten inte innebär ett 
brott mot den nya diskrimine-
ringslagen? Vill ni ändra på det 
och när i så fall?” 

– Vi vill inte ändra lagen nu 
men efter en tid med den nya 
lagen och den nya tillsynen vill 
vi utvärdera den, säger Ylva 
Johansson.

Trots att de borgerliga partier-
na har haft olika åsikter i frågan 
lämnar regeringen ett gemen-
samt svar på frågan, genom so-
cialförsäkringsminister Cristina 
Husmark Pehrsson. Det under-
lag som diskrimineringskom-
mittén levererade när det gäller 
bristande tillgänglighet var 
otillräckligt, anser regeringen. 
En utredare ser därför över hur 
bristande tillgänglighet för per-

soner med funktionshinder ska 
kunna regleras som en form av 
diskriminering. 

– I uppdraget ingår att be-
skriva och analysera vilka kon-
sekvenser det skulle få. Utred-
ningen ska ske skyndsamt, sä-
ger ministern.

LO efterlyser ingen snabb 
ändring av lagen, utan tycker 
att mycket är bra som det är. 

– Det finns bra och tydliga 
regler i arbetsmiljölagen och 
dess föreskrifter om arbetsgiva-
rens skyldighet att kartlägga, 
åtgärda och följa upp åtgärder 
på arbetsplatsen för arbetsan-
passning. Enligt lagen är ar-
betsgivaren skyldig att anpassa 
arbetet efter varje anställds in-
dividuella förutsättningar, sä-
ger Wanja Lundby-Wedin.

Däremot vill TCO snarast ha en 
skärpning.

– Lagen bör ändras så att 
bristande tillgänglighet också 
innebär diskriminering, säger 
Sture Nordh.

Men man behöver inte vän-
ta på en ny lag, anser han. 

– Antidiskrimineringslagen 
bör användas för en bred ut-
bildningsinsats för arbetsgivare 
och fackliga organisationer. Det 
kan leda till en större allmän 
medvetenhet om problemen 
och därmed dra i rätt riktning, 
säger Sture Nordh. ●
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Tuffare lag dröjer
Marschen för tillgänglighet i Jönköping år 2008.  Foto: Leif Liljegren

Det funkar!
– Se människan bortom funktionshindret

Den här boken vill slå hål
på seglivade myter. För
visst funkar det även
med funktionshinder i
arbetslivet.

Boken är fylld med
entusiasm över vad
man kan göra när
hindren inte görs
större än de redan är,
och när möjligheterna sätts i fokus. Den är även
fylld med råd och information om vilket stöd som
samhället och organisationer kan ge.107 sid.

Art nr 718 270 kr

Det funkar! finns även som talbok.

Art nr 818 270 kr

Mångfald i arbetslivet 
– om ett öppet arbetsliv
utan diskriminering.

Här behandlas vad etni-
citet, sexuell läggning,
funktionshinder, ålder
och jämställdhet betyder
i arbetslivet. 128 sid.

Art nr 769 250 kr

Angivna priser är exklusive moms och frakt.

Beställ på www.prevent.se/bokhandel
eller ring 08-4020220

På lika villkor i
arbetslivet
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Många personer med funktionsned-
sättning förlorar pengar på att arbeta 
till följd av stelbenta regler för 
aktivitets- och sjukersättning.

Regeringen är medveten om proble-
met – men har inga planer på att 
ändra detta. 

”För svårt att ändra systemet”, 
menar socialförsäkringsminister 
Cristina Husmark Pehrsson.

Det finns fyra fasta ersättningsnivåer för 
aktivitetsersättning och sjukersättning.

Det kan drabba den som arbetar del-
tid. 

Kvartstid är tio timmar. Får man ett 
jobb som på 12 timmar får man bara 
halv ersättning från Försäkrings kassan. 

Om man arbetar två timmer mer får 
man lägre aktivitetsrersättning – alltså 
en ren förlust att arbeta 12 timmar istäl-
let för tio.

Föräldrakraft har frågat både partierna 
och facken hur man ser på problemet: 

När införs flexibla nivåer som gör att 
man inte förlorar på att jobba? 

– Det här är en fråga som löpande dis-
kuteras men det finns inga omedelbara 
planer på att förändra antalet ersätt-
ningsnivåer, säger socialförsäkringsmi-
nister Cristian Husmark Pehrsson. 

– Skälet till att det kan vara svårt att 
förändra systemet med fasta steg för er-
sättningsnivåerna är att ersättningen i 
grunden ska baseras på en bedömning 
av individens arbetsförmåga, inte av hur 
mycket personen faktiskt arbetar. Sverige 
är faktiskt det land i Europa som har 
störst flexibilitet på detta område, säger 
Husmark Pehrsson.

Socialdemokraterna är mer öppna för 
att ändra till ett flexibelt system:

– Utgångspunkten måste vara att per-
soner ges möjlighet att jobba på hela den 
del som arbetsförmåga finns, utan att 
mista ersättning på den del man är sjuk. 
Detta är en problematik som behöver ses 
över, säger Ylva Johansson (s).

Miljöpartiets Maria 
Wetterstrand tyc ker det är vik-
tigt att lösa problemet snabbt:

– Vi vill ha steglösa, flexibla nivåer. 
Det är absurt att ha statiska nivåer som 
kan försvåra för människor att jobba i 
den utsträckning man kan. 

Även fackförbunden efterlyser en snabb 
ändring.

– Om vi fick bestämma skulle det re-
dan idag finnas mer flexibla nivåer i sys-
temet, säger Sture Nordh, TCO.

– Flexibla nivåer bör införas så snart 
som möjligt, säger LO:s ordförande Wan-

Det glappar mellan myndigheterna.
Arbetsförmedlingen, Försäkrings-

kassan och andra myndigheter bör 
lära av handikapprörelsen så att man 
blir bättre på att samordna insatser 
för personer med funktionsnedsätt-
ningar. 

Det anser Sture Nordh, ordförande 
för TCO.

– Det är systemet som skall anpas-
sas till individen och inte tvärtom, 
säger Sture Nordh.

Föräldrakraft ställde frågan ”Hur ska 
samordningen av olika myndigheters in-
satser förbättras?”

För att lyckas måste Arbets förmed-
lingen, Försäkringskassan och andra 
myndigheter få tydliga instruktioner och 
incitament för att anpassa sig efter indi-
vidernas behov, menar Sture Nordh.

– Handikapprörelsens erfarenheter 
och kunskaper måste tas tillvara, säger 
Sture Nordh.

Den bästa lösningen, 
enligt LO-ordföranden 
Wanja Lundby-Wedin, vo-
re att en av myndigheter-
na, förslagsvis Arbets-
förmed lingen, blir huvud-
ansvarig för etableringen 
på arbetsmarknaden av 
personer med funktions-
nedsättningar. 

– Det förutsätter att 
man får tillräckliga resur-
ser och kompetens, säger 
Wanja Lundby-Wedin. 

Regeringens strategi är att ställa tydliga 
krav på myndigheter att göra sin verk-
samhet tillgänglig för personer med funk-
tionsnedsättning, säger socialförsäkrings-
minister Cristina Husmark Pehrsson.

– En annan grundprincip är att varje 
individ måste få stöd utifrån en helhets-
bedömning och så långt det är möjligt få 
göra personliga val. 

– Vi är medvetna om 
att det fortfarande finns 
betydande glapp i sam-
ordningen mellan myn-
digheternas stöd. Över-
gången mellan  skola och 
arbetsliv är ett område där 
detta uppmärksammats, 
säger Husmark Pehrsson. 

– Förbättrad samord-
ning av myndigheterna är 
ett pågående arbete där 
varje område kräver sina 
lösningar.

Samverkan mellan arbetsförmed-
ling, Försäkringskassan, kom muner 
och landsting måste stärkas, säger Ylva 
Johansson (s).

– Fokus ska vara på den enskildes ar-
betsförmåga, inte vilket system man till-
hör, säger Ylva Johansson som vill satsa 
en ”rehabiliteringsmiljard” under tre år 
för arbetslivsinriktade åtgärder nära in-
dividen.

Hur ska myndigheterna 
lära sig dra åt samma 
håll? Kanske genom att 
lyssna på de som har 
egen erfarenhet av 
funktionsnedsättningar.

Mer jobb kan ge 
mindre pengar

Gå från skola till arbetsliv måste bli   

Stelbenta regler för aktivitetsersättning.
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Nya regler från Försäkrings kassan 
stoppar aktivitetsersättning till unga 
vuxna som väntar på att få ett löne-
bidragsarbete eller annat anpassat 
arbete.

Både socialdemokraterna och 
fackförbunden LO och TCO är 
kritiska.

– Det är helt fel att förfara på detta 
sätt, säger LO:s ordförande Wanja 
Lundby-Wedin som vill se en snabb 
ändring av reglerna.

De nya reglerna innebär i praktiken att 
man inte får aktivitetsersättning så länge 
det finns en chans att få lönebidragsan-
ställning eller vanlig anställning.

Socialförsäkringsminister Cristina 
Husmark Pehrsson säger att regeringen 
inte har några planer på att ändra syste-
met.

Hon anser att det vore olyckligt att 
bevilja aktivitetsersättning i onödan.

– Att bevilja aktivitetsersättning är ett 
ställningstagande om att lönebidrag inte 
kan anordnas inom ett år, säger Cristina 
Husmark Pehrsson. 

– Risken är att beviljande av aktivi-
tetsersättning leder till passivitet. I stället 
är det viktigt att den unge får stöd för att 
så snabbt som möjligt komma ut i arbe-
te när arbetsförmåga finns. Därför har 
regeringen ökat anslaget till lönebidrag 
med en miljard, säger ministern.

Socialdemokraterna är kritiska till 

I väntan på jobb

Ibland är klockan 

viktigare än jobbet. 

Till exempel när det 

gäller aktivitetsstöd 

till unga vuxna. 
Foto: Photos.com

ja Lundby-Wedin. Vi har krävt fler flexib-
la nivåer just för att ta tillvara hela ar-
betsförmågan hos var och en. 

Någon snabb förändring är dock inte på 
gång. 

Däremot införs vid årsskiftet steg lös 
ersättning för en grupp personer med 
sjukersättning. Det gäller 435 000 perso-
ner som kommer att kunna tjäna 42 800 
kronor per år utan att sjukersättningen 
påverkas. 

Om de tjänar mer räknas ersättning-
en ner med 50 procent av arbetsinkoms-
ten över 42 800. ●

  smidigare

Miljö partiets lösning är att införa så 
kallad Arbetslivstrygghet. Förslaget 
innebär i korthet att arbetsförmedlingen 
och försäkringskassan slås samman till 
en och samma myndighet.

– Människor ska inte bollas emellan 
olika instanser. Bästa möjliga individan-
passade stöd ska ges, och varje person 
ska ha rätt att få en egen coach, säger 
Maria Wetterstrand. ●

Stopp för bidrag till 
unga i väntan på jobb
Helt fel, anser LO

Aktivitetsersättning 
riskerar att leda 
till passivitet, 
anser regeringen

reglerna, men har ingen snabb lösning.
– Vi vill ha försäkringar som stimule-

rar till arbete, men också ger trygghet i 
förändringen. Det är också vår utgångs-
punkt om vi får väljarnas stöd att bilda 
regering 2010. Utförsäkring till ingen-
ting är inte lösningen, säger Ylva 
Johansson.

Vänsterpartiets ledare Lars Ohly anser 
att regeringen har gjort ”historiska för-
sämringar” av sjukförsäkringen. 

– Vi tycker att det är helt rimligt att 
man ska få sjuk- eller aktivitetsersätt-
ning under tiden man väntar på lönebi-
dragsarbete eller annat anpassat arbete. 
Regeringens försämringar av sjukförsäk-
ringen resulterar i att tilliten för väl-
färdssamhället skadas och att de som har 
råd skaffar privata sjukförsäkringar. Vi 
avvisar alla dessa besparingar. Ingen 
människa blir friskare av fattigdom, sä-
ger Lars Ohly. ●

Fakta aktivitetsersättning

■ Den som är 19-29 år 
kan få aktivitetsersätt-
ning om arbetsförmå-
gan är nedsatt under 
minst ett år med minst 
en fjärdedel. Arbets-
förmågan måste vara 
nedsatt på grund av 
sjukdom eller av den 
fysiska eller psykiska 
prestationsförmågan.
■ Man kan få hel, tre 
fjärdedels, halv eller 
en fjärdedels aktivi-
tetsersättning. Det 
beror på hur mycket 
arbetsförmågan är 

nedsatt och vilka 
möjligheter man har 
att försörja sig genom 
ett arbete.
■ Den som har en 
funktionsnedsättning 
som innebär att man 
måste förlänga sin 
skolgång på grundsko-
le- eller gymnasienivå 
har rätt till aktivitets-
ersättning under tiden 
man studerar utan att 
arbetsförmågan 
prövas.
■ Under tiden man 
har aktivitetsersätt-

ning finns möjlighet 
att delta i aktiviteter 
som har till syfte att ge 
förutsättningar att för-
bättra arbetsförmå-
gan, om aktiviteterna 
kan antas ha en 
gynnsam inverkan på 
de förhållanden som 
medfört nedsatt 
arbetsförmåga.

Källa: Försäkringskassan

Läs mer på Försäkrings-
kassans webbsajt
www.forsakringskassan.se

”Det är systemet 
som ska anpassas 
till individen, och 
inte tvärtom.”
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LSS-kommittén föreslog i somras att 
personer som har psykiska funktions-
nedsättningar ska få rätt till daglig 
verk samhet enligt LSS-lagen. 
Cirka 7500 personer berörs och 
förslaget kan börja gälla någon gång 
under 2009. Just nu är det ute på 
remiss.

Trots starka önskemål föreslogs 
däremot ingen rätt till dag-
lig verksamhet för per-
soner med fysiska 
funktionsnedsätt-
ningar. 

Föräldrakrafts 
enkät visar att 
det heller inte 
finns något 
stöd hos parti-
erna för en så-
dan utvidgning 
inom den när-
maste framtiden.

Regeringen är tvek-
sam till daglig verk-
samhet enligt LSS och 
vill i första hand få fram 
annan sysselsättning.

– Det är oroväckande att så många 
ungdomar får plats i daglig verksamhet 
direkt efter avslutad utbildning, utan att 
möjlighet till annat arbete eller syssel-
sättning prövats. Samtidigt  finns det go-
da exempel som visar på att aktiv sam-
verkan mellan kommuner, Ar bets för-
medling och arbetsgivare ger resultat, 

säger socialförsäkringsminister Cristina 
Husmark Pehrsson. 

Hon tycker det är bra att LSS-kom-
mittén tar upp frågan om hur den dagli-
ga verksamheten ska utformas i framti-
den med sikte på att fler får chans till 
lönearbete.

– Exempelvis föreslås att alla som be-
viljas daglig verksamhet, ska ha rätt till 

en kartläggning, för att fastställa 
hur den dagliga verksamhe-

ten ska utformas för att 
passa den enskilde 

och att den enskilde 
får en aktivitets-
plan som ska be-
skriva syftet 
med den dagli-
ga verksamhe-
ten, säger Cris-
tina Husmark 
Pehrsson.

Vad det blir av 
LSS-kommitténs 

förslag återstår att 
se. Soci alförsäk rings-

ministern vill inte ”fö-
regripa” remissinstanser-
nas synpunkter.

Social demo kra ternas Ylva Johans son 
hoppas att förslaget  om utökad daglig 
verksamhet förverkligas.

– Det är en reform som vi hoppas ska 
bidra till ökade möjligheter att leva som 
andra och gäller en grupp som annars 
har mycket lite stöd och service enligt 
LSS, säger Ylva Johansson.  

Andra förändringar, till exempel dag-
lig verksamhet för personer med fysiska 
funktionsnedsättningar, ligger ”längre 
fram”, enligt Johansson.

Miljöpartiets Maria Wetterstrand är 
inte heller beredd att argumentera för 
att personer med fysiska funktionsned-
sättningar ska omfattas av rätten till dag-
lig verksamhet.

– Med rätt hjälpmedel och större till-
gänglighet ska det vara möjligt att få ar-
bete på andra sätt, säger Wetterstrand.

Vänsterpartiets ledare Lars Ohly säger 
att ”det finns ett stort behov av detta, men 
vi kan inte i dagsläget svara på när föränd-
ringar kan ske”. ●

En ny studie- och yrkesvägledning 
för elever med funktionsnedsätt-
ningar. 
Det vill regeringen införa och har 
därför gett Skolverket i uppdrag att 
utveckla en sådan. Uppdraget ska 
redovisas i mars 2009.

Vilka utbildningssatsningar behövs för 
att underlätta för personer med funk-
tionsnedsättningar att hitta rätt arbete?

Regeringens svar på den frågan är att 
den nya Specialpedagogiska skolmyn-
digheten, SPSM, ska ge bättre möjlighe-
ter till stöd till personer med funktions-
nedsättningar.

Socialdemokraterna å sin sida föreslår 
nya, stora utbildningssatsningar.

– Många med funktionsnedsättning 

har en lägre utbildningsnivå, säger Ylva 
Jo hans son. 

– I vår budgetmotion för 2009 före-
slår vi satsningar på till exempel arbets-
marknadsutbildning med inriktning på 
bristyrken, Komvux, KY-utbildningar 
och högskoleutbildningar.

Miljöpartiets Maria Wetterstrand beto-
nar att den nya diskrimineringslagen 
har förbud mot diskriminering i skol-
världen och att det nu är viktigt att se 
till att lagen följs.

Vänsterpartiet vill öka antalet plat-
ser inom de arbetsmarknadspolitiska 
programmen och utbildningarna med 
16 000 platser per år.

Fackförbunden efterlyser praktik och 
utbildning.

– Yrkespraktik är ett bra sätt att kom-
ma in i arbetslivet för den som har svårt 
att ge sig ut på den öppna marknaden, 
säger LO:s Wanja Lundby-Wedin som 
vill ha ett bra samarbete mellan skola 
och näringsliv.

Utbildningarna måste göras mer till-
gängliga, anser Sture Nordh, TCO.

– De möjligheter som idag finns med 
ny teknik måste bättre tas till vara för 
att göra det möjligt för alla att skaffa sig 
den utbildning man behöver. Peda go-
giken måste också utvecklas så att det 
blir en naturlig del i utbildningen av pe-
dagoger att se till tillgänglighetsaspekt-
erna och väga in att vi alla har olika 
funktionsförmåga. På denna punkt be-
höver lärarutbildningarna förstärkas, 
säger Sture Nordh. ●

7 500 fl er kan få daglig verksamhet

Ny studie- och yrkesvägledning på gång

Foto: Photos

Fakta daglig verksamhet

För personer som har en 
utvecklingsstörning, autism eller 
som fått en hjärnskada som 
vuxen finns ”daglig verksamhet”. 
Daglig verksamhet kan ge 
personen något intressant och 
meningsfullt att göra på dagar-
na. Den som inte har rätt till 
daglig verksamhet enligt LSS, 
kan prova att söka sysselsättning 
enligt Socialtjänstlagen. Vill man 
ansöka om daglig verksamhet 
eller annan sysselsättning ska 
man vända sig till sin kommun. 
De som tar hand om ansökan 
kallas ofta LSS-handläggare eller 
biståndsbedömare.
Källa: www.handikappupplysningen.se
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tt kommuner har arbetat 
för att göra skolans loka-
ler tillgängliga har de 
flesta sett som en själv-
klarhet. Men det har ald-
rig funnits någon sådan 

plan – skolor är helt enkelt inte offentli-
ga lokaler och behöver därför inte an-
passas enligt den nationella handikapp-
planen.

Talet om att barn med funktionsned-
sättningar har samma rätt som andra att 
välja skola har ofta varit ett spel för gal-
leriet. Skollagen och andra bestämmel-
ser är så fulla av kryphål att kommunala 
och privata skolor i praktiken kan göra 
som de vill. 

Det framgick när skolprojektet ”Särs-
kild, särskiljd eller avskiljd” (som genom-
förts av Unga RBU:are, Rädda Barnen, 
Barn ombudsmannen och Pedagogiska 
Insti tutionen vid Stockholms Universitet) 
den 22 oktober presenterades vid en kon-
ferens i riks dagshuset.

Sveriges skolor har inte blivit mer 
tillgängliga om man jämför med situatio-
nen för 30 år sedan. Det är en av de vikti-
gaste slutsatserna i projektet.

Nya lagar, styrdokument och läropla-
ner har inte lyckats skapa en skola som 
är fullt tillgänglig för barn med rörelse-
hinder eller andra funktionsnedsätt-
ningar.

FN:s barnkonvention ligger till grund 
för arbetet med att skapa en rättvis skola 
 och skolprojektet har granskat fyra for-

mer av tillgänglighet; fysisk, pedagogisk, 
psykosocial och organisatorisk.

Tusen enkäter har gått ut till familjer 
med barn med rörelsehinder i 40 kom-
muner runt om i landet. I slutändan har 
525 elever deltagit i undersökningen.

Idag går färre barn i den skola som är 
närmast hemmet jämfört med för 30 år 
sedan, berättar Karin Paulsson, projekt-
ledare. För klaringen är att specialklasser 
ofta ligger längre bort från hemmet.

– Men det här var väl inte vad vi hade 
tänkt oss? säger Karin Paulsson.

Bland de barn som deltog i undersök-
ningen behöver tre av tio elever extra 
hjälp på grund av att lokaler inte är an-
passade. Situationen är inte mycket bätt-
re i specialskolorna. 

Både lärarna och annan skolpersonal 
tycker det är viktigt att elever med funk-
tionsnedsättningar ”inkluderas” – det 
vill säga får vara med i den vanliga skol-
verksamheten på lika villkor i en skola 
för alla.

– Stödet för inkludering är väldigt 
starkt men samtidigt är det oklart hur 
man ska lösa det pedagogiskt, säger 
Göran Nygren, etnolog vid Stockholms 
universitet, som har gjort en fältunder-
sökning av hur vardagen i skolan ser ut 
för elever med rörelsehinder.

Karin Paulsson, projektledare, och Lina 
Stenberg har arbetat med ”Särskild, 
särskiljd eller avskiljd” under tre år och 
kan konstatera att skolan inte blivit mer 
tillgänglig än den var för 30 år sedan.

Fysisk tillgänglighet

Enligt skollagen har alla rätt att välja 
skola och rätt till skolplats i hemkom-
munen. Men i praktiken får inte alla 
välja skola och många elever går inte i 
den närmaste skolan trots att de skulle 
vilja göra det. Ekonomiska skäl är ofta 
det som avgör var en elev med funk-
tionsnedsättning hamnar.

Därför blev det ing
Ett stort misslyckande – för att inte säga en bluff. Det är svårt att dra 
någon annan slutsats av de senaste 30 årens utveckling inom Sveriges 
skolor när det  gäller  tillgängligheten för barn med funktionsnedsättningar.

A
Valter Bengtsson
valter.bengtsson@faktapress.se

FK_0806_s55-63_skola_v08.indd   56FK_0806_s55-63_skola_v08.indd   56 08-11-23   18.58.0808-11-23   18.58.08



# 3, 2008 FÖRÄLDRAKRAFT 57     

Hans slutsats är att organisatoriska 
lösningar är centrala för att eleverna ska 
kunna inkluderas i skolans vardag.

Unga RBU:are, en av de organisationer 
som står bakom undersökningen, säger 
nej till särlösningar. Det går att åtgärda 
bristerna om den goda viljan finns, me-
nar man. 

Organisationens ordförande Leif 
Liljegren, Jönköping, har personligen 
både bra och dåliga erfarenheter av den 
fysiska tillgängligheten på olika skolor.

När han själv gick i skolan fick han ta 
sig runt hela skolan utomhus för att 
komma till matsalen. 

– Värst var det på vintern med snö, 
säger han.

Men han berättar även om skolor som 
fungerar på ett bra sätt. 

– Jag känner till ett gymnasium som 
på förhand tog kontakt med en elev, som 
skulle börja där, för att ta reda på vad 

som behövde göras. Sko-
lan såg till att han fick 
skolskjuts trots att kom-
munen från början hade 
satt sig emot det. Men det 
viktigaste var att pojken 
fick vara delaktig, berättar 
Leif Liljegren.

Johan Steirud, vice ord-
förande i Unga RBU:are, 

menar att den allra viktigaste åtgärden 
inför framtiden är att skolans lokaler blir 
tillgängliga, men att det också behövs 
mycket mer kunskap om funktionsned-
sättningar.

Närhets principen är viktig, betonar Jo-

han Steirud. Man ska inte behöva byta 
skolklass för att lokalerna i skolan nära 
hemmet inte håller måttet.

– Det får inte bli särlösningar som gör 
att man känner sig utanför, säger Johan 
Steirud.

Lagstiftningen måste också ändras, 
tycker han: – Vi har skol-
plikt men det finns ingen 
lag som säger att skolan 
måste vara tillgänglig.

Barnombudsmannen 
Lena Nyberg säger att 
rapporten är ”spännande 
men sorglig” och att inne-
hållet stämmer väl över-

ens med det hon sett tidigare.
Hon menar att vuxnas attityd till barn 

och människors attityd i allmänhet till 
funktionsnedsättningar rimmar illa med 
FN:s barnkonvention.

– Barn diskrimineras på ett allvarligt 
sätt i vardagliga situationer. Man vill inte 
tro att det går till så här.

Lena Nyberg reagerar bland annat på 
att barn med funktionsnedsättningar in-
te kan välja skola och att många skolor 
”väljer bort elever”.

– Det är förskräckande att skolor kan 
säga ”nej, vi gör inte skolan tillgänglig”.

Hon ser stora brister när det gäller be-
mötandet av barn i skolan.

– Jag glömmer aldrig den tjej som be-
rättade att hon höll på att få IG-varning i 
gymnastik för att alla idrottsdagar hade 
anordnats på ett sätt som gjorde det 
omöjligt för henne att vara med efter-
som hon hade rullstol.

Lena Nyberg kritiserar skolresorna.
– Färd tjänsten till skolan och fritidsak-

tiviteter är anpassade för pensionärer. 
Man får vänta och måste beställa i god tid. 

Rapporten från Unga RBU:are be-
kräftar tidigare undersökningar att barn 

med funktionsnedsätt-
ningar är mer utsatta för 
mobbning än andra. 

– Nästan lika ofta kän-
ner sig barnen mobbade 
av vuxna som av jämn-
åriga, säger Lena Nyberg.

Lena Nyberg efterlyser 
ett bättre stöd till famil-
jerna. För äldrar som har 

barn med funktionsnedsättningar får 
kämpa med att ha kontakt med många 
instanser inom skola, vård och myndig-
heter.

– Det skulle underlätta om familjen 
fick en ingång, ett stöd, som kunde slussa 
vidare, säger Lena Nyberg.

Lokala handikappråd måste ta 
”mycket större ansvar” anser hon.

Lena 
Nyberg.

Leif 
Liljegren.

Johan 
Steirud.

ngen skola för alla
”Nya lagar, styrdokument 
och läroplaner har inte 
lyckats skapa det som de 
fl esta ser som en 
självklarhet 
– en skola som är fullt 
tillgänglig för barn med 
rörelsehinder eller andra 
funktions nedsättningar.”
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Fysisk tillgänglighet

Enligt skollagen har alla rätt att välja 
skola och rätt till skolplats i hemkom-
munen. Men i praktiken får inte alla 
välja skola och många elever går inte i 
den närmaste skolan trots att de skulle 
vilja göra det. Ekonomiska skäl är ofta 
det som avgör var en elev med funk-
tionsnedsättning hamnar.
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– De tänker inte på barn- och 
ungdomsfrågor och det är allvarligt 

eftersom de lokala råden betyder mycket 
i beslutsprocessen, säger Lena Nyberg.

Delaktighet för alla – inklusion – är en 
social och demokratisk grundvärdering 
som innebär att skolan självklart ska vara 
tillgänglig för alla, säger Ulf Jan son, Peda-
gogiska institutionen vid Stock holms 
universitet.

Om inklusion inte fungerar beror det 
inte på att inklusion är fel, utan att det är 
organisationen som behöver ändras, 
menar Ulf Janson.

Inklusion villkoras, konstaterar Ulf 
Janson. För äldrar tvingas att välja mel-

lan att barnet får hjälp i 
specialverksamhet eller 
berövas de hjälpmedel 
som behövs i den allmän-
na skolverksamheten.

Ulf Janson betonar att 
man måste etablera inklu-
sion i kamratkulturen. 

– Det är kamratkultu-
ren som är den främsta anledningen till 
att elever upplever att inklusion inte 
fungerar, säger Ulf Janson. 

Han menar att kamratkultur och fri-
tidskultur inte kan ändras genom atti-
tydpåverkan. Kamratkulturen styrs mer 

av andra regler, där aktiviteten står i cen-
trum. 

– För att förbättra kamratsamspelet 
fungerar det inte att påverka attityder ut-
an det är aktiviteter och tillgänglighet som 
måste påverkas. Att enbart försöka påver-
ka attityder leder bara till en ond cirkel, 
säger Ulf Janson som menar att en viktigt 
uppgift är att utveckla stöd för aktiviteter. 

Elisabeth Dahlin, generalsekreterare för 
Rädda Barnen, vill att lärare och skolle-
dare får kompetensutveckling.

– Det saknas fokus på lärandet för barn 
med funk tionsnedsättningar, säger Elisa-
beth Dahlin, generalsekreterare för Räd-
da Barnen. Alla barn har rätt att komma 
till tals i frågor som berör dem. Det är 
oerhört viktigt att föra en dialog med 
eleven om hur skolarbetet ska planeras.

– Fokusera inte på att åtgärda funk-

tionsnedsättningen utan på barnens ut-
veckling, säger hon. När stödet blir till-
fredsställande kan alla barn utvecklas i 
skolan och följa med på klassresor, utflyk-
ter och idrottsdagar.

– Kommunerna har ett särskilt stort 
ansvar och de måste följa lagen. Skol-
lagen ger rätt till stöd, hjälpmedel och 

anpassning av lokaler. I 
den nya skollagen är det 
viktigt att få med sanktio-
ner mot skolor som inte 
följer lagen, säger Eli sa-
beth Dahlin.

Staffan Engström på 
Skolverket menar att det 
är svårt att jämföra dagens 
skola med skolan för 30 år 

sedan eftersom allt är så annorlunda 
med större rörelse och valfrihet. Han 
konstaterar också att Skolverket släppt 
en egen rapport om tillgängligheten i 
skolan, vilken visar att varannan skola 
har sådana brister att det drabbar elever 
med rörelsehinder. 

Enligt Engström sker trots allt en po-
sitiv utveckling mot ökad tillgänglighet, 
även om det inte går fort. Många skol-
byggnader är gamla men i takt med att 
de förnyas blir de bättre. 

Enligt lagstifningen idag kan skolor sä-
ga nej till att ta emot en elev om det 
medför ”betydande svårigheter” när det 
gäller organisation och ekonomi. 

Fortsättning från föregående sida

”De lokala råden tänker inte på   

Ulf Janson.

Elisabeth 
Dahlin.

Pedagogisk tillgänglighet 
Det pedagogiska stödet brister och många får inte 
de hjälpmedel de behöver, enligt rapporten 
”Särs kild, särskiljd eller avskiljd”.

– När eleverna börjar skolan går de ofta i vanlig 
klass men sedan minskar andelen i vanlig klass 
drastiskt och allt fler går i specialklass, säger Karin 
Paulsson. 

– Varför ger vi så dåligt stöd till eleverna när det 
går i vanliga klasser när vi har som målsättning att 
så många som möjligt ska gå i vanlig klass?

”Det är kamrat-
kulturen som är den 
främsta anledningen 
till att elever 
upplever att 
delaktigheten 
inte fungerar.”
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– En kommun kan ha en organisation 
som innebär att man har en mycket väl 
anpassad skola dit man hänvisar elever 
med rörelsehinder samtidigt som man 
säger nej på andra skolor, säger Staffan 
Engström, som dock hoppas att möjlig-
heterna att säga ”nej” till elever med rö-
relsehinder ska minska i framtiden.

– I varje sådant fall krävs en utredning 
och vi vill skärpa det utredningskravet, 
vilket vi tror kan ha stor betydelse, säger 
Staffan Engström.

Önskemålen om besvärs-
rätt mot skolors beslut att 
säga nej till att ta emot 
elever är Staffan Engström 
tveksam till.

– Skolver ket har inte fö-
reslagit besvärsrätt. Det 
finns två skäl som talar 
mot det. Dels tar det tid. 
Dels skulle det bli en nega-

tiv ingång för eleven. Men vi har inte fun-
derat klart på den här frågan.

Friskolornas möjlighet att säga nej till 
elever är, enligt Engström, en knepig frå-
ga att lösa. 

– Ska kommunen skjuta till pengar för 
att friskolan ska kunna anpassa lokaler-
na? Hur blir det då om skolan är privat-
ägd och senare används till helt annan 
verksamhet? frågar Staffan Engström.

När det gäller rätten att fritt välja skola 
är det en fråga som egentligen bara är ak-

tuell i storstäderna, medan eleverna i öv-
riga delar av landet inte har så många al-
ternativ, enligt Staffan Eng ström.

Handikapp ombudsman nen Torbjörn 
Andersson menar att friskolors rätt att 
neka elever med funktionsnedsättningar 
måste ändras.

– Att friskolor har rätt att neka elever 
är utan tvekan något som begränsar val-
friheten. Reglerna borde ändras så att 
elever med funktionsnedsättningar har 
samma möjligheter att välja. Bestäm-
melsen tillkom när friskolorna var en 
marginell företeelse och därför bör den 
ändras nu, säger Torbjörn Anders son.

Han menar att det är förfärligt att till-
gängligheten inte har blivit bättre, men 
han ser inte bara brister i dagens diskrimi-
neringslagstiftning utan även möjligheter. 

– Lagen ställer inte krav på tillgänglig-

het men däremot finns en skyldighet för 
skolor och förskolor att ha en likabe-
handlingsplan för att förebygga diskri-
minering, påpekar Torbjörn Andersson. 

En förklaring till att skolorna inte för-
bättrat tillgängligheten i skolorna snab-
bare är att skolorna helt enkelt inte räk-
nas som offentliga lokaler – och därför 
inte skulle behöva anpassas enligt den 
nationella handikapplanen.

– När det gäller skolor har vi tyckt att 
de inte räknas som offentliga lokaler, be-
rättar Laina Kämpe från SKL, Sveriges 
kommuner och landsting.

Hon betonar att SKL inte har möjlig-
het att styra över kommunerna och de-
ras skolor, utan organisationens roll är 
att ge service till kommuner och lands-
ting. Arbetet är till stor del inriktat på att 
tolka lagstiftningen. 

När det gäller hjälpmedel i skolorna 
hoppas hon på en förbättring:

– Vi har tagit initiativ till en utredning 
om vem som ska stå för vad när det gäl-
ler hjälpmedel. Vi hoppas att den utred-
ningen ska underlätta framöver, så att 
det inte behöver bli diskussion varje 
gång om vem som ska betala, säger Laina 
Kämpe. 

– Vi vill gärna göra mycket mer men 
det är inte så många som jobbar med 
skolfrågor på SKL, och verksamheten är 
mest riktad mot skolpolitiker, inte mot 
rektorer, säger Laina Kämpe. ●

  barn- och ungdomsfrågor”
”När det gäller 
skolor har vi inom 
SKL tyckt att de 
inte ska räknas som 
offentliga lokaler.”

Torbjörn 
Andersson.

För varje år som eleven går i skolan blir det 
svårare och svårare att hänga med. 

– Stödet följer inte elevens behov utan många 
måste flytta till specialklass eller särskola. Många 
föräldrar är inte alls nöjda. De har ofta stridit 
mycket hårt för att deras barn ska kunna gå i 
vanlig klass men har inte lyckats, berättar Karin 
Paulsson.

Granskningen visar att man på mindre orter i 
större utsträckning försöker se till att eleven kan 
gå kvar i den vanliga skolan nära hemmet.
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Politikerna har bråttom med att förändra 
 skolan. Mer prov och fl er betyg ska höja 

kvaliteten på utbildningen. Hur påver-
kar det situationen för elever som 

har svårigheter med skolarbetet? 

lir skolan bättre eller 
sämre? Vi ställde frå-
gan till Greger Bååth 
som är generaldirektör 
för nybildade SPSM, 
Special pedag o giska 

skolmyn dig heten.
– Det återstår att se. Det finns inget 

givet svar och vi kommer att följa ut-
vecklingen med stort intresse, särskilt 
vad det gäller konsekvenserna för barn, 
unga och vuxna med funktionsnedsätt-
ningar. Förutsättningarna är ganska oli-
ka beroende på vilken grupp elever man 
talar om, så man måste akta sig för att 
uttala sig generellt.

Är politikerna som beslutar för-
ändringarna medvetna om behoven?

– Man har i många olika samman-
hang pekat på att eleverna ska få det stöd 
man behöver för att nå sina mål, så det 
finns en medvetenhet och staten är be-
redd att ge stöd. Det är också därför vi 
finns som myndighet. 

Hur blir det med era resurser?
– Vi har tagit över både uppdragen 

och resurserna från de myndigheter som 

Greger 
Bååth.

Greger Bååth: Den goda viljan    

B
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slagits samman till SPSM. Jag räknar 
med att vi kan förändra administratio-
nen så att vi får mer resurser till kärn-
verksamheten och kan stärka det arbe-
tet. Dessutom tror jag att vi bättre kan 
utnyttja den gemensamma kompeten-
sen. Inget tyder på att vi ska få mindre 
resurser kommande år.

– Ambitionen är absolut att höja kva-
liteten på det vi erbjuder.

Hur snart är ni redo?
– Vi är igång redan nu och fullt be-

mannade och sjösatta från årsskiftet. Vi 
har betonat kontinuiteten så de som 
samarbetar med oss har förhoppnings-
vis inte upplev något glapp. Vi har kom-
mit igång på ett mycket bra sätt.

Hur går det med ambitionen att alla 
barn ska ”inkluderas” och få vara fullt 
delaktiga i en skola för alla? Går det 
framåt eller bakåt? Inklusion villkoras 
ibland – föräldrar tvingas att välja mel-
lan att barnet får hjälp i specialverksam-
het eller berövas det pedagogiska stödet 
och hjälpmedlen som behövs i den all-
männa skolverksamheten.

– Det handlar om vilka grupper man 
talar om. När det gäller rörelsehindrade 
barn tar vi till oss rapporten från Unga 
RBU:ares skolprojekt och det som finns 
beskrivet där, säger Greger Bååth.

– Det är viktigt att vi skaffar oss en 
bättre bild av hur vardagen ser ut. Med 
ett bättre underlag kan vi diskutera hur 
verksamheten kan utvecklas. Idag har vi 

en inte helt samlad bild av utvecklingen 
och det är viktigt att vi skaffar en tydli-
gare bild tillsammans med Skol verket 
och Skolinspektionen.

– Vi hoppas på ett nära samarbete 
med den nybildade Skolinspektionen. Vi 
ställer vår kunskap till deras förfogande 
för att de ska kunna göra bra bedöm-
ningar av situationen för elever med 
funktionsnedsättningar. Jag är säker på 
att vi får bättre möjligheter att samverka 
när vi nu bara är tre olika myndigheter 
som ska samspela.

Hur uppfattar du den politiska am-
bitionen när det gäller att inkludera 
alla elever i skolan?

– De handikappolitiska målen ligger 
kvar och för vår del är uppdraget att bi-
dra till att alla elevgrupper ska kunna 
uppnå målen och uppleva sig som lik-
värdiga och delaktiga och ha full tillgång 
till skolans fysiska, pedagogiska och so-
ciala miljö. Det innebär att det finns ett 
krav på att inkluderingen ska fungera 
och att skolan ska vara till för alla.

Skolor har inte blivit mer tillgängli-
ga på 30 år enligt det skolprojekt som 
drivits av bland annat Unga RBU:are. 
Är du inte chockad över rapporten?

– Man kan få den uppfattningen, men 
det är svårt att jämföra eftersom skolans 
organisation ser så annorlunda ut idag 
jämfört med för 30 år sedan. Men vi tar 
till oss projektets iakttagelser och ska 
fundera över detta. 

– Öppenheten har blivit större liksom 

medvetenhet hos barn och unga om rät-
tigheterna. Det gör att kraven på bra för-
utsättningar i skolan ökar. Det är mycket 
positivt att frågorna finns på dagord-
ningen på ett tydligare sätt. 

Men är inte läget sämre än du hade 
räknat med?

– Jag har ingen exakt uppfattning. 
Självklart viftar vi inte undan rapporten 
utan tar den på stort allvar, men man får 
akta sig för att uttala sig alltför generellt.

Elevskyddslagen förbjuder diskri-
minering på grund av funktionsned-
sättning men skollagen har för många 
kryphål som står emot denna bestäm-
melse. Vad ska man göra åt det? Är det 
okej att skolor väljer bort elever som 
kräver anpassningar och hjälpmedel?

– Det kan vara diskriminering om en 
skola säger nej till elever på grund av 
funktionsnedsättning. Det är inte accep-
tabelt om skolhuvudmännen missbru-
kar möjligheten att hänvisa till att det 
innebär ”betydande svårigheter”. Den 
bestämmelsen ska bara användas un-
dantagsvis och om det sker ofta är det 
naturligtvis inte acceptabelt.

Tror du att den nya skollagen kom-
mer att sätta stopp för missbruket?

– Jag har inte insikt i vad skollagen 
kommer att innebära i dessa delar men 
bara det faktum att frågan uppmärk-
sammas kan ha en sanerande effekt. Vi 
kan hjälpa skolhuvudmännen att skapa 
förutsättningar för att alla elever 
ska kunna nå målen. Vi kan bistå 

Psykosocial tillgänglighet 

Trots allt trivs elever med rörelsehinder ganska bra i 
skolan visar ”Särs kild, särskiljd eller avskiljd”. Men 
många barn längtar efter att få vara med i lekar och 
bli hembjudna på kalas i mycket större utsträckning.

Dessutom förekommer mobbning ofta. 15 procent 
av eleverna i undersökningen svarar att de blir 
mobbade ibland. Elever i specialklasser beskriver att 
det oftast är andra elever i skolan än deras egna 
klasskamrater som står för mobbningen.

Nästan hälften av de som är utsatta för mobbning 
säger att det beror på deras funktionsnedsättning.

  kan hindra utvecklingen
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med den kunskap som behövs på 
skolan, så att man inte behöver kän-

na att man inte kan ta emot elever med 
funktionsnedsättningar på ett bra sätt. 

– När skolor säger nej till elever kan 
det bero på okunskap och att man inte 
förstår vad det innebär. Om man har 
kunskap och känner till att vi kan stödja 
kan det påverka situationen.

Många elever får inte pedagogisk 
stöd, hjälpmedel och anpassningar 
som de har rätt till. Föräldrar tvingas 
ibland välja mellan att barnet berövas 
hjälpmedel eller flyttas till special-
klass. Hur ser du på det?

– Jag hoppas att det inte är en vanlig 
situation, men det är illa nog om det fö-
rekommer då och då. Även detta hand-
lar om att skolhuvudmännen måste ha 
tillräckliga kunskaper för att inte ställa 
föräldrar inför sådana val. Det är olyck-
ligt om föräldrar måste vara advokater 
för sitt barn och argumentera mot sko-
lan. 

Om man som förälder ändå ham-
nar i denna situation?

– Det är svårt att säga generellt vad 
man ska göra, men man kan vända sig 
till oss på SPSM så att vi kan bistå sko-
lans huvudman med bättre kunskap. 
Om skolan begår ett formellt fel ska man 
vända sig till Skolinspektionen.

Kommer SPSM att jobba hårdare 
med att ge råd och stöd?

– Vi måste hela tiden fylla på. Man 

kan inte säga att man blir färdig med det 
utan vi måste utveckla vår kvalitet och 
nå fler grupper. 

När elever med funktionsnedsättningar 
börjar skolan går de ofta i vanlig klass, 
men sedan minskar andelen i vanlig 
klass ”drastiskt” och allt fler går i special-
klass, enligt Unga RBU:ares skolrapport. 

Varför får eleverna när de går i van-
liga klasser så dåligt stöd?

– Återigen har det att göra med kom-
petensen hos skolorna. Det är lättare att 
se och möta barnens behov när de är 
mindre och undervisningen inte så teo-
retisk. Senare ställer undervisningen nya 
krav och skolan har kanske inte alltid 
verktygen att möta behoven. Men det 
finns absolut möjlighet att klara det, 
med positiv attityd och bra kunskap.

SKL, Sveriges kommuner och lands-
ting, har kommenterat bristerna i till-
gänglighet med att skolor inte är of-
fentliga lokaler, och därför inte måste 
anpassas. Är det en korrekt uppfatt-
ning?

– Skolor är inte offentliga lokaler i den 
mening som till exempel bibliotek, utan 
det är rektor som avgör vem som får vis-
tas på skolan. Jag tycker inte denna dis-
kussion är så viktig. För mig är det en 
självklarhet att eleverna ska ha full till-
gång till skolan rent fysiskt om de ska 
kunna nå målen med undervisningen 
och vara fullt delaktiga. Målen förutsät-
ter tillgänglighet.

Skollagen anses av många vara så 

”klen” att skolorna i praktiken be-
stämmer själva. Hur ser du på detta? 

– Man kan aldrig hantera brister fullt 
ut genom att enbart lagstifta utan man 
behöver arbeta med attityder och kun-
skaper. Om man får en attityd som inne-
bär att alla har rätt att nå målen i utbild-
ningen kan man alltid hitta vägar att lösa 
problemen. I grunden kan därför inställ-
ningen vara väl så viktig som regelverket. 
Samtidigt är det olyckligt om regelverket 
används för att försvåra.

Är problemet då att attityden är 
gammalmodig hos skolhuvudmän-
nen?

– Det är omöjligt att säga generellt, 
men det är viktigt att arbeta med attityd-
frågor och att påverka genom ökad kun-
skap.

Sker det något bra arbete med att 
förbättra attityderna idag?

– Det är först när attityder övergår till 
handling som det räknas. Den ”goda vil-
jan” kan ibland bli knepig. Man får inte 
arbeta på ett sätt som innebär att man 
uttalar sig väldigt positivt om barn och 
unga, men inget händer. Då kan den go-
da viljan bli ett försenande moment, 
jämfört med en situation där någon sä-
ger att ”det här tänker vi inte göra något 
åt”. 

Är detta ett stort problem?
– Jämfört med för 30 år sedan finns 

idag en i grunden väldigt positiv attityd, 
men tyvärr åtföljs den ofta inte av aktivi-
tet. Det räcker inte med att uttala sig po-
sitivt. Om man i en konkret situation sä-

”Det är illa nog om det förekommer   
Fortsättning från föregående sida
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ger att ”vi kan inte anpassa skolan”, istäl-
let för att uttala sig allmänt positivt, blir 
det tydligt att man har ett problem och 
då uppstår en diskussion om hur man 
ska lösa det. Men om man uttalar sig po-
sitivt och sedan inte gör något kan åren 
gå utan att det blir någon förändring.

Dagens lärarutbildning saknar kun-
skap om funktionsnedsättningar, hävdar 
många. Samtidigt känner många lärare 
stor osäkerhet för frågorna, och saknar 
pedagogiska lösningar. Alla vill inklude-
ra elever med funktionsnedsättningar, 
men personalen vet inte hur. 

Ett förslag till ny lärarutbildning är 
på gång – kommer det att ingå mer om 
funktionsnedsättningar? 

– Det finns redan idag ett samarbete 
mellan lärarutbildningarna och vår verk-
samhet inom SPSM, så visst finns frå-
gorna med i lärarutbildningen, men jag 

skulle önska att det vore betydligt mer 
omfattande. Det är viktigt att man som 
blivande lärare får kunskap om att dessa 
barn finns ute i verksamheten, att man 
får en grundläggande kunskap men ock-
så att man får veta vart kan man vända 
sig för att få råd och stöd.

Blir det då mer kunskap om funk-
tionsnedsättningar i framtidens lärar-
utbildning?

– Vi ”äger” inte lärarutbildningen så 
det kan jag inte svara på, men uppmärk-
samheten är nu stor kring frågan och det 
bidrar förhoppningsvis till mer av dessa 
inslag i utbildningen än idag.

Vilka händelser ser du som vikti-
gast framöver?  

– Vi kommer att lägga mycket kraft på 
att bli tydliga med vilken kompetens vi 
kan erbjuda så att vi blir efterfrågade och 
alla känner till oss, så att vi kan göra stor 
skillnad för Kalle och Lisa. ●

  då och då”

Fakta SPSM, Specialpedagogiska Skolmyndigheten
Specialpedagogiska 
skolmyndigheten 
bildades 1 juli 2008 för 
statens samlade stöd i 
specialpedagogiska 
frågor. SPSM har över -
tagit all verksamhet 
inom Sisus, Special-
pedagogiska institutet 
och Special skole myn-

digheten.
SPSM:s insatser syftar 
till att barn, ungdomar 
och vuxna med funk-
tionsnedsättningar ska 
få en utbildning som 
präglas av likvärdighet, 
delaktighet, tillgänglig-
het och gemenskap.
Uppgiften är att ge 

specialpedagogiskt 
stöd till skolhuvudmän, 
främja tillgången på 
läromedel, driva 
specialskolor för vissa 
grupper och fördela 
statsbidrag.
Uppdraget är att alla 
ska ges möjlighet att nå 
målen för sina studier.

Mer om skolan kan du läsa på
www.föräldrakraft.se

Organisatorisk tillgänglighet 

Det gamla systemet med individuell rådgivning från skolmyndig-
heter för varje enskilt barn är något som Karin Paulsson, projektle-
dare för ”Särs kild, särskiljd eller avskiljd”, vill se en återgång till.

– De allmänna råd som ges idag räcker inte, utan rådgivaren måste 
träffa det enskilda barnet i den naturliga och vardagliga situationen. 
Man måste kunna mycket om varje enskilt barn för att ge rätt stöd.

Hon menar att det generella perspektiv som myndigheterna idag 
arbetar efter inte stämmer överens med lagarna, som har ett 
individuellt perspektiv när det gäller skoleleverna.

– Det stora glappet mellan handikappolitiken och genomföran-
det får negativa konsekvenser för barnen. Vi behöver rådgivare 
som kan vara ombudsmän för barnen. Idag är föräldrarna sam-
bandscentraler som måste ha koll på alla lagar, säger Karin 
Paulsson.
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Föräldra
Folkhögsk

tt 30-tal folkhögskolor 
från norr till söder finns 
nu med i Guiden på 
Föräldrakrafts webbsajt. 
Utbudet i vår guide är 
alltså stort (utan att för 

den sakens skull göra anspråk på att 
vara komplett) och med lite engage-
mang så kan alla hitta något som passar.

Vad sägs om kurser om stöd till 
planering, minne och koncentration? 
Kurser som har anpassad lägenhet för 
elever som har funktionsnedsättning? 
Här finns kurser med små grupper och 
tillgång till assistent. Olika profiler kan 
väljas till den allmänna kursen och det 
kan finnas tillgång till egen dator. I 
guiden hittar du även kurser med 
teaterinriktning.

Flera folkhögskolor har kurser med 
praktisk inriktning för att bli mer 
självständig. Du hittar även en dyslexi-

kurs om att ”alla har rätt till ordet”, 
konstskola och mycket annat. Vilka 
möjligheter!

Variationen är stor men grunderna är 
liknande. Man utgår från basämnen på 
individuell nivå och lägger till special-
anpassningar och intresseområden. 
Man kan studera i 1 år eller flera år och 
det finns även kurser på distans. Många 
har internat och ibland är det till och 
med en förutsättning för studierna.

I vår lista finns även några skolor med 
kurser för blivande assistenter, som 
Ädelfors i Jönköping, Solvik i 
Västerbotten och Fristad i Västra 
Götaland. I Mora har man en utbild-
ning om autism för föräldrar och 
personal inom vård/omsorg. 
Långholmen i Stockholm erbjuder 
några olika varianter för tjejer med 
funktionsnedsättningar och har även 
kurser för blandade grupper. Vill man 

fokusera på uteliv är det många som 
har en vacker omgivning och många 
möjligheter, som exempel finns 
Storumans folkhögskola som satsar på 
att utvecklingsstörda ska lära mer om 
uteliv i skog och fjäll. För de som har 
fått hjärnskada i vuxen ålder så finns 
minneskurs på Skarpnäcks folkhögsko-
la i Stockholm.

Vilka är det som går på folkhögskolor 
då? Skolorna vänder sig till personer 
över 18 år, även om undantag kan göras. 
Bortsett från det så är variationen 
oändlig.

Kanske skulle alla må bra av ett år på 
en folkhögskola?

Guiden till folkhögskolor hittar du 
genom att klicka på Guiden längst upp 
på vår webbsida på www.foraldrakraft.se 

På dessa sidor publicerar vi korta fak-
ta om alla folkhögskolor som finns med 
i guiden på vår webb. ●

E

– här hittar du utbildningar   
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rakrafts
koleguide

Furuboda, en av  
folkhögskolor-
na i Föräldra -
krafts guide.

  som passar alla
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Dalslands folkhögskola
Folkhögskolevägen 6
458 30 Färgelanda
Tel 0528-758 80
www.dals.fhsk.se
Region: Västra Götalands Län

Folkhögskolan Hvilan
Box 32
232 02 Åkarp
Tel 040-46 44 00
www.hvilan.se
Region: Skåne Län

Fornby folkhögskola
Box 5016
781 05 Borlänge
Tel 0243-23 95 50
www.fornby.se
Region: Dalarnas Län

Fristads Folkhögskola
Folkhögskolevägen 7
513 32 Fristad
Tel 033-23 68 00
www.fristads.fhsk.se
Region: Västra Götalands L

Furuboda Folkhögskola
296 86 Åhus
Tel 044 78146 50
www.furuboda.se
Region: Skåne Län

Gamleby folkhögskola
Loftagatan 36
594 32 Gamleby
Tel 0493-131 00
www.
gamlebyfolkhogskola.com
Region: Kalmar Län

Glimåkra folkhögskola
Box 115

280 64 GLIMÅKRA
Tel 044-448 00
www.glimnet.se
Region: Skåne Län

Hampnäs folkhögskola
894 31 Själevad
Tel 0660-26 67 00
www.hampnas.nu
Region: Västernorrlands Län

Högalids folkhögskola
Högalidsvägen 16
394 70 Kalmar
Tel 0480-844 80
www.hogalid.nu
Region: Kalmar Län

Katrinebergs folkhögskola
Dalsgård 114
310 58 VESSIGEBRO
Tel 0346 - 575 00
www.katrineberg.fhsk.se
Region: Hallands Län

Kjesäters folkhögskola
643 92 Vingåker
Tel 0151-518615
www.kjesater.fhsk.se
Region: Södermanlands 
Län

Kristinehamns 
folkhögskola, KPS
Strömsbergsgatan 15
681 32 Kristinehamn
Tel 0550-39250
www.kristinehamn.fhsk.se
Region: Värmlands Län

Långholmens folkhögskola
Fasta Paviljongen
117 33 Stockholm
Tel 08-658 16 30

www.langholmens.fhsk.se
Region: Stockholms Län

Molkoms Folkhögskola
Box 66
660 60 Molkom
Tel 0553-100 04
www.molkom.nu
Region: Värmlands Län
Mora folkhögskola
Yvradsvägen 29
792 34 Mora 
Tel 0250-308 42
www.mora.fhsk.se
Region: Dalarnas Län

Nordvästra Skånes 
folkhögskola
Nygatan 2
266 31 Munka Ljungby
Tel 0431-43 20 10
www.munkafolkhogskola.se/
Region: Skåne Län

Sjöviks folkhögskola
Folkärna

775 95 Krylbo
Tel 0226 - 678 00
www.sjovik.eu
Region: Dalarnas Län

Skarpnäcks Folkhögskola
Horisontvägen 26
128 34 Skarpnäck
Tel 08-683 18 30
www.skarpnack.fhsk.se
Region: Stockholms Län

Solviks Folkhögskola
Frostkåge 105
934 92 KÅGE
Tel 0910-73 20 00
www.solvik.fhsk.se
Region: Västerbottens Län

Sommenbygdens 
folkhögskola
Västra vägen 5
573 40 Tranås
Tel 0140-537 90
www.sommenbygd.fhsk.se
Region: Jönköpings Län

Om du vill utvecklas 
genom att ha roligt!

Intresserad?

Stegen
Förskola & TräningCenter
- med konduktiv pedagogik.

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

 

Internat 7 dagar/v.  
Stöd i boende och fritid  
efter behov kl. 07-22 . 

 

 
 
 

En kurs för dig som 
gått gymnasiesärskola  
 

Grundläggande nivå med fär-
dighetsträning i små grupper där 
målet är att växa genom att leda 
både sig själv och andra.  
 

Bli redo för livet innebär förbe-
redelse för eget boende, arbete 
och meningsfull fritid.  643 92 VINGÅKER, 0151-51 86 00 

VÄXA — bli redo för livet     

www.kjesater.fhsk.se 

Boka 
studiebe-
sök nu! 

 BJÖRKLIDEN

Högskolorna fi nns på www.foraldrakraft.se under menyn Guiden

Välkommen till Björklidens 
yrkessärgymnasium

Björklidens Gymnasium i Knäred i 
Halland är ett yrkes-särgymnasium 
med internat för Dig med 
funktionsnedsättning.

Du har möjlighet att välja mellan 3 yrkesprogram: Storhushåll, 
Park och Miljö och Estetiskt program. På skolans internat får 
du träna för ett framtida eget boende samt hjälp med att hitta 
ett eget fritidsintresse. Björklidens Gymnasium är en skola 
där du kan känna Dig som hemma!
För information kontakta:
Rektor Inger Reinfeldt 

Tel. 0430 – 500 20 
www.bjorklidensgymnasium.com
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Allmänna kurser

Läs mer på www.adelfors.nu

AnsökAnsök
idag!

Storumans folkhögskola
Blå vägen 251
923 21 Storuman
Tel 0951-267 80
http://fhsk.nu
Region: Västerbottens Län

Strömbäcks folkhögskola
905 82 Umeå
Tel 090-426 00
www.stromback.fhsk.se/
Region: Västerbottens Län

Sundbybergs Folkhögskola
Box 2074, Besöksadress 
Kasernvägen 1, Rissne (T)
174 02 Sundbyberg
Tel 08-445 39 00
www.sundbyberg.fhsk.se
Region: Stockholms Län

Södra Vätterbygdens 
Folkhögskola
Mångatan 10
554 39 Jönköping
Tel 036-30 69 00

www.svf.fhsk.se
Region: Jönköpings Län

Vara folkhögskola
Box 163
534 23 VARA
Tel 0512-579 70
www.vara.fhsk.se
Region: Västra Götalands 
Län

Västerbergs folkhögskola
Ovansjövägen 333
812 90 Storvik
Tel 0290-340 40
www.lg.se/vasterberg
Region: Gävleborgs Län

Ågesta folkhögskola
Älvsjö Gårdsväg 9
125 30 Älvsjö
Tel 08-562 281 00
www.agesta.nu
Region: Stockholms Län

Ädelfors folkhögskola
Kunskapens väg 3
570 15 Holsbybrunn
Tel 0383-571 00
www.adelfors.nu
Region: Jönköpings Län

Österlens folkhögskola
Box 13 
273 21 TOMELILLA
Tel 0417-280 00
www.osterlen.fhsk.se
Region: Skåne Län

Gör så här för att registrera uppgifter 
om Din folkhögskola i Föräldrakrafts guide 
Folkhögskolor, assistansföretag med flera kan utan 
kostnad registrera information om sina verksam-
heter på vår webbsida.
1. Logga in med användarnamn och lösenord (om 
du redan har registrerat dig som användare på vår 
sajt, annars måste du göra det först).
2. Välj ”Lägg till verksamhet” i menyn ”Guide”. Välj 
sektion och kategori.
3. Fyll i uppgifterna. Klicka spara/skicka. Nu finns 
uppgifterna på webbsajten, om allt har gått bra. 
Uppgifterna kan när som helst uppdateras om du 
loggar in med samma användarnamn och lösenord.
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Minns åt dig

D
en nya digitala minnesplaneraren 
MemoPlanner var ett av de hjälpmedel 
som visades av Kjell Hultman från 
Falck Igel på ID-Dagarna  i Nacka i 

oktober. En av finesserna med en digital kalender 
är att brukaren kan få hjälp med att lägga in 
händelser via internet.

Falck Igel har länge haft en manuell minnes-
planerare i sortimentet, för alla som behöver 

stöd med att komma ihåg 
saker som ska göras.

MemoPlanner är en 
digital version som 
utvecklats med hjälp av 
erfarenheterna från den 
manuella förlagan. En av 
fördelarna med den nya 
digitala versionen är att 
man kan lägga in händelser 
tio år framåt i tiden.

I Falck Igels monter 
fanns även mycket annat 
spännande, exempelvis 

Erica ögonstyrning för montering på rullstol. 
Med Erica kan personer med minimala rörelser 
styra det mesta med enbart ett öga.

Läs mer på www.falckigel.se 

Stanna inte hemma 

I
ngen behöver vara bunden till hemmet, skolan eller jobbet för att 
surfa eller använda datorn på annat sätt. Det finns nämligen ett 
brett utbud av datorer som tål både regn och rusk och slag och 
skakningar.

På ID-Dagarna visade Leif Hamberg, vd för Mobildata, upp sitt 
utbud av nya datorer från bland annat Panasonic för utomhusbruk 
och andra tuffa miljöer.

– Många behöver en dator för att 
kommunicera men vanliga datorer tål 
inte vibrationer och väta. Våra 
datorer kan dock användas var som 
helst. De kan monteras på en rullstol 
och användas med eller utan tangent-
bord, säger Leif Hamberg.

Bärbara datorer som tål det mesta 
är ingen nyhet utan har använts av 
industrin, skogsfolk, brandkår och po-
liser under åtminstone sex, sju år. 
Äntligen har branschen förstått att 
detta är perfekt även för många 
personer med funktionsnedsättningar.

Mobildata i Täby är experter på 
området men det var första gången de medverkade på ID-dagarna.

 – Det är första gången vi är med på en handikappmässa, säger Leif 
Hamberg.

Flera hjälpmedelscentraler, bland annat i Stockholm, Skåne och 
Karlstad, har dock fått upp ögonen för nyttan med bärbara datorer 
för utomhusbruk.

Läs mer på www.mobildata.se

Vardagsspel   

I 
utställningen 
visas bland 
annat dator-
spelet ”Lördag 

med Alice och 
Anders”, som riktar 
sig till tonåringar och 
unga vuxna på tidig 
utvecklingsnivå. 
Spelet kommer från 
Wesla Produktion 
och är en interaktiv 
berättelse med 
övningar och 
uppgifter som berör 
olika aspekter av 
vardagen. Spelet har 
utvecklats av Sofi 
Westberg och Hélena 
Läck.

Läs mer på www.wesla.se

Stort

K
nivskarpa förstoringar är vad Cobra 
HD erbjuder. På ID-Dagarna visade 
Per-Anders Öhrn från Tagarno upp 
den nya modellen som mer ser ut som 

en snygg skrivbordslampa än ett hjälpmedel.
– Vi var först i världen med HD-tekniken 

(high definition) för ett år sedan och nu har vi 
tagit fram en ny snyggare design, säger Per-
Anders Öhrn.

Tagarno utvecklar och tillverkar flera olika 
produkter inom detta område som främst 
vänder sig till personer som har nedsatt syn 
eller läs- och skrivsvårigheter.

Flera andra utställare på ID-Dagarna 
erbjöd liknande lösningar.

Läs mer på www.tagarno.se 

Tomten – jag vill ha  

Kjell Hultman visar 
den nya kalendern 
som har massor 
av digitala 
finesser.

Hélena Läck och Sofi 
Westberg börjar sälja sitt 
datorspel i december.

Med de här tuffa datorerna 
behöver ingen vara bunden 
till hemmet eller skolan, 
säger Leif Hamberg.

Många problem kan enkelt övervinnas med smarta datorbaserade hjälp-
medel. Det må gälla skolarbete, hobbies, spel eller vardaglig rutiner. Här 
bjuder vi på några heta julklappstips för datorintresserade tomtar.

Så här kan det se ut 
om man förstorar en 
sida i Föräldrakraft.
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I vissa butiker

N
u kommer 
hjälpmedel 
på bredare 
front. 

Telenor är första 
butikskedjan som 
börjar sälja hjälpmedel 
i stor skala till personer 
med hörsel- eller 
synnedsättning.

Satsningen görs för 
att det ska bli enklare 
att använda mobiltele-
foner.

Det blir dock inte 
samtliga Telenor-
butiker som får 
hjälpmedel i sortimen-
tet utan endast tolv 
stycken spridda över 
landet. De aktuella 
butikerna är strategiskt 
placerade nära hör- och 
syncentraler. Telenor 
lovar att personalen i 
butikerna är utbildade 
på hjälpmedlen.

– Vi vill göra det 
enkelt för alla att 

använda mobiltelefo-
ner och då är det 
naturligt att vi även har 
hjälpmedel för de som 
behöver det, säger 
Björn Hansen, sälj- och 

distributionsdirektör 
på Telenor Sverige.

Hjälpmedlen: 
T-Hook, en handsfree 
som sätts vid hörappa-
raten bakom örat.

Hörslinga med och 
utan inbyggd mikrofon, 
en av hörslingorna 
fungerar även för mp3-
spelare.

Talsyntes- och 
skärmförstoringspro-
gram som läser upp 
aktiviteter och text i 
telefonen. Finns för 
flera språk. Förstorar 
skärmbilden. Fungerar 
med mobiler med 
Symbian som opeativ-
system.

T
vå interaktiva 
läromedel för 
personer som 
vill lära sig 

grunderna i teckenspråk 
är ”Vägen mot språken” 
och ”Mitt hem”. De 
presenterades på ID-
Dagarna av Monica 
Lindahl och Calle 
Magnusson från Mo 
Gårds Gruppen.

De nya läromedlen 
har tagits fram av två 

lärare på Mo Gårds 
Folkhögskola med hjälp 
av pengar från staten 
och kan nu användas 
utan kostnad på web-
ben.

”Vägen till språket” 
är alldeles nytt medan 
”Mitt hem” har funnits 
sedan några år.

Läs mer på www.
lartecken.se och 
www.mogard.se 

S
kriva 
handstil 
som på 
skolan - 

på datorn? 
Jajamen det 
går fint att göra 
om man 
installerar 
datorprogram-
met Skolstil i 
Word. En annan bra funktion hos Skolstil 
är att man kan göra bokstavsljud samti-
digt som man skriver den. 

Läs mer på www.skolstil.se

I 
tisdags kom jultomten hem till mig, 
trodde jag i alla fall fast han hade ingen 
tomtedräkt eller så. Det var 
Micke från Hjälpis i 

Sundsvall tillsammans med 
Anna-Karin. Och de hade med 
sig en dator till mig.

Den heter MyTobii och jag 
kan styra den med mina ögon. 
Jätteskoj att själv kunna 
bestämma vad jag vill klicka på.

Jag fick prova den redan i somras och 
fattade på en gång hur jag skulle använda den.

Mina ögon/pupiller blir som datamusen. 
Jag kan spela musik jag gillar (skruva upp 
ljudet så mamma säger åt mig), skriva på 
ett tangentbord som kommer upp på 

skärmen, googla, skicka mejl, prata på 
MSN, spela spel och mycket mera.

Jag har ju precis börjat 
använda den och nästa vecka 
ska jag till skolan och visa 
lärare och elever hur bra den 
är. Förut har jag försökt 
använda en stor mus och lite 
olika kontakter men det är 
jättesvårt eftersom jag har så 

mycket ofrivilliga rörelser i hela kroppen. 
Mamma säger att det som är stabilast hos 
mig är mina ögon.

Jag blev jätteförvånad och superglad 
när de sa att jag fick behålla datorn!

Bästa julklappen (hittills).
Hälsningar från Elin, 12 år, i Sollefteå

  en dator i julklapp

Nya läromedlet Vägen till 
språket visades av Monica 
Lindahl och Calle 
Magnusson.

Är det redan julafton? 
Bästa julklappen, den kom ”Hjälpis” med

Stiligt Ett gott och billigt tecken

# 6, 2008 FÖRÄLDRAKRAFT 69     

FK_0806_s68-75_dator_bok_v05.ind69   69FK_0806_s68-75_dator_bok_v05.ind69   69 08-11-21   14.08.4108-11-21   14.08.41



70 FÖRÄLDRAKRAFT # 6, 2008

Trygg med mobil

N
u släpps trygghetslarmet som också är 
en mobiltelefon     

Med Alleatos nya trygghetslarm 
behöver föräldrar inte vara så oroliga 

när barnen är ute och leker. På ID-dagarna 
visades den första kommersiella versionen av 
produkten upp av Susanne Persson, som är vd på 
det svenska företag som utvecklat larmen.

Larmet sitter på handleden som en vanligt 
armbandsklocka men fungerar både som larm 
och mobiltelefon.

Intresset från telefonoperatörerna är stort och 
Alleato räknar med att snart kunna erbjuda 
abonnemang som innebär att kostnaden för 
själva larmet/telefonen inte blir så hög.

Läs mer på ww.alleato.se 

Susanne Persson 
har många 
spännande 
samarbeten på 
gång kring 
Alleatos trygg-
hetslarm.

Med rätt hjälp

M
ed rätt IT-
stöd kan alla 
elever lyckas i 
skolan. Det 

slår Specialpedogiska 
skolmyndigheten fast och 
ger ut en ny handbok om 
IT och lärande. Dessutom 
har man tagit fram en 
handbok om hur man 
använder e-böcker i skolan.
Läs mer på www.spsm.se 

E-böcker kan 
underlätta för 
många 
skolelever.

Hallå!?

N
ytt test i Proviaserien kartlägger 
elevens hörförståelse.   

Olle 
Gunnilstam 

från Stiftelsen Stora 
Sköndal presenterade på 
ID-Dagarna ett nytt 
hjälpmedel för att testa 
hörförståelse för barn i 
åldern 6-9 år. Den nya 
produkten ingår i Lexia- 
och Provia-serien som 
funnits på marknaden 
sedan 80-talet.

Med det nya hör-
förståelseprogrammet kan man kartlägga elevens 
hörförståelse genom att han eller hon får koppla 
ihop olika vardagsljud med bilder och därefter 
jobba med korta ord, längre ord och meningar.

Läs mer på www.lexia.nu 

Olle Gunnilstam 
visade nya hör-
förståelsetestet i 
Provia.

HISTORIA

En värld i lågor – 
andra världskriget
Olle Bergman

Formgivare: Marietta 

Andersson

ISBN 978-91-735-1018-9

Historiska Media Förlag

Antal sidor 50

Pris 96 kronor

Utgivningsår augusti 2008

Följ med till åren 1939-
1945 då en hel värld 
stod i brand.  Andra 
världskriget pågick i 
drygt 2 000 dagar, 
städer lades i ruiner och 
mängder av människor 
fick sätta livet till. Bara 
genom att lära av 
historien kan vi förstå 
det som hände och 
undvika att det 
upprepas. Denna 
faktabok ingår i serien 
Jakten på historien. 
Bilder, kartor och 
tidslinjer gör det lätt att 
följa med i händelserna.

 

Begravda i sanden 
– om det forntida 
Egypten
Olle Bergman

Formgivare: Marietta 

Andersson

ISBN 978-91-735-1019-6

Historiska Media Förlag

Antal sidor 50

Pris 96 kronor

Utgivningsår augusti 2008

Följ med på en 
spännande resa bakåt i 
tiden! Egypten var ett 
mäktigt rike från cirka 
3030 f.Kr. Trots att det 
har gått så lång tid vet 
vi idag ganska mycket 
om hur egyptierna 
levde. Här berättas om 
faraoner, pyramider, 
mumier och gravar. 
Boken ingår i serien 
Jakten på historien. 

LÄTTLÄST FÖR 
UNGDOMAR

Frida gillar... en 
13-årings dagbok

Niklas Darke

Bild  och animation Lars 

Holmström 

Musik Stefan Ekström

LL-förlaget

Animerad film på ca 25 min. 

Pris 150 kronor

Utgivningsår  2008

Frida är en vanlig tjej 
med en ovanlig 
dagbok. Frida gillar... 
är en animerad 
humoristisk film i fem 
avsnitt. 13-åriga Frida 
har ett stort hjärta, det 
är så mycket hon gillar. 
Frida gillar Målsman, 
sin hund. Och hästar, 
»häst är bäst«. 

Men mest av allt 
gillar hon Stefan som 
går i hennes klass. 
Honom fantiserar hon 
om hela dagarna. Men 
Skit-Anita är också ute 
efter Stefan, hur ska 
Frida bli av med 

Vi börjar med två väldigt spännande his-
torieböcker som tar oss med till Europa 
under andra världskriget och till 
Egypten tusentals år tillbaka. 
Olle Bergman är författaren 
bakom dessa böcker som tar 
nya pedagogiska grepp för att 
väcka historien till liv.

En god bok  
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henne? Varje kväll 
pratar Frida in sin dag-
bok på datorn.

Kär i New York
Carrie Mac

Hegas förlag

ISBN 978-91-858-7700-3

Antal sidor 116

Pris 149 kronor

Utgivningsår  augusti 2008

Hope, en tjej från USA:s 
landsbygd, bor hos sin 

syster i New York över 
sommaren. Hennes liv 
vänds upp och ner när 
hon träffar Nat. 

Tjejen som kan laga 
cyklar men inte kan 
hålla reda på sin hund. 

Hope får fjärilar i 
magen bara av att 
tänka på Nat. Hon tän-
ker på att få kyssa 
henne ... 

Men Hope har aldrig 
varit kär i en tjej förut. 
Hon har bara varit 
ihop med killar. Är det 
annorlunda med 
tjejer? Blir hon lesbisk 
om hon kysser Nat? 

En bok som doftar 
sommarvärme, 
storstadsliv och 
oväntad kärlek. Boken 
finns även på engelska, 
och heter Crush.

Dolores – fl ickan 
utan ögon
Anders Brundin

LL-förlaget

ISBN 978-91-7053-204-7

Antal sidor 136

Pris 170 kronor

Utgivningsår  2008

När 15-årige Felix blir 
dumpad av sin 
flickvän rasar hans 
värld samman. Han 

skolkar nästan jämnt, 
han drar sig undan 
genom att gömma sig 
på gympasalens tak. 
Däruppe träffar han 
en tjej, Dolores, som 
han snart blir föräls-
kad i.

Hon verkar veta 
märkligt mycket om 
honom och pratar 
med honom som om 
de kände varandra 
sedan länge. Plötsligt 
ställer hon sig på taket 
och vill att de ska 
hoppa. Dö tillsam-
mans! Hon faller över 
kanten utan Felix, han 
rusar ner för att ta 
hand om henne men 
allt han hittar är 
blodspår. 

Lilit med Adam i 
Paradiset och Satan 
i Underjorden

Suzanne Gottfarb

LL-förlaget

ISBN 978-91-7053-206-1

Antal sidor 122

Pris 180 kronor

Utgivningsår 2008 

Enlig myten var Lilit 
Adams första hustru. 
Den blodfyllda, 
vackra, rödhåriga 

 är alltid välkommen

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

läsning för dig som 
förälder & professionell!

NR 6 

2008
DEC-JAN

54 KR
inkl moms

Vi tillåter oss att 

njuta av livet igen

Lotta och Tomas Sjödin gläds åt 

den familj som är kvar efter att 

två söner gått bort.

GUIDE: FOLKHÖGSKOLOR FÖR DIG

Sören Olsson
När barn 

spelar vuxna 

har de inte tidEn bluff?
Därför blev 

det ingen 

skola för alla

Unik rapport

Så kan 

fler jobb gå till 

de mest utsatta 

Bakläxa
Små barn har 

också rätt 

till assistans

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 0806

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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Lilit. Men Lilit 
har en stark vilja. 

Hon svär och gormar 
och vill vara med och 
bestämma. Snart 
grälar de var och 
varannan dag och till 
slut ger sig Lilit iväg 
från Paradiset. Guds 
dom över Lilit blir 
hård.

Snart skapar Gud en 
ny kvinna åt Adam, av 
hans ena revben 
formar han Eva som 
blir Adams andra fru. I 
sin sorg beger sig Lilit 
ut i öknen och träffar 
Samael, som säger att 
han är Djävulen själv. 
Den listiga Lilit lär sig 
snabbt många knep av 
Samuel. Men kan hon 
sätta sig över Herrens 
dom?

 

Svarta bruden
Gudrun Wessnert

LL-förlaget 

ISBN 978-91-7053-217-7

Antal sidor 86

Pris 170 kronor

Utgivningsår 2008

Det spökar på gamla 
pensionat Bockfoten. 
Ljuset slocknar, dörrar 
smäller och mjölken 
surnar. Det är 
Marigold som spökar, 
den svarta bruden. 
Hon var bara sexton år 
och giftes bort med 
greven. Men hon var 
kär i faderns hästskö-
tare, de älskade 
varandra. När hon 
gifte mig med greven 
väntade hon redan 
barn. Som straff 
murades Marigold in 
levande i tornet. I 
femhundra år har hon 
längtat efter sitt barn 
och nu får hon 
chansen hon väntat på 
− en liten pojke har 

flyttat in på pensionat 
Bockfoten.

Skönhet, odjur, 
häxor, prinsar
Sagor återberättade av 

Marie Louise Ramnefalk

LL-förlaget 

ISBN 978-91-7053-213-9

Antal sidor 116

Pris 170 kronor

Utgivningsår 2008

De klassiska sagorna 
om Skönheten och 
Odjuret där dottern är 
beredd att dö av kärlek 
till sin far, Askungen 
och Snövit som får 
sina prinsar, Hans och 
Greta som lurar häxan 
och Riddar Blåskägg 
som mördar sina 
hustrur. Och därtill två 
mindre bekanta men 
lika hemska sagor: 
Enträdet med pojken 
som blir mördad av 
sin styvmor och 
Jungfru Malin som till 
slut blir den rätta 
bruden. 

När de döda vaknar
John Ajvide Lindqvist

Återberättade till lättläst av 

Niklas Darke

LL-förlaget 

ISBN 978-91-7053-211-5

Antal sidor 204

Pris 80 kronor

Utgivningsår 2008

Ett elektriskt fält 
svävar över Stockholm 
efter en långvarig 
värmebölja.

Ingen kan släcka sina 
lampor och huvudvär-
ken spränger i huvu-
det. Kaos hotar, men 
när spänningen 
plötsligt släpper 
händer något annat. 
De döda vaknar. De 
vill inget illa, de vill 
bara hem, men deras 
närvaro skrämmer de 
levande. David som 
förlorat sin fru i en 
bilolycka vet inte om 
han ska vara lycklig 
eller rädd när hon 
plötsligt står vid hans 
dörr igen.

Beskyddaren
Kim Olin

Argasso Förlag

ISBN 978-91-85071-55-5

Antal sidor 170

Pris cirka 112 kronor

Utgivningsår sept. 2008

En krypskytt stryker 
omkring i Pulverland 
och terroriserar den 
nye knarkbossens 
närmaste medarbeta-
re. Spåren efter den 
mystiske skytten är få, 
och under sin jakt på 
sanningen har Simon 
snart hamnat i sin 
värsta sits någonsin. I 
”Beskyddaren”, den 
andra, fristående delen 
i en thrillerserie som 
började med ”Avhop-
paren”, fortsätter 
Simons kamp för att 
överleva i den undre 
världen. En tempofylld 
ungdomsroman i 
gangstermiljö!

Trasdockan
Chris Powling

Illustratör Alan Marks

Argasso Förlag

ISBN 978-91-85071-54-8

Antal sidor 59

Pris cirka 94 kronor

Utgivningsår sept. 2008

Svarta knappögon. 
Sicksackmun. Stel 
kropp. En gång 
Robbies bästa vän. Nu 
hans värsta fiende... 
När Robbie var liten 
fick han en mycket 
speciell present – en 
trasdocka som genast 
blir hans favoritleksak 
och bästa vän. De två är 
oskiljaktiga i flera år, 
tills Robbie börjar växa 
ifrån den. Men det gör 
han inte ostraffat. En 
skräckberättelse i det 
lilla formatet.

Under ytan

Catherine MacPhail

Illustratör Tom Percival

Argasso Förlag

ISBN 978-91-85071-51-7

Antal sidor 61

Pris cirka 94 kronor

Utgivningsår juni 2008

För nyinflyttade Omar 
blir livet i det nedgång-
na höghusområdet svå-
rare än han hade väntat 
sig. Grannpojken Sam 
tar varje tillfälle i akt att 
trakassera Omar, och 
när Omar slår tillbaka 
börjar en kamp mellan 
de två pojkarna.

Men allt är inte som 
det verkar, och kanske 
har de två mer gemen-
samt än de först 
trodde. En spännande 
berättelse om vänskap, 
förutfattade meningar 
och missförstånd.

Passa bollen
Kerstin Frii

Lilla TL förlag

ISBN 978-91-977084-2-5

Antal sidor 20

Pris 100 kronor

Utgivningsår 2007

Mikael är målvakt i ett 
fotbollslag. Han vill 
gärna fånga alla bollar, 
men… Boken ingår i 
Kompisserien, tre böck-
er med enkel handling 
och foton i färg.

De två andra böcker-
na i serien är Trumma 
på trumman och Nu 
är det fest.

BARN LÄTTLÄST

Ridarskolan 01: 
Den hemska draken
Magnus Ljunggren 

Förlag BonnierCarlsen

ISBN 978-91-63-85696-9

Antal sidor 64

Pris cirka 97 kronor

Utgivningsår mars 2008

Riddare, spänning, 
humor och lättläst! 
Med fartfyllda, tuffa 
och färgstarka bilder! 

”Riddarskolan” är en 
serie lättlästa böcker 
som handlar om de tre 
kompisarna Egon, 
Fiona och Urban som 
går i riddarskola och 
ska bli riddare. 
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   I den första fristå-
ende delen ”Den 
hemska draken” lyckas 
de, med oväntade 
medel, stoppa en drake 
från att förstöra 
borgen och hela 
riddarskolan! 
Spänning, dramatik 
och humor i en kul 
och lekfull blandning 
med hög igenkän-
ningsfaktor för både 
killar och tjejer. 

Del 2 i serien heter 
Det magiska svärdet.

Guldälgen
Pia Hagmar 

Förlag B. Wahlströms

ISBN 978-91-32-15333-4

Antal sidor 124

Pris cirka 90 kronor

Utgivningsår sept 2008

En granne har blivit 
mördad. Förutom 
mordvapnet, en yxa, 
hittas också en 
plånbok bredvid 
kroppen. Är det 
mördaren som har 
tappat den när han 
utförde dådet? Eller är 
de någon som lagt dit 
den för att en viss 
person ska bli miss-
tänkt? Det är några av 
de många frågeteck-
nen kring mordet och 
när Dalslandsdeckarna 
läser om dådet i 
tidningen blir de 
naturligtvis nyfikna på 
fallet. Den tionde 
delen i den populära 
serien Dalslands-
deckarna är en 
suggestiv historia med 
ett ovanligt obehagligt 
mysterium.

Linnea, Magnus och 
den magiska asken
Kirsten Boie 

Berghs förlag

ISBN 978-91-502-1694-3

Antal sidor 64

Pris 111 kronor

Utgivningsår mars 2008

Magnus får aldrig det 
han allra mest önskar 
sig: ett husdjur eller 
den stora uppslagsbo-
ken om djur. Men efter 
helgen hos pappa är 
Magnus glad. Han har 
fått en magisk ask!

Kanske kan hans 
önskningar nu slå in. 
Man får inte öppna 

asken för då bryts 
förtrollningen. Men 
lillasyster Linnea kan 
inte hålla fingrarna 
borta...

Galne Hugo och 
bomben
Torsten Bengtsson 

Hegas förlag

ISBN 91-866-5190-0

Antal sidor 104

Pris cirka 195 kronor

Utgivningsår augusti 2008

Ute i Europa härjar 
andra världskriget som 
värst. Men i Sverige är 
det en varm och fin 

augustikväll. Galne 
Hugo och hans 
kompisar Johan och 
tvillingarna Pia och 
Maria tjuvfiskar kräftor 
vid den lilla sjön.

Plötsligt hörs ett 
mystiskt ljud i luften. 
Något störtar rakt ner i 
sjön!

– Vad var det? säger 
Johan.

– Ingen aning, säger 
Hugo. Men en sak är 
säker. Det var i alla fall 
ingen fågelskit.

Noa fi rar nyår
Kirsten Ahlburg

Hegas förlag

Ågrenska Assistans - mer  än bara assistans

Ågrenska är en unik, utvecklande mötesplats och ett nationellt 
kompetenscentrum. Vi bedriver verksamheter utifrån ett helhets- 
och livsperspektiv för barn, ungdomar och vuxna med funk-
tionsnedsättning, deras anhöriga samt professionella. Vi skapar 
förutsättningar för utveckling och ett optimalt liv.

Hos oss utformar du din   
assistans efter dina behov. 
För att leva upp till dina förvänt-

ningar vill vi lära känna dig. Vi tror att 
assistans på dina villkor också är en 
trygg och bra assistans.   

Ring och tala med:
Anders Sandegård  031-750 91 56
Louise Jeltin 031-750 91 48
e-mail: assistans@agrenska.se 

       Din kompetens och vår erfarenhet om 
olika funktionsnedsättningar och deras 
konsekvenser ger goda förutsättningar 
för en bra utformning av just din 
assistans.

Är du intresserad av någon av våra andra verksamheter? 
Gå in på www.agrenska.se  eller ring 031-750 91 00
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ISBN 978-91-866-

5198-5

Antal sidor 16

Pris 64 kronor

Utgivningsår augusti 2008

Det är nyår och dags 
att gå ut och starta 
fyrverkeriet. Noa har 
en raket som han 
skjuter iväg. Men oj 
då! Vart flyger den?

Noa får en glass
Kirsten Ahlburg

Hegas förlag

ISBN 978-91-866-5196-1

Antal sidor 16

Pris 64 kronor

Utgivningsår augusti 2008

Kategori Lättläst från 6 år

Noa och mamma är ute 
på stan. Mamma ska 
handla kläder. Noa 
tycker inte det är så 
roligt, så han får gå och 
köpa en glass. Men då 
kommer den där 
hunden och tar hans 
glass!

Slutligen några  
nya fackböcker...

Barnsamtal 

Emelie Kinge

Studentlitteratur

ISBN 978-91-4404-298-5

Antal sidor 208

Pris 365 kronor

Utgivningsår februari 2008 

Kategori Pedagogik

Hur blir vi bättre på 
att tala med och inte 

bara till barn? Många 
barn och ungdomar 
kämpar med svåra 
tankar och föreställ-
ningar kring det som 
händer i familjen, 
förskolan eller skolan.

 I boken visar 
författaren hur man 
praktiskt och meto-
diskt kan sätta igång 
och genomföra 
barnsamtal. Boken 
innehåller många 
intressanta skildringar 
av barns tankar och 
upplevelser av sin 
situation.

Hur gör vi nu? 
Monica Eriksson

Brain Books AB

ISBN 978-91-853-2758-4

Antal sidor 127

Pris 195 kronor

Utgivningsår 2008 

Kategori Psykologi/

Pedagogik

Handbok för föräldrar 
& lärare om barn med 
neuropsykriatiska 
funktkonshinder

En högaktuell bok 
skriven av Monica 
Eriksson, författare till 
den uppmärksamma-
de boken Fräknar på 
hjärnan om barn som 
blir betraktade som 
udda.

Detta är en berikan-
de handbok om barn 
inom det neuro-
psykriatriska spektrat. 
Här får du bl.a. veta 
om hur man kan 
stötta dessa barn på 
ett sätt som gynnar 
deras utveckling och 
stärker deras själv-
känsla? Till barn inom 
detta spektra räknas 
bl.a. barn med 
diagnosen ADHD, 
DAMP, Tourettes 
syndrom, Aspbergers 
symdrom samt 
Autism.

Vilja och våga 
Jan Nilsson, mfl.

Studentlitteratur

ISBN 978-91-4400-995-7

Antal sidor 136

Pris 250 kronor

Utgivningsår 2008 

Kategori Pedagogik

Vad är det en lärare 
vet, kan och förstår 
som får elever att 
känna lust och vilja att 
reflektera, ställa frågor, 
läsa och skriva? 

Boken behandlar 
praktiska och teoretis-
ka perspektiv och 
handlar om ämnesö-
verskridande temaar-
bete där bl.a. ämnena 
svenska, matematik, 
samhälls- och natur-
orienterande ämnen, 
bild, drama och idrott 
ingår. 

Boken har en 
dialogisk ansats där 
lärarstudenters 
reflekterande kom-
mentarer vävs in i 
framställningen.

Bland bollar och 
klossar 
Camilla Björklund

Studentlitteratur

ISBN 978-91-4405-057-7

Antal sidor 195

Pris 241 kronor

Utgivningsår 2008 

Kategori Pedagogik

Långt innan barn får 
undervisning i 
matematik tar det 

matematiska lärandet 
sin början. 

Boken bygger på 
episoder hämtade ur 
aktuell förskoleverk-
samhet med ett-, två- 
och treåringar. 

Författaren presen-
terar och diskuterar 
hur matematiken ter 
sig för barn och hur 
deras lärande kan 
utmanas och utveck-
las av uppmärksam-
ma vuxna. Den 
öppnar för nya 
upptäckter av mate-
matik i vardagen och 
lärares möjligheter att 
stödja de yngsta 
barnens lärande.

Pedriatrisk vård 
och specifi k 
omvårdnad 
M E:son Månsson, K. Enskär 

(red)

Studentlitteratur

ISBN 978-91-4401-991-8

Antal sidor 479

Pris 435 kronor

Utgivningsår 2008 

Kategori Omvårdnad

Boken beskriver 
generell och specifik 
omvårdnad inom 
pediatrisk vård och 
behandlar bl.a. 
sjukhusvistelse för 
barn och deras 
familjer samt frågor 
kring etik, tillväxt och 
utveckling, nutrition 
samt smärta. Vanliga 
hälsoproblem och 
kroniska tillstånd 
presenteras också. 

I andra upplagan 
har avsnitt om 
nutrition samt 
övervikt och fetma 
tillkommit och det 
vetenskapliga perspek-
tivet har förtydligats, 
bl.a. med hjälp av fler 
referenser.

Lekbok för koncen-
trationsförmågan 
Barbara Sher

Brain Books AB

ISBN 978-91-853-2729-4

Antal sidor 207

Pris 279 kronor 

Utgivningsår 2007

Den lekfulla vägen till 
bättre uppmärksam-
het. Om man vill få 
barn att rikta sin 
uppmärksamhet åt 
ett speciellt håll 
måste man först 
fånga deras intresse. 
Lekbok för koncen-
trationsförmågan 
innehåller spännande 
och praktiskt testade 
lekar som kan hjälpa 
barn i alla åldrar att 
bli bättre på att 
koncentrera sig.

Lekbok för 
självkänslan 
Barbara Sher

Brain Books AB

ISBN 978-91-853-2718-8

Antal sidor 197

Pris 279 kronor 

Utgivningsår 2005

222 roliga lekar som 
ökar barns självkänsla 
och inlärningsförmå-
ga. Att leka är kul. Och 
när man har kul är det 
som enklast att lära sig 
något nytt. I denna 
glada lekbok får 
barnen (från 3 till 12 
år) lära känna sig 
själva.

Lekarna betonar det 
positiva hos var och en 
och hjälper dem att 
förstå att de duger 
precis som de är. Med 
ökad självkänsla blir 
det lättare för både 
individen och gruppen 
att utvecklas. 
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A-Assistans Leimir AB
ABF
ACA Assistans AB
Acapela Group Sweden AB
Alleato, Boxplay
Anatomic SITT AB
Anemon Personlig Assistans AB
Apoteket AB
Aqua Produkter AB
Arbetskraft AB Vård
Asp-Center AB/Ungdomscenter AB
Assistans Giva HB 
Assistansia
Astra Tech AB 
Attendo LSS
Autoadapt AB
Bam Språkteknik
Barn o Ungdomsassistans AB
Bellstasund Omsorger AB
Björklidens Gymnasium
Bokförlaget Redaktionen AB
Bonnierförlagen Marknadsavdelningen
BOSSE - Råd, Stöd & Kunskapscenter
Bräcke Diakoni
BSA Autism
Carema Vård och omsorg AB
CareOf Utbildning
Centrum för lättläst, LL-förlaget
CJ Advokatbyrå AB
Dalheimers Hus
Dammsdal
Device Fordonsanpassning
DIN Assistans AB
DIRO Omsorg och bemanning HB
Durewall Institutet
Ekonomibyrån AB
Enigheten Personlig Assistans AB
Enigma Omsorg AB 
EO-Funktion AB
Eskil Johanssons AB
Etac Sverige AB
Exter Assistans AB
Fellingsbro Folkhögskola
Fjällbyns Gymnasieskola i Funäsdalen
Flexénita
Folke Bernadotte Regionhabilitering

Fristads Folkhögskola
Frölunda Data AB
Frösunda LSS AB
Furuboda Assistans AB
Futura Assistans
Föreningen Furuboda 
Gammafon Multimedia
GIL, Göteborgskollektiv Independent 
Living
Glimåkra Folkhögskola
Gryning Vård AB
Gullow Förlag & Utbildning
Habiliteket
Hampnäs folkhögskola 
Handicare AB
Handikappanpassning i Trestad AB
Handikappförbunden, HSO
Handikappombudsmannen, HO
Handinnova AB
Handisam
Hargdata AB
Hedemora Anpassning AB
Heldagsskolan Rullen AB
Hjälpmedelscentrum Norr
Hjälpmedelsinstitutet, HI
Hjälpmedelsteknik Syd AB
Human Assistans
Ikasus Friskola och Kortidshem
InMovium
Inre Kraft i Norr AB
Invacare AB
IQ Medical AB
Iris
JB Public Relations AB
Jeltec AB
JPM Assistans AB
Juristfirman Elisabeth Langran
Kasper / Aspergerkollo Syd HB
Kerstin Lindmark
Kikkuli förlag AB
Kjesäters folkhögskola
Klarälvdalens folkhögskola
Klädvalet Sverige
KompetensUtvecklingsInstitutet KUI
Kooperativet Castor
KS Omtanke AB

Körkort Handikapp
Landskrona Vision
Lasse Brukarstödcenter
lev väl Assistans AB
Leva Plus AB
Libris förlag
Liko Competence AB
Lilla TL-Förlag
LIS AB
LSS-Assistans
Läkemedelsindustriföreningen, LIF
Lövets Personlig Assistans 
Malous Resor
Max Assistans AB 
McDonald’s
MediaCuben AB
MejDej Kooperativet
Merck Serono AB 
Minicrosser AB
Misa
Molift AB
Move & Walk Sverige AB
Mättinge AB
Norlandia Personlig Assistans AB
Norstedts Förlag
Nära Personlig assistans & utbildning
Näsets Omsorgs Assistans AB
Olivia Personlig Assistans AB
Ord och Tanke AB
Oribi AB
Otto Bock Scandinavia AB
Passal Västra Götaland AB
Pavus Utbildning AB
Peder Skrivares Skola
Permobil Autotech AB
Permobil Försäljning & Service AB
Personal Care i Kiruna AB
Personal Care i Stockholm AB
Prevent
Primed Fysio & Rehab AB
RBU
Rehabassistans AB
Riksförbundet Sällsynta diagnoser
Salbohedskolan
Samhall
Sharpman Engineering AB

SICA Läromedel / Smartkids
Sitting Feather AB
Sivart Förlag
Sjöviks folkhögskola
Smågruppscentrum, Sahlgrenska 
Akademin
Solviks Folkhögskola
Sommarsol rehab & rekreation
Specialpedagogik
Specialpedagogiska institutet
Specialpedagogiska Skolmyndigheten 
SPSM
Språkvis
Stadshagens Habiliteringsenhet
Stiftelsen Assistansen
Stockholmsmässan
Stoltz Progress AB
Succurro Sverige AB
Svart på vitt, Lätta Lyft
Sweden Conference Group
Svenska Downföreningen
Svenska Handikappidrottsförbundet, 
SHIF
Svenska Kyrkan
Svenska Turistföreningen STF
Särnmark Assistans AB
Teby Assistans
Tecknologen
Thomson Omsorger och Utbildning
Tindra Personlig Assistans AB 
Tobii Technology AB
TomTom - Creating beauty
Trionic Sverige AB
UBG Utvecklingsbolag Gotland
UPAB Utvecklingspedagogik AB
Uri-Form AB
Vara folkhögskola
VH Assistans
Vivida Assistans AB
Vägen till bättre liv
Västerbergs folkhögskola i Storvik
Ågrenska
Ädelfors Folkhögskola
Österlens Folkhögskola

Tack!
... för att ni hjälpte oss att göra 2008 till ett fantastiskt  

Föräldrakraft-år! Nu satsar vi på ett ännu bättre 2009. Vi önskar 
alla våra läsare, annonsörer (se listan nedan) och medarbetare

En God Jul och Ett Gott Nytt År! 

NR 4 
2008
SEPTEMBER

54 KR
inkl moms

Sören Olsson
Du är perfekt 
som du är

”Det enda
jag gjorde

var att äta
fiskpinnar
och titta på

Askungen”

GUIDE: SÅ BÖRJAR DU IDROTTA

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

Idolstjärnan om livet bakom fasaden. 

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

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

Skrattet är 
tillbaka

Viktor fick 
vård i Kina

Sibel om 
sina första år:

NR 6 
2008
DEC-JAN

54 KR
inkl moms

Vi tillåter oss att 
njuta av livet igen

Lotta och Tomas Sjödin gläds åt 
den familj som är kvar efter att 

två söner gått bort.

GUIDE: FOLKHÖGSKOLOR FÖR DIG

Sören Olsson
När barn 
spelar vuxna 
har de inte tid

En bluff?
Därför blev 
det ingen 
skola för alla

Unik rapport
Så kan 
fler jobb gå till 
de mest utsatta 

Bakläxa
Små barn har 
också rätt 
till assistans
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Mängder av brev och mejl har kommit 
till oss på redaktionen, med tips, 
kommentarer och åsikter, alla vill 
vara med och försöka vinna boken 
”Prins Annorlunda” skriven av vår 
egen krönikör Sören Olsson.

Vi vill här återge lite av allt det vi 
har fått från er läsare.

”För mig som sjukgymnast känns det 
angeläget att lyfta fram skolgympans 
och idrottslärarens betydelse för 
aktiviteter som kan passa till alla barn 
efter deras förmåga. Här finns det myck-
et att göra fortfarande, det finns en 
okunnighet/oförmåga att se till den 
funktionshindrades behov. Barn med 
nedsatt rörelseförmåga behöver ju 
mycket ’träning’, men den ska vara rolig 
och motiverande, och kännas som en 
utmaning i stället för en belastning. 
Skriv gärna om bra lösningar på denna 
eviga träning, hemma och i skolan!”

”Jag vill föreslå att ni gör en artikel 
om barn och unga med autism som har 

tagit livet av något djur i sin uppväxt. 
När detta händer blir det ju fruktansvärt 
chockartat. Nu är det ju så att de gör ju 
faktiskt inte detta av elakhet men det 
skulle vara jätteintressant om ni kunde 
göra ett reportage om detta om hur 
vanligt eller ovanligt det är.” 

”Föräldrakraft är den enda tidning som 
jag läser från början till slut. Jag ser fram 
mot varje nytt nummer. Det är skönt att 
veta att vi inte är ensamma med att ha 
barn som har speciella behov. Vi är 
många i samhället som kämpar för våra 
barn och då tycker jag att Föräldrakraft 
är till stor hjälp för där får jag tips och 
råd. Jag går socionomprogrammet sista 
terminen och ska skriva c-uppsats och 
den kommer att ta upp vilka attityderna 
är mot ungdomar med ADHD.”

”Ni gör en fantastiskt bra tidning. Att 
göra de ovanliga människorna synliga 
på ett rakt, respektfullt och nyanserat 
sätt är en konst som ni förvaltar väl. Ett 

bra sätt att nå fram är när ni intervjuar 
”kända” människor om sina eller deras 
anhörigas handikapp. Jag skulle vilja 
föreslå att Ni skriver om personer med 
Cystisk Fibros.”

Många ville vinna Sörens bok
Här listar vi de tio lyckliga vinnarna och delger några kommentarer

10 lyckliga vinnare
Ringwor Karlsson
Christina Borgh Engman
Ulrica Sterky
Ann Rehn
Anneli Hultgren Olsson
Maritha Sedvallson
Bonita Bergman
Ingrid Hemmingsson
Marie Elvingsson 
Susanna Carolusson

Stort tack från redaktionen för 
alla kloka ord och härliga 
beskrivningar. Lycka till vid 
nästa tävling!

©dist. by europapress

Jag måste gå 
in. Fem minuter till här 
ute, och jag fryser till 

is.

Åh. Hoppas det inte var nån 
jag kände.

Du såg rätt frusen 
ut när du gick uppför 
backen, så jag gjorde 
varm choklad och kex 

med smör på.

Gå och sätt dej med det här 
framför brasan.

Här är Hobbe och 
en serietidning.

Åååh,
tack!

Det är till och 
med marshmallows 

i chokladen.

Mammor är rätt 
bra i alla fall.

Tänker du äta 
alla dom där kex‐
en med smör själv, 

eller … ?
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tina Sellin kan alla vägar i Husum. Det är på 
dem hon nöter med sina löparskor, i väntan 
på snö. Kilometer efter kilometer, mil efter 
mil. Som omväxling tar hon ibland på sig 
rullskidorna och åker in till Örnsköldsvik 
och rullskidbanan där. När Föräldrakraft 

nådde henne var hennes plan för dagen att löpträna. Hon 
skulle ha sprungit i hög fart i tio minuter, joggat några 
minuter för att hämta andan, och sedan ruschat i tio 

Mot Paralympic 
Winter World Cup
Svenska handikappidrottsförbundets största satsning närmar sig. 

Tävlingen ska dels ge eliten ännu en chans att mäta sig med varan-
dra, dels  få fl er att intressera sig för vintersporterna. Stina Sellin 

varvar hård träning med besök hos femteklassare i sin hemkommun. 
Föräldrakraft har träffat henne.

Text: Mikael Nyberg
mikael.nyberg@faktapress.se

S
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minuter igen. Om och om igen. 
Intervallträning kallar idrottare 

denna typ av träning. 
Men Stinas skor får snällt vänta i sko-

hyllan den här dagen. En elak magsjuka 
tvingar Stina till vila.

– Det står på träningsprogrammet att 
jag skulle haft långa intervaller idag. 

Stina började med längdskidåkning re-
dan som treåring, och intresset har växt 
med åren. 

– Jag har hela tiden tyckt att det här 
har varit roligt, säger hon och gör ett för-
sök att förklara. 

Längdskidåkning är så mycket mer än 
att kämpa i motvind på asfalterade vägar 
i avkrokarna runt Husum.

– Vi blev som ett gäng, och vi åkte ut 
på tävlingar nästan varje helg. Jag fick 
många kompisar i olika åldrar, både tje-
jer och killar, säger hon. 

Att hon därtill fick fart på skidorna – 
och att en dörr öppnade sig till landsla-
get, betraktar hon som en blandning av 
goda förutsättningar och lyckosamma 
omständigheter. 

– Jag har haft lite tur, min kusin blev 
sambo med förbundskaptenen för 
längdskidor för personer med funk-
tionsnedsättning. Efter det fick jag följa 
med på läger, kom med i landslaget och 
kom ut på världscuptävlingar och andra 
stortävlingar. Och då blev skidåkningen 
ännu roligare, säger hon.

Men goda kontakter och förträffliga 
anlag räcker inte för att hävda sig i en 
sport där kampvilja, envishet och trä-
ningsflit är nog så viktiga egenskaper. 
Och det vet Stina. Successivt har hon 
ökat träningsmängden sedan hon gjorde 
debut i landslaget som 14-åring.

– Jag har ökat träningsmängden igen, 
men ärligt talat vet jag inte riktigt hur 
många timmar jag tränat senaste året, 
jag får ett schema av min tränare och föl-
jer det. Men över 600 timmar har det bli-
vit, det är jag säker på, säger hon.

Alltså lika mycket som 20-åriga lands-
lagstjejer i längdskidåkning för personer 
utan (officiella) funktionsnedsättningar. 

– Vi satsar på att det inte ska vara nå-
gon skillnad, säger Stina Sellin.

Många av timmarna har hon ägnat sina 
rullskidor på rullskidbanan i Örn-
sköldsvik och sina löpskor på vägarna 
runt Husum. Andra har hon fördrivit på 
träningsläger. Somliga av timmarna har 
hon kämpat sig igenom i eget majestät, 
andra med skidåkare från den lokala 
skidklubben. Nästföljande vecka ska hon 
ut på riktig snö, i Bruksvallarna.  

Stina Sellin har dysmeli. Hennes 
fingrar tillåter inte ett stadigt grepp om 
stavarna. Hennes funktionsnedsättning 
kan lätt kompenseras med ett fäste runt 

staven. Så gör hon ofta när hon tränar 
med klubbkamraterna. Men när hon 
tävlar mot personer med funktionsned-
sättning får hon inte använda två sta-
var. 

Stina Sellin var med på Paralympics i 
Turin i Italien 2006, något hon klassar som 
sin hittills största idrottsliga upplevelse. 

– Jag var med på Paralympics och det 
var jättehäftigt. Där var så mycket som 
hände runt omkring själva tävlandet, vi 

fick alla mycket uppmärksamhet och det 
kändes verkligen att arrangörerna hade 
ordnat allt så bra som möjligt för oss. 
Det kändes som att tävlingarna var nå-
got extra och riktigt stort. Kronprinses-
san Victoria for till och med ner till Turin 
och träffade oss där, säger hon.

Skidåkningen har många och skiftande 
värden för Stina Sellin. Resultat  mäss igt är 
hennes bronsmedaljer från världs cup-
tävlingar hennes främsta meriter. Och 
målet är att utöka medaljskörden.

– Jag vill framför allt försöka ta fler 
medaljer. Och jag ska försöka komma 
med på Paralympics 2010.

I den klass Stina Sellin tävlar har alla 
någon sorts funktionsnedsättning på ar-
mar och eller ben. 

Fortsättning från föregående sida

Stina Sellin i mitten gratuleras av sin 
tränare och kusin Marlene Grön och 
kronprinsesan Victoria efter ett av sina 
lopp i Paralympics i Turin. Foto: Martin Nauclér/SHIF
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– I min grupp tävlar man utan stavar, 
med en stav eller så använder man sig av 
benprotes, säger Stina Sellin.

Reglerna säger att om man har något 
slags funktionsnedsättning i en arm får 
man bara åka med en stav. Eftersom 
funktionsnedsättningarna mellan de 
tävlande är olika grava används ett kom-
pensationssystem som ger de tävlande 
ett tidsavdrag beroende på funktions-
nedsättning. 

– Detta för att det ska bli så rättvist 
som möjligt, säger Stina Sellin.

Inom längdskidåkningen tävlar man 
på flera distanser, och de tekniska disci-
plinerna är skate och klassisk stil

– Jag tycker om de kortare distanser-
na, som sprint och fem kilometer skate. 

Men jag har sett på senare år att jag even-
tuellt kan vara starkare på den klassiska 
delen. I min grupp åker alla med en stav 
och de flesta är sämre på klassisk stil än 
skate, vilket gör att jag kanske kan hävda 
mig bättre där, säger hon. 

Om det inte hade varit för den tillfälliga 
magsjukan hade Stina haft fullt upp den 
här dagen. Det där intervallpasset hade 
hon tvingats förlägga till tidig morgon 
eller sen eftermiddag, för på schemat för 
dagen stod även att besöka femteklassare 
på någon av skolorna i Örnsköldsvik.

Stina är med i ett projekt som handlar 
om att informera elever i årskurs fem om 
möjligheterna med idrott för personer 
med funktionsnedsättningar.

– Jag och Ida, som är koordinator, har 
besökt nästan alla femteklassare i Örn-
sköldsviks kommun. Vi har kört runt i 
bil, och det tar mycket tid. Själva resan 
plus väntan tar ibland hela dagen, ibland 
halva. 

Med eleverna talar hon om sin funk-
tionsnedsättning och om sin skidkarriär. 
Och gensvaret från tolvåringarna varie-
rar, förklarar hon.

– Det är väldigt olika från klass till 
klass. Ibland kommer man nästan inte 
därifrån därför att så många vill veta 
mer. De ställer frågor, ibland väldigt klo-
ka frågor, som vilka distanser jag åker 
och så, och det hade jag inte väntat mig 
när jag tackade ja till att vara med. 
Många vill veta om jag tagit medalj och 
så. Någon har frågat om jag är kändis, 
och ganska oväsentliga saker som vad jag 
har för favoritfärg, säger hon och skrat-
tar. Ibland har jag även blivit ombedd att 
skriva autografer. 

Stina trodde att det kunde bli jobbigt att 
tala inför ungdomar. Men det har visat 
sig att hon trivs med det.

– Det har gått bra och varit jättelätt, 
och det är nog bra med just femteklassa-
re. De frågar verkligen om de inte för-
står. De är med i samtalet mer än vad 
man kan vänta sig av ännu yngre elever, 
säger hon. 

Och hon passar gärna på att lämna en 
hälsning till de ungdomar och föräldrar 
som läser Föräldrakraft.

– Oavsett vad man har för funktions-
nedsättning kan man på ett eller annat 
vis hålla på med någon idrott eller annan 
sysselsättning. Man ska alltid kämpa mot 
sitt mål i livet oavsett om man har en 
funktionsnedsättning eller inte. Man 
kan mer än vad man tror. Många har of-
tast fel inställning då de träffar personer 
med funktionsnedsättning. Jag vill att 
folk ska lära känna mej som personen 
Stina, istället som de flesta gör – som tje-
jen med den ”konstiga lilla handen”. 
Döm inte någon innan du lärt känna 
personen, säger hon. 

I skrivande stund är Stina Sellin på läger 
i Bruksvallarna, och åker på riktig snö. 

Formtoppen ska hon försöka pricka in 
till VM i slutet av januari, samt Paralympic 
Winter World Cup i Sollefteå. Hon hop-
pas att formen sedan håller i sig ett tag.

– I mars har jag sista tävlingen.

Skidåkare som treåring

■ Namn: Stina Sellin.
■ Aktuell: skidåkare i landslaget 
som dessutom besöker femte-
klassare i Örnsköldsvik.
■ Ålder: 20 år.
■ Bor: Husum, tre mil norr om 
Örnsköldsvik.
■ Familj: Storebror, storasyster, 
mamma och pappa.
■ Tränar: Mer än 600 timmar/ år
■ Karriär: Började med längd-
skidor som treåring. Har flera 
medaljer från världscuptävlingar.
■ Studier: Samhäll, inriktning 
idrottsledarskap, söker nu till 
Umeå universitet för att bli 
arbetsterapeut.

”Man ska alltid kämpa 
mot sitt mål i livet. Man 
kan mer än vad man 
tror.”

Mer om Paralympic Winter World 
Cup på nästa sida
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en 2-8 februari arrang-
erar Svenska handi-
kappidrottsförbundet, 
SHIF, tillsammans 
med Sollefteå kom-
mun och lokala 

föreningar Paralympic Winter World 
Cup i Sollefteå. Tävlingarna är 
Svenska handikappidrottsförbundets 
största satsning. Förhoppningarna är 
att elitidrottare ska få ytterligare en 
riktigt stor tävling att se fram emot 
samt att rekryteringen av vinter-
idrottare ska ta fart.

– Först och främst är det här ett tävlings-
tillfälle för eliten. För oss innebär det även 
en möjlighet att erbjuda medier ett bra 
tillfälle att på nära håll kunna rapportera 
om våra idrotter och våra utövare. För 
förbundet är det bra att kunna visa att vi 
har något på hemmaplan. Att vi har en 
sådan här jättetävling är betydelsefullt för 
vår elit, bredden och för den mediala 
uppmärksamheten, säger Stig Carlsson, 
generalsekreterare på SHIF.

Elisabeth Byström, projektansvarig 
för Paralympic Winter World Cup, 
minns upprinnelsen till tävlingen.

– 2006 marknadsfördes tävlingen Sol-
lefteå Wintergames i samband med 
Paralympics i Turin. Jag fick frågan 
om Sollefteå ville vara arrangör 
av Para lympic Winter World 
Cup. Efter som detta är ett jätte-
stort evenemang som arrangeras 
till största delen genom ideella 
krafter, tog vi frågan med oss 
hem och diskuterade med kom-
munen och föreningarna innan 
vi bestämde oss, säger hon. 

Alla var positiva och i november 2007 
skrevs kontraktet under av Svenska han-
dikappidrottsförbundet och Interna-
tionella Paralympiska kommittén för ar-
rangemangen 2009 och 2011. Det blir den 
största vinteridrottstävlingen i världen 
med samtliga de fem paralympiska vinter-
idrotterna på programmet.

Men redan 1995 startade den tävling 
som går under namnet Sollefteå Winter 

Games. I vintras satte den ett nytt delta-
garrekord med cirka 500 idrottare, en 
siffra som kan komma att överträffas nu 
när Winter Games nu samordnas med 
Paralympic Winter World Cup.

Och som en effekt av det stora in-
tresset hoppas Elisabeth Byström 

att fler ska börja idrotta.
– Vi behöver rekrytera aktiva, 

och en förhoppning finns att täv-
lingarna ska gynna rekryteringen, 
säger Elisabeth Byström som an-
ställdes i september 2007 i syfte 
att organisera spelen. 

– På vintersidan behöver vi fler 
aktiva på landslagsnivå. Vi har lag i cur-
ling och kälkhockey, men det är alltid bra 
med konkurrens, säger hon. 

Sollefteå kommun är ett fantastiskt stöd 
för förbundet och tävlingen, påpekar 
Elisabeth Byström. 

– Kommunen betyder oerhört myck-
et. Det är dess anläggningar vi använder, 
det är kommunen som har köpt in en 
transparent sarg, installerat en hiss i is-

Världens största tävling ska få fler att öppna   
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Elisabeth 
Byström

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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hallen och i dalstationen till den alpina 
anläggningen. Det pågår saker hela ti-
den. Kommunen bygger nu nya vallabo-
dar för 1,5 miljon. Något som är minst 
lika viktigt är de ideella funktionärerna. 
Utan dem skulle det inte vara möjligt att 
genomföra tävlingen, säger hon. 

Mindre än tre månader återstår till spe-
len, och nu handlar det om att på bästa 
sätt förbereda för de elitidrottare som 
väntas till Sollefteå.

– Nu gäller det att få in och göra klart 
alla anmälningar, att organisera boende 
och transporter, flyg inräknat, säger Eli-
sabeth Byström.

Parallellt med arbetet med tävlingen 
pågår en informationskampanj riktad 
mot femteklassare. Projektet drivs av Ida 
Sundin, som också besöker skolorna i 
sällskap med lokala idrottsutövare som 
varit med på Paralympics eller VM.  

– Ida besöker alla femteklassare i 
Väster norrland, cirka 9 000 elever kom-
mer att få besök under tre år. Syftet är att 
våra barn och ungdomar ska se sina ido-
ler och förebilder samt få information 
om de idrotter som finns. Därtill vill vi 
motverka att negativa attityder och för-
domar, eller att de uppstår, säger Elisa-
beth Byström.

Har du märkt av några reaktioner? 
Kan du redan nu säga att besöket på 
skolorna har börjat resultera i fler ak-
tiva?

– Om intresse uppstår och en elev vill 
börja med en idrott så går han eller hon 
vanligtvis till en förening, och det är ing-
et jag kan märka av härifrån, inte än. 
Men vi kommer att dokumentera allt 
vad vi gör, men just den biten har vi inte 
tittat på än, säger Elisabeth Byström. ●

Paralympic Winter World Cup

Väntat an-
tal deltaga-
re: 500-600
Sporter: 
Alpin skid-
åkning, 
kälkhockey, 
skidskytte, längdåkning och 
rullstolscurling.
Sollefteå Utvecklingsprojekt vi-
lar på tre ben. 
1. Att arrangera spelen alla udda 
årtal. Därtill finns goda chanser 
om arrangemanget visar sig 
fungera som tänkt.
2. Att arrangera den parallella 
breddtävlingen Wintergames.
3. Att besöka samtliga skolor i 
Västernorrland och berätta om 
handikappidrott.

”Vi behöver rekrytera 
aktiva. Vi har lag i cur-
ling och kälkhockey, 
men det är alltid bra 
med konkurrens.”
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PÅPÅPÅ
Så kan barn och föräldrar få ett helt 

ÅÅÅÅUtredning
Utredning
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UP i Sollentuna har sina 
lokaler i samma byggnad 
som Sollentuna Sjukhus. 
På plan 9, längst bort i 
korridoren, efter att man 
har passerat otaliga små 

kontorsrum och ett par lekhörnor, har 
psykologerna Lena Malm berg och Poa 
Samuelberg sina rum. Med utsikt över 
Edsvikens glittrande vatten tar de, till-
sammans med sina kollegor, emot barn 
och ungdomar som på eget eller föräld-
rarnas bevåg sökt sig till BUP. 

Att man som förälder kontaktar BUP 
kan ha många orsaker; barnet kan ha 
svårt att hänga med i skolan, det kan rö-
ra sig om problem i kamratrelationer, 
barnet kan ha ett avvikande beteende el-
ler kan ha känt sig nedstämt under en 
tid. Oavsett vad anledningen är inleds 
kontakten med ett samtal och det är ef-
ter detta som beslut tas om en utredning 
ska genomföras. Om så är fallet startar 
alltid denna med att man tar avstamp i 
en specifik frågeställning. Denna behö-
ver inte, till skillnad till vad många tror, 
vara förknippad men någon tänkbar di-
agnos, utan kan göras utifrån att man 
helt enkelt behöver förstå barnet. 

– Vi går inte på jakt efter någon diag-

nos, utan tar reda på hur barnet funge-
rar hemma, med kamrater och i skolan 
för att utröna hur man kan hjälpa det. Vi 
tittar på helheten, men ibland kan tyngd-
punkten ligga på skoldagen, medan fo-
kus vid andra tillfällen kan vara barnet i 
hemmiljön, säger Lena Malm berg.

Varje år genomförs hundratals utred-
ningar runt om i landet, men ingen är 
den andra lik. Det finns en rad områden 
att belysa beroende på barnets ålder och 
svårigheter. Några av dem är tankemöns-
ter, förmåga till inlärning och minne, för-
måga att läsa och skriva, språklig eller ma-
tematisk förmåga, perceptuella förmågor, 
det vill säga hur barnet tar in sinnesin-
tryck och tolkar och bearbetar dessa, kon-
centrationsförmåga samt hur barnet kan 
planera och organisera sin tillvaro. 

– Vi noterar både vad barnet klarar av 
och vad det har svårt med och försöker 
ringa in det viktigaste. Oavsett om det 
rör sig om ett flertal eller enstaka svårig-
heter är syftet att förstå hur man kan 
stötta barnets svaga sidor och använda 
de starka, säger Poa Samuelberg.

Även om en utredning kan variera i 
omfattning är vissa komponenter obliga-
toriska. Barnets föräldrar och förskola el-
ler skola får alltid fylla i ett omfattande 
frågeformulär. Föräldrarna får träffa per-
sonerna som ska utreda barnet och göra 

en historiebeskrivning av dess tidigare ut-
veckling; hur det har sett ut från gravidite-
ten och framåt samt diskutera olika fråge-
ställningar kopplade till barnets svårighe-
ter. De blir också informerade om vad 
barnet kommer att vara med om under 
utredningens gång. Barnet får sedan träffa 
en psykiater för en läkarbedömning. Nästa 
moment är att träffa en psykolog för sam-
tal och tester. Yngre barn, mellan tre och 
fem år, har ofta sina föräldrar med sig i 
rummet, medan äldre barn träffar psyko-
logen själva. Sammanlagt brukar barnet 
och psykologen träffas cirka fem gånger, 
men det kan variera. Några behöver fler 
samtal, andra färre. 

– Både information om vad barnet 
kan idag och hur det har sett ut tidigare 
är nödvändiga ingredienser för att vi ska 
få en så tydlig bild som möjligt, säger 
Lena Malmberg. 

Efter insamlandet av uppgifter och sam-
tal med föräldrar och barn träffas de 
som varit inblandade i utredningen och 
diskuterar vilka insatser som kan vara 
lämpliga och utlåtande skrivs av psyko-
log och psykiater. Därefter är det dags 
för psykolog och läkare att tillsammans 
berätta för föräldrarna vad man kommit 
fram till, den så kallade återlämningen. 

– Återlämningen kan vara känslosam 
och det kan vara svårt för föräldrarna att 
ta in all information vid ett tillfälle. Där-
för erbjuder vi alltid ytterligare ett tillfäl-
le att träffas då man har möjlighet att 
prata om bedömningen och ställa frågor, 
säger Lena Malmberg. 

Resultatet av en utredning kan se 
mycket olika ut. Det kan till exempel 
innebära att barnet fortsätter att träffa 
psykologen, att det behöver extra resur-

B

Varje år utreds hundratals barn i Sverige. 
Orsaker na kan variera, men principen är den 
samma: Utredningen ska underlätta förståelsen 
för barnet och vilken hjälp det kan behöva.

Vi tar reda på hur barnen fungerar hemma och i skolan, säger 
psykologerna Poa Samuelberg och Lena Malmberg.

Text: Helen Adolfson
info@faktapress.se
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Resultatet av  en utredning kan se olika ut, det kan handla om extra stöd i skolan eller fortsatta samtal med psykologen.  
Foto: Photos.com

ser i skolan eller att det inte är nödvän-
digt med några fler åtgärder över hu-
vud taget. I vissa fall kan man ha knutit 
en diagnos till svårigheterna och för-
klarar då för föräldrarna vad den inne-
bär för barnet och vilket stöd samhället 
har att erbjuda. Är barnet sex-sju år el-

ler äldre kan det få en egen återkopp-
ling av besöken, om man märker att be-
hovet finns och att barnet är intresserat. 
Ett sådant samtal kan också ge föräld-
rarna möjlighet att hitta ett gemensamt 
”språk” för att prata med barnet om si-
na svårigheter.

Idag är väntetiden för en utredning cir-
ka två månader vid många BUP-enheter. 
För många föräldrar innebär det en stor 
lättnad när utredningen sätter igång. 
Ofta har man under lång tid haft en 
misstanke om att barnet behöver 
någon form av hjälp på grund av 
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svårigheter i skolan eller med sina 
relationer. Tillvaron kan ha varit 

svårhanterlig, man kan ha känt stor frus-
tration och försökt få hjälp för sitt barn 
men inte lyckats. Man kanske har provat 
en rad olika metoder för att komma till 
rätta med problemen utan resultat. 
Kanske känner man sig ledsen och oro-
ad. Under utredningens gång får man 
som förälder ofta en ny förståelse för sitt 
barn och vilka insatser som kan behövas. 
Poa Samuelberg menar att föräldrarna 
för det mesta känner igen sitt barns sätt 
att vara och agera när läkaren eller psy-
kologen förklarar olika slags svårigheter. 
Även för barnet kan utredningen ha en 
terapeutisk inverkan; besöken upplevs i 
regel som positiva och resulterar många 
gånger i att barnet får bättre självkänsla.

– Många föräldrar är rädda för att en 
utredning kan vara svår och jobbig för 
barnet, men det brukar snarare vara 
tvärt om, säger Lena Malmberg.

– Men det är klart, inflikar Poa Samuel-
berg, en del tonåringar vill inte gå hit el-
ler så håller de inte alls med om vad vi 
kommit fram till. Då är det föräldrarna 
som får bära förståelsen. 

Ibland kan emellertid även föräldrar 
ha svårt att ta till sig vad utredningen 
gett vid handen. Kanske tycker man att 
det är kränkande att någon utomstående 
kommer med påståenden om sitt barn. 

– Vi fokuserar då på att prata om oli-
ka lösningar som kan gynna barnet, sä-
ger Lena Malmberg och betonar att för-
äldrarnas kunskap och information om 
barnet väger tungt i en utredning. Det är 
de som är experter på sitt barn.

Alla utredningar görs på uppdrag av 
barnets föräldrar. Det är också deras an-
svar att se till att alla som kan ha nytta av 
utredningen får ta del av den. För barn 
som behöver extra stöd, under kortare 
eller längre tid, är det viktigt att alla vux-
na som finns runt barnet har kunskap 
om barnet svårigheter.

– Vi erbjuder alla föräldrar att tillsam-
mans med dem delge förskolan eller sko-
lan vad vi har kommit fram till. Det ger 
pedagogerna större förståelse för barnets 
svårigheter, möjlighet att anpassa sitt för-
hållningssätt i vardagen samt sätta in re-
surser, som till exempel specialpedago-
giskt stöd. 

Vad ska man göra om man misstänker 
att ens barn har någon form av svårig-

het som kan kräva en utredning?
Man kan alltid ringa till BUP och be 

att få tala med en behandlare. Innan man 
gör det kan man prata med till exempel 
skolpersonal eller BVC-sköterska och till-
sammans se vilka svårigheter barnet har.

Hur lång är väntetiden för att få en 
utredning gjord?

Det kan se olika ut i landet, beroende 
på var man bor, men räkna med cirka 
två månader.

Vad ska man göra om man vill ha en 
utredning av sitt barn gjord?

Kontakta BUP som gör en första kart-
läggning. Beslut om utredning tas dock 
aldrig via telefon. När en förälder ringer 
frågar ofta behandlaren om varför man 
tror att en utredning behöver göras och 
tillsammans diskuterar man hur man 
kan arbeta med svårigheterna.

Vad är syftet med en utredning?
Att förstå hur barnet fungerar och 

kunna hjälpa det med olika former av 
åtgärder om det skulle behövas.

Vad betyder BUP?
BUP är en förkortning av Barn- och 

Ungdomspsykiatrin. Hit kan alla föräld-
rar med barn under 18 år vända sig för att 
ta reda på om det kan vara aktuellt att gö-
ra en utredning. Inom BUP arbetar barn- 
och ungdomspsykiatrer, psykologer, ku-
ratorer, socionomer med flera. Ungdomar 
kan också ta kontakt med BUP själva.

Finns BUP i hela Sverige?
Ja, det finns lokala BUP-mottagning-

ar runt om i landet. Titta i telefonkatalo-
gen eller på Internet för att hitta närmas-
te mottagning.

Är det bara BUP som gör utredningar?
Nej, det kan även göras av ett så kallat 

bas-team eller på sjukhusens specialist-
avdelningar.

Vad är ett basteam?
Ett basteam, eller lokalt team som det 

också kan kallas, är ett specialistteam 
som är knutet till landstingets barn- och 
ungdomsläkarmottagning där man bor. 
Ett basteam/lokalt team brukar bestå av 

barnläkare, psykolog och specialpeda-
gog. Ibland kan även sjukgymnast, ar-
betsterapeut, logoped, kurator och 
barnpsykiater ingå i teamet eller så kan 
de anlitas vid behov.

När kopplas ett sjukhus in för en ut-
redning?

I många landsting görs utredningar 
på en sjukhusklinik. Hur man fördelat 
uppdragen varierar på olika platser runt 

Fortsättning från föregående sida

”Utredning ofta en stor 
lättnad för föräldrar”

Alla utredningar görs på uppdrag av 
föräldrar, och det är deras ansvar att se 
till att alla som kan ha nytta av utred-
ningen får ta del av den.
 Foto: Photos.com

frågor & svar
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om i landet, men det vanliga är att det är 
barn med stora svårigheter på flera om-
råden som utreds på sjukhus. Oftast är 
det öppenvården som remitterar eller får 
konsultation från sjukhusklinikens spe-
cialister. Enheterna kan vara knutna till 
såväl barnpsykiatri som barnmedicin.

Varför är det så många personer in-
kopplade i en utredning?

Vid en utredning är det många olika 
aspekter som ska bedömas. Såväl psyko-
logiska som medicinska förutsättningar 
måste vägas in. Läkaren ansvarar för den 
medicinska bedömningen och samtalar 
med barnets föräldrar. Han eller hon 
brukar även skriva intyg, recept med me-
ra efter utredning. Psykologen gör en 

psykologisk bedömning med hjälp av till 
exempel samtal och olika tester. När fo-
kus ligger på att klara av skolarbetet kan 
en specialpedagog delta för att göra en 
bedömning av barnets inlärningsförmå-
ga. En sjukgymnast eller arbetsterapeuts 
uppgift är att bedöma barnets motoriska 
förmåga samt förmåga till att planera 
och organisera sin tillvaro.

Hur lång tid tar det att göra en utred-
ning?

Vanligen brukar det ta ett par måna-
der från det första samtalet.

Måste man ha en remiss för att få en 
utredning gjord?

Nej, det behövs inte. Den första kon-
takten kan tas genom att man ringer till 
BUP.

Vem kan begära att en utredning ska 
göras?

Det är bara föräldrarna till barnet 
som kan göra det. Undantagsfallet är då 
barnet är omhändertaget, då kan Social-
tjänsten begära att en utredning görs ut-
an föräldrarnas medgivande.

Kan pedagoger på en skola begära att 
en utredning görs?

Elevhälsovården på en skola kan efter 
samtal med föräldrar remittera för ut-
redning till BUP.

Händer det att föräldrar inte vill ha 
sitt barn utrett?

Även om det är ovanligt kan det 
ibland finnas tveksamheter. En förälder 
kan ställa sig positiv till att en utredning 
genomförs medan den andra säger nej. 
Vid gemensam vårdnad måste båda två 
vara överens om att en utredning ska gö-
ras för att den ska komma till stånd. Om 
föräldrarna tvekar är det behandlarnas 
skyldighet att informera dem om att en 
utredning bör genomföras, om de anser 
att de skulle gagna barnet. 

Vissa äldre barn vill inte gå till BUP el-
ler att en utredning görs. Vad ska man 
som förälder göra då?

Prata med en behandlare för att till-
sammans ringa in orsaken till motstån-
det och hur man ska hantera det.

Vad ska man göra om man inte känner 
något förtroende för personerna som 
ska utreda ens barn?

Det bästa är att prata med behandlar-
na och försöka reda ut varför man inte 
känner något förtroende för personen/
erna i fråga. Uppstår en förtroendebrist 
försöker man alltid arbeta med orsaker-
na till den.

Vilka andra än föräldrarna bör ta del 
av utredningen?

Det är alltid bra om förskola och sko-

la får ta del av utredningen. Det ger dem 
större möjlighet att hjälpa barnet.

Vad skiljer en utredning på en fem-
åring och utredning på en tonåring?

Det är främst metoderna som varierar. 
När små barn utreds är leken en viktig ut-
gångspunkt. För äldre barn och ungdo-
mar handlar det mer om samtal.

Vid vilka tillfällen bör man göra en ny 
utredning?

Om man gjort en utredning på ett litet 
barn kan det vara bra att följa upp den 
med en nivåbedömning inför skolstart.

Hur länge är en utredning ”färsk”?
Det går inte att ange exakt hur länge 

ett psykologutlåtande stämmer överens 
med barnets svårigheter. Vissa svårighe-
ter kan försvinna relativt snabbt medan 
andra kan finnas kvar resten av livet.

En del utredningar resulterar i att bar-
net får en diagnos. Innebär det att bar-
net har rätt till något särskilt stöd?

För vissa svårigheter är diagnosen en 
inträdesbiljett för att få stöd enligt LSS-
lagen (om stöd och service till personer 
med funktionsnedsättningar). Diagnosen 
kan också hjälpa barnet att få stöd från 
specialistenheter, Autism centrum i Stock-
holm eller motsvarande instanser runt 
om i landet. En diagnos be rättigar också 
föräldrarna att söka vårdbidrag med va-
rierande belopp som betalas ut varje må-
nad. Vid en del diagnoser rekommende-
ras medicin som en del i behandlingen. 

Om utredningen inte resulterar i en 
diagnos, har barnet då inte rätt till stöd 
i till exempel förskolan eller skolan?

Jo, enligt skollagen har alla barn rätt 
till det stöd som behövs, både i förskola, 
skola och på fritidshem. Barnet behöver 
inte ha en diagnos för att vara berättigat 
till stöd.

Vilka dokument resulterar en utred-
ning i?

Ett psykologutlåtande och om barnet 
har någon form av neuropsykiatrisk svå-
righet, skrivs ett neuropsykiatriskt läkar-
utlåtande. ●

”Barnet behöver 
inte ha en 
diagnos för att 
vara berättigat 
till stöd.”

FK_0806_s82-85_guide_utred_03.in85   85FK_0806_s82-85_guide_utred_03.in85   85 08-11-21   14.58.5908-11-21   14.58.59



86 FÖRÄLDRAKRAFT # 6, 2008

Läger 2009
på Mättinge

 12–18 april: Påsklov på Mättinge

24 juni–2 juli: Skärgårdsläger med segling

4–12 juli: Friluftsläger

18–26 juli: Musikläger

3–11 aug: Läger för äldre ungdomar

26 okt–1 nov: Höstlovsläger

www.mattinge.se

Annonsörer i detta nummer:

SYNS DU INTE SÅ FINNS DU INTE.
PÅ TORGET SYNS DU TILL LÅG KOSTNAD 

Modulannons, 1 modul, 92 x 61 mm: 3 400 kr
Modulannons, 2 moduler, 92 x 130 mm: 5 700 kr
Modulannons, 3 moduler, 92 x 183 mm: 8 000 kr
Modulannons, 4 moduler, 190 x 130 mm: 10 200 kr
(Priser exkl moms.) 
Beställ din modulannons genom ett mail till 
info@faktapress.se

A-Assistans Leimir AB...................................87
ABF ................................................................25
Anatomic SITT AB ........................................22
Asp-Center AB/Ungdomscenter AB .............31
Assistansia AB .........................................2-3, 90
Astra Tech AB  ...............................................33
Bellstasund Omsorger AB .............................87
Björklidens Gymnasium ...............................66
BOSSE - Råd, Stöd & Kunskapscenter..........18
Bräcke Diakoni ..............................................66
Carema Vård och omsorg AB .......................16
Centrum för lättläst, LL-förlaget ..................30
Dammsdal .....................................................11
Durewall Institutet ........................................86
Enigma Omsorg AB  ............................... 18, 11
EO-Funktion AB ...........................................17
Fellingsbro Folkhögskola ..............................67
Fjällbyns Gymnasieskola i Funäsdalen .........21
Föreningen Furuboda  ..................................22
Frösunda LSS AB ...........................................92
Gryning Vård AB ...........................................18
Handikappförbunden, HSO .........................89
Handikappombudsmannen, HO .................43
Handinnova AB .............................................19
Handisam, Handikappolitisk samordning ...45
Heldagsskolan Rullen AB ..............................87
Ikasus Friskola och Kortidshem ...................81
Inre Kraft i Norr AB ........................................9
Kjesäters folkhögskola ...................................66
Liko Competence AB ....................................14
Mättinge AB ..................................................86
McDonald’s ...................................................13
Minicrosser AB ..............................................21
Misa ......................................................... 18, 91
NÄRA Personlig assistans & utbildning .......24
Norlandia Personlig Assistans AB .................87
Olivia Personlig Assistans AB .......................23
Passal Västra Götaland AB ............................17
Permobil Försäljning & Service AB ..............27
Prevent ...........................................................51
Riksförbundet Sällsynta diagnoser ...............89
Salbohedskolan .............................................20
Särnmark Assistans AB .................................15
SICA Läromedel / Smartkids ........................25
Sitting Feather AB .........................................19
Specialpedagogiska Skolmyndigheten .........24
Språkvis .........................................................20
Svart på vitt, Lätta Lyft ..................................87
Svenska Handikappidrottsförbundet ...........80
Tecknologen ..................................................19
UPAB Utvecklingspedagogik AB ....................7
Uri-Form AB .................................................15
Västerbergs folkhögskola i Storvik ...............67
Ågrenska ........................................................73
Ädelfors f olkhögskola ..................................67

Som assistent och förälder 
förekommer det ofta tunga lyft 
och förflyttningar. En utbildning i 
förflyttningskunskap ger dig kunskap 
att utnyttja dina krafter optimalt 
istället för maximalt. 

Du lär dig en mjuk, behaglig och 
effektiv förflyttningsmetod. 

Kursen skräddarsys efter era behov 
och önskemål.  Våra utbildningar 
präglas av en öppen och trevlig 
stämning med många skratt där 
kursdeltagarna står i centrum 

Vi utbildar över hela landet och 
kommer gärna till er.
 Vi utbildar även i hemmet.  

Mölndalsvägen 77 
Box 16 003 • 412 21 GÖTEBORG 
Tel. 031-200 700 www.durewall.se

Skräddarsydda kurser 
underlättar din vardag.

FK_0806_s86-87_modul_v02.indd   86FK_0806_s86-87_modul_v02.indd   86 08-11-23   19.28.2708-11-23   19.28.27



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

telefon 0650 - 54 15 52
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Personlig assistans, mer än 50.000 assistanstimmar, varje månadoch God Jul i 15 år
Många byter assistansanordnare just nu. Välj oss du också! 

Ring 040-592990 och tala med någon av våra experter på assistans.

Besök oss gärna i Malmö, Derbyvägen 18, Stenkällevägen 52, tel.  040 592990

www.personligassistans.se

Svart på Vitt
0302-46840

www.lattalyft.se

 Jul och nyår
När inbjudningar till julbord 
och släktträffar, nyårsfester 
och annat roligt kommer – 
tacka ja! 

Med Lätta Lyft bärsits kan 
rörelsehindrade lyftas in i 
bostäder och andra lokaler 
som är otillgängliga.

Långa lyftremmar med axel-
kuddar finns som avlastning. 
Lätta Lyft kan också kopplas 
till personlyftar.
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ag vill berätta några av 
de tankar som samlades 
efter RBU:s CP-
kon ferens i april i 
Göteborg. Tillsammans 
med mina två väninnor 

Anna och Malin hade jag sett fram emot 
dessa dagar. Föreläsningarna såg 
intressanta ut, men jag var inte säker på 
om jag skulle orka lyssna, orka ta in eller 
om innehållet skulle inspirera. Det 
gjorde jag och blev mycket inspirerad!

Min kärlek till min son, livet vi har 
tillsammans kan beskrivas som smärt-
samt vacker. Dagen vi fick honom 
upphörde den grå vardagen. Vårt liv 
blev och är ”svart eller vitt”, vi får aldrig 
några mellanlägen. Men, som min man 
ofta säger, när något vardagligt akut 
händer, ”well, at least our life isn’t 
boring”.

Vi tvingas oftare ställa frågan, ”vad är 
viktigt?”. Vi tvingas stanna upp och 
riktigt tänka efter, kanske för att vi inte 
har råd med att låta våra frustrationer ta 
överhanden, vi behöver få perspektiv på 
situationen. Vi tvingas konstant bearbe-
ta ”det som aldrig blev”. I stort som i 
smått. Karriären som stannat av för en 
av oss, en inställd Thailand resa etcetera.

Vad är en Thailandresa i ett långt livs 
perspektiv? Vi lär oss leva i nuet. Något 
som det predikas om i många själv-
hjälpsböcker, men som vi får på köpet. 
Som någon av föreläsarna så klyftigt 
uttryckte det; ”Det är svårt att planera 
för framtiden när vi inte förstår nuet”.

Maria Ernefors uttryckte att ”alla 
människor har rätt till ett underbart 
barn, men samhället har inte rätt att 
avgöra vem som är underbar” (ett citat 
jag nu fäst på kylen). Kanske är det på 
grund av detta som vi så ofta får känslan 
av att personer runt omkring oss tycker 
synd om oss. De visar en sorts sympati, 
men verkar sakna empati. Om de hade 
tyckt att vårt barn är underbart kanske 
de hade förmedlat något annat? Att 
känna att människor ”känner med en” 

skänker värme, men sympatin efterläm-
nar en känsla av ensamhet.

Ofta tror jag att vänner och familj, på 
ett eller annat plan, registrerar att vi har 
det ofantligt jobbigt, att vi befinner oss i 
en lång utdragen kris, men att de kanske 
känner en rädsla över att, om de hjälper 
oss, riskerar de hamna i en situation de 
inte kan ta sig ur.

Kanske är de rädda för att vi skall bli 
beroende av deras hjälp. Kanske ligger 
det närmare till hands att tänka bort, 
normalisera det de ser och därigenom 
slippa känna sin egen känsla av skuld? 
Detta blev så tydligt häromdagen när ett 
nära släkting sa (när jag för ovanlighe-
tens skull uttryckte en trötthet) att ”ja, 
men det är några olidliga år nu, när 
barnen är små, sedan blir det bättre”.

Innan vi fick vår andra son, William, 
trodde jag nog mycket på det omgiv-
ningen förmedlade av ”normalitet”. Jag 
fick ofta höra under min graviditet att 
”nu kanske det blir som att ha tvillingar 
hemma”.

Jag kände deras värme och förståelse, 
blev glad. Men nu frågar jag mig; 
värme?! Ett friskt spädbarn är ingenting 
i mått av ”vård” jämfört med vad 
Tommy kräver från oss. De första fem 
gånger vi matade William med riktig 
mat, kanske tog lite tid. (William är 11 
månader i skrivande stund.) Nu tar det 
ca 10 minuter att ge honom middag, 2 
minuter att byta hans blöja, 5-10 min att 
somna honom och hans utveckling går i 
rapid fart!

I förra månaden kunde han knappt 
sätta sig själv upp, nu går han utmed 
möbler – trots att min tid med honom, i 
form av träning, har varit extremt 
begränsad.

Den förbjudna och skamliga känslan av 
bitterhet, som nämndes flera gånger 
under konferensen, har plötsligt dykt 
upp nu. Varför har ingen sett hur vi har 
haft det? Deras bild av oss, vårt ”nära 
nog normala liv”, projicerades in på 
mina näthinnor, i min bild av vårt liv. 

Bitterhet är skamligt, men om jag 
tillåter känslan, kanske jag reagerar mer 
adekvat i framtiden? Med till exempel 
ett frågande ”hur tänker du då?”

Jag vill tacka RBU för att ni organise-
rade en sådan fantastisk konferens. Jag 
åkte hem ”påfylld” med så mycket, 
framförallt stolt och lycklig över mina 
båda, i våra ögon sett, underbara och 
”normala” barn. ●

”Alla människor har 
rätt till ett underbart 
barn, men samhället 
har inte rätt att avgöra 
vem som är underbar.”

NÄR VI FICK VÅR SON 
UPPHÖRDE DEN GRÅ VARDAGEN

J
Linda Forshaw har varit på CP-konferens 
och berättar här personligt om sina intryck.

Fakta Linda Forshaw
■ Ålder: 35 år.
■ Familj: Nathan, Tommy och 
William.
■ Bor: På en ö utanför Göteborg.
■ Arbete: I grunden kurator, 
jobbar idag som egenföretagare 
och projektledare i familjen.
■ Intressen: Min familj, att 
resa, fotografera och läsa.
■ Min största utmaning i höst: 
Få till en så bra inskolning som 
möjligt för Tommy.
■ Därför startade jag eget 
företag (Tomtom – Creating 
Beauty): Jag blev frustrerad över 
det begränsade utbudet av 
leksaker som finns på den 
svenska marknaden för barn med 
funktionsnedsättning. Att starta 
eget var även ett sätt för mig att få 
utlopp för den egna kreativiteten 
på ett meningsfullt och praktiskt 
möjligt sätt, mellan sömnlösa 
nätter och sjukhusvistelser – jag 
blev min egen boss.
■ Webblänk: 
www.tomtomsweden.se
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Äntligen ska Socialstyrelsen utreda vården 
för sällsynta diagnoser! Det framkom när 
Riksförbundet Sällsynta diagnoser hade en 
hearing den 19 november på café Umbra i 
Stockholm.

Där var ett 50-tal deltagare från Riksdagens 
socialutskott, Socialstyrelsen, Socialdepar-
tementet, vårdgivare och center för sällsynta 
diagnoser. Stämningen var god, och diskus-
sionerna fördes i en konstruktiv anda. 
Enigheten är stor, om än inte total, att nationel-
la medicinska center är den rätta vägen. 

Hearingen var en följd av bristerna inom 
vården för sällsynta diagnoser, vilka framkom-
mit i förbundets medlemsundersökning Fokus 
på vården. Kunskap om sällsynta diagnoser 
saknas inom sjukvården. Vården är godtycklig 
och osäker. Samverkan mellan medicinska 
specialister fungerar bristfälligt. 

Därför förespråkar förbundet nationella 
medicinska center för sällsynta diagnoser. 
Centralisering är nödvändig för att säker och 
likvärdig vård ska kunna erbjudas dem som har 
livslånga, komplexa sällsynta diagnoser som 
leder till funktionsnedsättningar.

Sagt på hearingen: ”Det är sällan sjukvården 
vet mer än oss om den sällsynta diagnos som 
vårt barn har.” Professor Anders Fasth framhöll 

att eftersom diagnoserna är komplexa krävs 
kontakter med ett stort antal medicinska 
experter. ”Vardagen blir ett pussel”, anmärkte 
han; och påpekade att det är föräldrarna till 
barn som har sällsynta diagnoser som nödgas 
lägga pusslet. ”Fullständigt vansinnigt”, var 
Anders Fasths slutsats.

Riksdagsledamoten Barbro Westerholm (fp) 
är en rikspolitiker med ett stort engagemang 
för de sällsynta diagnosgrupperna. Hon 
betonade att enstaka politiker inte kommer 
någonvart utan hjälp av stödjande opinion.

Christer Jonsson företrädde Sveriges 
Kommuner och Landsting (SKL). Han var 
avvaktande till nationella medicinska center. 
Däremot betonade han vikten av lättillgänglig 
kunskap om sällsynta diagnoser. SKL vill föra 

en dialog med oss. Det är positivt. Vi ser gärna 
ett ökat intresse från SKL att göra vården 
bättre för dem som har sällsynta sjukdomar.

Flera föreläsare nämnde den höga prioritet 
som sällsynta diagnoser har inom EU. Nyligen 
utkom EU:s rådsförslag med rekommendation 
om en EU-satsning på sällsynta sjukdomar.

Olivia Wigzell, Socialdepartementet, sa att 
departementet diskuterar med Socialstyrelsen 
om att påbörja en utredning om sällsynta 
diagnoser. Vad behöver Sverige göra p.g.a. 
EU:s initiativ? Det handlar om en kartläggning 
av vården för sällsynta diagnoser, och hur den 
kan förbättras. Behöver vården samordnas, 
t.ex. genom nationella medicinska center? 
Enligt vår åsikt är det inte en dag för tidigt att 
denna utredning startar! Redan i en proposi-

tion för några år sedan sades att 
denna fråga skulle utredas. Men 
bättre sent än aldrig.

Elisabeth Wallenius
Förbundsordförande

Inte en dag för tidigt: Vårdutredning om 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 hearingen medverkade bl a Christer Jons-
son, Anders Fasth och Barbro Westerholm.

Afasiförbundet i Sverige
Astma- och Allergiförbundet
Blodcancerförbundet
Bröstcancerföreningarnas Riksorganisation
De Handikappades Riksförbund
Elöverkänsligas Riksförbund
Förbundet Blödarsjuka i Sverige
Förbundet Funktionshindrade Med Läs- och Skrivsvårigheter
Föreningen Sveriges Dövblinda
Hiv-Sverige
Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft
Hjärtebarnsföreningen
Hjärt- och Lungsjukas Riksförbund
Hörselskadades Riksförbund
ILCO, Riksförbundet för stomi- och reservoaropererade
Neurologiskt Handikappades Riksförbund
Njurförbundet
ParkinsonFörbundet
Primär Immunbrist Organisation
Prostatacancerförbundet
Psoriasisförbundet
Reumatikerförbundet
Riksförbundet Attention
Riksförbundet Cystisk Fibros
Riksförbundet för döva, hörselskadade och språkstörda barn
Riksförbundet för Mag- och Tarmsjuka
Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar
Riksförbundet för Social och Mental Hälsa
Riksförbundet för Trafik- och Polioskadade
Riksförbundet för Utvecklingsstörda Barn, Ungdomar 
och Vuxna
Riksföreningen Autism
Riksförbundet Sällsynta diagnoser
Schizofreniförbundet
STROKE- Riksförbundet
Svenska Celiakiförbundet
Svenska Diabetesförbundet
Svenska Epilepsiförbundet
Svenska Laryngförbundet
Svenska OCD-förbundet Ananke
Sveriges Dövas Riksförbund
Sveriges Fibromyalgiförbund
Sveriges Stamningsföreningars Riksförbund
Tandvårdsskadeförbundet

Vi har mycket gemensamt
Handikappförbunden består av 43 handikappförbund med en halv miljon 
medlemmar. Många av våra medlemsförbund arbetar med barn- och 
familjefrågor. Det kan till exempel gälla barns rätt till en likvärdig sjuk-
vård och skola. Vi har samlat våra skolfrågor i en gemensam plattform: 
”En sån här skola vill vi ha”. 

Handikappförbundens samarbetsorgan är handikapprörelsens samlade 
röst mot regering, riksdag, centrala myndigheter 
och organisationer. 

Läs mer om våra förbund på www.hso.se
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Assistansia AB 
Telefon: 020-30 31 00. 
Kontor i Örebro (huvudkontor), 
Stockholm, Göteborg och Malmö. 
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 kan ha 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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Misa – arbetar främst med daglig verksamhet och har unikt goda resultat 
i att slussa personer med funktionshinder ut i arbetslivet.

KTH – Kungliga tekniska högskolan, klassas som ett av Sveriges främsta 
universitet och är inriktad på teknisk forskning och ingenjörsutbildning.

Databas i teori och praktik 
för dig med Aspergers syndrom

Misa och KTH erbjuder en unik kurs 
i databashantering för dig med 
Aspergers syndrom. Du får tio veckors 
teori på KTH och tio veckors praktik 
på ett företag. Kursen är skräddarsydd 
för dig med Aspergers syndrom och vi 
på Misa handleder dig under hela 
perioden. Målet är att öka dina 
möjligheter att få ett riktigt jobb.

Kursen är en fördjupning i hur 
en Oracle datasbas fungerar, hur 
den är uppbyggd och hur den skall 
administreras. Ingen högskole-
behörighet krävs och kursen ryms 
inom ramen för daglig verksamhet 
och beviljas enligt LSS alternativt SoL. 
Kursen motsvarar 7,5 högskolepoäng 
och genomförs på halvfart.

Läs mer på www.misa.se 
eller ring 08-714 33 30.

Sista anmälningsdag är den 19:e december.
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FaktaPress AB

Backebogatan 3

129 40  Hägersten
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