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ÅRGÅNG 4

”Jag, en konstig fågel”
Caroline af Ugglas vet hur det känns att vara annorlunda. Att ses som 

högljudd och jobbig. Läs hennes berättelse om sin egen kaotiska
ungdom och kampen för utsatta barn.

När hinder
blir en tillgång
Tjejgrupper
som kan 
förändra livet

Bilar för alla
”Många känner 
inte till hur bilen 
kan anpassas”

Klas Ingesson: 
”Jag fick inte 
veta något 
om epilepsin”

Finanskrisen
Än en gång 
får barnen 
betala med 
sin hälsa

18 SIDOR LEVA & FUNGERA
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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.

Har du den Personliga assistans du har rätt till? 
Fråga våra jurister. Personlig assistans är så mycket mer än en person-

lig 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 barn med funktionsned-
sättning som i dag har vårdbidrag känner heller 
inte till att de kan ha rätt till Personlig assistans 
och vilken ökad livskvalitet detta kan ge både för-
äldrar och barn. Det vill vi ändra på. 

Till din hjälp har vi därför flera kunniga jurist-
er 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, din livskvali-
tet och rätten till ett självständigt liv.

Liljedal C
om

m
unication A

B
. Foto: C

hrister P
öhner
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26 Applåderna försvinner när man blir 
vuxen. Då ses man bara som högljudd 

och jobbig, säger Caroline af Ugglas som i vår 
intervju berättar om sitt engagemang för utsatta 
barn och vad hon lärt sig av sina egna djupa 
depressioner.  

Tema bilanpassning
64 Möjligheterna att anpasssa sin bil 

är närmast outtömliga – men långt 
ifrån alla känner till dem. Föräldrakraft har 
träffat Mikael Wångmar, som håller på att 
anspassa sin bil för dottern Sofia, samt talat 
med experter inom branschen.

4 FÖRÄLDRAKRAFT # 2, 2009

”Förnuftet har segrat”
14 Äntligen har Försäkrings kassan svängt och 

låtit förnuftet råda. Det är en jättestor 
lättnad, säger Cecilia Blanck, Föreningen JAG.

Här kan du möta superstjärnan

45 Det drar ihop sig till årets kanske största 
evenemang på hjälpmedelsområdet. Till 

Leva & Fungera väntas mer än 10 000 personer på 
jakt efter nya hjälpmedel och lösningar som får 
livet att fungera, oavsett funktionsnedsättning. 
Idrottsvärldens nya superstjärna Christoffer 
Lindhe är en av deltagarna. Läs våra mässidor för 
att se vad mässan har att erbjuda just dig!
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Snälla, snälla, snälla 
– glöm inte 
barnen!

86 Fotbollsproffset Klas Ingesson blev vansinnig 
på mamma och pappa när familjens hemlighet 

avslöjades – att både pappan och systern hade epilepsi. 
Nu vill han stoppa fördomarna om sjukdomen.

Krisen hotar barnen
35 Lågkonjunkturen slår mot barn som 

är sjuka. Föräldrakraft har talat med 
Gunilla Fagerholt, ordförande för landets 
skolsköterskor, och Margareta Nilsson som leder 
Sveriges habiliteringschefer.

”Vansinnig på pappa”

12 När Karl Grunevald började arbeta som 
barnläkare blev han djupt besviken. Nu har en 

skrivit en spännande bok om utvecklingen i Sverige – 
från den förfärande omänsklighet han mötte som ung 
till  dagens sociala service.

Grunevald berättar om 
förfärande omänsklighet

Varför får unga inte tillgång 
till de nya hjälpmedlen?
                  Debatt om Struzzo Plus på sidan 93
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SÖRENS KRÖNIKA

10 Det är så lätt att diskriminera, 
skriver Sören Olsson. När blir någon 
för fet, för påträngande, för rik, för 
sexig eller varför inte för måttlig?

NYHETSBLOCKET

14 Förnuftet har segrat – nu blir det 
enklare att få assistans

16 Effekten av Botox mål för debatt
18 Tunga avhopp inom handikapp-

rörelsen
20 Terapi effektiv mot långvarig smärta
21 ”Chockhöjning av hyror måste 

upphöra”
22 Skolministern nobbar särskole-

konferens
23 Avgift slår mot skolor som ger bra 

stöd

INTERVJUN

26 Caroline af Ugglas minns sin 
barndom och berättar om hur hon 
haft ungdomar hos sig.

MÄSS-SPEICAL: LEVA & FUNGERA

44 Hela familjen jagar hjälpmedel
45 Christoffer Linde ambassadör och 

talare
46 Varuhuset som är före sin tid
48 Företagen som satsar på barn
58 Tre mammor – tre förlag
56 Mässkarta och utställarförteckning

TEMA BILANPASSNING

64 Två pappor som planerar att 
anpassa sina bilar

65 Därför gör Vägverket hembesök

66 Försäkringskassans bilstödsenhet 
kortar köerna

68 Mannen bakom ski-cart satsar på 
elfordon

69 Volvo missar marknad för anpass-
ning

70 Företagen som anpassar din bil

LÄXHJÄLP

72 Claes Rehn ger sina bästa tips
74 Åtta läsare om sina erfarenheter
78 69 sajter i din tjänst

AKTUELLT

86 Fotbollsstjärnan Klas Ingesson sätter 
ord på föräldrarnas tystnad

89 Stjärnor i epilepsins tjänst
88  Sonjas mod räddade  William

IDROTT

90 Madeleine Månsson leder en av de 
framgångsrika tjejgrupperna

90 ”Tålamod förklarar framgång för 
Aktiva Tjejer”

RÄTTSFALL

24 Förberedelser av måltid ligger till 
grund för assistans

FINANSKRISEN

35 Så slår finanskrisen mot vården av 
barn och unga

DEBATT

92 Spionerar via skolan
93 Bättre om föräldrarna tar över

96 Vad händer när livet stannar upp?

# 2, 2009

                          
    se även www.foraldrakraft.se
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Årgång 4

”Människor i min omgivning har ibland uttryckt att de 
sett en förlust i att min karriär stannade av. Att jag fått 
offra så mycket. Jag brukar svara att så här blev mitt liv”.
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Ledare

Det finns också föräldrar 
som försöker läsa i ’smyg’ med 
sina barn och öva utan att det 
blir något tvång. ”På så sätt har 
vi en gladare, pigggare son i 
skolan och hemma. Och min 
familj har en gladare mamma.”

Det är ju också så, som en 
annan förälder påpekar, att för 
att orka med skolan måste 
barnen också vila, se på tv, vara 
ute, träffa andra barn, sporta 
och så vidare.

Så låt nu inte våra sidor om 
läxhjälp orsaka dåligt samvete! 
Det är i alla fall sidor som kan 
vara värda att spara och ”bra att 
ha”. Vi kommer också att 
publicera alla webblänkar på 
foraldrakraft.se under rubrik 
”Läxhjälp”, för att göra det 
enklare att hitta rätt länk, när 
du behöver den. 

I övrigt vill jag säga välkom-
men till en extra tjock tidning. 
Jag hoppas du finner mycket 
läsvärt i denna utgåva, som har 
rekordmånga sidor, av 
Föräldrakraft. Som alltid är vi 
tacksamma för alla tips och 
synpunkter på innehållet. Mejla 
gärna till valter.bengtsson@
faktapress.se. 

Och om du kommer till 
Leva & Fungera på Svenska 
Mässan i Göteborg i april får 
du gärna söka upp oss i vår 
monter!

Valter Bengtsson

Det är ju 
också så 
att för att 
orka med 
skolan 
måste 
barnen 
se på tv, 
vara ute, 
sporta 
och så 
vidare.

”

Föräldrakrafts referensgrupp ger redaktionen råd och expertis.

Anders Olau son, 

styrelseord-

förande, 

Ågrenska

Örjan Brinkman, 

generalsekrete-

rare, Handikapp-

förbunden HSO

Janne Wall gren, 

chef patient-

kontakter, 

Astrazeneca

Cecilia 

Kennerfalk, 

avdelningschef 

LIF

Turid Apel -

gårdh, Svenska 

Kyrkans 

cen trum för 

handikappfrågor

Carl Tunberg, 

marknads- och 

utvecklingschef, 

Frösunda LSS AB

Carl Leczinsky, 

direktör, 

Hjälpmedels-

institutet

Charlotte Petri 

Gornitzka, 

Rädda Barnen

B
arn med behov av 
särskilt stöd har många 
måsten efter skolan 
varje dag. När det 
gäller att klara läxor 

och komma ikapp med skolar-
bete som inte blivit klart i tid 
kan man tycka att det är 
skolans ansvar att hitta meto-
der som löser detta. Trots att de 
flesta lärare säkert gör allt de 
kan hänger det ofta i slutändan 
på föräldrarna. 

Men det är inte så enkelt att 
som förälder hoppa in som 
pedagog, när man själv kanske 
inte ens har den kunskap som 
behövs. Med hjälp av internet 
borde det inte vara så svårt att 

hitta bra underlag och 
övningar kan 

man tycka, 
men det kan 
vara nog så 
besvärligt 
att hitta just 
det man är i 
behov av. 

När vi själva sökte efter sajter 
som kunde vara bra vid läxläs-
ning fick vi inga självklara napp. 
Vi mejlade därför till några av er 
läsare och frågade om råd – var 
hittar ni läxhjälpen? Och som 
framgår på sidan 71 och följan-
de sidor fick vi in många tips! 
Det är vi mycket tacksamma för.

Denna sammanställning är 
inte lösningen på alla läxpro-
blem men här finns i alla fall 
många bra tips som kan vara 
användbara. Missa inte inter-
vjun med Claes Rehn som 
byggt upp en länksamling för 
sin egen skola och gjort den 
tillgänglig även för alla andra 
intresserade. 

Frågan om det faktiskt finns tid 
och ork för att arbeta med läxor 
på kvällstid är mer svårlöst. 
”Har man barn med inlärnings-
svårigheter måste de barnen 
koncentrera sig dubbelt så 
mycket som andra barn. Detta 
gör att de är mer trötta och 
orkar inte mera”, påpekar en av 
våra läsare, som tycker det är 
viktigare att hämta krafter till 
nästa skoldag.

”Det är inte lätt att vara barn 
och ha en funktionsnedsättning, 
och därför tycker jag att skolan 
ska vara skolan och ge den 
undervisning som behövs, så tar 
vi som föräldrar hand om det 
andra och då finns varken ork 
eller tid kvar till läxläsning”, 
berättar en mamma. 

6 FÖRÄLDRAKRAFT # 2, 2009

Tack för alla tips!

Stig Carlsson, 

generalsekre-

terare Svenska 

Handikappid-

rottsförbundet
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HÄR ÄR VI kraft

Hej, det är vi som gör Föräldrakraft!
1. Bästa läxhjälptipset?                         2. Vem vinner Melodifestivalen?

Valter Bengtsson, ansvarig 

utgivare: 1. Kolla igenom 

vårt läxhjälpstema i detta 

nummer, där finns något för 

alla. 

2. Självklart Caroline af 

Ugglas!

Sara Bengtsson: 

1. Gör läxläsningen till 

något roligt – mer morot, 

mindre piska.

2. . Jag – när jag gör en kupp 

på Melodifestivalen.

Sören Olsson, krönikör:

1. Alla människor är unika. 

Jag tror att metoderna är 

oändliga. Mitt tips är: Hitta 

ett sätt att tycka det man 

läser blir intressant för dig 

själv. Varför det berör dig? 

Och om det inte funkar: 

Sjung det du ska lära dig. 

Hitta metoden som fungerar 

för just dig. Men i och för sig 

så kanske man inte ska 

fråga nån som hade så 

dåliga betyg i skolan?

2. Den som har bäst 

vindmaskin.

Annette Wallenius, redak -

tion & kundtjänst: 1. Blanda 

datorjobb och vanliga läxor. 

Strunta i sånt som kan vara 

ett stort hinder: skriv på 

dator om det är enklare än 

att skriva för hand. 2. Emilia 

eller Caroline af Ugglas.

Mejla åsikter och tips 

till oss på

info@faktapress.se

Mikael Nyberg, reporter/

formgivare: 1. Tydlighet, en 

white-board eller liknande 

där man skriver upp läxor 

som ska göras och stryker 

läxor som är gjorda.

2. Emilia.

Göran Kristiansson, 

frilansreporter:  1. Börja 

med det lätta, uppmuntra 

mycket och repetera 

gärna dagen efter. 2. 

Caroline af Ugglas. Texten 

är inte särskilt djup men 

typisk för en schlager.

■ 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

8 FÖRÄLDRAKRAFT # 2, 2009

”Sverige är 
svältfött på 
innovativa 
hjälpmedel. 
Ny teknik tycks 
försvinna från 
landet. 
Grundorsaken 
är att nya 
hjälpmedel 
inte kan 
klassifi ceras 
och därför inte 
kan hanteras 
av systemet 
och förskrivas.”
Se debatt sid 92

Lotta Appelqvist, annons-

ansvarig: 1. Mormor.

2. Ingen aaaning.

Här är vi

Längtar du också till sol och bad? 

Sommaren är här med nästa Föräldrakraft! 

Den 20 maj är vi tillbaka med nr 3, 2009. 

Kommunikation – så kan hela världen bli tillgänglig!

Lär känna möjligheterna, människorna och innovationerna 

i Föräldrakrafts tema om att kommunicera i majnumret. 

En tidning som även handlar om nätverk, rättigheter och 

sommarlovets resor och äventyr. 

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 för senaste nytt.
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Funderar du på att byta assistansanordnare? 
GIL är en organisation för dig som vill välja din framtid själv. 
Och som har insett att din framtid bestäms av dina val och
inte av dina omständigheter. Läs om oss på www.gil.se.

För dig som har 
funktionsnedsättning 
men ändå vill leva 
ett onormalt liv. 

Jaegerdorffsplatsen 3, Box 12134, 402 42 Göteborg
031 63 64 80, kontor@gil.se, www.gil.se
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Krönikan Teman på gång

10      FÖRÄLDRAKRAFT     # 2, 2009

J
ag har en utmaning till alla 
som läser det här.

Att försöka se livets 
mirakel i allting. 

Och då menar jag i 
allting.

För det är så lätt att diskriminera. 
Faktum är att vi alla diskriminerar. 

Det är ofta lätt att se att andra gör det, 
men faktum är att vi alla diskriminerar 
olika saker i vår omvärld. Tänk en 
stund på det.

Hur ska man vara för att vara okej?
När blir någon för fet, för påträngan-

de, för rik, för sexig eller varför inte för 
måttlig?

Vi bär på våra idéer angående vad 
som är okej och inte.

Vad är bra och vad är dåligt?
Utan att lägga märke till det har vi 

tagit till oss en norm över hur männis-
kor bör vara.

Kanske har någon lite mer öppet 
sinne än någon annan, men i grund och 
botten bär vi alla liknande grundläg-
gande åsikter.

Att börja se sitt eget diskriminerande 
är inte helt lätt. Det kräver både mod 
och självinsikt. Att ärligt erkänna för 
sig själv vilka fördomar och attityder 
man bär på kan vara både smärtsamt 
och chockerande.

Därför kan man börja med att träna 
på något enkelt. 

Tänk på ljud till exempel.
Om man blundar och lyssnar 

uppmärksamt och låter ljud få vara 
precis så som de är. Slappna av och 
lyssna i tystnad. Då har jag upptäckt att 
det för mig är mycket lättare att känna 
stillhet i naturen till exempel. Eller i ett 
fridfullt rum. Kanske med lugn musik i 
bakgrunden.

Men den stora utmaningen är att 
göra det på bussen. I rusningstrafiken. 
Med nyheter på TV. I väntrummet på 
sjukhuset.

Det är mycket svårare – för då störs i 
alla fall jag av ljuden på ett annat sätt. 
Jag diskriminerar ”oljuden”. Jag vill att 
det ska upphöra så att jag får stillhet för 
mina öron.

Och den stora utmaningen är alltså att 
se miraklet i allt. 

Både ljud som inte känns vackra eller 
bekväma och sånt som du ser som dina 
ögon inte tycker om att se.

Bara låta det få vara som det är. Och 
se att det finns någonting vackert även 

i det som till en början kan tyckas vara 
fel.

För jag tror att det är där någonstans 
som vi kan lära oss någonting om hur 
världen kan förändras.

Världen förändras sällan genom att ta 
bort det som är. Det handlar däremot 
ofta om att finna ett förhållningssätt till 
det som redan finns.

När jag ser på konflikter av olika slag i 
världen, så undrar jag om det är där 
många fastnar. Man vill förändra det 
som är. Sällan vill någon förändra sin 
egen attityd till det man ser. Och 
eftersom de som står på andra sidan av 
konflikten tänker precis likadant så blir 
det en låsning. Ingen vill ändra på sig 
men man krigar för att den andre ska 
ändra sin syn på verkligheten.

För handen på hjärtat: Den enda man 
verkligen kan ändra på är sig själv. 

Man kan erbjuda argument för att 
försöka påverka andra att vilja ändra på 
sig. Men det har enligt vår historia 
sällan skapats genom våld eller tvång. 

Men för att nå till så omfattande mål 
som krig och omvärldens orättvisor så 
behöver vi kanske först börja med 
något enkelt i oss själva. 

Många av oss reagerar starkt när 
någon utrycker sig nedlåtande mot 
handikappade, sjuka eller gamla. Då 
tycker jag att det är intressant att även 
rikta blicken mot sig själv och se vilka 
attityder jag bär på som jag i dagliga 
livet tar för givet. Vad är det jag 
diskriminerar i min omvärld? Och kan 
jag lära mig att med större ödmjukhet 
acceptera även det som till en början 
tycks vara obekvämt? 

Jag hävdar inte att det är enkelt. 
Tvärtom så tror jag att det är oerhört 
svårt.

Annars skulle det inte behöva tränas 
på något så enkelt som omvärldens ljud. 

Sören Olsson

ALLA DISKRIMINERAR
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Nummer 3, 2009 (20 maj)
KOMMUNIKATION.
SEMESTER/RESOR.
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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.

”Att ärligt erkänna för sig 
själv vilka fördomar och 
attityder man bär på kan 
vara både smärtsamt och 
chockerande.”

Vad händer i Föräldrakraft under 

2009? Vi hoppas på en mängd 

spännande överraskningar men har 

förstås även en lite mer långsiktig 

plan för teman. Så här ser den ut. 

(Kolla in www.foraldrakraft.se för 

mer uppdaterade uppgifter.) 
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HAR DU BARN MED RÄTT TILL PERSONLIG ASSISTANS?

Att få barn är omtumlande – visar det sig att barnet har någon form av funktionshinderatt barnet har någon form av funktionatt form aht barne  av funhar någon fo
blir kanske tillvaron än mer omtumlande. Genom rätt och väl fungerande assistans gesenom rätt och väl fungerande assistannom rätt ngeraom rätt rande ah äl f
det funktionshindrade barnet samma möjligheter till utveckling och frigörelse som icke heter till utveckling och frigörelse somtil och ftill utvec frigöre
funktionshindrade barn.

Vi på Novasis är specialiserade på assistans till barn och ungdomar och vet vikten av att till barn och ungdomar och vet vikteh un omungd ar o
se och bemöta barnet som det barn det är. Hos oss finner du de särskilda kunskaper somHos oss finner du de särskilda kunskar du de du d sär
behövs för att ditt barn ska få den bästa möjliga assistanssituationen. Tillsammans skaparöjliga assistanssituationen. Tillsammansitu tiouati nen
vi grunden för en ökad trygghet och självkänsla.

Vill du veta mer om oss – ring oss på  021-30 34 90 eller 019-15 95 90.019- 5 15 9 90
Du kan även maila på: info@novasis.se eller gå inn på vår hemsida: www.novasis.semsida no: ww va

Novasis hette tidigare Mellansvenska Assistans SService ABAB.
Vi växer och förnyas – med dig i fokus!

Välkommen till oss!
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www.vivida-assistans.se
019-555 43 00

...med engagemang

För föräldrar 
& professionella

Heldagskonferens i Umeå  27 maj  2009
intressanta föreläsningar & spännande workshops

”Anhörigdag”
En dag om all den glädje, sorg, kamp, vrede, 
hopp och förtvivlan det kan innebära att vara
anhörig till ett barn med en funktionsnedsättning

Bland våra föreläsare hittar du bl a:

Maud Deckmar & Jenny Jejlid
Utbildare & författare samt mamma & syster till Fred

som har autism och utvecklingsstörning

Dagen vänder sig såväl till yrkesverksamma inom vård och omsorg, re- och 
habilitering, försäkringskassa och beslutsfattare som till brukare & närstående. 

”Anhörigdagen” vill vara en mötesplats och ett forum för anhörigfrågor.

Info: www.dalheimershus.goteborg.se

om färdig 
läkare i Lund 
1949 ville jag 
bli barnläkare 
och lära mig 
allt om barn. 

Men jag upptäckte snart att 
var det fråga om ett barn med 
hjärnskada var det inte myck-
et hjälp vi på barnkliniken 
kunde erbjuda.

Så beskriver Karl Grunewald 
bakgrunden till sitt engage-
mang och omfattande arbete 
för personer med utveckling-
störning, i den nya boken 
”Från  idiot till medborgare”.

Det var en tid av för-
färande omänsklighet. Men 
det var verklighet för inte alls 
länge sedan, här i Sverige.

Karl Grunewald har skrivit 
en spännande bok med en 
unik inblick i vardagen i 
Sverige för unga och gamla 
med utvecklingsstörning, en 
bok som säkerligen blir en 
klassiker.

Boken ”Från idiot till med-
borgare. De utvecklingsstör-

das historia” som utkom i 
februari tar läsaren med till 
en verklighet som känns av-
lägsen men som ändå är vår 
nutids historia.

Det var tänkt som en ko-
rtfattad bok om hur barn 
och vuxna med en utveck-
lingsstörning hade det förr i 
vårt land. Kortfattad därför 
att den skulle hinna läsas av 
föräldrar, personal och an-
dra engagerade. Det visade 
sig vara omöjligt, skriver för-
fattaren.

Resultatet blev istället en 
volym på cirka 500 sidor. Men 
tack vare de välskrivna texter-
na och många bilderna, press-
klippen och citaten känns bo-
ken inte alls svårläst.

Karl Grunewald, född 1921, 
var tidigare medicinalråd och 
chef för Socialstyrelsens byrå 
för funktionshindrade. Han 
var en av de drivande krafter-
na i omvandlingen från an-
staltsvård till social service un-
der andra halvan av 1900-
talet. ●

Besvikelsen 
tände gnistan

S

“Det var en tid av förfärande omänsklighet. 
Men det var verklighet för inte alls länge 

sedan, här i Sverige.”

Karl Grunewald ville skriva kortfattat. Men det gick inte.

Karl Grunewald

Gothia Förlag

ISBN 978-91-7205-

619-0

Antal sidor 496

Pris från 350 kronor

Utgivningsår vår 2009

Kategori Historik

”Från idiot till medborgare”
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Med ett dagligt intag av eye q
TM

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

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

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

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

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

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

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

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

eye qTM  säljs av utbildad personal i hälsofackhandeln.   Konsumentkontakt Tel: 0410-256 80 eller info@iqmedical.se 
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ntligen har Försäkrings-
kassan svängt och låtit 
förnuftet råda. Det är en 
jättestor lättnad.

Cecilia Blanck på för-
eningen JAG är mycket 

glad över den nya vägledning om per-
sonlig assistans som släppts av Försäk-
ringskassan.

Den nya vägledningen kan resultera i 
att fler barn får rätt till personlig assistans.

– Vägledningen har flera överraskan-
de positiva nyheter, särskilt för barn och 
personer med intellektuella funktions-
nedsättningar, säger Cecilia Blanck.

I en intervju i förra numret av Föräld-
rakraft flaggade Tomas Sundberg på 
Försäkringskassan för att det skulle kom-
ma en mer generös bedömning av assis-
tansbehovet i samband med måltider.

Nu finns de nya reglerna i svart på vitt 
i den nya vägledningen.

Det senaste året har flera personer fått 
sin assistans neddragen av Försäk rings-
kassan med motiveringen att de har 
kunnat äta själva. Den hårda linjen er-
sätts nu av en mer generös vägledning.

”En person som rent mekaniskt kan 
föra maten till munnen och kanske inte 
förstår att han eller hon äter därför be-
höva hjälp vid sina måltider”, heter det 
på sid 65 i den nya vägledningen.

Försäkringskassan skriver vidare att 
hjälp med måltider bör innefatta hjälp 
med att ställa i ordning före och efter 

måltiden. Det innebär att uppvärmning 
av mat, potatisskalning, breda smörgå-
sar och bortplockning också ska räknas 
in i ”de grundläggande behoven”.

Att dessa saker räknas in i de grundläg-
gande behoven har en avgörande bety-
delse för många personer.

– Några har fått sin assistans omprö-

vad och väldigt många har varit oroliga 
för att hamna under 20-timmarsgränsen 
för grundläggande behov och därmed 
förlora rätten till personlig assistans, sä-
ger Cecilia Blanck.

– Det är oerhört positivt att förbere-
delser inför måltiden och borttagande 
nu räknas till grundlägande behov. Om 
Försäkringskassan inte hade ändrat in-
ställning skulle det ha medfört att många 
skulle ha ramlat under 20-timmarsgrän-
sen och ha fått det mycket besvärligt. De 
skulle ha blivit hänvisade till kommunal 
assistans och på sikt kanske helt förlora 
rätten till assistans, säger Cecilia Blanck.

En annan viktig nyhet är att Försäk-
ringskassan övergår till en mer generös 
tolkning av hur man bedömer rätten till 
personlig assistans. Med den nya vägled-
ningen blir det enklare att få rätt till as-
sistans, eftersom beräkningen av 20 tim-
mars grundläggande behov i fortsätt-
ningen ska grundas på en längre period.

Försäkringskassan har hittills hävdat 
att behovet av minst 20 timmar assistans 
måste finnas varje enskild vecka. I två 
olika domar har Kammarrätten dock 
slagit fast att beräkningen ska grundas 
på ett genomsnitt över en längre period. 
I intervjun med Föräldrakraft sa Tomas 
Sundberg på Försäkringskassan att man 
inte var tvungen att rätta sig efter Kam-
marrätternas domslut. Trots det har För-
säkringskassan nu vikt sig och bestämt 
sig för den mer generösa linjen.

Nu blir det enklare att få assistans 
”Förnuftet har segrat”, säger Cecilia Blanck, föreningen JAG.

Ä

Positivt att förberedelser för måltider 
nu räknas till grundläggande behov, 
säger Cecilia Blanck.

I samarbete med: Anhörigas Riksförbund, BraVå, DHR, Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter, Hjälpmedelsinstitutet,

Hitta ett 
Vi får mer och mer att säga till om när det gäller vilka hjälpmedel och lösningar som    
är mötesplatsen där du kan utforska vilka produkter som uppfyller just dina krav. Alla
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– Äntligen, säger Cecilia Blanck, som 
drivit ett av rättsfallen för en av sina 
medlemmar.

Enligt Cecilia Blanck innebär Försäk-
rings kassans nya regler att tid på kort-
tidshem, skola, daglig verksamhet och 
liknande i fortsättningen inte ska räknas 
bort vid bedömning av grundläggande 
behov.

– När man har räknat bort tid på kort-
tids och skola har många barn fallit ut-
anför rätten till assistans. Även om de 
har haft stora behov har de inte fått rätt 

till assistans eftersom de har vistats på 
andra verksamheter.

– Nu skriver Försäkringskassan att 
bedömningen av grundläggande behov 
ska göras oberoende av hur behoven till-
godoses. Det viktiga är att bedöma om 
personen tillhör den krets som ska ha 
rätt till assistans.

Fler barn och unga kan få rätt till person-
lig assistans med den nya vägledningen.

– Sök omprövning hos Försäk rings-
kassan eller lämna in en ny ansökan, 
uppmanar Cecilia Blanck.

Försäkringskassans omsvängning in-
ne bär att några av de svåraste konflikter-
na kring personlig assistans nu kan lö-
sas.

– Förnuftet har segrat. Nu tolkar För-
säk ringskassan lagen på ett riktigt sätt i de 
här frågorna, istället för att konsekvent 
välja den billigaste tänkbara tolkningen 
av lagen, säger Cecilia Blanck. ●

Föreningen JAG finns på www.jag.se
Se även kommentarer på Debatt på 
sidan 92.

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!

t, Karolinska Institutet, Kommunal, Legitimerade Sjukgymnasters Riksförbund, PRO, Rekryteringsgruppen, SPF och YLab.

bra liv
m    är mest lämpliga för oss och våra närstående. Ett Bra Liv 
a har rätt till ett bra liv. Välkommen! www.ettbraliv.com 

9-11 september 2009 
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Nu kommer nya uppgifter om risker 
och möjligheter med Botox-
behandling av barn med CP-skada.

– Botoxbehandling kan ge långsik-
tig spasticitetsminskning i enstaka 
muskler, skriver Kristina Tedroff, 
läkare och barnneurolog vid Astrid 
Lindgrens barnsjukhus, i en doktors-
avhandling som därmed ger nytt 
bränsle till debatten för och emot 
behandlingen.

Kristina Tedroff har utvärderat effekten 
av injektioner med botulinom toxin A, 
även kallat Botox, hos barn med CP. Hon 
har dels studerat den långsiktiga effek-
ten av spasticitet och ledrörlighet, dels 
undersökt effekten av tidig behandling 
hos barn under två år.

Läkaren har kommit fram till att barn 
med typisk motorisk utveckling och 
barn med CP aktiverar sina muskler på 
olika sätt. Barn med CP har svårt för att 
viljemässigt styra vilken muskel som ska 

vara aktiv. Hos barn med CP är 
det också mycket vanligare 
att andra muskler aktive-
ras, än den som egentligen 
ska aktiveras.

– Sannolikt är en varie-
rad blandad styrketräning 
för barn med CP mer ef-
fektiv än en träning där 
specifik träning av enskilda 
muskelgrupper används, skri-
ver Kristina Tedroff.

– Vidare är sannolikt en 
målinriktad träning, där flera 
olika strategier för att nå ett 
önskat mål tillämpas, värdefull då man 
a priori inte vet i vilken situa tion det 
enskilda barnet bäst når de önskade 
målen.

Upprepade Botoxbehandlingar mot 
muskler i de nedre extremiteterna kan 
ge ”en god och förutsägbar långsiktig 
spasticitetssänkande effekt”, uppger 
Kristina Tedroff. Däremot kunde man 

bara se en kortvarig effekt 
när det gäller ledrörlig-

het.
– Detta betyder att 

den minskade ledrör-
lighet (kontrakturs ut-
veckling) man ser vid 
CP inte bara kan bero 

på spasticitet som man 
tidigare trott utan även 

måste bero på andra fak-
torer, menar Kristina 
Tedroff.

– Våra fynd innebär 
också att om en långsiktig 

spasticitetsminskning i enstaka muskler 
önskas så kan upprepad Botoxbehandling 
i regel rekommenderas för barn med CP, 
skriver Kristina Tedroff. ●

Mer på foraldrakraft.se 
■ Botox för barn med cerebral pares - 
hur farligt är det? 
■ Debatt om Botox: Vi vill inte att 
våra barn ska vara försökskaniner

Långsiktig effekt

Nya uppgifter om Botox-behandling ger      

Kristina Tedroff. 

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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    bränsle till debatt  

Fakta Botox

Cerebral pares (CP) är 
det vanligaste motoriska 
funktionshindret hos 
barn och ungdomar i 
västvärlden och drabbar 
ca 2,5/1000 födda barn. 
Ett av de vanligaste 
symptomen är spastici-
tet (= ökad muskel-
spänning) som innebär 
att den eller de påver-
kade musklerna är 
spända. 
Man anser att en 
spastisk muskel växer 
sämre och att detta 
ligger bakom de kon-
trakturer (= minskad 
ledrörlighet) och de 
felställningar som man 

ofta ser hos barn med 
CP. Andra motoriska 
symptom är muskel-
svaghet och en oförmå-
ga att samordna rörel-
serna.
Sedan 15 år har barn 
och ungdomar med 
spasticitet vid CP 
behandlats med intra-
muskulära injektioner 
av botulinum toxin A 
(BoNT-A) – även kallat 
Botox – vilket ger en 
övergående slapp 
försvagning i den 
behandlade muskeln. På 
så sätt har spasticitet 
kunnat minskas. 
Källa: Kristina Tedroff

NÄR DU

VILL VAR A ÖVER ALLT

www.permobil.se

E X T R A F U N K T I O N

tar dig dit du vill.

M X

1-2page(swedish).indd 11 1/15/09 3:44:17 PM

Vad är livskvalité för dig?
Behöver du eller någon i din omgivning hjälp i vardagen?
Vår målsättning är att erbjuda bästa möjliga livskvalité i 
form av trygghet, personlig utveckling och trivsel var dag.

Vi erbjuder helhetslösningar anpassade helt efter dina 
behov och önskemål.

Våra assistenter är engagerade, kompetenta och utbildas 
regelbundet för att kunna ge dig bästa möjliga assistans i 
och utanför hemmet.

Du har rätt att ställa höga krav. 
Det är ditt liv - du bestämmer 
vad som är livskvalité för dig!

Tel: 070-538 49 77 | E-mail: info@livskvalite.com | Hemsida: www.livskvalite.com
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www.enigmaomsorg.se

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

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.

BU, Riksförbundet rö-
relsehindrade barn och 
ungdomar, hoppar av 
samarbetet inom Handi-
kappförbunden HSO.

– Vi väljer att intensi-
fiera samarbetena med andra närstående 
organisationer, säger Agnetha Mbuyamba, 

förbundsordförande för RBU, som i fe-
bruari lämnade in sin utträdesanmälan. 
Beslutet togs nyligen av RBU:s styrelse.

Agnetha Mbuyamba vill inte kritisera 
Handikappförbunden, som har ett 50-
tal medlemsförbund och representerar 
nästan en halv miljon svenskar med 

funktionsnedsättningar, men anser att 
RBU:s samarbetsmedel kan användas på 
bättre sätt.

– Vi vill välja våra samarbeten så att vi 
får större medlemsnytta. Det tror vi att 
vi kan om vi intensifierar samarbetena 
med de förbund som ligger nära oss. Vi 
har sedan länge samarbetat med HRF, 
SRF och rörelsehinderförbunden, säger 
Agnetha Mbuyamba till Föräldrakraft.

Hur kommer förändringen att mär-
kas?

– Just nu är inget planerat men föränd-
ringarna kommer att visas av framtida 
samarbeten, säger Agnetha Mbu yamba.

Även NHR, Neuro  logiskt handikappades 
riksförbund., lämnar HSO.

Handikappförbunden HSO:s ordfö-
rande Ingemar Färm beklagar att RBU 
och NHR lämnar organisationen.

– Det innebär naturligtvis en för-
svagning av handikapprörelsens slag-
kraft, säger Ingemar Färm till Föräldra-
kraft. ●

– Vi vill välja 
våra sam -

arbeten så att vi 
får större 

medlemsnytta, 
säger Agnetha 

Mbuyamba, 
RBU.

Tunga avhopp inom handikapprörelsen
RBU och NHR lämnar HSO 

R

Viktigt för oss: 
Säker assistans 
Att ge utbildning till arbetsledare och assistenter 
Att följa lagar och avtal för att få den bästa assistansen 

MejDej-kooperativet är ett brukarkooperativ med medlemmar inom en radie av 15 
mil från Kristianstad. Kooperativet bygger på tanken att det är Du som har assi-
stans som själv vet bäst hur Du vill lägga upp Din assistans, vilka assistenter Du 
vill ha och på vilka tider. Du är själv arbetsledare för Dina assistenter eller utser 
själv den som Du vill ska vara arbetsledare. Självklart kan Du få hjälp av koopera-
tivets personal med det mesta - om Du vill ha hjälp! 

www.mejdej.se

Box 53                                         
291 21 Kristianstad 
Besöksadress:  
Ö.Boulevarden 40, Kristianstad 
Järnvägsgatan 11 Ängelholm 

Telefonnummer 044-781 51 00 

    E-post: info@mejdej.se 

FK_0902_s12-23_nyhet_v05.indd   18FK_0902_s12-23_nyhet_v05.indd   18 09-03-08   20.01.3409-03-08   20.01.34



# 2, 2009 FÖRÄLDRAKRAFT 19     

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!

Priser inkl material och fika moms tillkommer

för dig som behöver...

Grundkurser

STOCKHOLM
STO922 25 - 29 maj 5 dagar 4 390:-
STO938 14 - 18 sept 5 dagar 4 390:-
STO946 9 - 13 nov 5 dagar 4 390:-

GÖTEBORG
GÖT942 12 - 13 okt & 23 - 24 nov 4 dagar 3 590:-

Under en inspirerande, trevlig och effektiv kurs får du lära dej massor 
med användbara tecken och får dessutom kunskap och råd om hur du 
kan använda dem på bästa sätt i ditt arbete. Dessutom ger kursen dej 
tillräckligt med träning för att du ska känna dej säker i din teckenan-
vändning på jobbet. Våra kurser ger dej både den kunskap och den 
inspiration du behöver - och roligt är det också! 

...tecken i ditt arbete
...inspiration och stöd för att teckna

...känna dej säker på att du tecknar rätt 
...bli duktig på att använda tecken i olika situationer

Är ni intresserade av kurs på era fortbildningsdagar 
i juni eller augusti? - kontakta oss redan nu! 

Kurs på hemmaplan

Ju fler som tecknar på en arbetsplats desto bättre! Är ni många 
som behöver utbildning - köp en egen kurs! Vi genomför kurser 
på olika nivåer, omfattande 1, 2 eller flera dagar - över hela landet. 
Hör av er till oss och beskriv era behov - vi löser dom!

En Tecknologen-kurs ger dej den 
kunskap och den inspiration du behöver!

Håkan Ernklev, Tecknologen AB 

Bollplank eller mer information? 
Vill du diskutera tecken och 
teckenanvändning? Då är du alltid 
välkommen att höra av dej till mej! 
Tecken och teckenkurser är inte bara 
mitt jobb, det är också väldigt roligt att 
prata om och intressant att diskutera. 
Jag delar gärna med mej av mina 
erfarenheter, så välkommen att kontakta 
mej - skriv en rad eller ring!

Norra Sverige?
Några veckor i höst gör vi en satsning i norra Sverige - just nu 
kan vi ge er i norr extra bra pris på köpta kursdagar (se ”Kurs 
på hemmaplan”) som bokas innan 30/4 och avser någon el. 
några av följande datum:
20 - 21 aug  28 - 29 - 30 sept. KONTAKTA OSS NU!

Det går fortfarande att gratis beställa vår lilla skrift 
"Barn & tecken - vad och varför?" som innehåller tips o 
tankar kring barn och tecken. Skicka ett mail och beställ!

URIFORM
500 hjälpmedel för alla

www.uriform.se

URIFORM BUTIKEN
Tel. 08-6402955. 
Fax. 08-6402957.

e-post: butiken@uriform.se 

Kläder vid funktionshinder

Sagolikt
Junibacken 
fi ck beröm för 
tillgängligheten

Junibacken på Djurgården 
fick nöja sig med ett 
hedersomnämnande när 
juryn för S:t Julianpriset 
utsåg 2009 års vinnare. 

Sedan 2006 har priset delats 
ut till företagare i Stockholm 
som anstränger sig för att ut-
forma sina lokaler så att alla 
har möjlighet att vistas i 
dem. 

Årets vinnare blev Hotel 
Hansson, Indiska Odenplan 
och Tavelmålare Bengt Elde. 
Alla tre har förbättrat till-
gängligheten så att alla ska 
komma in i huvudstadens 
butiker och andra lokaler.

Juni backen hade nomine-
rats till priset och fick ett he-
dersomnämnande, bland 
annat för att det är lätt att 
röra sig i sagolandet och att 
även barn som sitter i rull-
stol kan åka med i sagotåget. 

Bakom priset står Stock-
holm stad. ●

Pippi och de andra sagofigurerna på Junibacken får beröm för 
att anläggningen har bra tillgänglighet. Foto: Junibacken.
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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

n ny terapi 
baserad på
kognitiv be-
teendeterapi 
gör det enk-
lare för barn 

att klara av och leva med 
långvarig smärta.

– Det är anmärkningsvärt 
att smärta hos barn och ung-
domar har varit så lite stude-
rat, säger forskaren Rikard 
Wicksell vid Karolinska Insti-
tutet.

Det är betydligt vanligare än 
många tror att barn och ung-
domar tvingas leva med lång-
varig smärta.

Det har saknats välgjorda 
behandlingsstudier, trots att 
det rör sig om en ganska stor 
grupp.

Rikard Wicksell har nu un-
dersökt vilken betydelse den 

behandlingsmetoden ACT, 
Accep  tance and Commitment 
Thera py, kan ha för barn och 
unga.

Det är första gången nå-
gonsin som metoden har stu-
derats på barn och unga.

Metoden går ut på att patien-
ten, tillsammans med be-
handlaren, sätter upp lång-
siktiga mål och definierar vad 
konsekvenserna blir om man 
låter smärtan styra och be-
gränsa det dagliga livet.

– Vi ringar in vad det är pa-
tienten undviker och tar upp 
vilka för- och nackdelar det för 
med sig. Vi tränar dem i att ut-
sätta sig för situationer de tidi-
gare undvikit och som försäm-
rat deras livskvalitet. Det är 
viktigt att höja blicken och för-
söka se framåt, säger Rikard 
Wicksell, forskare vid Institu-

tionen för klinisk 
neurovetenskap och 
verksam psykolog vid 
Smärtbehand lings-
enheten på Astrid 
Lind grens barnsjuk-
hus i Solna.

Rikard Wicksell har jäm-
fört två grupper barn där den 
ena fick traditionell behand-
ling med bland annat läke-
medel och den andra fick 
ACT-terapi.

Ett halvår senare visade det 
sig att de som behandlats med 
ACT upplevde mindre smär-
ta, vilket gjorde att de funge-
rade bättre i vardagen och de 
kände mindre oro för att del-
ta i olika aktiviteter och inför 
framtiden.

Forskaren har också prö-
vat ACT-modellen på vuxna 
med bland annat whiplash-
skador och funnit att de 
upplevde ökad livskvalitet 
och funktionsförmåga, även 
om inte själva smärtan mins-
kade. ●

Rikard Wicksell har forskat i smärta hos barn och ungdomar – 
ett bortglömt område.

Så kan barn och 
unga klara långvarig 
smärta bättre
Genombrott med ny terapi

E

Här finns...
... Rikard Wicksells 
avhandling
http://diss.kib.ki.se/ 
2009/978-91-7409-312-4/
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www.vivida-assistans.se
019-555 43 00

...för ökad öppenhet

De orättvisa hyreshöjning-
arna för ett tusental grupp-
bostäder i Stockholm måste 
stoppas. Det anser 
Miljöpartiet i Stockholm 
som protesterar mot 
planerna i ett brev till 
stadens moderatledda 
kommunstyrelse. De 
planerade höjningarna är 
oacceptabla, anser Stefan 
Nilsson (Mp).

Skrivelsen har undertecknats 
av Stefan Nilsson som är 
gruppledare för MP i Stock-
holms stadshus och Ylva 
Wahlström som är ledamot i 
Hägersten-Liljeholmens 
stadsdelsnämnd.

Bakgrunden är att staden 
har beslutat att de personer 
med olika funktionsnedsätt-
ningar som bor i gruppboende 
enligt LSS (lagen om stöd och 
service till vissa funktionshin-
drade) inte bara ska betala för 
sin egen bostad utan även för 
gemensamma utrymmen.

Resultatet blir chockhöjning-
ar på upp emot 25 procent för 
mellan 900 och 1000 grupp-
bostäder. Hyran för en en-
rummare på 42-45 kvadrat-

meter kan öka från 5600 kro-
nor till 6900 kronor per må-
nad.

– Det strider mot en viktig 
handikappolitisk princip, 
nämligen att människor inte 
ska ha merkostnader på grund 
av sin funktionsnedsättning, 
säger Stefan Nilsson.

– För oss är det uppen-
bart att gemensamma ut-
rymmen som vardagsrum 
och kök där de boende till-
sammans kan laga mat är en 
viktig del i den biståndsbe-
dömda LSS-insatsen. Det är 
oacceptabelt att börja ta ut 
hyra för dessa ytor, säger 
Stefan Nilsson.

Stockholms stads hyresbe-
slut står även i strid med LSS-
kommittens förslag som just 
nu bereds inom socialdepar-
tementet.

LSS-kommittén säger klart 
ifrån om att gemensamma 
utrymmen inte ska räknas in 
i hyran.

– När den nya LSS-lagstift-
ningen träder i kraft 2010 
kommer beslutet om dessa 
hyreshöjningar i Stockholm 
ändå att få rivas upp, tror Ylva 
Wahlström. ●

Människor ska 
inte ha mer-
kostnader på 
grund av 
funktionsned-
sättning, säger 
Stefan Nilsson, 
miljöpartiet.

De styrande i Stockholms stad har beslutat chockhöja hyrorna 
för gruppbostäder men möter nu motstånd från bland annat 
miljöpartiet.

25 procent

”Chockhöjning av hyror för 
gruppbostäder måste stoppas”

 - allmän kurs med 
specialundervisning på Kjesäters folkhögskola 
erbjuder förberedelse för eget boende, arbete och en 
meningsfull fritid. Boka gärna tid för studiebesök!

www.kjesater.fhsk.se
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kolminister Jan Björk-
lund bryter med tradi-
tionen och nobbar årets 
upplaga av Särskolans 
Riks konfe rens.

Istället åker statsse-
kreterare Bertil Östberg till konferensen 
i Visby 21-22 april 2009 och där får han 
konkurrens av oppositionens tilltänkta 
skolminister, Marie Granlund (S).

Ända sedan mitten av 80-talet har det 
varit tradition att skolministern talar vid 
Särskolans rikskonferens, som senast 
lockade 750 deltagare från hela landet.

– Eftersom regeringen sänder statsse-
kreteraren istället för skolministern har 
vi bestämt oss för att även låta opposi-
tionen få möjlighet att medverka, säger 
Jan-Erik Eriksson, ansvarig för särskole-
konferensen.

– Skolministrarna har tidigare fått stå 
oemotsagda, vilket har haft både plus och 
minus. Nu vill vi ge båda block-
en möjlighet att formulera sig 
i en spännande slutdebatt, 
och till den vill vi även ha 
frågor från publiken, sä-
ger Jan-Erik Eriks son.

– Det ska bli spännan-
de att höra vad som kom-
mer att hända med sär-
skolan vid ett eventuellt re-
geringsskifte. Den nuvaran-
de regeringen kastade ju 
förra regeringens Carlbecks-
utredning i papperskorgen, så många 
undrar vad som skulle hända vid ett nytt 
skifte.

Greger Bååth, chef för Special peda-
gogiska Skolmyndigheten, är ett av drag-

plåstren på konferensen och kommer att 
berätta vad den nya myndigheten bety-

der för särskolan.
– Det blir spännande att höra 

vad Bååth har att säga, efter-
som han har arbetat inom 
vårt område och vet vad som 
förväntas av honom. Här 
har vi också möjlighet att få 
vara med och påverka och 
tycka till, säger Jan-Erik Eriks-

son.

Största föreläsningen handlar 
om ledarskapsutveckling för 

särskolans medarbetare och talare är 
Jurij Lederman som arbetat med både 
storföretag och regering.

– Vi vill lyfta fram att särskolan kräver 
väldigt modiga, humanistiska och krea-
tiva ledare, säger Jan-Erik Eriksson. ●

Skolministern nobbar Särskolans 
rikskonferens – och får konkurrens
Jan Björklund följer inte upp sina tal från 2007 och 2008

S

Jan Björklund.
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Ett eget boende på Häggviks Skolinternat är bra träning i självständighet.

Ska kommunen ta betalt av 
skolor som vill ge extra stöd 
till elever? Det anser man 
inom Stockholms stad som 
inför en ny avgift för 
synpedagogiskt skolstöd. 

Förändringen möter protes-
ter. Skolgången för synskada-
de i elever i Stockholm är ho-
tad, anser Leif Jeppsson, ord-
förande i Synskadades Riksför-
bund Stockholms Stad.

Han anser att det synpeda-
gogiska stöd som Stockholms 
stads centrala utbildningsför-
valtning har erbjudit skolor-
na har varit mycket bra.

– Problemet är att skolor-
na måste betala till förvalt-
ningen för grundläggande 
råd givning, vilket kan bli 
svårt när budgeten är stram.

– Hitintills har de kommu-
nala grundskolorna inte be-
hövt betala, men efter ett tjän-

stemannabeslut inom utbild-
ningsförvaltningen måste 
även grundskolorna göra det, 
säger Leif Jeppsson.

Föreningen har skickat en 
protestskrivelse till Utbild-
nings nämnden.

Föreningen vill också att ut-
bildningsförvaltningen får i 
uppdrag att söka upp skolor 
som har synskadade elever, 
för att skolorna inte ska kun-
na avstå från stödinsatserna 
av ekonomiska skäl.

Många elever får inte det 
stöd de har rätt till, anser för-
eningen.

– Nyligen skulle en elev lä-
ra sig klockan, men fick ma-
terialet i alltför liten text för 
att kunna se den. Exemplet är 
bara ett i mängden som vi får 
vetskap om, när vi pratar med 
våra medlemmar och föräld-
rar, säger Leif Jeppsson. ●

Extra betalt?

Ny avgift straffar skolorna 
som ger bra stöd till elever

KUNGSHOLMENS STADSDELSFÖRVALTNING

Habiliteringsenheterna 
Ballongen och Stadshagen

Tro på utveckling! Tro på barnet, 
Du kan bli överraskad - det blir Vi!

Förskolebarn med rörelsehinder får möjlighet och lära sig nya färdigheter. 
Erfarna sjukgymnaster, arbetsterapeut, logoped och special-

pedagoger jobbar med barnen 2 dagar/vecka. 
Vi erbjuder även utbildning för förskolepersonalen. 

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

Öppethus på Ballongen 18/3 och Stadshagen 25/3

www.stockholm.se/habiliteringsenheterna
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i ska först ta upp ett 
fall som visserligen 
rörde en vuxen 

person med funktionsned-
sättning, men vars konse-
kvenser det finns anledning 
att fundera över ur ett barn- 
och föräldraperspektiv.

En kvinna med MS levde 
tillsammans med en 16-årig 
dotter. Hon ansökte om 
handikappersättning, och 
åberopade att hon behövde 
hjälp av annan. Hon upplyste 
att bland annat hennes dotter 
hjälpte henne. Bland de 
omständigheter som diskute-
rades i målet var hur hjälp 
som dottern gav sin mor 
skulle bedömas.

Försäkringskassan avslog 
hennes ansökan. 
Försäkringskassan ansåg att 
den hemmavarande dottern 
hade ett visst ansvar för 
hemmets skötsel.

Länsrätten, som beviljade 
handikapp ersättning, fann 
att den omständigheten att 
det var den hemmavarande 
dottern som hjälpte modern 
inte hindrade att hänsyn 
skulle tas även till denna tid 
då hjälpbehovet bedömdes. 
Kammarrätten ansåg 
däremot ”på de av 
Försäkringskassan anförda 
skälen” att det inte fanns 
förutsättningar för att bevilja 
handikappersättning.

Regeringsrätten har i ett 
avgörande (RÅ 1997 not. 
165) slagit fast att en hemma-
varande make har visst 
ansvar för det gemensamma 
hemmets skötsel. Regerings-
rätten hänvisar där till 
äktenskapsbalken. Något 
lagstöd för att ålägga ”hem-
mavarande” barn, som lever i 
hushållsgemenskap med sina 

föräldrar eller med en av 
dessa, motsvarande skyldig-
het finns inte. Förhoppnings-
vis är denna dom inte sista 
ordet i frågan.

Domstolar refererar till 
text som aldrig blev lag

et finns många 
domar som gäller 
personlig assistans 

till personer, såväl barn som 
vuxna, med psykiska funk-
tionsnedsättningar. I de flesta 
fall som har överklagats har 
ansökan avslagits, domstolar-
na har hänvisat till att 
personen rent fysiskt klarar 
sina grundläggande behov 
själv och att den hjälp som 
behövs består i att motivera 
eller aktivera.

Det är dock minst sagt 
anmärkningsvärt att det 
förekommer att domstolarna 
i sina motiveringar hänvisar 
till uttalanden i förarbetena 
som hänför sig till lagtext 
som föreslogs av regeringen 
men som inte godtogs av 
riksdagen och därför inte 
utfärdades.

Vi ska här ge ett exempel.

Försäkringskassan avslog 
en ansökan om assistanser-
sättning från en kvinna som 
hade ett självskadebeteende. 
Länsrätten konstaterade att 
hon behövde ”en stabil 
personalgrupp med få 
förändringar” och bedömde 
därför att hennes ansökan 
skulle bifallas, trots att hon 
normalt klarade mycket av 
sin personliga omvårdnad. 

Kammarrätten fastställde 
dock Försäkringskassans 
beslut att avslå ansökan. Ur 
kammarrättens domskäl kan 
följande citeras: ”I samband 

med ändringar i LSS (prop. 
1995/96:146) gjordes vissa 
förtydliganden av vilka 
framgår att det främst är 
personer med fysiska 
funktionshinder och med de 
mest omfattande behoven 
som skall komma i fråga för 
personlig assistans. - - - Av 
utredningen i målet framgår 
att kvinnan har stora och 
varaktiga fysiska och psykis-
ka funktionshinder. Annat 
har dock inte framkommit 
än att hon i allt väsentligt 
själv klarar av de löpande 
vardagsrutinerna.

Kammarrätten tolkade 
således lagtexten med 
ledning av motiveringen i 
propositionen från år 1996. 

1996 var hela handikapp-
reformen ifrågasatt på grund 
av att kostnaderna visade sig 
högre än vad man väntat sig. 
Regeringen föreslog en del 
förändringar i reglerna om 
personlig assistans och 
assistansersättning som 
diplomatiskt kallades 
”förtydliganden” och som 
sades inte innebära någon 
förändring av de grundläg-
gande principerna för 
personlig assistans. I proposi-
tionen (prop. 1995/96:146) 
föreslogs att i LSS skulle 
införas en ny paragraf, 9a. 
Förslaget innehöll följande 
text. ”Med personlig assistans  
- - -  avses personligt utfor-
mat stöd som ges av ett 
begränsat antal personer åt 
den som p.g.a. funktionshin-
der behöver praktisk hjälp 
med  - - -  (grundläggande 
behov).” Observera orden 
praktisk hjälp. 

Lagtexten fick emellertid 
en helt annan utformning. 

Förslaget – liksom andra 

föreslagna ändringar i 
lagarna – väckte våldsamma 
protester från handikapprö-
relsens sida. Riksdagen, som 
tog fasta på detta beslöt en 
annan lydelse.

Riksdagen strök ”praktisk 
hjälp”. Vidare införde 
riksdagen bland de uppräk-
nade grundläggande behoven 
”annan hjälp som förutsätter 
ingående kunskaper om den 
funktionshindrade”. 

Den av riksdagen beslutade 
och således gällande lagtexten 
lyder. ”Med personlig assistans  
- - -  avses personligt utformat 
stöd som ges av ett begränsat 

Assistans bör ges av 
personer med kunskap

Se upp med lagtexten som Riksdagen stoppade

Olle Fellenius och Ulf Sjöberg presenterar fyra 
aktuella rättsfall med stor betydelse för bland 
annat personlig assistans och föräldraansvar.

V

D

”Försäkrings-
kassan avslog 
hennes ansö-
kan. Man ansåg 
att den hemma-
varande dottern 
hade ett visst 
ansvar för hem-
mets skötsel.”
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antal personer åt den  - - -  
som  p.g.a. stora och varaktiga 
funktionshinder behöver hjälp 
med  - - -  annan hjälp som 
förutsätter ingående kunska-
per om den funktionshindra-
de (grundläggande behov).” 

Riksdagen följde förslag 
från socialutskottet (Bet. 
1995/96:SoU15). Utskottet 
anförde. ”Personer med 
enbart psykiska funktions-
hinder t.ex. bör även i 
fortsättningen vara berättiga-
de till personlig assistans i 
vissa speciella fall, nämligen 
där karaktären och omfatt-
ningen av det psykiska 
funktionshindret medför 
behov av hjälp med de 
grundläggande behoven.”

När länsrätten i exemplet 
talar om ”en stabil personal-
grupp med få förändringar” 
anknyter det till ”hjälp som 
förutsätter ingående kunska-
per”. Kammarrätten utgår 
i från att det ”främst är 
personer med fysiska 
funktionshinder” som skall 
komma ifråga för personlig 
assistans.

Av detta kan vi lära två saker. 
För det första är det 

väsentligt att framhålla att 

assistenten behöver vara 
någon som känner personen 
med funktionsnedsättning 
väl och att det inte går bra 
med en aldrig så kompetent 
person om denne inte fått 
instruktioner om den 
funktionshindrade och 
erfarenhet av denne. Detta 
bör även framgå av intyg av 
läkare eller annan specialist 
om man ska få framgång vid 
ett överklagande.

För det andra kan vi inte 
utgå ifrån att beslutsfattarna 
observerat att det i proposi-
tionen citerade avsnittet inte 
gäller den gällande lagtexten. 
Särskilt om det i Försäkrings-
kassans eller socialnämndens 
utredning talas om ”praktisk 
hjälp” finns det all anledning 
att hänvisa till socialutskot-
tets betänkande.

I ett mål med tillfredställande 
utredning beviljade både läns-
rätten och kammarrätten 
personlig assistans för en 
kvinna trots att hon rent 
motoriskt klarade att sköta 
sina grundläggande behov. 
Men hon bedömdes behöva 
hjälp som förutsatte ingående 
kunskaper om henne. Det var 
främst på grund av den ångest 

och stress som hon upplevde 
när hon måste ta emot hjälp 
från flera olika personer som 
domstolarna ansåg att hjälpen 
kunde ges endast av ett 
begränsat antal personer.

Domstolarna räknade 
hela sondmatningen

n femårig pojke som 
matades med sond 
fick rätt i länsrätten 

och kammarrätten då det 
gällde att beräkna hur lång 
tid av måltiden som skulle 
räknas som grundläggande 
behov. Försäkrings kassan 
menade att pojken inte 
behövde ha aktiv hjälp under 
hela tiden som sondmatning-
en pågick utan att det under 
en del av tiden räckte med 
tillsyn, han kunde till 
exempel stretchas samtidigt 
med sondmatningen. 
Domstolarna räknade 
däremot med hela tiden som 
sondmatningen pågick. Man 
räknade dock av 30 minuter 
per måltid som ansågs 
normal tid för att äta hos ett 
jämngammalt barn utan 
funktionsnedsättning. Denna 
tid ansågs ingå i föräldra-
ansvaret.

Försäkringskassan fi ck 
underkänt av länsrätten

öljande fall kan tas 
som ett exempel på 
att Försäkrings-

kassan genomför en nog-
grannare granskning av sina 
ärenden och en skärpning av 
bedömningarna. 

En flicka behövde helt klart 
hjälp med sina grundläggan-
de behov i medeltal under 
mer än tjugo timmar i veckan 
och var därför berättigad till 
assistansersättning. Detta gäll-
de även om man slog ut 
beräkningen på sex månader 

trots att man drog av tid då 
hon under veckosluten 
vistades i korttidshem. 
Försäkrings kassan beslöt att 
inte bevilja assistansersättning 
under de veckor som flickan 
vistades på korttidshemmet 
eftersom tiden för hjälp med 
hennes grundläggande behov 
under dessa veckor inte 
uppgick till tjugo timmar. 
Detta innebar att hon inte fick 
någon assistansersättning för 
hjälp under vardagarna dessa 
veckor.

Såväl länsrätten som 
kammarrätten underkände 
Försäkringskassans sätt att 
beräkna förutsättningarna för 
assistansersättning. 
Kammarrätten anförde att det 
ligger ”i sakens natur” att ett 
hjälpbehov kan variera från 
den ena dagen till den andra. 
Den rimligaste tolkningen av 
LASS var därför att beräk-
ningen skulle göras på det 
genomsnittliga behovet per 
vecka under en längre period.

Assistansersättning 
beviljades dock i detta fall 
inte för tiden i korttids.

Vi vill lägga till att det 
finns avgöranden där 
assistansersättning beviljats 
även för tid i korttidshem. 
Förutsättningen är dock att 
hjälpen där verkligen utförts 
som personlig assistans, 
något som knappast kan 
stöta på några praktiska 
svårigheter. Genom att 
förbise denna möjlighet 
förorsakas kommunerna i 
onödan kostnader för 
personal på kortids. Detta 
kan röra sig om betydande 
belopp, särskilt i fall där 
hjälpbehovet för de grund-
läggande behoven per vecka 
ligger bara lite över tjugo 
timmar och korttidsvistelser 
medför att assistansersätt-
ning överhuvudtaget inte 
beviljas. ●

Rättsfallet – juridiken som ger dig skydd

Ulf Sjöberg är landstingsjurist och författare till boken 

Handläggning av LSS-ärenden. 

Olle Fellenius är f d kammarrättsråd och f d förbunds-

jurist hos Riks-RBU. 

De ger tillsammans ut webbtidningen OFUS JUST DET, 

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

rättsfallsreferat som gäller funktionshinder. 

De återkommer med nya rättsfall i varje nummer av 

Föräldrakraft.

Illustration: Photos.com

E

F

FK_0902_s24-25_rattsfall_v02.ind25   25FK_0902_s24-25_rattsfall_v02.ind25   25 09-03-07   01.29.1809-03-07   01.29.18



26 FÖRÄLDRAKRAFT # 1, 2009

HÖSTSOLEN SKINER IKAPP MED WILLES LEENDE NÄR HAN

BEORDRAR LILLEBROR PONTUS ATT STÄLLA SIG RYGG

MOT RYGG MED HONOM. OCH JODÅ, HAN ÄR LÄNGRE ÄN

LILLEBROR!

>> HELA DENNA SIDA ÄR ANNONS <<

Nu sköter han behandlingen själv 

– och det gör inte ens  

INGET KONSTIGT I DETTA kan tyckas, 
eftersom William är ett drygt år äld-
re än sin bror. Och konstigt är det in-
te – men fantastiskt, tycker mamma 
Margareta och pappa Lenn Viberg. 
För så har det inte alltid varit.

– Innan han började med medici-
nen var lillbrorsan Pontus lika stor 
som Wille, säger hon. 

När Wille var ett och ett halvt år 
förstod föräldrarna att något var fel. 
Han var inte alls så pigg och livfull 
som de jämnåriga kamraterna, åt och 
drack dåligt och dessutom var han 
mycket mindre än de. På eftermidda-
garna orkade han inte ens leka. 

– När ett barn inte leker då kän-
ner man att något är tokigt, säger 
mamma Maggan. På barnavårds-
centralen påbörjades en utredning 
som småningom visade att Wille 
hade brist på tillväxthormon på 
grund av en störning i hypofysen. 
Efter flera års utredande bestäm-
des att han, nu drygt fyra år, skulle 
ordineras tillväxthormon, s.k. GH-
behandling. 

Jobbig tid
– Nu började en jobbig tid för ho-
nom, minns mamma. William hade 
under de här åren av undersök-
ningar och blodprovstagningar rott 
upp en ordentlig skräck för sprutor. 
Han stelnade så fort vi sa ordet 
blodprov. Att då behöva ge honom 
en spruta varje dag. Ja, det blev en 
eländig tid. 

Den nålfria injektorn – cool.click, 
ungefär som insulinpennan – tyckte 
Wille inte alls var så harmlös som 
den låter. Medicinen skjuts in i hu-
den genom tryckluft.

– Den gjorde ont och det blödde 
ofta, minns han. Dessutom visste vi 
inte hur stor mängd han fick i sig, 
fyller mamma Maggan i. Det kom 
ofta vätska utanför så det kändes väl-
digt otryggt. Det var ju så viktigt att 
Wille fick i sig rätt mängd medicin. 

Sedan ett drygt år har dock sorger-
na dött ut. Då byttes den nålfria in-

jektorn mot, en elektronisk injektor, 
easypod.

Lätt byta bild
– Jag har döpt den till Bildbytarbäst, 
fnissar Wille, när vi vill ha en de-
monstration av easypod.

På ungars sätt knappar han sig 
blixtsnabbt fram i injektorns meny 
och visar oss oinvigda hur lätt det 
går att byta välkomstbild i den lilla 
manicken. Lika snabbt drar han ner 
byxorna, blottar låret och ger sig själv 
en dos (GH) tillväxthormon, utan 
att vi hann med i svängarna och ut-
an minsta ryckning i Willes ansikte. 

Men gjorde det ändå inte lite ont 
när nålen stack i skinnet?

– Nej, jag kände ingenting. Titta 
efter själv, du ser väl inte ens något 
stickhål på benet, uppmanar han. 
Vant sätter han tillbaka nålskyddet i 
nålhålet och injektorn piper bekräf-
tande en gång. Så trycker han in 
nålutlösarknappen tills två pip hörs. 
Så viker han nålskyddet åt sidan och 
tar bort den använda nålen. Och så 
in med injektorn i kylskåpet. 

– Så lätt var det, säger han stolt och 
mamma fortsätter:

–Wille har verkligen vuxit med 
den nya injektorn – inte bara på 
längden, ler hon. 

Ökat självförtroende
– Hans självförtroende har ökat 
enormt. Han kan ju sköta hela sin 
dagliga medicinering alldeles själv. 
Det enda vi föräldrar hjälper till med 
är att byta ampullen, när det behövs, 
var 14:de dag i Willes fall. Det är en 
fantastisk känsla att slippa se honom 
lida, som han gjorde förut. Vi vet ju 
dessutom att han får i sig sin dagliga 
dos, och vet exakt hur mycket, som 
är kvar i ampullen efter varje injek-
tion. Den inbyggda loggboken visar 
allt. Det känns väldigt tryggt, säger 
mamma Margareta Viberg, medan 
hon utfordrar sina två växande killar 
med hembakta bullar. 

Blixtsnabbt drar Wille ner byxorna, blottar 

låret och ger sig själv en dos (GH) tillväxt-

hormon, utan att vi hann med i svängarna 

och utan minsta ryckning i hans ansikte.

Wille har verkligen vuxit med den nya injektorn – 

inte bara på längden. Hans självförtroende har ökat 

enormt, berättar mamma Margareta Viberg. Här till-

sammans med lillebror Pontus.

SEME26-01
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Merck Serono, en division 
inom E. Merck AB. 
195 87  Stockholm 
Tel. 08-56244500

OMKRING 2100 BARN OCH UNGDOMAR BEHANDLAS MED TILLVÄXT-
HORMON – VARJE DAG. 250 BARN PER ÅR TILLKOMMER OCH UNGE-
FÄR LIKA MÅNGA AVSLUTAR SIN BEHANDLING. VARJE DAG BEHÖVER

BARNEN TA EN SPRUTA. SPRUTOR GÖR OFTAST ONT. MEN DET

BEHÖVER INTE LÄNGRE VARA SÅ.

 ont

2007 lanserades en helt ny typ 
av injektor avsedd för tillväxt-
hormon. Easypod är en elek-
tronisk autoinjektor, enkel att 
använda, med en förpro-
grammerad dosinställning 
och en färgskärm, som ger 
enkla instruktioner. En 
hudsensor ser till att injektio-
nen hamnar rätt. Den god-
känner inga katter, hundar, 
osv. Inte ens ett tunt skjorttyg 
kan komma emellan. 

Injektorn har en osynlig 
nål, som kan anpassas helt 
till användaren. Hur snabbt 
och djupt nålen ska sticka-
ställer användaren själv in 
utifrån sina egna önskemål. 
Instruktionerna finns på 26 
olika språk.

–Innan vi lanserade den 
nya injektorn gjorde vi en 
stor användarprövning här i 
Sverige, berättar Pia Kardell, 
affärsområdeschefen på läke-
medelsföretaget Merck Sero-
no, som tagit fram den elek-
troniska injektorn. 

Gjorde inte ont
37 patienter, nästan enbart 
barn och ungdomar, ingick i 
studien. Långt över 90 pro-
cent var väldigt nöjda med 

easypod. Den gjorde ju inte 
ens ont.

–Det är särskilt känsligt att 
ge små barn och ungdomar 
injektioner. Doseringen är 
viktig och behandlingen be-
höver ju ske varje dag, påpe-
kar Pia Kardell.

Ger historik
Easypod dokumenterar följ-
samheten av behandlingen. 
Den ger en historik över när 
och vilken dos patienten tar 
av sin medicin. 

–Det gör det tryggt både 
för föräldrar och sjukvården, 
påpekar Pia Kardell. Vård-
personalen kan exakt mäta 
om deras unga patienter följt 
anvisningarna hela vägen 
bakåt i tiden, eller om någon 
injektion har glömts bort. 
Det kan ju ibland vara svårt 
att motivera tonåringar att ta 
sin medicin – varenda dag. 

Med dokumentationens 
hjälp kan vårdpersonalen få 
svar på varför ”Kalle”, trots 
sin medicinering, inte växer. 
Hjälper honom inte behand-
lingen med tillväxthormon, 
GH, eller har han slarvat 
med medicineringen? I easy-
pod finns svaret. 

–Den elektroniska easy-
pod är så lätt att använda, att 
minsta barn direkt fattar ga-
loppen, säger Pia Kardell. 
Dosen är förprogrammerad 
av en barnsjuksköterska på 
endokrinologmottagningen 
och går inte att ändra utan 
pinkod. Easypod anger ock-
så exakt hur mycket läkeme-
del, som finns kvar i ampul-
len, hur många dagars be-
handling som återstår. 

–Det ger en trygghet för 
föräldrarna. Då vet de att 
medicinen räcker när barnet 
stannar över hos farmor.

Råd och anvisningar
En annan trygghet har för-
äldrar och ungdomar i sup-
port-linjen. Varje dag, mel-
lan 8.30 och 21, finns utbil-
dad personal, som kan ge råd 
och anvisningar om easy-
pod. 

–Barnen tar oftast injek-
tionerna på kvällen innan de 
lägger sig och uppstår några 
frågor, finns vi där för dem, 
säger affärsområdeschefen 
Pia Kardell. Även om easy-
pod är lätt att använda kan 
det kännas tryggt med en 
supportservice. 

Easypod erhöll medicinskt designpris

Elektronisk injektor gör 
det enkelt att ta medicin

Merck Serono är ett globalt bioteknologiskt företag, med försäljning i över 90 länder. I Sverige finns 71 
anställda. Företaget är världsledande inom området fertilitet och reproduktion och är framstående 
inom neurologi. onkologi, likaväl som metabolism och tillväxt.

Den elektroniska 
injektorn fick i augusti 
ta emot 2007 års 
internationella MDEA 
award (Medical Design 
Exellent Award).

Priset är det enda som 
delas ut exklusivt till 
medicinsktekniska
produkter. En obero-

ende internationell 
jury bedömer 
bland annat design, 
innovativa tekniska 
lösningar, förbätt-
ringar för patienter 
och användar-
vänlighet. Easypod 
tog alltså första 

pris.

>> HELA DENNA SIDA ÄR ANNONS <<
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intervju Caroline af 
UgglasEn 
konstig 
fågel 
gör 
Majblomman 
till sin

Caroline af Ugglas var länge beslutsam att inte skaffa barn. 
Hon ville inte att något barn skulle riskera att få ett psyke 
liknande det hon själv har. Men barn blev det. Här berättar 
hon om livet som mamma, om nyttan med sång och kreativitet 
samt om sitt engagemang för utsatta barn.

Sara Bengtsson
sara.bengtsson@faktapress.se

Intervjun

Foto: Daniel Sahlberg
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ade man frågat Caroline 
af Ugglas för flera år se-
dan, hade hennes svar 
varit något helt annat 
än idag. Hon var fast be-
sluten att aldrig skaffa 

barn på grund av rädslan att barnet skul-
le få samma psyke som hon själv har. 
Hennes konstnärssjäl har utsatt henne 
för depressioner och gjorde hennes ung-
domstid svår.

– Men jag hittade något att leva för på 
riktigt när jag och min man skaffade vå-
ra barn, säger hon till Föräldrakraft.

Hennes arbete för Stads mis sionen, 
med en stor insamlingsföreställning med 
Carolines kör varje år, och nu en sats-
ning på att hjälpa Majblomman att sam-
la in extra mycket pengar under det kom-
mande året, är två uttryck för hennes en-
gagemang. 

Caroline har själv gått igenom svåra ti-
der, och vill hjälpa andra i svåra situatio-
ner så mycket hon kan och orkar. Men 
just nu går den mesta tiden till ett annat 
stort evenemang. I första omgången av 
årets upplaga av Melodifestivalen tog 
hon en stor tittarskara med storm. Med 
en plats till ”Andra chansen” och vinna-
re av ”Internationella juryns pris” stråla-
de hon på scenen och kommenterade 
det hela med ”jag, en konstig fågel”.

Och det är där Carolines styrka finns, 
när hon nu tar sig an Majblommans ar-
bete för fattiga barn. Hon vet hur det är 
att känna sig annorlunda. Trots att hon 
egentligen alltid varit en ”duktig, este-
tisk flicka”, har hennes behov av bekräf-
telse gjort att hon skickat sig själv in i 
ungdomsdepressioner.

H

”Jag har haft      

Caroline af Ugglas – ”en konstig fågel” som försöker flyga.  Foto: Sara Bengtsson

”Ett eget boende är bra träning 
i självständighet.”
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För dig som bor i Västra Götaland
är det kostnadsfritt. 

Kontakta: 
LaSSe Brukarstödcenter™

Vestagatan 2, 416 64 Göteborg
Tfn 031-84 18 50
www.lassekoop.se
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– En deprimerad person är en själv-
upptagen person. Det är därför man blir 
deprimerad, man funderar för mycket 
över sig själv och ser det som att hela värl-
den cirkulerar kring sig. Därför har mina 
barn varit så värdefulla för mig. Även om 
jag har en dålig dag får jag inte låta den ta 
över, eftersom jag har två människor som 
är beroende av mig, säger hon.

Vi sitter i hennes kök, i familjens nybygg-
da hus ”på landet” i Kungsängen norr om 
Stockholm. Här är lugnt och stilla, med 
stora vyer åt alla håll. När vi träffas har 
arbetet med Maj blomman ännu inte satt 
igång på allvar men Caroline har i alla 
fall formgivit affischen för årets insam-
ling.

– Jag vet att pengar behövs för att se 
till att inga barn far illa, säger Caroline 
vars roll är att ta initiativ till att göra Maj-

blomman mer synlig och prata om orga-
nisationen.

– Det är viktigt att säga åt människor 
att man inte ska ignorera Majblomman-
säljare. Det är barn som säljer för att 
hjälpa andra barn. Det är viktigt att man 
påminner folk om att blomförsäljningen 
går till behövande barn. Alla måste ge 
vad de själva kan. Hundra kronor låter 
inte som så mycket, men med många 
bäckar små...

Själv tog hon emot fosterbarn för flera 
år sedan, innan hon bildade familj och 
fick egna barn. Det var inte ett aktivt val, 
utan råkade bli så på grund av att hon 
har hästar och har tagit emot ridsugna 
ungdomar.

– Jag har haft flera unga tjejer boende 
hos mig och fått se, på nära håll, hur då-
ligt de kan må och hur deras föräldrar 

kan strunta i dem. Det var en slump att 
det blev så, men de har kunnat bo hos 
mig och fått stöd ett tag, berättar Caro-
line.

Nyligen funderade hon på att åter 
igen ta emot fosterbarn, men har beslu-
tat att det inte skulle fungera som det är 
just nu. Det viktigaste för Caroline i nu-
läget är familjen.

– När jag var yngre kunde jag fungera 
som deras äldre kompis. Idag skulle jag 
bara vara som en gammal tant för de här 
tjejerna, säger Caroline.

Carolines kunskap sitter i de egna erfa-
renheterna. Som liten var hon ett estetiskt 
barn, med kreativa drömmar. Hen nes 
stora intresse var och är att måla.

– När man är liten frodas den egna 
kreativiteten och vad man än gör får 
man applåder och uppmärksamhet från 

    fl era unga tjejer boende hos mig.”

Läger året runt för barn och 
ungdomar med ADHD/DCD, 
ADD och Aspergers syndrom 
samt andra närliggande 
funktionsnedsättningar. 

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

info@tuskulum.se | www.tuskulum.se

JOHANSSONS AB

Läger året runt.
Vi fi nns till året runt för barn och 
ungdomar med ADHD/DCD, ADD, 
Tourette och Aspergers syndrom 
samt andra närliggande funktions-
hinder. 
Tuskulum har helgläger samt 
sommar-, höst-, vinter- och vår-
läger på fl era platser i Sverige.
• Strukturerade aktiviteter 
• Tydliga rutiner
• Små grupper. 8 – 14 deltagare
• Barn och ungdomsgrupper 
• Rutinerade ledare
Läs mer på www.tuskulum.se
där du kan fylla i en ansökan.

FK_0902_s28-34_caroline_v06.indd31   31FK_0902_s28-34_caroline_v06.indd31   31 09-03-07   01.40.0709-03-07   01.40.07



INTERVJUNINTERVJUNIntervjun

32 FÖRÄLDRAKRAFT # 2, 2009

vuxna. Det stora problemet för mig, 
och säkert för många andra, är att 

applåderna försvinner när man blir vux-
en. Då ses man bara som högljudd och 
jobbig. Det är endast några få som fort-
sätter få uppskattning för sin konst som 
vuxen, säger hon.

För Caroline af Ugglas har livet ofta varit 
en kamp mot depressioner. Men hon be-
rättar att hon lärt sig hitta balansen. Som 
ung festade hon mycket och sov inte till-
räckligt. Idag sover hon alltid åtta tim-
mar varje natt och har lärt sig kontrolle-
ra humör svängningarna.

– För de flesta barn handlar ett krea-

tivt intresse bara om att få vara duktig 
och få uppmärksamhet. Därför är det 
viktigt att man hjälper alla barn till in-
tressen som utvecklar dem och låter dem 
synas, säger Caroline.

Hon menar att det är svårt att vara för-
älder till ett barn med sådana behov, 
men att det viktigaste man kan göra för 
att hjälpa ett barn som lätt går in i depres-
sioner är att finnas där och att ta barnet 
på allvar.

– Idag känner jag rädsla för att mina 
barn ska behöva ha samma psyke som 
jag. Jag ser redan att min åttaåriga dot-
ter Eddelee är väldigt lik mig. Hon mås-
te hela tiden synas och jag har flera 
gånger blivit kallad till rektorn på grund 

av henne. Så jag hoppas att jag ska kun-
na ge henne rätt stöd när hon stoppas 
av motgångar.

Enligt Caroline är det viktigt att man 
arbetar med barnens självförtroende och 
självkänsla. Hon vill stödja sin dotter, 
trösta henne, men absolut inte ”curla”.

– Hon måste få möjligheten att ta tag i 
saker själv. Min mamma sopade alldeles 
för mycket för mig. Så fort jag grinade så 
hjälpte hon mig att få det jag ville ha. Det 
gjorde att jag ganska snart lärde mig att 
manipulera henne. Det räcker med att 
föräldrar finns där, lär sig barnet aldrig 
att klara sig själv får han eller hon det 
svårt senare i livet. Och då blir smällen 
mycket hårdare, säger Caroline.

www.vivida-assistans.se
019-555 43 00

...med kollektivavtal

Fortsättning från föregående uppslag

Familj: Maken Heinz Liljedahl, 
musiker och producent som varit 
med i Ratata och Lustans lakejer, 
hans dotter Olivia, 14 år samt 
gemensamma barnen Eddelee, 8 år 
och Otis 1,5 år. Hunden Rita.
Fritid: Ridning.
Bor: Ute på landet, i Kungsängen, 
vid Mälarens vatten, i ett sprillans 
modernt nybyggt hus i ett gammalt 
kulturområde. 
Gör på påsklovet: Åker till Rom för 
att vara romantisk.
Lite mindre känd talang: Har varit 
kristallkronekonservator i många 
år. Det bästa var friheten att jobba 
när man ville och ändå kunna satsa 
på musik och måla. Tyvärr är det 
lite för få kristallkronor som 
behöver restaureras, så jobbet är 
inte jättelukrativt, men jag hade 
stor hjälp av att min farmor var 
nästan bäst i Sverige på yrket.
Vem vinner Melodifestivalen? 
Ingen som helst aning! Så mycket 
kan hända, den internationella 
juryn kan göra stor skillnad men jag 
tror också att det är en ny era, att 
folk kanske vill ha något nytt, ännu 
mer i år än tidigare. 
Caroline leder egna körer. Vill du 
veta mer om dem, gå in på: 
www.korforalla.se

Påsklovet tänker Caroline af Ugglas tillbringa i Rom.  
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Hon berättar att hon har en strategi 
för att hitta sitt lugn hemma. Hon ber 
varje dag en aftonbön till en tro som 
finns inuti varje människa.

– Man behöver inte vara religiös. Det 
handlar bara om att hitta ett lugn hem-
ma där man kan gå igenom sina hand-
lingar med sig själv. Vi är bara männis-
kor och kan inte göra så mycket mer än 
att behandla våra medmänniskor så som 
vi själva vill bli behandlade. Alla gör vi 
fel ibland, men det är viktigt att man tar 
sig tid att fundera på vem man vill vara 
som människa. 

På så sätt har hon lärt sig att inte tappa 
kontrollen och ha möjlighet att kunna 
ge stöd åt sina barn. Caroline menar att 
det finns en helt annan press på ungdo-
mar idag.

– Idag är vi så fixerade vid kändisar 
och det perfekta utseendet. Flickor ska 
redan när de är små följa idealet, vilket 
gör att det är lättare för ungdomar att 
hamna i ”ups and downs”. Förr i tiden 
handlade allt mer om att man skulle gö-
ra rätt för sig. Idag finns inte det idealet, 
istället har tv-såpan växt in i hela värl-
den och tagit över, säger Caroline.

Men för hennes barns skull, åttaåriga 

”Jag 
lärde mig 
ganska 
snart att 
manipu-
lera min 
mamma.”

Foto: Sara Bengtsson
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”Ett eget boende är bra träning 
i självständighet.”
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Eddelee och 1,5-årige Otis, hoppas 
hon att motreaktionen snart kom-

mer.
– Alla borde snart ha fått nog på rik-

tigt, säger hon.
Vi pratar vidare om föräldraskap och 

rädslan för att hennes egna barn ska ut-
sättas för samma ångest som hon kände 
när hon var ung, när depressionen blev 
så tung att hon ibland kände att hon inte 
ville leva.

– Det var anledningen till att jag tidi-
gare inte ville ha barn. Det var för job-
bigt att tänka sig att mina barn skulle få 
genomlida samma sak som jag gjorde.

Trots att hon pratar om att kultur kan 
bli jobbigt för en konstnärssjäl, som väx-
er upp och blir av med all uppmärksam-
het, menar hon att estetiska ämnen är 
bra för alla människor.

– Jag valde aldrig den estetiska vägen, 
den valde mig. På dagis får alla barn må-
la och sjunga och det visade sig att jag 
var ganska duktig på det. När jag blev 
äldre och uppskattningen försvagades 
kunde jag ändå inte sluta, för då hade en 
eld tänts som inte gick att släcka, säger 
hon.

Men hur kan estetiska ämnen hjäl-
pa människor som mår dåligt?

– Att sjunga till exempel är som frisk-
vård. När du sjunger skapas balans i 
hjärnan. Erofiner frigörs och därför är 
sång helande för själen. Problemet upp-
står när du ska göra karriär på sången.

Men Caroline menar att en av de bäs-
ta terapimetoderna för en ungdom som 
mår dåligt är att gå med i en kör och få 
sjunga av sig en gång i veckan. 

Så länge man håller sången på ett av-
slappnat hobbyplan och inte lägger in 
några prestationskrav i sången, bidrar 
den bara till lycka hos den enskilde per-
sonen.

– Även jag, som håller i körer, blir gla-
dare när jag har haft körträning. Om 
man är trött och ledsen blir man oftast 
uppiggad av en timmes sång. Man ska 
sjunga minst tre sånger om dagen för att 
må bra, det tror jag, säger Caroline af 
Ugglas. ●

Majblomman har en 
viktig roll när det 
gäller att hjälpa barn 
som har det besvärligt, 
och i finanskrisens 
kölvatten följer ökade 
behov av bidrag för att 
få ihop vardagen, 
skriver organisationen 
bakom blomman i ett 
pressmeddelande.

Och i år är det en 
färggrann blomma som 
ska få folk att öppna 
plånboken.

Mycket färg och 
massor av blommor. 
Vitt i alla nyanser – till 
och med sådana som ser 
ut som misslyckade 
tvättar, det är två av 
trenderna våren och som-
maren 2009 enligt Lotta 
Ahlvar på Moderådet.

– Det är jätteroligt att 
kunna presentera årets 
majblomma som är så 
färgglad, säger Lena 
Holm, generalsekreterare 
för Majblomman, 
Sveriges största barn-
hjälpsorganisation. Ju fler 
blommor som barnen 
säljer desto fler barn som 
har det besvärligt kan få 
hjälp.

Sedan 1998 är det 
Svenska Moderådet som 
sätter färg på majblom-
man. Det görs sedan i fjol 
tillsammans med barn. 
Detta är ett av flera sätt 
där barn kommer till tals 
i projektet ”Hallå, hör på 
mig!”, som Majblomman 
driver med hjälp av 
medel från Allmänna 
Arvsfonden. Avsikten är 
att utveckla metoder för 

hur yngre barn ska 
komma till tals.

Majblommans 
insamling startar den 21 
april genom att barn 
säljer majblommor i två 
veckor.

Aktiviteter genomförs 
runt om i landet för att 
bekämpa barnfattigdom i 
Sverige. Dessförinnan har 
barn kunnat öva sig i 
rollspel och lära sig mer 
om barns rättigheter 
genom studiematerialet 
”En riktig kompis” som 
Majblomman har tagit 
fram för skolor och 
scoutkårer.

Vart femte barn bor i en 
familj som har svårighe-
ter med att klara mat och 
hyra. Och många går 
omkring med ont i 
magen av oro för vad som 
händer i spåren av 
finanskrisen, uppsäg-

ningar och arbetslöshet. 
Försäkringskassans 
förseningar drabbar 
dessutom många 
barnfamiljer. Varje dag 
vräks två barn, noterar 
Majblomman i sitt 
utspel till pressen.

– Vi går in i en 
besvärlig lågkonjunk-
tur och väldigt många 
barn kommer att 
behöva hjälp, säger 
Lena Holm. Jag 
hoppas därför att vi 
samlar in 50 miljoner 
kronor i år, gärna 
mer.
Majblomman delade 

inför julhelgen ut 
närmare 5 miljoner 
kronor i bidrag till 
familjer som hade behov 
av mat, julklappar och 
vinterkläder. Pengarna 
behövs. Det är många 
barnfamiljer som har det 
besvärligt.

1990-talets lågkonjunk-
tur slog hårt mot barnfa-
miljerna, först genom den 
drastiskt ökade arbetslös-
heten sedan genom 
nedskärningar inom 
familjepolitiken. 
Förhållanden under 
barn- och ungdomsåren 
har stor betydelse för 
både den psykiska och 
fysiska hälsan under hela 
livet. Det är därför viktigt 
att värna barnens arenor 
och inte dra ned på 
förskolor, skolor och 
fritidsverksamhet.

– Avgifter i skolan är 
ett problem för många 
barnfamiljer, avslutar 
Lena Holm. ●

Fortsättning från föregående uppslag Färgstark blomma i barnens tjänst 

Majblommans affisch 
i Caroline af Ugglas 
tappning.

www.ofus.se
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Nu vänder det – till det 
sämre. De senaste åren 

har elevhälsovården sakta 
återuppbyggts, efter att 
ha raserats under den 
ekonomiska krisen på  

90-talet. Nu tycks det vara 
slut på framstegen. Än en 
gång är en ekonomisk kris 
orsaken.Och än en gång 
är det skoleleverna som 
betalar med sin hälsa.

Finanskrisen 
hotar barnen
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Finanskrisen hotar barnens hälsa
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Skolbarnen betalar m

kolsköterskornas arbete 
ska vara hälsofrämjande 
och förebyggande, för 
att bland annat förhin-
dra att livsstilssjukdo-
mar uppstår som exem-

pelvis övervikt, droger, missbruk och 
psykisk ohälsa. 

Under alla år har landets skolsköter-
skor vägt, mätt, kollat syn hörsel och 
rygg. Ett viktigt förebyggande arbete 
som ger tillfälle till småprat med eleven 
om bland annat kost o motion.

– Grunden för vårt arbete är att vi ti-
digt ska upptäcka avvikelser från det 
normala, säger Gunilla Fagerholt, ordfö-
rande för Riksföreningen för skolsköter-
skor och själv verksam som skolsköter-
ska på gymnasiet i Lund.

Längd, vikt, syn hörsel och rygg kontrol-
leras fortfarande med jämna mellanrum.

– Det är utmärkta tillfällen att föra 
samtal med eleven om hur det är i skolan, 
med kamraterna, om undervisningen 
fungerar och om man har det bra hem-
ma. Om man gör det i samband med an-
dra kontroller blir samtalet avslappnat.

På högstadiet och gymnasiet kommer 
mer organiserade hälsosamtal som går 
mer på djupet kring familj, fritid och 
ANT (alkohol-, narkotika- och tobaks-
frågor), kost, motion, sömn och sexuali-
tet. På senare år har det även blivit viktigt 
att ta upp frågan om TV-tittande och da-
toranvändning samt spel.

– För oss skolsköterskor blir det tyd-
ligt hur allt hänger ihop. Elever som 
skippar frukost har ofta mer ont i huvu-
det, röker oftare, skolkar mer och har 
sämre resultat i skolarbetet. Som skol-
sköterska har man ett ansvar att påtala 
för eleven att han eller hon kanske sover 
för lite eller äter för dålig frukost. 24-

timmarssamhället där unga är tillgängli-
ga hela tiden, med mobilen intill kud-
den, är inte bra.

Tillgängligheten har exploderat och 
fått allvarliga konsekvenser.

– Ofta händer det när jag pratar med 
en elev att det ringer både en och två 
gånger, för det mesta stänger de då av 
mobilen, men inte alltid, det blir bara 
tysta läget på. Det säger en del om hur de 
hanterar sina mobiler även under lektio-
nen – man är tillgänglig fast man sitter 
upptagen.

Att stress kan leda till psykisk ohälsa 
är väl känt.

– Alla val som unga utsätts för har ock-
så en negativ inverkan genom att det ökar 
stressen. Stress är något vi kommer att få 
jobba mycket mer med i framtiden.

Lågkonjunkturen förvärrar.
– Jag känner att det nu blir värre på 

många sätt. När vi går in i lågkonjunktu-
ren och allt vad det kan innebära för fa-
miljen, så är barnen ofta oerhört lojala 
och tar ansvar genom att avstå saker.

Skillnaderna är stora mellan olika kom-
muner, men också inom kommungrän-
sen.

– Inom en och samma kommun kan 
en skolsköterska ha 400 eller 900 elever. 
Det värsta exemplet jag känner till är en 
skolsköterska som har 1 300 elever på åt-
ta olika skolor. Då kan man inte jobba 
förebyggande.

Riksföreningen har satt som mål att 
en skolsköterska på heltid inte ska ha fler 
än 400 elever, för att kunna följa Social-
sty relsens riktlinjer, men de allra flesta 
har ansvar för långt fler elever.

– 400 elever är en fysisk gräns, men 
andra faktorer påverkar också, bland an-
nat social tyngd, antalet skolor, behov av 
tolk etcetera.

– Det kommer att göras nedskärning-
ar i våra kommuner och vi som arbetar 
med elevhälsa befarar att många rekto-
rer kommer att tycka att det enklaste är 
att stryka kuratorn, skolpsykologen eller 
annan skolhälsovård från listan.

Det ger en snabb besparing men bara 
kortsiktigt. På längre sikt behövs elev-
hälsan för att eleverna ska kunna tillgo-
dogöra sig undervisningen.

Är det slut på förbättringarna som 
kommit krypande på senare år?

– Ja, om jag tittar på Lund kommer 
besparingar nu på alla områden, även 
elevhälsan. Tyvärr får vi räkna med att 
situationen försämras, inte minst sedan 
beslut fattats om HPV-vaccinationer ut-
an att några resurser har tillsatts. Vi ska 
ge flickor tre vaccinationer inom loppet 
av ett år, och vi befarar att man inte kom-
mer att utöka resurserna för detta, det 
skulle vara katastrof för verksamheten.

Signaler om förstärkt elevhälsa har 
dock tidigare kommit från regeringen 
inför arbetet med att ta fram en ny skol-
lag. Skolminister Jan Björklund sade för-

Gunilla – skolskö
Kommer lågkonjunkturen att drabba barn som är 
sjuka eller behöver extra stöd? Oron för detta är 
stor inom både barn- och ungdomshabiliteringarna 
och inom skolornas elevhälsa. ”Om vi inte får ut-
ökade resurser för nya vaccinationer blir det kata-
strof för vår verksamhet”, säger Gunilla Fagerholt, 
ordförande för Riksföreningen för skolsköterskor.

Det värsta exemplet jag känner till är en 
skolsköterska som har 1 300 elever på 
åtta skolor, säger Gunilla Fagerhult.

Text: Valter Bengtsson
valter.bengtsson@faktapress.se

S
”Det är lätt att tycka synd om rektorerna. De är längst ned i budgethierarkin.”
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med sin hälsa – igen

ra året att det behövs dubbelt så många 
skolsköterskor som idag. Gunilla Fager-
holt är självklart glad över det uttalan-
det, liksom från andra politiker.

– Skolhälsan är en fråga som ligger 
många politiker varmt om hjärtat, säger 
hon.

Men sådana uttalanden förtar inte de 
hot som verksamheten nu står inför.

– Björklunds uttalande är väldigt gläd-
jande men det är kommunerna som väl-
jer hur man använder skattepengarna. 
Ofta är det rektorn som anställer skolskö-
terskan och rektorn har en budget att hål-
la. Det är lätt att tycka synd om rektorer-
na, de ligger längst ned i budgethierarkin.

Spänningen är därför stor inför pre-
sentationen av regeringens förslag till ny 
skollag.

– Inte en stavelse har läckt ut från de 
som jobbar med att ta fram förslaget. 
Tillsammans med skolläkarföreningen 
skrev vi till justitie- och socialdeparte-
menten om den här frågan, men vi har 
inte fått någon reaktion, så det är klart 
att det känns oroväckande.

Skolsköterskorna kommer att samar-

beta med Barnombudsmannen när det 
blir dags att skriva remissvar på skollags-
propositionen.

– Vi tycker det är viktigt att skollagen 
anger att det ska finnas kuratorer och 
psykologer inom elevhälsan, liksom 
skolsköterskor och skolläkare.

Det stora orosmolnet är att regeringen 
väljer att ta bort professionerna ur skolla-
gen och i stället beskriver vilken kompe-
tens som behövs – på samma sätt som den 
förra regeringen gjorde i sitt förslag.

– Det måste stå i klartext vilka yrken 
som ska ingå i elevhälsan, för att elever-
na ska vara garanterade personer med 
rätt kompetens. Det är mycket sämre att 
bara skriva kompetens – om man har 
läst tio poäng på universitet har man viss 
kompetens, men kan knappast uföra ett 
för verksamheten adekvat arbete.

I skrivandet stund är det fortfarande 
tyst om innehållet i propositionen, men 
Gunilla Fagerholt räknar med att den 
presenteras under mars månad.

Skolsköterskorna har ett särskilt ansvar 
för elever som har behov av särskilt stöd, 

och dessa elever 
kallas varje år, 
många gånger 
betydligt oftare.

– För elever som har påtagliga behov 
kan inte ens rektor blunda, men hur bra 
det fungerar varierar från skola till skola. 
Om jag tittar på Lund, där jag arbetar, 
tycker jag att man kan säga att vi ger stöd 
på ett bra sätt. Man kan alltid önska sig 
mer, bland annat när det gäller fler elevas-
sistenter och framförallt utbildade assis-
tenter. En assistent behöver mycket kun-
skap för att fungera på alla nivåer. Ofta 
plockar man tyvärr in någon utan vare sig 
erfarenhet eller utbildning och det ger in-
te maximal utdelning på satsade pengar. 
Det här är en jätteviktig fråga.

 
Gunilla Fagerholt efterlyser ”livskun-
skap” som ett skolämne i läroplanen, för 
att få möjlighet att arbeta med frågor om 
kamrater, sex, missbruk och andra livs-
frågor.

– För unga med funktionshinder kan 
det betyda extra mycket, eftersom andra 
ungdomar kan snappa upp mycket av 
detta på andra sätt än de som har till ex-
empel svår hörselnedsättning. Barn med 
neuropsykiatriska funktionshinder kan 
behöva diskutera frågorna på ett annat 
sätt än vad som sker i korridoren. Vi be-
höver skapa utrymme för de olika behov 
som finns.

Idag har knappast någon skola livskun-
skap på schemat. Desto vanligare är att 
skolan avverkar frågor om sex, samlevnad 
och alkohol på enstaka temadagar.

– Samtidigt vet vi att temadagar nästan 
inte har någon effekt alls för att förändra 
beteenden, säger Gunilla Fager holt.

– Vi vill ha livskunskap som ett skol-
ämne som återkommer hela tiden, ge-
nom alla skolåren.

Barn med neuropsykiatriska funk-
tionsnedsättningar ligger Gunilla Fager-
holt varmt om hjärtat.

– Det har varit mitt stora intresse ge-
nom åren, barnen som har funktions-
hinder som inte syns utanpå men som 
gör att de kan fara riktigt illa i skolan.

– Många gånger tar skolans planering 
inte hänsyn till de barn som inte kan 
jobba lika fritt som andra, men det är 
positivt att det nu växer fram olika sätt 
att stödja dessa elever bättre. Ofta har de 
goda möjligheter att klara skolan, om de 
får rätt förutsättningar från skolan.

Elever med neuropsykiatriska funk-
tionshinder är en grupp som ökar, 
man vet inte varför.

– Kanske har vi blivit bättre på 

köterskornas ordförande”Det måste stå i klartext vilka yrken som ska ingå i elevhälsan.”

”Tyvärr får vi räkna med att situationen förvärras.”

Fakta Gunilla Fagerholt

Ålder: 54 år.
Familj: Samma man sedan 
1976 och två söner, vuxna och 
utflugna.
Bor: I Södra Sandby.
Arbetar: Skolsköterska på 
Polhemskolan i Lund.
Fritid: Riksföreningen för 
skolsköterskor.
Okänd talang: Fuchsior och så 
gillar hon att skriva ”kluriga” 
texter.

Mer om Riksföreningen för 
skolsköterskor på 
www.skolskoterskor.se

# 2, 2009 FÖRÄLDRAKRAFT 37     

FK_0902_s35-42_finanskris_v05.in37   37FK_0902_s35-42_finanskris_v05.in37   37 09-03-07   01.42.4509-03-07   01.42.45



Finanskrisen hotar barnens hälsa

38 FÖRÄLDRAKRAFT # 2, 2009

att hitta dem eller så är det så att de 
faktiskt blir fler.

Många elever blir trötta av det moder-
na samhället, där man alltid är tillgänglig, 
sover för lite och lätt förlorar förmågan 
att hålla koncentration. Detta förklarar 
inte ökningen av elever med medfödda 
neuropsykiatriska funktionshinder, men 
symtomen är ofta desamma.

Nu känner Gunilla Fagerholt en oro 
för att stödet till elever med neuropsykiat-
riska funktionshinder dras ned, till följd 
av lågkonjunkturen.

– För gravt synskadade elever kan 
man inte ta bort assistenter men för barn 
inom neuropsykiatri finns risk att man 
kan få dela på en assistent eller förlorar 
annat stöd.

Syskon till barn med funktionshinder 
är en grupp som Gunilla Fagerholt vill 
lyfta fram.

– Det är något jag ofta har tänkt på se-
dan jag började arbeta på gymnasienivå 
för åtta år sedan. Många gånger är det 
först när man kommer till gymnasiet 
som man är mogen att prata om hur det 
är att vara syskon. Då kan man behöva 
stöd för att förstå varför man är ”den 
som har klarat sig” och inte har någon 
funktionsnedsättning.

Man kan behöva prata om hur job-
bigt det kan vara att ständigt ta hänsyn 
och förväntas agera på annat sätt än sina 
kompisar. Det är sådant man måste få 
lov att prata om, trots att det känns lite 
förbjudet att tycka att det är jobbigt att 
vara syskon.

Vad kan du göra som skolsköterska?
– Vi måste låta eleverna få möjlighet 

att prata av sig och stödja dem i att inte 
ha dåligt samvete. Det är en normal re-
aktion att man tycker det är jobbigt att 
vara syskon till någon med funktions-
nedsättning, särskilt i tonåren. Det här 
är egentligen inget nytt, men det varierar 
säkert mycket hur man tänker på och ar-
betar med det som skolsköterska. Vi har 
inget uttalat uppdrag att arbeta med det-
ta men det är något som jag har förstått 
kan vara ett stort bekymmer.

Som skolsköterska har Gunilla Fagerholt 
lärt sig att raka, tydliga frågor är det som 
fungerar bäst i samtalen med barn.

– Det är mycket bättre än att krångla 
till det och om man bara vågar fråga så får 
man oftast svar och positiva reaktioner.

Samtidigt finns elever som absolut in-
te vill prata och även det respekterar hon.

– Ibland kan det vara svårt att accepte-
ra att vissa elever faktiskt är nöjda med att 
dra sig undan och vara ensamma. Man 
ska vara så social i dagens samhälle, men 
vi får inte glömma att det finns många 
som inte har så stort behov av social kon-
takt utan vill vara lite för sig själva. Det är 
något vi behöver öva oss på att acceptera, 
samtidigt som vi har ett ansvar att fort-
sätta fråga för att inte missa de som verk-
ligen känner sig ensamma Det finns barn 
som inte pratar med någon i hela världen 
om sin ensamhet och det är en stor tragik, 
säger Gunilla Fagerholt.

För att få möjlighet att agera och pra-
ta om ensamhet, utfrysning och mob-
bing efterlyser hon ånyo ”livskunskap” 
som skolämne.

– Alla har ett jättestort ansvar att age-
ra och det kan man jobba med om man 
har livskunskap på schemat.

När Riksföreningen för skolsköter-
skorna i april samlas till kongress i Mal-
mö, med minst 500 deltagare, är ett nytt 
hot mer aktuellt än någonsin tidigare.

Internets intrång i vardagen och 
”Alexandramannens” och andra pedofi-
lers utnyttjande av barn och unga är ett 
område som betyder allt mer även för 
skolsköterskorna.

– Vi behöver mycket mer kunskap om 
hur barnen knyter kontakter via nätet 
och vi behöver också förstå vilken ena-
stående övertalningsförmåga som äldre 
män kan ha i dessa kontakter, säger 
Gunilla Fagerholt som lyfter fram en fö-
reläsning om Alexandramannen som ett 
viktigt inslag i kongressprogrammet.

Är detta frågor som ni skolsköter-
skor kommer att arbeta mer med i 
framtiden?

– Ja, det bör vi göra eftersom risker-
na är så uppenbara. Enbart Alexandra-
mannen hade kontakt med fler än 50 
flickor. När vi pratar med unga om vad 
de gör på sin fritid har vi börjat fråga 
mer om vad de gör vid datorn. Men 
skolan kan ta ett större ansvar för detta 
genom att lyfta upp problematiken ge-
nom att prata livskunskap. Barn som 
farit illa får lättare att prata om man 
öppet tar upp i skolan vad man kan bli 
utsatt för och hur man kan få hjälp om 
man är drabbad. Idag skäms man och 
vågar inte prata om det, det måste vi 
komma bort ifrån, säger Gunilla 
Fagerholt. ●

Fortsättning från föregående uppslag

”Vi måste stödja eleverna i att inte ha dåligt samvete.”

”Vi behöver mycket 
mer kunskap om 
hur barnen knyter 
kontakter via nätet.”

För mer information, kontakta oss via LoFric-linjen 020-98 85 85 eller lofric.sewww.lofric.se
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Jag bestämmer 
i mitt liv!

Personlig assistans sedan 1992 
för oss med nedsatt autonomi

Jag heter Kristina. För mig är det viktigt att få bestämma hur jag vill ha det i mitt 
liv. Mina personliga assistenter har lärt sig hur jag kommunicerar och när de är 
osäkra kan de alltid fråga min servicegarant, som jag själv valt. På så sätt kan 
jag känna mig säker på att jag får leva mitt liv på det sätt jag vill. Därför har jag 
valt att ha min personliga assistans genom JAG. I JAG får alla assistenter intro-
duktionsutbildning där de får lära sig det här. Det känns tryggt för mig.

Brukarkooperativet JAG Tel: 08-789 30 00   kooperativet@jag.se   www.jag.se
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vensk barn- och ung-
domshabilitering har 
svårt att hävda sig i kon-
kurrens med övrig vård.

– Den utveckling vi 
ser riskerar att drabba 

de barn och familjer vi möter inom ha-
biliteringen, säger Margareta Nilsson.

Föreningens Sveriges Habiliterings-
chefer ser som en av sina viktigaste upp-
gifter att utveckla kvaliteten inom barn- 
och ungdomshabiliteringarna runt om i 
landet.

– Vi vill att kvalitén ska vara hög och 
vi vill kunna erbjuda barn och ungdo-
mar och deras familjer bästa möjliga in-

satser. Därför behöver vi utveckla arbets-
metoderna gemensamt, säger Margareta 
Nilsson.

En mängd utvecklingsprojekt pågår på 
landets habiliteringar. Inför konferensen 
”livet.nu” i Växjö den 14-15 maj 2009 
har föreningen fått in inte mindre än 130 
olika utvecklingsprojekt som är på gång 
inom svensk barn- och ungdomshabili-
tering.

– Kvalitetskonferensen i Växjö är till 
för att uppmärksamma goda exempel 
och idéer, så att dessa utvecklingstankar 
kan få spridning över hela Sverige. Vi 
försöker få med så mycket som möjligt i 

seminarier och posterutställningar, sä-
ger Margareta Nilsson.

– Jag vet att det finns många fler pro-
jekt på gång som ännu inte är färdiga att 
rapportera, vilket säger en hel del om 
den aktivitet som finns.

Föreningen hoppas att mellan 500 
och 800 besökare ska komma till konfe-
rensen som i första hand vänder sig till 
alla medarbetare inom svensk barn- och 
ungdomshabilitering.

– Alla som arbetar inom vår verksam-
het och andra intresserade är välkomna 
och vi hoppas att så många som möjligt 
kommer. Förra gången var det strax un-
der 600 deltagare. Föreningen anordnar 
kvalitetskonferensen för att uppmärk-
samma goda idéer och för att stimulera 
till att tänka kritiskt och nytt, säger 
Margareta Nilsson. 

Bland föreläsningar och seminariepass 
kommer det att finnas mycket matnyttigt 
på temat Lust, Motivation och Kom-
munikation. Om ”Hjärnan mitt i habili-
teringen” kommer exempelvis professor 
Martin Ingvar att prata. På hemsidan 
www.kvalitetsdagar.se finns korta sam-
manfattningar, abstracts, av alla semina-
rier.

Finns det mycket nytänkande inom 
habiliteringsområdet?

– Det finns mycket tankar kring 
vad som har bäst effekt, stor nyfiken-

”Den utveckling vi 
ser drabbar barnen”
”Den stora faran är att statsbidragen för råd och 
stöd enligt LSS ska reduceras. Det vore mycket 
olyckligt”, säger Margareta Nilsson, ordförande för 
Föreningen Sveriges Habiliteringschefer.

S

Många habiliteringar har redan fått minskade budgetar. Och större besparingar hotar. Foto: Istock
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Vi behöver din hjälp…

RGD/RGH kansli

Svarspost
Kundnummer 2027562
708 00 Örebro

PORTO

BETALT

Skola

Adress

Telefon/mobil E-post

✄

❒ Ja tack! Jag vill att ni skickar inbjudan till mig.

❒ Jag har ingen elev just nu, men vill gärna ha fortlöpande information.

På vår skola finns det       elever med hörselnedsättning.

Namn

❒ Specialpedagog    ❒ SYV    ❒ Annat

Vi vet att det finns många  elever med hörselnedsättning som vi aldrig
når med vår information. Flera elever varje år ”hittar” oss först efter stora
bekymmer i sin gymnasieskola. Hjälp oss att sprida vår inbjudan så att
fler elever får tillfälle att besöka oss. Det är bra att veta vilka skolalternativ
 som finns innan man gör sitt gymnasieval. Besöket ger elever och föräldrar
möjlighet att bedöma vad som erbjuds för att uppnå en optimal skolmiljö.

Vid frågor kontakta Inger Sandelius, 019-21 67 05, inger.sandelius@orebro.se

Känner du till några elever som ska börja gymnasieskolan 2010 och
har en hörselnedsättning? Kanske kombinerat med en synnedsättning?

I Örebro finns Sveriges enda riksgymnasium för hörselskadade.
Riksgymnasiet för hörselskadade och Riksgymnasiet för döva i Örebro
har ca 450 elever. Ca 140 elever från landets grundskolor börjar varje
hösttermin på våra skolor. Vi erbjuder nära nog alla nationella program,
individuellt program och PRIV.

Varje år erbjuder vi elever med hörselnedsättning tillsammans med
föräldrar och personal att besöka oss. Vi presenterar vår verksamhet
och besöker våra fyra gymnasieskolor samt boende & fritid. Hela
besöksprogrammet ligger på vår hemsida www.orebro.riks.rgd-rgh.se
under rubriken ”Besök oss gärna”. Där kan du också välja att skriva
ut inbjudan samt information om ekonomisk ersättning vid besöken.

4 – 6 maj   Skol/miljöbesök för elever med hörselnedsättning

6 – 8 maj   Praktikbesök för elever med hörselnedsättning▼
▼
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het på nya insatser och sammantaget 
ett mycket stort intresse för att gran-

ska metoder och pröva nya sätt att arbeta 
på. Det finns alltid saker som behöver för-
bättras, säger Margareta Nilsson.

Är potentialen stor för förbättring-
ar?

– Vi kan aldrig slå oss till ro utan verk-
samheten behöver ständigt utvecklas. Vi 
måste ständigt sträva efter bästa möjliga 
insatser för barnen/ungdomarna och 
deras familjer.

Är skillnaderna stora mellan olika 
landstings habiliteringar?

– Det se ut på många olika sätt men vi 
har en samsyn kring innehållet i verk-
samheten.  Spontant skulle jag vilja säga 
att inriktningen är väldigt lika. Det är 
mycket större likheter än skillnader, sä-
ger Margareta Nilsson.

– Organisatoriskt kan det exempelvis 
vara olika modeller för styrning. Vissa 
landsting en egen politisk nämnd för 
habilitering i andra är verksamheten 
integrerad i sjukvården. I Skåne har vi 
även en samlad barn- och ungdomsha-
bilitering för hela länet medan man på 
andra ställen i landet har en gemensam 
verksamhet för barn- och vuxenhabili-
tering inom ett mindre geografiskt om-
råde. I Blekinge finns habilitering och 
rehabilitering inom samma verksam-
hetsområde.

– Samtidigt räcker inte resurserna all-
tid till och det finns alltid ett hot om att 
pengar ska dras in. Vi får kämpa hårt för 
de insatser som behövs.

Hur utvecklas resurserna för habi-
literingarna?

– Det rådande ekonomiska världs-
läget påverkar även landstingen och 
många har fått sämre ekonomi vilket på-
verkar vår verksamhet. I Region Skåne, 
där jag själv är verksamhetschef för 
Barn- och ungdomshabiliteringen, finns 
metoder som vi vill utveckla men som 
inte ryms i den verksamhet vi har idag.

– Vi måste alltid sträva efter att vara 
effektiva och att använda pengarna på 
bästa sätt. Samtidigt får vi hela tiden 
kunskap om nya metoder och ser att vi 
kan göra mer för fler barn och ungdo-
mar, säger Margareta Nilsson.

Nya metoder utvecklas alltså, oavsett 
hur det är med resurserna. Margareta 
Nilsson har många exempel på nya grepp. 
Ett exempel på Sverige gemensamma ut-
vecklingsprojekt är autismprogrammet 
som har tagit fram fakta om vilka meto-
der som är framgångsrika för små barn 
med autism.

– Så gott som he-
la Sverige jobbar nu 
efter de riktlinjerna, 
säger Margareta 
Nilsson.

Barn och ungdo-
mars övergång till 
vuxenlivet är ett an-
nat viktigt område 
inom vilket habili-
teringarna har tagit 
fram ett gemensamt 
program, för att visa 
hur man kan ge bäs-
ta möjliga stöd till 
unga och föräldrar.

Kvalitetsregister för habiliteringsinsat-
ser är ett annat aktuellt område.

– Det är något vi har börjat titta på 
tillsammans med Socialstyrelsen. Det är 
en jättestor fråga och väldigt intressant, 
säger Margareta Nilsson.

Redan idag finns vissa nationella kva-
litetsregister som berör habiliteringarna. 
Till exempelvis finns kvalitetsregistret 
CPUP, som är ett uppföljningsprogram 
för barn och ungdomar med cerebral 
pares.

Vidare finns ett regionalt samarbete 
mellan landstingen i Kalmar, Öster-
götland och Jönköping samt hälsouni-
versitetet i Linköping kring kvalitetsjäm-
förelser, ett projekt som kallas HEFa (se 

www.liu.se/hefa). Det handlar om en ge-
mensam hälso- och kvalitetsuppföljning 
i de tre landstingen som möjliggör jäm-
förelser av resultat för barn och ungdo-
mar med funktionsnedsättningar. Det 
handlar också om föräldrarnas upple-
velser av processen, hur habiliteringen 
tillgodoser de habiliteringsbehov barnet 
eller ungdomen har. 

– Vi pratar mycket om hur viktigt det 
är att den tid som barn och föräldrar läg-
ger på träning verkligen har den avsedda 
effekten. Framgångs faktorer är att insat-
serna ges i den miljö där barnen befinner 
sig så att träningen integreras i vardagsak-
tiviteterna, att  personer som finns i bar-
nets nätverk är med i upplägget av och i 
träningen och att det finns tydliga mål för 
det man gör, säger Margareta Nilsson.

Nytt är också att habiliteringarna i Sve-
rige söker samarbete med andra länder 
som Norge och Danmark.

– Som ordförande i föreningen har jag 
träffat mina motsvarigheter i Danmark 
och Norge för att se om vi kan samarbeta 

och driva utvecklingsfrågor över gränser-
na, säger Margareta Nilsson.

Prioriteringar är en av de svåra frå-
gorna inom vården, så också inom barn- 
och ungdomshabiliteringen.

– Prioriteringscentrum i Linköping 
har tagit fram en nationell modell för 
prioriteringar inom hälso- och sjuk-
vården och den är intressant. Några 
verksamheter har prövat att arbeta en-
ligt den. Särskilt spännande är att om 
vi kan koppla samman vårt arbete med 
evidensbaserad habilitering med prio-
riteringsmodellen, säger Margareta 
Nils son.

– Vare sig man vill det eller inte arbe-
tar man hela tiden med prioriteringar. 
Det går inte att göra allt samtidigt och 
man måste hela tiden prioritera. Det är 
viktigt att man ser vad som är bäst och 
mest betydelsefullt just nu för det enskil-
da barnet. Om man ska göra detta på ett 
systematiskt sätt för grupper av barn är 
den modell som prioriteringscentrum 
tagit fram bra att använda.

Prioriteringar blir allt vanligare i takt 
med att nya metoder kommer fram, sam-
tidigt som vården drabbas av besparingar. 
Många habiliteringar har redan fått mins-
kade budgetar. I Region Skåne har Barn- 
och ungdomshabiliteringens budget för 
2009 minskats med 3 miljoner utifrån en 
budgetram på cirka 170 miljoner kronor. 

Och större besparingar hotar.
– Den stora faran är att de statsbidrag 

som landstingen får för att ge råd och 
stöd enligt LSS ska reduceras, säger 
Margareta Nilsson. 

Råd och stöd ges inom ramen för habi-
litering och föreningen anser att en sänk-
ning av statsbidraget vore en mycket 
olycklig signal till landstingen att det in-
te bedöms prioriterat från statens sida 
att utveckla ett expertstöd för barn/unga 
/vuxna med svåra funktionshinder. 
Risken är att landstingen då inte kom-
mer att kompensera habiliteringarna för 
det sänkta statsbidraget vilket innebär 
en reducerad verksamhet.

– Vi behöver resurserna för att kunna 
bedriva bra habiliteringsinsatser som 
också omfattar råd och stöd, säger 
Margareta Nilsson.

Habiliteringen är en liten verksam-
het inom landstingens stora ansvar och 
det kan vara svårt att hävda sig i kon-
kurrensen med övrig hälso- och sjuk-
vård. ●

– Vi behöver 
utveckla arbets-
metoderna 
gemensamt, 
säger Margareta 
Nilsson.

”Vi behöver resurserna för att kunna bedriva bra habliteringsinsatser.”

Fortsättning från föregående uppslag

”Vi kan aldrig slå oss till ro”
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Mässan som får 
livet att fungera

Leva & 

Fungera 

Special

Hela familjen 
på jakt efter 
hjälpmedel /44

Christoffer Lindhe, en av Sveriges 
hetaste idrottare just nu, har tackat ja 
till att vara ambassadör på mässan /45

Varuhuset som 
ligger före sin 
tid /46

Hitta nyheterna i Göteborg ● Mässkarta och utställare

Företagen som 
har hjälpmedel 
för barn /48

Tre mammor 
med förlag /58

Foto: Leif R Jansson, Scanpix

Här får familjen 
vänner för livet /60
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onen John är en 12-årig 
kille som bor med mam-
ma, pappa och 16-åriga 
storasystern Jennifer i 
Västra Frölunda. Han är 
en aktiv kille som gillar 
att gå på bio för att se 

roliga filmer, lyssna på hårdrock eller an-
nan musik och att åka och bada på 
Amundön.

John går i årskurs 6 på Önneredsskolan 
och varannan vecka besöker han Bräcke 
Östergård på Hisingen, för att föräldrar-
na ska få avlastning. John har cerebral 
pares och dessutom epilepsi, vilket gör 
att han behöver hjälp av både familjen 
och personliga assistenter. 

Leva & Fungera-mässan i Göteborg är 
en högtidsstund för både familjen och as-
sistenterna. Under mässdagarna passar fa-
miljen på att träffa andra i liknande situa-

tion och samtidigt få koll på nya hjälpme-
del. Allt ifrån små rullstolar till sängar och 
lyfthjälpmedel är av intresse, men också 
mycket annat för exempelvis skola och fri-
tid.

Hela familjen
– Vi åker dit hela familjen. Även assisten-
terna kommer att gå runt på mässan, bå-
de tillsammans med John och på egen 
hand. Johns storasyster Jennifer är också 
intresserad och vill gärna se vad som 
finns och träffa andra. Hon hjälper till 
jättemycket här hemma och är väldigt 
mån om sin bror även om hon förstås 
också har ett eget liv, berättar pappa 
Jonny Ottosson.

Mamma Susanne Ottosson Rösmark 
är aktiv i RBU:s Göteborgs före ning och 
även Jonny rycker ibland in för att hjälpa 
till med föreningens arbete.

– Jag hoppas 
att RBU också 
ställer ut, säger 
Jon ny som gär-
na vill vara på 
plats på mässan 
under alla tre 
dagarna.

Leva & 
Fungera anord-
nas på Svenska 
Mäs san vartan-
nat år och se-
nast besöktes 
den av över 
12 000 personer, 
vilket gör den 
till den största 

mässan i sitt slag i Sverige. Då fanns cir-
ka 200 utställare på plats och utbudet av 
hjälpmedel och olika tjänster var 
enormt.

Men ändå inte alltför stort. Jonny 
Ottosson har idéer om utställare som ty-
värr ofta lyser med sin frånvaro.

– Kanske borde fler försäkringsbolag 
vara representerade på mässan och be-
rätta vad som gäller ifråga om barnför-
säkringar. Även Försäkringskassan skul-
le kunna vara på plats, det är många som 
inte kan reglerna, säger Jonny.

Att gå runt på mässgolvet och få en 
överblick av utbudet av hjälpmedel och 
tjänster inom assistans med mera är vär-
defullt för familjen.

– Även om vi redan har bra hjälpme-
del och bra assistansbolag så är det alltid 
intressant att titta runt, säger Jonny.

Något akut behov av nya hjälpmedel 
har familjen inte, men efter lite funde-
rande kommer Jonny på att han faktiskt 
är nyfiken på att leta upp en ny madrass 
som är mer praktisk och lättskött än den 
madrass sonen har idag.

– Jag vill gärna se vad det finns för ut-
bud och få information om vad man kan 
få som hjälpmedel. John har en ganska 
bra Tempurmadrass idag men jag tror 
att det kan finnas en hel del att se på 
mässan.

Även på rullstolsfronten kan nyheter 
vara av intresse. John fick ny rulle för ett 
och ett halvt år sedan, och den sitter han 
fortfarande bra i, men om något halvår 
kan ett byte bli aktuellt. Och då är det 
viktigt att vara förberedd och ha koll på 
nya modeller. ●

Att hela familjen följs åt till Leva Fungera är en 
självklarhet för John, storasyster Jennifer, pappa Jonny och mamma Susanne.

Att få träffa andra per-
soner i samma situation 
och knyta nya kontakter 
står högt på önskelistan 
för familjen Ottosson 
inför årets upplaga av 
mässan Leva & Fungera 
i Göteborg i april. Men 
också att få koll på nya 
hjälpmedel – alltifrån 
rullstolar till sängar och 
lyfthjälpmedel.

Hela familjen jagar hjälpmedel på mässan

S

Hur ensam får man vara?
Personliga assistenter jobbar nära sin 
brukare, men är ofta ensam i sin yrkes-
roll. Tunga lyft, psykiska problem och 
svåra beslut ska ingen behöva möta 
ensam. Kom till Kommunals monter 
C02:42 och diskutera ensamarbete 
och andra arbetsvillkor för personliga 
assistenter. 

www.kommunal.se
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Simmaren Christoffer Lindhe är ett 
eftertraktat varumärke efter fram-
gångarna i Paralympics. Mässan Leva 
& Fungera använder honom som 
ambassadör och dragplåster.

Idrotts-Sveriges kanske hetaste affisch-
namn kommer att ha ett framförande 
under första mässdagen. 

– Det ska bli jättekul att ställa upp 
som ambassadör på Leva & Fungera, 
kommenterar han sitt uppdrag. 

Mässan blir samtidigt ett tillfälle för 
Christoffer Lindhe att ytterligare vänja 
sig vid att stå i rampljuset.

– Han är så cool och inser att han kan 
motivera och vara en förebild. Mässan 
blir ett bra tillfälle för honom vänja sig 
vid att tala inför folk. Första dagen har vi 
en konferens om tillgänglighet. Där kom-
mer han att ha en presentation om hur 
vardagen kan att se ut, säger Maria Nils-
son, som är ansvarig för mässan. 

Varför valde ni just Christoffer 
Lindhe som ambassadör?

– Av helt uppenbara skäl, därför att 
han är som han är och har den historia 
han har. Dessutom kommer både han 

och jag från Ulricehamn och jag minns 
hans pappa från skolan. Det är som om 
man kände varandra, men först och 
främst har vi förstås valt honom därför 
att han är han, säger Maria Larsson. 

Att Christoffer Lindhe dessutom är 
med i Team Frösunda gör honom inte 
mindre lämplig som ambassadör. Även 
Anders Olsson, från samma team, är am-
bassadör för mässan.  

Den som går in på Leva & Fungeras 
hemsida möts av en film om och med 
Christoffer Lindhe i vilken han berättar 

om sig själv, om tågolyckan som föränd-
rade hans liv och om sitt idrottande. 

Säkrare på sig själv
Christoffer Lindhe berättar att han på 
senare tid blivit säkrare på sig själv, men 
värjer sig för slutsatsen att olyckan skulle 
ha format honom som person.

– Jag är samma person som förut, se-
dan kanske jag har ändrat vissa beteen-
den, men det är ju en del av mognadsfa-
sen, säger han. ●

Christoffer Lindhe en av talarna 

Christoffer Lindhe, numera även ambassadör. Foto: Claro Cortes IV, Scanpix

På Socialstyrelsens webbplats finns en databas med 
omfattande information om nästan 250 ovanliga
diagnoser. Här kan du bland annat läsa om symtom, 
diagnostik, behandling och pågående forskning.

Informationscentrum för ovanliga diagnoser vid 
Göteborgs universitet ansvarar för textproduktion 
och uppdatering av databasen. Vi svarar även på 
frågor och hjälper till med informationssökning. 
Kontakta oss gärna.
tel 031-786 55 90
e-post ovanligadiagnoser@gu.se

www.socialstyrelsen.se/ovanligadiagnoser

I N F O R M A T I O N S C E N T R U M  F Ö R  O V A N L I G A  D I A G N O S E R
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ara ett hundratal perso-
ner utnyttjade möjlighe-
ten till fritt val av hjälp-
medel i de tre försöks-
landstingen Krono berg, 
Sörmland och Stockholm 

under 2008. Trots den blygsamma starten 
har Hjälpmedels teknik Syd i Lomma re-
dan bra fart i varuhuset som öppnade i 
oktober förra året.

– Jag är övertygad om att vi inom några 
år har valfrihet på de flesta hjälpmedel. 
Trenden går bara åt ett håll, mot ökad val-
frihet. Brukarna vill inte vara inträngda i 
ett hörn, säger Annette Persson-Hall, mark-
nadsansvarig på Hjälpmedelsteknik Syd.

I och med öppnandet av det nya 
hjälpmedelsvaruhuset ligger företaget 
långt framme i utvecklingen. Man har 
också specialutvecklade datorprogram 
för hantering av service och underhåll. 
Verksamheten är rustad för att hantera 
en marknad där utbudet kan bli mycket 
större än idag.

Det kan tyckas märkligt att ett Mal mö-

företag tagit ledningen som återförsälja-
re  av hjälpmedel. Det är ju inte i Skåne 
utan i andra delar av landet som försö-
ken med valfrihet nu pågår. Förklaringen 
är att Hjälpmedelsteknik Syd sedan länge 
har en omfattande fast utställning och 
en årlig hjälpmedelsmässa i kombina-
tion med en stor serviceverksamhet.

Ökat intresse
Försöken med Fritt Val i Kronoberg, 
Sörm land och Stockholm har resulterat i 
ett ökat intresse för varuhuset i Lomma.

– Vi har redan fått besök av personer 
från Kronoberg som haft med sig rekvi-
sitioner för att handla hjälpmedel, berät-
tar Annette Persson-Hall.

Erfarenheterna av detta är goda och 
alla tjänar på nyordningen:

– Om hjälpmedlet är billigare än vad 
det får kosta enligt rekvisitionen faktu-
rerar vi det lägre beloppet. Om brukaren 
vill köpa något dyrare så kan han lägga 
till ur egen ficka, berättar Annette.

Hjälpmedelsteknik Syd känner starkt 
stöd från ansvariga inom de olika försöks-
verksamheterna med Fritt Val.

– De har gett oss glada tillrop och tyck-
er att vi ligger helrätt som satsar på varu-
huset. Skåne-regionens habiliterings- och 
hjälpmedelsförvaltning tycker också att 
det är bra, säger Annette Persson-Hall.

Hon ser inga oöverstigliga problem 
med valfrihet för brukarna. Men visst 
finns fallgropar:

– Det vi är lite oroliga för är att det ska 
komma lycksökare på marknaden, som 
smäller iväg billiga skotrar och sedan in-
te lämnar någon service. Skräcken är en 
marknad där man köper hjälpmedel på 
Blocket eller Lidl. Visst kan vi ge service 
även på det som är köpt i sådana kanaler 
men då måste man ha tur om man ska få 
tag i reservdelar.

Hjälpmedelsvaruhuset öppnade den 
1 oktober 2008 trots att ägarna räknar 
med att det kan dröja flera år innan val-
frihet införs i större skala.

– Det är en långsiktig sastsning som vi 

Rusning till 
ett varuhus
i framkant  

Hjälpmedelsteknik Syd har bra fart i varuhuset 
trots att blott ett hundratal personer använt sig 
av möjligheten till fritt val av hjälpmedel.

B
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har vågat göra eftersom vi har en stor ser-
viceverksamhet mot kommuner och 
lands ting. Vår egen årliga mässa har ock-
så haft betydelse. Många har frågat oss 
varför vi inte kan göra det möjligt för folk 
att komma och titta på hjälpmedel när 
som helst, säger Annette Persson-Hall.

Uppemot 25 besökare 
Nu ökar intresset hela tiden för varuhu-
set, oavsett om man mäter i antal besö-
kare eller försäljningssiffror.

– Idag kan vi ha 10-25 personer på be-
sök per dag. Många kommer för att se vad 
vi har även om de inte planerar att köpa 
något just nu. Några är på jakt efter något 
till sina föräldrar. Andra kommer på stu-
diebesök från utbildningar och organisa-
tioner, säger Annette Pers son-Hall.

Även om Hjälpmedelsteknik Syd har 
en grundmurat positiv syn har de även 
en del kritiska synpunkter.

– När jag var på ett möte om Fritt Val i 
höstas tyckte jag att många leverantörer 
var negativt inställda och varför de är det 
har vi diskuterat mycket här på jobbet. 
Har de inte sett vad som ligger i pipeline? 
Jag tror inte det går att bromsa utveckling-
en och även leverantörerna borde vara 
positiva till att få vara med när tåget går.

Utvecklingen går fort nu, tycker 
Annette Persson-Hall, även om hon be-
dömer att det kommer att ta några år inn-
an valfriheten blivit en realitet för många.

– Kvarnarna mal långsamt men tiden 
går fort, konstaterar Annette Persson-
Hall. ●

Glada miner när Hjälpmedelsteknik Syd 
i höstas öppnade sitt 1500 kvadratmeter 
stora varuhus. 

”Skräcken är en mark-
nad där man köper 
hjälpmedel på Blocket 
eller Lidl.”

Hjälpmedelsteknik grundades för 
snart tio år sedan och har främst 
arbetat med service och under-
håll åt landsting och kommuner. 
Idag har företaget 17 anställda. 
Företagets webbsajt finns på 
www.hjalpmedelsteknik.se

Med tio års erfarenhet
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På följande sidor 
kan du läsa om 
nya produkter 
från ett antal av 
de företag som 
ställer ut på Leva 
Fungera. Spacemaker

Spacemaker planerar att visa 
den nya cykeln Fun2Go från 
tillverkaren Van Raam, 
berättar Jonas Permevik. 
Cykeln är utrustad med 
elektrisk motor till framhju-
let, har två sitsar bredvid 
varandra med individuellt 
ställbara stolar och saknar 
insteg. Fun2Go kan testas i 
Spacemakers monter.

Företaget säljer även 
rullstolscykeln Velo-Plus 2 
som har flak för rullstol. 
Flaket tippas med en enkel 
knapptryckning och rullsto-
len sitter fast med tre olika 

fästanord-
ningar. Även 
säkerhetsbäl-
te finns.

Spacemaker kommer även 
visa upp några olika ståstöd. 
Ministöd för barn, ett mobilt 
ståstöd som ofta används vid 
arbete och ett kombistöd 
med fyra hjul.

www.spacemaker.se

Skeppshult
Skeppshult visar upp sitt 
utbud av trehjuliga cyklar 
som passar för barn från tre 

års ålder in i vuxenlivet. 
Skeppshult har tillbehör för 
olika funktionsnedsättningar 
och dessa tillbehör kan flyttas 
med när man byter till en 
större cykel, berättar 
Magdalena Öhlander.

Här är några företag som satsar på barnhjälpmedel  

Cykeln Fun2go har en 
motor på framhjulet.

Golvsänkt Chevrolet Uplander -09

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

www.permobil.se

Elrullstolar • Bilanpassning • Kommunikationshjälpmedel

På plats
■ Föräldrakraft är på 
plats på Leva Fungera den 
21-23 april 2009.
■ Leva Fungera 2009 
väntas ha cirka 200 
utställare och minst lika 
många besökare som 
förra gången, det vill säga 
minst 12000 personer.

Mer information om 
Leva Fungera finns på 
mässans webbsajt www.
levafungera.se

Skeppshult har tillbehör 
som kan följa ägaren 
när cykeln byts ut.
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Move & Walk
I Move & Walks monter på 
Leva & Fungera får man veta 
allt om företagets tränings-
metod men man kan även få 
veta mer om Move & Walks 
nystartade fristående särskola 
i Göteborg. 

Skolan startades i augusti 
2008 och har Move & Walks 
träningsmetod som grund. 
Eszter Horváth Tóthné, 
grundare till Move & Walk-
metoden, berättar att skolan 
har haft många besökare.

Move & Walk startades år 
1997 i Nässjö men finns idag 
även i Stockholm och 
Göteborg. Verksamheten 
bygger på den ungerska 
konduktiva pedagogiken, 
den så kallade Petö-metoden, 
som anpassats till svensk 
hälso- och sjukvård genom 
vidareutveckling.

Genom mångårig erfaren-
het har Move & Walk nu 
blivit experter inom området 
neurologiska skador.

www.movewalk.se

Här kan du lära känna Move & Walks metoder och nya skola.

I Camp Scandinavias 
monter på Leva & Fungera 
visas bland annat produkten 
Swash.

Förkortningen Swash 
står för Standing, Walking 
And Sitting Hip Orthosis 
och det är en höftortos som 
ger höftstabilisering och ett 
bättre sittande. Den är 
lämplig för mindre barn och 
ungdomar med såväl 
lindriga som svåra skador.

Produkten finns i två 
olika modeller för olika 
behov, Classic med extra 
stabilitet och bålsupport 
och Low profile II som vilar 
på bäckenet och har 
kraftigare benstag.

Camp Scandinavia visar 
även sin ortossko 
KeepingPace för barn och 
ungdom. Skon som har en 
lång öppning vilket gör den 
enkel att ta på samtidigt 
som volymen lätt kan 

justeras med tre uttagbara 
sulor.

Camp Scandinavia är ett 
familjeföretag som startade 
1954,  och finns i 
Helsingborg.

www.campscandinavia.se

Camp Scandinavia

Stabilare med Swash.

Kimba
för barnets bästa!
Kimba möjliggör allt från aktivt sittande till liggande. 
Den har en snygg design med bra funktion och kom-
fort för barn med såväl lätta som svåra sittproblem. 
Ett stort tillbehörsprogram till Kimba-sitsen omfattar 
olika stöd med många justeringsmöjligheter. Otto 
Bocks hjälpmedel är fullt anpassningsbara för bästa 
funktion och komfort. Kvalitet för livet!

ottobock.se

Otto Bock Scandinavia AB • Norrköping • tel. 011-280600
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MyTobii P10 gör det möjligt att 
kommunicera med ögonen.

Efter akut syrebrist dödförklarades Astrid Lorenzen vid 
födseln. Men hon besegrade döden, kom tillbaka till livet 
och är i dag nio år. Priset som Astrid Lorenzen fick betala 
för den sällsynta komplikationen vid förlossningen är att 
hon lever med en grav CP-skada. 
Hon kan inte göra sig förstådd genom eget tal. 
De första åtta åren av sitt liv kommunicerade Astrid 
med kroppsspråk och genom att peka på bilder i en 
specialanpassad bok. 

Sedan december 2007 använder hon MyTobii P10 för att 
kommunicera med sin omgivning.

– Det första jag skrev var ”Jag heter Astrid”. Jag blev glad 
över att kunna säga det med min nya röst, berättar Astrid. 

Läs mer om Astrid och ögonstyrning på www.tobii.com
eller besök vår monter B05:56 på Leva & Fungera.

Ögonstyrd kommunikation
för ökad frihet och självständighet

MyTobii P10

www.tobii.com
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Vid årsskiftet knoppades 
Accessum av från Västerås 
Stad och nu erbjuder det nya 
företaget hjälp och rådgiv-
ning kring bland annat 
tillgänglighet. På Leva & 
Fungera ska företaget 

informera om sitt tillgänglig-
hetsarbete och erbjuda sina 
tjänster.

Accessums viktigaste 
produkt just nu är ”Hotell 
Intill” som är en lösning för 
inventering av tillgänglighet 

för personer med funktions-
nedsättning. Hotell Intill är 
en webbaserad produkt som 
gör det möjligt att skapa 
samarbetsplatser för lagring 
och delning av information. 
Med Hotell Intill kan man 
inventera tillgängligheten ute 
på fält med datorer som är 
uppkopplade på internet. 
Därmed ska genomförandet 
bli snabbare. I lösningen 
ingår formulär, både 
Accessums egna och baserade 
på mallar från Boverket och 
Handisam.

Accessum anordnar även 
kurser om lagstiftning som 
berör tillgänglighet.

Johan Winder berättar att 
personalen till största delen 
består av personer med 
fysiska funktionsnedsättning-
ar. På Accessum är det en 
merit att ha en funktionsned-
sättning.

www.accessum.se och 
www.intill.nu

Företaget som 
skapar både jobb 
och tillgänglighet
Accessum är Västerås-
företaget som nu vill 
starta filialer på fler orter.

– Det är viktigt för oss 
att bidra till att fler 
personer med funktions-
nedsättning får arbete 
och att tillgängligheten i 
samhället ökar, säger 
Johan Winder på 
Accessum. 

Vilket bemötande får 
ert arbete?

– Attityden från 
politiker och kommunala 
tjänstemän är väldigt 
positiv, säger Winder. 
Däremot finns från de 
som planerar och ritar 
nybyggnation en tro att 
de behärskar det här med 
tillgänglighet, vilket inte 
stämmer. 

Läsa hela artikeln på 
www.foraldrakraft.se

Accessum kollar upp tillgänglighet

Under mässa
21-23

Förskola o
samt Fritids Br

present
mer om s

Du träffar oss 

Handifon ger stöd vid planering och 
genomförande av aktiviteter, visualiserar 
tid och kan ge påminnelser i form av 
vibrationer med eller utan ljud.

Den har en förenklad telefon- och 
SMS-funktion med krisplan för ökad 
trygghet.
 Välkommen till utställningen Leva
och Fungera. Monter B01:20

Tel: 08-594 694 00
www.gewa.se

VI GÖR DET 
MÖJLIGT!

tel: 0650-54 15 52,   www.a-assistans.com

VI GÖR DET 
MÖJLIGT!

IfA-godkänd
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Cema Medical AB från 
Västerhaninge kommer till 
Leva & Fun gera med sin 
tioårsjubilerande produkt 
Kalmartrampen.

Kalmartrampen är ett 
väl utprovat hjälpmedel 
som dagligen används av 
tusentals människor på 
rehabkliniker, sjukgym-
nastikavdelningar, 
dagcenter och sjukhem.

Att träna med 

Kalmartrampen påverkar 
bland annat blodcirkula-
tion och ämnesomsätt-
ning. Cyklingen hjälper 
till att lösa upp och 
minska muskelspasticitet 
och den har förebyggande 
effekter vad gäller risker 
för bland annat blod-
propp.

www.cemamedical.se/
index.do

Cema Medical

Kalmartrampen firar 10 år

Kom in och hämta 
146-sidig katalog!

1500 m2
varuhus med enbart 

hjälpmedel

Tenngatan 2 i Lomma
Öppettider:  Måndag–Fredag 9.00–17.00  

040-41 07 80, www.hjalpmedelsvaruhuset.se

E6/E20

Helsingborg

Lomma

Statoil

Lidl

Malmö

Lund
Du hittar oss 

i Lomma!

Sol och bad
Med förflyttningar i lyftselen, 
Lätta Lyft, sitter kläderna på 
plats. Ömma leder och svaga 
muskler utsätts inte för tryck.

Med badselen blir lyften i och 
ur vattnet säkrare. Standard-
selen underlättar lyft i massor 
av olika situationer. Den kan 
också vara bra vid brand.

Se våra nyheter i Göteborg 
Leva & Fungera, 21-23 april,
monter B06:22. Välkomna!

Svart på Vitt
0302-46840

www.lattalyft.se

Vi har barnasinnet kvar !
På Leva & Fungera presenterar vi en ny 
serie real-stolar för barn och tonåringar ! 

real 9300/9400 el plus byggs efter 
barnets egna behov. Stolen är utrustad 
med ett litet och smidigt plus-stativ.  Du 
kan välja ergomedic plus sittsystem samt 
en stor mängd funktionella tillval och 
tillbehör. 

Välkommen till vår monter C04:32 !

E-post info@mercado.se
Internet www.mercado.se
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Jeltec AB
Företaget Jeltec från 
Norrköping har byggt höj- 
och sänkbara bord för vuxna 
i mer än 20 år, men har nu 
märkt att efterfrågan bland 
barn och ungdomar ökar. 
Därför satsar man mer på 
produkter med spännande 
färger och former.

Med till Leva & Fungera 
kommer bordet Paletten 
Mini som är ett elektriskt 

höj- och sänkbart lek- och 
arbetsbord som numera 
finns i fyra färger, blå, gul, 
grön och röd. Bordet har en 
lägsta höjd på 54 cm och en 
högsta höjd på 74 cm. 
Arbetsskivan är njurformad 
och belagd med högtrycksla-
minat på plywoodkärna.

Ett annat bord som 
kommer att få ett mer 
färgglatt utförande är bordet 
Elit Mini. Det är höj- och 
sänkbart och har en vink-
lingsbar skiva. Skivan som är 
i björklaminat mäter 80x60 
cm. Bordet har även en 
öppen förvaringslåda som 
kan monteras på höger eller 
vänster sida.

Föräldrakraft har pratat 
med Peter Gullberg som 
lovar att en färgglad monter 
ska möta besökarna.

www.jeltec.se

Bima Plastteknik
Bima Plastteknik kommer till 
Leva & Fungera med dynor 
till bland annat rullstolar.

Inga-Lill Nilsson på Bima 
berättar att företaget 
planerar att visa den nya 
dynan Bima basic recond. 
Det är en helt vattentät dyna 
som därför enkelt kan 
tvättas utan att förstöras. 
Ytskiktets fogar är helsvetsa-
de för att inte släppa igenom 

någon form av 
vätska.

Dynan 
anpassar sig efter 
varje individ 
men påverkas 
inte av tempera-
turväxlingar. 
Dynan är även 
försedd med 
bärhandtag fram.

Bima ska 
även ta med sin 

allra senaste dyna, men den 
saknar ännu namn och 
Föräldrakraft får just nu inte 
veta mycket mer än att det är 
en tryckfördelande dyna som 
är helt inkontinensskyddad.

Bima Plastteknik finns i 
Träslövsläge och det finns 
mer information om övriga 
produkter på företagets 
webbsajt.

www.bimaplastteknik.se

Bordet Elit Mini 
Dynan Bima basic recond

Autoadapt från Stenkullen, 
strax utanför Göteborg, visar 
upp en rullstolsanpassad 
version av VW Caddy Maxi 
Life på Leva & Fungera. 
Golvsänk ningen kan göras 
både på nya och begagnade 
bilar och gör det enkelt att 
köra in med rullstol genom 
bilens bakre dörröppning.

De nya golvsänkta bilarna 
är lite längre och gör det 
möjligt att ha fyra personer 
sittande.

Autoadapt kommer även 
att visa upp ett depositione-
ringsbälte där syftet är att 
stabilisera barnet i stolen. 

www.autoadapt.se

EO-Funktion kommer till 
Leva & Fungera med den 
norska uppfinningen 
Innowalk, ett 
motordrivet 
hjälpmedel för 
de som har 
liten eller ingen 
möjlighet att 
röra sig utan 
hjälp.

Innowalk 
kan ställas in 
individuellt 
utifrån bruka-
rens styrka, 
rörelsemönster, 
ålder och 
funktionsnivå. 
Fördelarna är att 
den ger en jämn och korrige-
rad gångrörelse, kan använ-
das både i sittande och, med 
motorassisterad uppresning, 
upp till ett korrigerat stående 
eller gående. Den kan 

ut rus tas med bord, nackstöd 
och många andra skräddar-
sydda tillbehör.

EO-Funktion 
kommer även att 
visa upp den 
något äldre NF-
Walker som är 
utvecklad för 
barn som inte 
kan gå och stå 
utan hjälp. Den 
har visat sig 
effektiv och givit 
goda resultat för 
barn med CP, 
MMC, muskel-
sjukdomar, 
etcetera. 
Kontinuerlig 

användning kan bidra till att 
minska spasticitet, motverka 
kontrakturer och ge ökad 
bentäthet. 

www.eofunktion.se

Durewall Institutet ställer ut 
utan att ha någon fysisk 
produkt att visa upp.

Kurt Durewall utgick från 
den urgamla japanska 
självförsvarskonsten jiujitsu 
och utvecklade modern 
arbetsmetodik för bland 
annat vård och omsorg när 

han grundade företaget. 
Redan på 60-talet kom 
sjukvårdspersonal till 
Durewalls jiujitsuträning.

Durewallmetoden vänder 
sig till bland andra personli-
ga assistenter och är en 
förflyttningsteknik som är 
funktionsbevarande och 

mycket mer än bara ergono-
mi.

För att lyckas med 
konsten att stödja och hjälpa 
en person krävs det omtan-
ke, empati och ett etiskt 
tänkande. 

www.durewall.se

Autoadapt

Den unika sitsen ”Tilda” är en av de produkter som visas.

EO-Funktion

Innowalk.

Durewall Institutet
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Friheten att cykla
Rörelsefrihet, oberoende och ett lyckorus när man känner vinden i håret. Med våra trehjulingar för barn är det möjligt 
för många fler. 

Våra trehjuliga cyklar finns i tre olika storlekar, fem olika modeller samt 36 olika kombinationer. Välj bland olika växel-
alternativ, modeller och färger. Utrusta din cykel med tillbehör för att underlätta olika funktionsnedsättningar. 
För barn, tonåringar och vuxna tillverkar vi våra cyklar i Småland med samma kvalité som våra tvåhjuliga cyklar.

Träffa oss på mässan Leva och Fungera, monter C03:42, i Göteborg den 21-23 April
där vi kommer att visa hela vårt program av trehjuliga cyklar och tillbehör.

16" Mini 20" 24" Comfort

16" Standard

Cykelglädje

Beställ vår produktkatalog på www.skeppshult.se eller på telefon 0371-368 00

www.skeppshult.se
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Utställarna på 
Leva & Fungera
Utställarförteckning, aktuell 3 mars 2009. 
Reservation för ändringar efter presslägg-
ning.

UTSTÄLLARE MONTERNUMMER

A-Assistans Placering saknas

www.a-assistans.com

Aakesson.Form  D03:10
Accessum ek för B07:01
Ackumulator & Batteri Teknik C01:49
Ackurat Industriplast  C01:25
Aiolos Medical  B01:21
Allégårdens Pensionärsförening B09:26

Anatomic Sitt i Norrköping AB 

B01:01

Välkommen till vår monter på Leva & 
Fungera där vi kommer att presentera 
årets många nyheter. Vi ser fram emot 
att få dela dessa dagar med Er! Vi ses i 
monter 01:01 & 01:12. Välkomna!

Anpassarna Gunnérius  B01:02
Arbetsförmedlingen A- & R-torget
Argolis  C04:29
ArjoHuntleigh C03:22
Armbike C04:23
Assistans B02:27

Assistansia AB C03:30

Vi arbetar sedan 2000 med Personlig 
assistans. Kundernas önskemål styr vårt 
arbete när det gäller valfrihet, juridisk 
hjälp, närhet, trygghet och service. Sve-
riges ledande privata assistansanordnare 
med verksamhet över hela landet.

Athena Nordic  C05:20
Attendo LSS B01:29

Autoadapt AB C02:02

Vi erbjuder innovativa, säkerhetstestade 
lösningar för att komma i och ur din bil 

C

D

Entré 5

Incontro

Hotel
Gothia
Towers

Service
CenterCafé

Konferenssal

Bazar
E3 Utb

Rekry

Tillgänglighets-
miljöer

B01:01

B01:12
B02:12

C01:42

C05:34

C05:42

B04:19

B01:41

C02:02 C04:02

C05:02

B00:01

C01:33

C05:22

C01:49

C01:41

C00:05

C03:02

C03:12

C03:20

C03:42

C03:30

B03:40

C01:02C01:01

C02:12

C02:20

C04:40

C02:42

C05:30

C04:30

C01:12

C03:41

C02:32

C02:40

C01:23

C04:52C03:52

C05:50

C04:22

B01:10

B02:31

B00:07C00:09

C01:32

C01:50

D02:06

B01:22

B03:51

B02:19

C05:26

C03:32

C03:22

C05:20

B01:02

B02:32

B01:20

D02:02

B02:30

B00:0

C02:21

C01:20

B03:39

C04:12

C00:11

C03:11

C05:04

C02:52

C04:42

D03:16

B00:11

B03:52

B02:18

C00:01

B03:42

D03:01

C02:29

C01:30

C04:41

B01:50

C03:19

D03:03

C04:29

D03:10

D02:16

C01:25

C02:19

B01:21

C04:50

C01:22

B03:41B01:44

C01:09

C05:29

B03:32

B02:52

B02:06

C04:32

B01:29

B02:49C05:49

D03:02

D03:15D03:11

D02:10

D04:15

B02:50
C04:49

B02:23

B02:02

B03:09

B03:01

B03:06

B03:02

B01:26

C02:50

B03:60

B03:61

C01:52

B01:48

B02:42

C02:22

B02:21

B03:59

B01:23 B02:25

D01:01

B02:27

C04:23

C03:39

B01:40

B01:25

B02:09

D02:04 D02:08 D02:12

D03:09D03:07D03:05

D03:04 D03:06 D03:08 D03:12

D04:11D04:09D04:07D04:03D04:01D04:05

D01:07

D01:15

D01:39

D06:02

D06:04

D06:10

D02:05D02:01 D02:11

B01:28

B01:32

B02:41

B07:62

B02:22 B04:21

B04:11

B03:31

U05:29

så som Turny, Turnout och Carony. Läs 
mer om hur vi kan underlätta din vardag 
på www.autoadapt.se

BEST Teleprodukter C03:19
Bewa Intraf Fordonsteknik B02:50
Bima Plastteknik  B05:20

Bräcke Diakoni C01:50

Bräcke Diakoni. Konduktiv pedagogik 

för barn och vuxna. Vi erbjuder För-
skola, Fritids och TräningsCenter. Besök 
vår monter C01:50 så berättar vi mer. 
Vi håller föredrag den 22/4, kl 15.00. 

Busck & Co B00:07
Camp Scandinavia C04:52
Care Of Sweden B02:12
Careof Utbildning B03:59
Caresia C05:22
Cema Medical Förvaltning B01:25

Centrum för lättläst  C04:30

Lättläst är en demokratisk fråga. 
Centrum för lättläst arbetar för att 
alla människor ska få rätt till nyheter, 
information och litteratur utifrån sina 
egna förutsättningar.
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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

Clinica Vintersol B01:22
Comfort System Scandinavia  C02:32
Compassen B09:40
Coompanion Göteborg B01:48

Dalheimers hus B07:49

Dalheimers hus – kunskaps & rehabi-
literingscenter. Byggt och anpassat för 
skiftande funktionhinder. Vi erbjuder re-
habilitering, tryggt hotellboende, friskvård, 
föreläsningar, konferenser och kultur. 
www.goteborg.se/dalheimershus 

DHR  Placering saknas
Decon Wheel C01:42
Design-A Yrkeskläder B04:10
DJO Nordic D02:06

Dooman Teknik B03:40
Doro C04:50
Elsi Technologies C00:11

Enigma Education B03:41

www.enigmaeducation.se

EO-Funktion AB C05:34

Skapad för rörelse, detta enkla antagande är 
grunden till allt EO-Funktion gör. Vi är idag 
verksamma i 13 länder där vi bidrar till att 
skapa möjligheter till rörelse för dem som 
har det allra svårast!

Restaurang Eden

B

EatEat
&

Go

Leva & Fungera
21 - 23 apr 2009

Fö
re
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ng
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r

Ej lämpligt för montrar. Uppstickande bultar i golv

Utbildning & 
Rekryteringstorg

Leva Scen & Bar

Stora Scenen

Föreningsmontrar

B05:20

B04:10

B04:19

B06:30

B04:52

B03:40

B06:22

B05:22

B00:09 B00:19

B03:52

B04:50

B04:34

B05:01

B07:29

B09:31

B04:42

B05:41

B03:42

B05:31

B04:22 B05:21

B06:41

B07:01

B05:11

B04:32

B05:46B04:46

B07:22

B06:12

B05:12

B09:32

B09:34

B05:42

B05:50

B04:44

B03:32

B05:32 B07:32

B05:14

B06:13

B06:19

B07:12B06:11

B03:06

B03:02

B09:30

B09:28

B09:24

B09:22

B09:18

B09:06

B09:20

B09:12

B09:10

B09:08

B09:14

B09:42B07:49

B00:13

B09:26

B09:09

B05:45

B09:40

B09:04

B04:21

04:11

B04:02

B04:12

B04:20

B05:09

B06:34

B07:39

B07:31

B07:21

B05:02

B06:01

B07:11

B07:09
B06:02

B05:49

B05:52

B05:62

B07:10

B07:02 B09:01B08:03B08:05B08:01

B08:02 B08:04 B08:06 B08:10

B08:21 B09:21

B08:32

B08:22

B08:30 B09:29

Här finns Föräldrakraft 
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re mammor med var 
sitt bokförlag kommer 
att möta besökarna på 
Leva & Fungera. De tre 
mammorna kommer 
att stå i Riksförbundet 

FUB:s monter och där göra reklam både 
för FUB och sina respektive förlag och 
böcker. 

Gemensamt för de här mammorna är 
att de har var sin son med utveck-
lingsstörning och att deras bokförlag är 
specialiserade på böcker för och om 
människor med funktionsnedsättning.

Kom igång med teckensång
Kerstin Frii bor i Kungsbacka och driv-
er Lilla TL förlag. Hon ger ut läromed-
len Kom igång med teckensång 1 och 2 
och enkla lättlästa böcker som Nu är 
det fest, Passa bollen och Trumma på 
trumman. Böckerna ingår i Kompis-

serien, författade av Kerstin och med 
sonen Mikael som huvudperson.

Senare i år kommer tre nya böcker 
från Kerstin Frii, nämligen Vardags-
serien, då med en ung tjej i huvudrollen.

Jens Ahlbom läser
Britt Nedestams förlag Penndraget lig-
ger i Mölnlycke. Den senaste produktio-
nen är en nyutgåva av Jens Ahlboms de-
butbok Jonatan på Måsberget. Bilder-
boken handlar om Jonatan som föds 
utan vingar i en värld där alla kan flyga. 
Under mässans barndag kommer Jens 
Ahlbom att läsa sin bok och visa bilder-
na på storbildsskärm från barnscenen.

Britts förlag har tidigare givit ut fakta-
böcker om sinnesstimulering, lästips för 
barn med utvecklingsstörning och kom-
mer senare i år ut med en lättläst foto-
bok om resor samt en faktabok om 
boendekooperativ.

The International Board on Books for 
Young People, IBBY, delar vartannat år 
ut ett pris till bästa barnbok för eller om 
barn med en funktionsnedsättning. 

Sve ri ge har i år nominerat fyra böcker 
till Outstanding Books for Young People 
with Disabilities. Jonatan på Måsberget 
från Penndraget och Nu är det fest av 
Kerstin Frii på Lilla TL förlag är två av de 
nominerade.

Om sin son
Den tredje mamman med bokförlag heter 
Maud Deckmar i Östersund. Maud har 
skrivit om sin son i Freds bok. Lagom till 
mässan kommer en fortsättning som het-
er Ärrvävnad. Maud är även konstnär och 
lyriker. 

Mauds dotter Jenny Jejlid gav förra året 
ut En sked för morbror Fred där hon ger 
ett syskonperspektiv på uppväxten med 
brodern Fred. ●

Tre mammor med mycket gemensamt

Falck Igel
Falck Igel kommer med flera 
nyheter till Leva & Fungera, 
varav en del visades redan på 
ID-dagarna i höstas men då 
enbart som demo- eller 
betaversioner. AKK-startbok 
lanseras.

www.falckigel.se

T

Förläggarna Britt Nedestam, Kerstin Frii och Maud Deckmar kommer till mässan.

För personer med läs- och 
skrivsvårigheter har Svensk 
Talteknologi flera produkter 
som kan vara till nytta. 
Företaget kommer till Leva & 
Fungera med sin storsäljare 
WordRead Plus som lagom 
till mässan kommer i en ny 
version. Den är bland annat 

uppdaterad  
med bättre 
program-
vara och 
bättre 

markörmedföljning.

www.svensktalteknologi.se

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

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

Träffa oss på “Leva & Fungera” på
Svenska Mässan i monter C05:34r
där vi har Sverigepremiär för Innowalk

en ny, unik produkt för ett liv i rörelse.

Vi är
skapade
för rörelse!

Etac Sverige AB B04:40

Etac är ett företag som erbjuder produk-
ter för personer med nedsatt rörelse-
förmåga samt produkter och tjänster till 
sjukhus och sjukhem. Vi erbjuder fl exibla 
lösningar och produkter i världsklass.

Falck Igel C03:20
Fryk Center C05:42

Frösunda LSS AB B03:42

Vi är 3400 medarbetare över hela 
Sverige som erbjuder ett brett och unikt 
tjänsteutbud av personlig assistans, daglig 
verksamhet, boende, skola, coachning 
och korttidsvistelse. www.frosunda.se

Funka Nu  B04:32
Fysioline B04:46
Förbundet Unga Rörelsehindrade B09:22

Föreningen Furuboda Åhus B00:11

Furuboda Folkhögskola ligger nära havet, 
på Skånes ostkust. Både studiemiljö 
och boende är skapat med tanke på 
tillgänglighet, för alla. Här fi nns möjlighet 
att utvecklas och gå vidare i livet, mot 
fortsatta studier eller andra egna mål.

Föreningen Grunden B09:12
För. Rekryteringsgruppen Akt-yta

Föräldrakraft B02:52

kraft
 

G Niklassons Gummi- & Mekan. C05:02

Gewa AB B01:20

Gewa utvecklar, tillverkar och säljer 
hjälpmedel för funktionshindrade. Gewas 
produkter inom omgivningskontroll, 
kommunikation och kognition ger fl er 
människor möjlighet till en fungerande 
vardag. www.gewa.se

GIL ek för C04:40

GIL är en kooperativ assistansanordnare 
utan vinstintresse. Alla pengar går till 
personlig assistans! GIL bildades redan 
1989 och har idag 160 brukare och 
900 personliga assistenter. www.gil.se

Granberg Interior AB B07:12
Guldmann Sverige AB C01:01
Göran Sjödén Rehab Shop AB B04:19

Göteborgs Dövas Förening B09:24
Göteborgs Stad Eldorado B09:42
Habo TräFo AB C05:30
Haco-Rollen i Sverige AB B05:41

Handikappanpassning i Trestad AB 

C02:19

Handikappanpassning i Trestad är 
ett företag med 20 års erfarenhet av 
fordonsanpassning. På mässan hittar Ni 
oss i Monter C02:19. Låt oss hjälpa Er 
till en perfekt anpassning! 
www.handikappanpassning.se

Hantverksdesign & Rehab-prod C01:12
Hea Medical B01:41

Hedemora Anpassning AB B04:52

 www.hedemoraanpassning.se

Hela Sveriges Assistans AB C05:26

Hjälpmedelsbutiken C02:29

 www.hjalpmedelsbutiken.se

Hjälpmedelsteknik Syd

Hjälpmedelsteknik Syd erbjuder 
förstklassiga produkter och service inom 
hjälpmedelsteknikbranschen.

HI, Hjälpmedelsinstitutet plac. saknas
Hjärnkraft B09:04
Hjärt- & Lungsjukas Länsförening B09:18
Human Care HC Sweden AB B05:21
Hälsoinsikt D02:16
IfA B04:22
Ilco Västra Götaland B09:20

Informationscentrum för ovanliga 

diagnoser C03:41

Söker du information om en ovanlig sjuk-
dom? Besök Socialstyrelsens databas, 
www.socialstyrelsen.se/ovanligadiagno-
ser, eller kontakta Informations centrum 
för ovanliga diagnoser.
ovanligadiagnoser@gu.se.

Invacare AB C03:32
Inventor Dévelopment HB C02:50
Iris Hjälpmedel AB C00:01
Jeltec Produktion AB C01:02
Järven Health Care B04:42
Kebo Care Fysio AB C04:49
Kom i Kapp - Rehatek AB B05:11
Kvistberga Produkter AB B07:12
L & B Medical AB C05:04
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Reportaget

Ett hem hemifrån ger   
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Ronald McDonald 
tillhandahåller ”ett 
hem hemifrån” 
som gör det möj-
ligt för familjer att 
vara tillsammans 
även under långa 
sjukhusvistelser. 
För en del har vis-
telsen gett vänner 
för livet efter att ha 
delat en svår tid.

onald McDonald Hus 
i Göteborg planerar 
att för första gången 
ställa ut på mässan 
Leva & Fungera. VI 
har talat med Anna-

Karin Norrman, som arbetar som verk-
samhetschef.

– Vi har varit med på Läkarstämman 
i flera år och vi är väl kända bland lä-
kare och sjukhuspersonal, vilket är bra 
och viktigt. Men vi vill berätta mer om 
oss, om att vi finns och vad vi gör för 
gemene man.

Vilka familjer är det som får 
komma och bo i ett Ronald 
McDonaldhus?

Anna-Karin berättar att man måste 
ha en specialistremiss, som man kan få 
när ens barn är allvarligt sjukt och måste 
vårdas en längre tid på något av barnsjuk-
husen i Sverige. Flertalet av familjerna 
som bor i huset kommer dit akut.

Tät kontakt
Drottning Silvias barn- och ungdoms-
sjukhus i Göteborg och Ronald McDonald 
Hus har en tät kontakt om vilka familjer 
som får komma.

– Det är viktigt att veta att all priorite-
ring görs av sjukhuspersonalen, det är 
den som avgör vem som är i störst behov 
av boende hos oss när vi har kö hit, säger 
Anna-Karin Norrman.

Grundtanken är att familjer under svår 
press ska kunna leva ett så normalt liv 
som möjligt och att inte behöva splittra 

syskonen. Samtidigt får man 
stöd och gemenskap med andra 
familjer i liknande situation.

Vad är då alternativet till 
att bo i huset?

– Det vanligaste är att fa-
miljen får bo på hotell, säger 
Anna-Karin Norrman. Nack-
delarna med det är flera. Det 
är längre till barnet som är på 
sjukhuset och det blir väldigt 
opersonligt på ett hotell, då 
man kanske måste bo där i 
flera veckor eller månader.

Hur gör familjerna för 
att stå ut?

– De anpassar sig! När vi frågar 
om vad som kan bli bättre så är 
det vanligaste svaret att de önskar 
samma typ av boende nära hem-
sjukhuset. När vi vinkar adjö och 

säger ”vad skönt för er att få 
åka hem” så börjar en annan 
jobbig tid. Hemma har fa-
miljen kanske 17 mil till sjuk-
huset.

Gemenskap
I Ronald McDonald Hus finns 
förståelse och gemenskap 
mellan familjerna. Ingen und-

rar varför någon sitter i köket med 
rödgråtna ögon. Här kan man vara 
ledsen eller faktiskt också glad, prata 
och kanske få vänner för livet efter att 
ha delat en svår tid.

I huset i Göteborg finns plats för 29 
familjer som bor i egna rum. Kök, all-
rum, lekrum, datarum, bibliotek samt 
tvättstugor är gemensamma utrym-
men. Precis som hemma handlar och 
lagar familjerna själva sin mat samt 
städar sina egna rum.
På sjukhuset intill finns lekterapi med 

mängder av aktiviteter för barn i alla åld-
rar. Till exempel finns ett rum som är 
uppbyggt som ett sjukhus med läkarut-
rustning som barn kan leka med. Vidare 
finns en musikstudio för de lite äldre 
barnen och ungdomarna. Datorer för att 
kunna chatta med kompisarna finns 
också.

Lekterapin har även ansvaret för sjuk-
husskolan. Den är för de sjuka barnen 
och deras syskon. Där finns pedagoger 
som har anknytning till närliggande rek-
torsområde så att barnen kan hänga med 
i skolarbetet under perioderna hemifrån.

Popstjärnan Sibel, som många barn 
känner till från Idol och Melodifestivalen, 
är ambassadör för Ronald McDonald 

Sibel är ambassadör för 

Ronald McDonalds Hus och 

vid ett besök i Göteborgs-

huset träffar hon Nelly.

Annette Wallenius
annette.wallenius@faktapress.se

R Sångstund med Sibel.

Mys i soffan.

Här får syskonen 

vara tillsammans.
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Barnfond. Hon har varit på Ronald Mc-
Do naldhuset i Göteborg och gett ”spon-
tankonserter” vid några tillfällen, vilket 
har varit uppskattat av både barn och 
föräldrar. Sibel har ett genuint engage-
mang för verksamheten. Hon har själv 
lång erfarenhet av att tillbringa tid på 
sjukhus som barn och vet hur viktigt det 
är att hela familjen kan vara samlad un-
der dessa tuffa perioder – det fanns det 
ingen möjlighet till då hon själv var liten. 
Sibel kommer även medverka då Ronald 
McDonald Hus i Göte borg firar sin 10-
årsdag senare i år.

Fem anställda
Huset i Göteborg har fem fast anställda 
och ytterligare tre medarbetare som job-
bar på helgerna. Det har även volontärer 
som kommer nästan varje dag och hjäl-
per till med lite av varje.

– Det är fantastiskt och unikt att få 
jobba med det här, säger Anna-Karin 
Norrman. Familjerna är så tacksamma 

för det vi gör och att de har möjlighet att 
få bo nästan som hemma. Det är även 
tryggt för dem att snabbt kunna ta sig till 
sitt barn om något händer.

Hur går egentligen samarbetet till 
och finns det något överskott som går 
till McDonalds?

– Nej, när huset är byggt bryts den fi-
nansiella kontakten med McDonald’s och 
huset ombildas till en icke vinstdrivande 
stiftelse som har landstingsbidrag och do-
nationer som inkomst. Tanken är att drift, 
underhåll och personalkostnader ska va-
ra de enda utgifterna. Själva husbygget fi-
nansieras med pengar från insamlings-
bössorna på McDonald’s, donationer och 
rabatter på produkter och tjänster. Även 
franschisetagarna skänker pengar, en helg 
om året går tio procent av omsättningen 
på alla McDonald’s till att bygga nya hus. 
Idag finns det cirka 280 hus som det i 
Göteborg runt om i världen.

I Sverige finns idag Ronald McDo-
nalds Hus på tre platser – i Huddinge ut-
anför Stockholm, som var det första hu-

set, i Göteborg och i Lund. Just nu pågår 
även byggandet av ett hus i Linköping, 
där de första familjerna kommer kunna 
bo från och med juni i år och stor invig-
ning äger rum till hösten. 

För att kunna etablera ett Ronald 
McDonald Hus krävs att det finns ett 
specialistsjukhus, att sjukhuset vill ha 
samarbetet och att det finns tillräckligt 
med pengar till att bygga. 

Husen byggs utan lån, när tillräckligt 
mycket pengar är insamlade. ●

NR 4
2008
SEPTEMBE

54 KR
inkl mom

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:

Läs mer. Sibel 
gav en öppen-
hjärtig intervju 
i Föräldrakraft 
nummer 4 
2008. Intervjun 
finns nu även 
att läsa på vår 
webbsajt 
foraldrakraft.se

En välkomnande syn. 

Rabbit är bara en av många 
smarta produkter vi har att 
erbjuda för alla härliga barn.

Kom till oss på Leva & Fungera 
så kan vi berätta mer. 

www.etac.se

X:panda kommer 
naturligtvis också att 
visas i montern för alla 
intresserade. 
– Säg bara till; 
Vi älskar att berätta 
om alla finesser!

Mässmonter C04:42
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Leva & Fungera
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Lasse Brukarstöd Center B09:28

LaSSe Brukarstödcenter arbetar med 
kvalifi cerad rådgivning till personer med 
fysiska funktionsnedsättningar. Här kan du 
få hjälp med ansökningar, kontakter eller 
prata med någon om dina behov. 

LIC Audio  B00:19
Liko  C00:05
Livsanda Vård & Assistans B04:50
Lofsens Trafik  C01:41
LSS Assistans Aros  B03:51
LSS-Konsult  B02:31
LVI Low Vision International  B00:09
Läkemedelsverket B01:44
Marks Assistans  C04:29 
Mascot  B05:01
Mayday Aid  C04:22
Meqvi  C01:22

Mercado Medic  C04:32

 www.mercado.se

Minicrosser C04:02

Minicrosser AB är verksamt inom eldrivna 
rullstolar med manuell styrning, eldrivna 
rullstolar med motoriserad styrning, 
barnhjälpmedel, fi xeringshjälpmedel och 
hygien.

Mobilitetscenter B03:61
Modern Arbetsteknik 3J  B05:12
Molift  B02:32

Move & Walk Sverige AB B02:18

Move & Walk är ett träningsalternativ 
baserat på konduktiv pedagogik och 
ett holistiskt synsätt. Vi vänder oss till 
barn och vuxna med neurologiska funk-
tionshinder genom träningscentra samt 
grundsär- och träningsskola.

Mun-H-Center B01:26
Myndigh för handikapp. Samordn C01:52
Neurologiskt Handikappade, NHR B05:42
NHR-Göteborg B09:06
Nordic Battery Power AB C01:33
Nordicare Ortopedi & Rehab AB B06:30

Norlandia Omsorg Plac. saknas

Kontakta oss på Norlandia Personlig As-
sistans för kostnadsfri rådgivning eller ett 
personligt möte. Tel: 040-59 29 90

Novasis AB C02:20

www.novasis.se

Olivia Personlig Assistans C01:23

Otto Bock Scandinavia B02:30

 www.ottobock.se

Panthera Production B07:12
Passal Västra Götaland  C01:30
Pater Assistans  B03:39

Permobil B05:22

Permobil har kraften, kompetensen och 
engagemanget för att lösa morgon-
dagens utmaningar. Våra stolar blir en 
plattform för rörelse, kommunikation 
och interaktion med omgivningen. 
En symbol för oberoende och livskvalitet.

Popab C03:52
Pot of Gold D03:01
Pressalit Care AB B03:52

Primed Fysio & Rehab B00:01

Primed AB är ett familjeföretag som har 
kontor, lager och utställning i Halmstad. 
Vi tillgodoser bl. a. Sjukgymnaster, 
Naprapater, kiropraktorer med utrustning 
för Rehabilitering. Vår största produkt är 
MOTOmed rörelseterapi som fi nns för 
såväl vuxna som barn.

Promas  B02:21
Proton Caretec  C04:41
Provista Specialoptik  B02:25
Qorpus Vita  B05:31
Q’STRAINT C02:19
Regionför. Cystisk Fibros Väst B09:10
Riksförbundet FUB B09:32
RoMedic  C02:22

Ronald McDonalds Hus B07:22

RvS Eurovema  B07:12
Salubrious  C05:50
Saps Medical  C03:39
Scandic International B01:10
Silentia  B06:41
Sirius Humanum  C02:21
Sjöbloms Sjukvårdsutrustning  B06:12

Skeppshultcykeln C03:42

Småländsk kvalité & rörelsefrihet på 3 
hjul. Vi tillverkar två & trehjuliga cyklar 
med tillbehör för barn & vuxna med 
funktionsnedsättningar. 
www.skeppshult.se

Sodexo Hjälpmedelsservice C02:40
Solariemäklarna i Malmö  B07:29
Solhagagruppen  B01:23
Solinol HB-GNLD D02:02
Sommarsol Rehab & Rekreation C02:12

Spacemaker Scandinavia  B00:13

Spacemaker kommer att visa olika typer 
av cyklar, (tandem, parcyklar, rullstols-
cyklar). Våra populära ståstöd med vissa 
nyheter kommer att fi nnas samt att vi för 
första gången presenterar olika modeller 
av Bautakudden.

Stroke V Götaland Lokalfören GBG B09:09

Stålnacke Equimate B02:49

EquiMate – Din Partner på ergonomiska 
hjälpmedel Vi har sedan mer än 30 år 
erbjudit svensktillverkade ergonomiska 
produkter, utvecklingsstimulerande hjälp-
medel samt rehabprodukter för alla åldrar.

Sunrise Medical  C04:12
Svan Care  C02:52

Svart på Vitt  B06:22

 www.lattalyft.se

Svensk TalTeknologi  C00:09

Svenska Kommunalarb-förb C02:42

Kommunal är facket för personliga as-
sistenter - den enda yrkeskategorin som 
växer i antal i Kommunal. Nu fortsätter vi 
fajten för arbetsvillkoren och personliga 
assistenters rättigheter.

Sv Service & Signalhundsförb B09:14
Swereco Rehab  B02:23

Särnmark Ekonomiassist. C03:11

www.sarnmark.se

Tandvårdsskadeförbundet O-län B06:11
Tillgänglig Boendemiljö D01:01
TLC Medical D03:03

Tobii Technology B05:46

 www.tobii.com

TOP Industri  B07:12
Trappklättrarn  B02:19
Trident Industri  C01:32
Trikåby  Plac. saknas
Trionic Sverige  B01:50
Valjeviken B05:45
Västia Plastindustri  C01:20
Västsvenska Turistrådet  C05:49

Ågrenska  B02:42

Ågrenska är ett unikt nationellt kom-
petenscenter och bedriver verksamhet 
utifrån ett helhetsperspektiv för barn, 
ungdomar och vuxna med funktions-
nedsättningar, sällsynta diagnoser deras 
familjer och professionella som möter 
barn och familjer. www.agrenska.se

Ädelfors Folkhögskola Plac. saknas
Älvsby-Elvan D03:16

Fortsättning från sidan 59

Tillbehör för manuella 
rullstolar är 
affärsidén för 
Decon Wheel 
AB i Hyltebruk 
i Halland.

Erik Österlund, 
som ansvarar för marknad 
och försäljning, berättar att 
Decon Wheel kommer till 
Leva & Fun -gera med två 
olika hjul och några olika 
elektriska produkter till 
rullstolar.

Domito Sport är ett 
lättviktshjul som är starkt 
och underhållsfritt. 
Spiderwheel är även det 
underhållsfritt, men håller 
för lite tuffare tag och för en 
brukarvikt på upp till 150 kg.

Decon e-drive är ett 
drivaggregat som monteras 
på manuella rullstolar och 
styrs med joystick och går att 
programmera för individuell 
anpassning men kan även 
utrustas med vård -ar manöv-
rering.

E-move är en bat teri driven 
driv ring som ger extra kraft 
till manuella rullstolar. Den 
finns i olika dimensioner och 
med olika procents krafttill-
försel.  www.deconwheel.se

Decon Wheel AB
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”Många känner 
inte till möjligheterna 
med bilanpassningar”

ATT SKAFFA BIL ÄR EN AV DE STÖRSTA 
KÖP DU GÖR. ATT ANPASSA DEN FÖR 
SPECIELLA BEHOV GÖR AFFÄREN 
ÄNNU VIKTIGARE. FÖRÄLDRAKRAFT 

HAR TALAT MED FÖRÄLDRAR SOM JUST 
SÖKER BILSTÖD, TRÄFFAT CHEFEN 

PÅ BILSTÖDSENHETEN PÅ FÖRSÄK-
RINGSKASSAN OCH TALAT MED 

UPPFINNARE OCH EXPERTER. 
TVÅ SAKER ÄR SÄKRA:

DET ALLRA MESTA GÅR ATT ANPASSA.
LÅNGT IFRÅN ALLA VET OM DET.
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Tema bilanpassning
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Kvick hantering förvånar   

ill Försäkringskassan 
kom  mer det varje år cir-
ka 3 000 ärenden om bil-
stöd. Föräldrakraft har 
talat med två personer 
som befinner sig mitt i 

anskaffnings- och anpassningsprocessen.
Mikael Wångmar lämnade i septem-

ber förra året in en ansökan om anskaff-
ningsbidrag. 

– Det dröjde inte mer än tre max fyra 
veckor förrän det ringde någon från bil-
stödsenheten i Västervik. Personen hade 
några kompletteringar som han tog på 
telefon, säger Mikael Wångmar som var 
inställd på att det skulle ta längre tid att 
komma igång.

– Kanske är vi ett enkelt fall, min dot-
ter är rörelsehindrad, inte så mycket att 
snacka om. Från ansökan till beslut om 
anskaffningsbidrag tog det cirka två må-
nader, vilket var för fort för oss egentli-
gen, säger han.

Efter ytterligare någon vecka ringde en 
person från Vägverket i Stockholm och 
ville träffa Mikael Wångmar och om 
möjligt de andra i familjen. 

– Han kom hit till Uppsala i decem-
ber. Han visade oss lite förslag på möjli-
ga anpassningar och tillverkare och före-
tag som kan hjälpa till. Det gav kanske 
inte så jättemycket, men det kändes fint. 
För tio år sedan fick vi klara oss själva. 
Jag tror att det är bra att man kopplar in 
någon från Vägverket som kan säga vad 
som är en vettig anpassning. Firmorna 
som utför jobbet har ingen anledning att 
hålla tillbaka, säger Mikael Wångmar. 

2,5 månad från att ansökan hade läm-
nats in var det dags att välja bil.

Mikael Wångmar jämför gärna med 
hur han upplevde ansökningsprocessen 
för tio år sedan. 

– Då fattade man alla beslut lokalt, 
det hängde på en person på den lokala 
försäkringskassan om vi skulle få ett ja 
eller nej. Jag tror att det finns en fördel 
med att samla kompetens på det sätt 
som man nu har gjort. Att en kille från 
Vägverket dessutom tar sig tid att besöka 

oss ger en känsla av ordning och reda. Vi 
är helt otroligt nöjda hittills, säger han. 

För Olle Petersson, pappa till Elin, 13 
år, är det nu andra gången som han pla-
nerar att anpassa  en bil.  

– Så långt har det gått bra. Den här 
gången ringde en person från Vägverket, 
det är helt nytt. Försäkringskassan vill ha 
en opartisk bedömning. Personen ska 
titta på den anpassningsoffert som jag 
har fått och de åtgärder som vi sagt att vi 
behöver, säger han. 

– Den här processen har gått väldigt 
fort den här gången. Jag var på Permobil i 
Timrå sex veckor efter att jag fått den nya 
bilen. Kort därpå fick jag en offert från 
Permobil och mannen från Vägverket 
kom på besök. Om Vägverket inte har 
några invändningar så ser det ut att gå 
mycket fort. Jag tror att vi höll på ett år 
förra gången, för cirka  fem år sedan.

Olle Petersson  har full förståelse för att 
Försäkringskassan måste försäkra sig om 
att de anpassningar som görs är rimliga.

– Det är mycket pengar det handlar 
om, de flesta skulle inte ha en chans att 
kunna betala själva, säger han.

Den bil Olle Petersson planerar att 
anpassa är en ny Citroen Berlingo. 

– Dels handlar det om att få upp fram-
dörren så att den kan öppnas mer. Sedan 
ska det vara en bilstol fram, ett så kallad 
turning seat, och en liten lyft för manu-
ell rullstol bak. Det är vad som ska göras. 
Tidigare hade vi även ramp och rull-
stolsfäste, säger han.

Olle Petersson har även sökt bidrag för 
en dragkrok och släpvagn då Elin har 
många hjälpmedel som ibland måste 
kunna tas med. De speciella förutsätt-
ningarna, med rullstol etcetera, gör ju att 
bagageutrymmet minskar. För att kom-
pensera för detta kan en släpvagn fram-
stå som enda alternativet. 

Mannen från Vägverket tillstyrkte det 
som Olle Petersson ansökt om. Därmed 
inte säkert att Försäkringskassan gör det-
samma. 

– Vi har fått uppgift från Vägverket att 
dragkrok nu finns på nära 50 procent av 

personbilarna, och därför är det normalt 
sett inte möjligt att få anpassningsbidrag 
för dragkrok, säger Anna Nirvin, vika-
rierande enhetschef på Försäkrings-
kassans bilstödsenhet i Västervik.

Men alla är inte lika nöjda med För-
säkringskassan. Stefan Henriksson dri-
ver anpassningsbolaget 53 Henriksson 
Bilmekaniska anpassningar AB. Verk-
samheten har funnits i 35 år och drevs 
tidigare av Handikappinstitutet.

– Försäkringskassan är ett sorgligt ka-
pitel. Det är svårt att nå dem. De sitter i 
sin glasbubbla och sover. Enklast vore om 
branschföre ningen kunde träffa För-
säkringskassan och lösa en del knutar. 

– Vi har haft kunder som fått beslut 
fort, andra har fått vänta länge. Märkligt 
att det kan ta sådan tid. När de flyttade 
ner till Västervik började det bli sämre. 
Tidigare var det någon handläggare som 
kunde vara besvärlig, nu är allt besvär-
ligt, säger Stefan Henriksson. ●

Mikael Wångmar och Olle Pettersson har nyligen 
ansökt om anskaffningsbidrag. För båda två är 
det andra gången de ansöker om bilstöd och de 
tycker att hanteringen från Försäkringskassans 
sida så här långt varit rappare än tidigare.

T
Text: Mikael Nyberg
mikael.nyberg@faktapress.se

Elins pappa Olle Petersson planerar att 
låta anpassa en Citroen Berlingo. Bland 
annat ska Elin få en turning seat och en 
lyft för rullstolen.
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  nöjda pappor

Föräldrakraft har varit i kontakt med 
Aleksandar Milatovic, trafikinspektör 
på Vägverket och en av de tjänstemän 
som på uppdrag av Försäkringskassan 
gör besök hos personer som ansöker 
om bilstöd. 

Aleksandar Milatovic ser att många för-
äldrar till barn med funktionsnedsätt-
ningar inte känner till vilka möjligheter 
det finns att anpassa ett fordon till famil-
jens behov. 

– Jag tror att det kan vara viktigt att 
nå ut med budskap om detta område ef-
tersom jag upplever att det är svårt att 
fånga upp denna föräldragrupp. Det kan 
förvåna mig hur lite föräldrar, och även 
många gånger arbetsterapeuter, känner 
till om det här. Reaktionen när jag visar 
och förklarar vilka möjligheter som 
finns blir ofta en aha-upplevelse. Det 
klassiska är till exempel att personer tit-
tar på en vanlig herrgårdsvagn, men det 
är sällan den mest lämpliga bilen. 

Föräldrar har många gånger inte en 
aning om att det bland mycket annat 
finns specialanpassade bilbarnstolar, en-
ligt Aleksandar Milatovic. 

– Vi kan visa upp de bilbarnstolar som 
finns, så att de inte behöver hatta mellan 
olika tillverkare. Idag är det många som 
ansöker om bilstöd, men det finns fort-
farande ett mörkertal där ute som inte 
vet om att de här möjligheterna finns. 
Man tänker att det där funkar inte för 
oss, men det finns oändligt många möj-
ligheter, säger han. 

Aleksandar Milatovic har märkt att 
många har en snäv syn på möjligheterna 
med bilstöd. 

– Många tror att bilanpassning hand-
lar om rörelsehinder, men det kan även 
omfatta autism då föräldrar upplever 
problem då de ska åka med sina barn, 
säger han. 

Vilken typ av anpassning kan bli 
aktuell i ett sådant fall? 

– Ett problem vi stöter på är att barnet 
inte vill ha bilbälte, man kan då göra så att 
barnen inte kommer åt den knapp med 
vilken de låser upp bältet. Eller så kan de 
använda en annan typ av fixeringsbälte, 
som gör att de inte kan klättra fram till 
föraren och störa. En del barn sparkar 
sönder inredningen, och då kan man se 
till att de inte har något att sparka på, sä-
ger Aleksandar Milatovic. 

Många visar uppskattning över att 
Vägverket är en del av bilstödsprocessen.

– Jag upplever framförallt att respon-
sen varit positiv hos föräldrar med barn 
med funktionsnedsättning, samt männis-
kor som inte är så intresserade av bilar i 
största allmänhet. Detta eftersom vi kun-
nat informera föräldrar om vilka möjlig-
heter det finns att anpassa bilar så att de-
ras barn kan färdas så trafiksäkert som 
möjligt, men också att det finns goda för-
utsättningar att komma tillrätta med 
eventuell sittproblematik även i bilen, vil-
ket ofta är ett problemområde. ●

”Många känner inte till hur bilen kan anpassas”        

Därför får du besök 
av Vägverket
Vägverkets trafikinspektör/
bilstödshandläggare har 
Försäkringskassans uppdrag 
att utreda följande:
a) Vilken typ av anpassning 
behövs för att person ska 
kunna framföra ett fordon 
på ett trafiksäkert sätt?
b) Vilken typ av anpassning 
är nödvändig/lämplig för att 
en person ska kunna ta sig i 
och ur en bil?
c) Vilken typ av anpassning 
är nödvändig för att hjälp-
medel och annat gods ska 
kunna transporteras på ett 
trafiksäkert sätt?
d) Vilken typ av anpassning 
är nödvändig för att perso-
nen ska kunna färdas på ett 
trafiksäkert sätt?
e) Om personen ej redan 
bestämt sig för en viss 
bilmodell kan Vägverket 
hjälpa till att hitta en lämplig 
biltyp.
■ Utredningen samman-
ställs i ett tekniskt yttrande 
som Vägverket skickar till 
För säkrings kassans bilstöds-
enhet i Västervik. Det teknis-
ka yttrandet är en del av det 
under lag som ligger till 
grund för beslutet om 
anpassningsbidrag.   
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anteringen av bilstöd 
centraliserades från ja-
nuari 2007 till Västervik. 
Föräldrakraft har varit i 
kontakt med några fa-
miljer som är mycket 

nöjda med hanteringen som till och med 
varit snabbare än de hade vågat hoppats 
på, men också talat med en person som 
hävdar att problemen med långa hante-
ringstider bestod så sent som i höstas.  

Hur har centraliseringen påverkat 
hanteringen av bilstödsärenden?  

– Som vi ser det, om man tittar på to-
talen och helheten, till det bättre, säger 
Anna Nirvin, vikarierande enhetschef på 
Försäkringskassans bilstödsenhet i Väs-
tervik sedan augusti 2008. 

Beslut om rätt till bidrag brukade även 
tidigare gå rätt fort att fatta, men beslut 
om anpassningsbidrag kunde många 
gånger dröja, och långa köer uppstod. 

– Så var det fram till mars-april 2008. 
Därefter har vi jobbat på att få ut besluten 
och korta köerna. Nu går det fortare. Vårt 
dilemma när det gäller anpassningsbi-

drag är att vi inte kan påverka när kunden 
sänder in sin offert och inte heller när tra-
fikinspektören skickar in sitt tekniska ut-
låtande, säger Anna Nirvin. 

Bilstödsenhetens mål är att ingen ska 
behöva vänta mer än 30 dagar på ett be-
slut från det att samtliga nödvändiga 
uppgifter för handläggningen finns.

– Men det är ett ambitionsmål, säger 
Anna Nirvin.

Tidigare saknades en enhetlig håll-
ning i frågor som främst gällde anpass-
ningsbidraget, men där har det nu blivit 
tydligare, enligt Anna Nirvin. 

Vad som ska omfattas av anpassnings-
bidraget har många gånger varit mål för 
diskussion. Enligt rättspraxis gällande 
anpassningsbidrag är det inte möjligt att 
få bidrag för standardutrustning, och in-
te heller för ”normalt förekommande” 
tilläggsutrustning. 

– Farthållare, till exemepel, är nor-
malt förekommande och omfattas inte, 
säger Anna Nirvin. 

Klimatanläggning och dragkrok har 
också varit uppe för diskussion, och inte 
heller för dessa går det i normalfallet att 
få bidrag. 

– Vad många reagerar på är att man 
kan få bidrag för automatlåda, men det 
finns en regeringsrättsdom att det är ett 
undantag. 

Hur ser er budget ut för 2009 jäm-
fört med 2008?

– Anslaget är 247 miljoner kronor för 
2009, motsvarande belopp var 235 mil-
joner kronor 2008. Ökningen kan för-
klaras med att nioårsperioden nu har 
gått ut för många, säger Anna Nirvin. ●

Bilstödsenheten 
kapar köerna
Att samla alla frågor som rör bilstöd till Försäkringskas-
sans bilstödsenhet i Västervik ser ut att ge utdelning. ”Vi 
har fått bättre snurr på verksamheten och landat i en del 
frågor som tidigare varit oklara”, säger Anna Nirvin, 
enhetschef. 

H

Över 3 000 ärenden
Under 2008 beslutades totalt 
3 219 ärenden om rätt till bilstöd 
varav 27 procent inom 30 dagar 
från ansökningstillfället och 
totalt 79 procent inom 120 dagar. 
Den genomsnittliga handlägg-
ningstiden för samtliga ärenden 
var 77 dagar. Försäkrings kassans 
mål är att minst 75 procent av 
alla ärenden ska beslutas inom 
120 dagar.  

Föräldrakrafts lathund

Så söker du bidrag
Föräldrakraft visar steg för 

steg hur du ansöker om 
bidrag för att skaffa och 
anpassa ett fordon efter 
familjens behov.

Du kan få bilstöd om du har stora svårig-
heter med att förflytta dig på egen hand, 
eller att använda allmänna kommunika-
tioner på grund av en bestående funk-
tionsnedsättning. Även du som har barn 
med funktionsnedsättning kan få bilstöd 
om du behöver bil för att kunna förflytta 
dig tillsammans med barnet. 

Du kan också få bilstöd för köp av mo-
torcykel eller moped.

Beror på inkomst
Bidraget för att köpa ett fordon är inde-
lat i ett grundbidrag och ett anskaff-
ningsbidrag. Grundbidraget är 60 000 
kronor för bil. 

Om du kan få anskaffningsbidrag be-
ror på hur stora inkomster du har. Tjänar 
du under 88 000 kronor per år kan du få 
maxbeloppet 40 000 kronor. Sedan mins-
kas bidraget stegvis ju mer du tjänar. Det 
lägsta beloppet du kan få är 4 000 kronor. 
Är din inkomst högre än 160 000 kronor 
kan du inte få anskaffningsbidrag.

Bidraget för att ändra en bil kallas an-
passningsbidrag.

Det går att få anpassningsbidrag för
- att anpassa bilen
- att köpa utrustning till bilen
- bidrag till körkortsutbildning. 
- nödvändiga kostnader i samband 

med anpassning, här inkluderas bland 

Ansökningsblanketter finns hos 
Försäkringskassan på 
www.forsakringskassan.se. 
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annat ett yttrande från Vägverket, kon-
troll av anpassningen, registreringsbe-
siktning och eventuell körutbildning av 
anpassad bil.

Anpassningsbidraget omfattar även 
att justera en beviljad anpassning och att 
reparera en beviljad anpassning. 

Det finns ingen gräns för storleken på 
anpassningsbidraget. Hur stort bidraget 
blir bestäms av vilken anpassning du blir 
beviljad och vad den kostar. 

Lämplig att anpassa
Den bil du väljer måste vara lämplig att 
anpassa med hänsyn till din eller ditt 
barns funktionsnedsättning. En person 
från Vägverket kommer att besöka dig 
och hjälpa dig att avgöra vad som är 
lämpligt för just dig. 

Bilen ska dessutom vara i sådant skick 
att den beräknas hålla i minst nio år.

Du kan inte få grund- och anskaff-
ningsbidrag för fordon som du har köpt 
innan Försäkringskassan har bestämt 
att du kan få bilstöd. Dessutom måste 
du själv vara registrerad som ägare av 
bilen. Därför bör du alltid kontakta 
Försäk ringskassan innan du beställer 
eller köper bilen.

Normalt kan du inte få nytt grund- och 
anskaffningsbidrag innan det har gått 
nio år sedan förra beslutet om rätt till 
bilstöd. Men du kan få nytt bilstöd tidi-
gare om du kan visa att bilen gått minst 
18 000 mil sedan du köpte den, eller om 
du behöver en ny bil av medicinska skäl 
eller av trafiksäkerhetsskäl. Det finns 
ingen tidsgräns för när du kan få nytt 
anpassningsbidrag.

Blanketter för ansökan om bilstöd 
hittar du hos Försäkringskassan, det 
finns en speciell blankett för dig som har 
barn med funktionsnedsättning. 

Bifoga läkarutlåtande
Du måste skicka in ett läkarutlåtande 
tillsammans med din ansökan. Du bör 

försäkra dig om att utlåtandet är utför-
ligt och att din läkare noggrant beskriver 
din eller ditt barns funktionsnedsättning 
och vad det ger för förflyttningssvårig-
heter. Läkaren ska även bedöma om din 
funktionsnedsättning kommer att bestå 
under åtminstone nio år.

Måste tillhöra grupp
För att få bilstöd måste du tillhöra nå-
gon av de fem bidragsgrupper som kan 
ha rätt till bilstöd. 

De fyra första rik-
tar sig till dig som har 
funktionsnedsätt-
ning. 

Den femte grup-
pen riktar sig till dig 
som har ett barn med 
funktionsnedsätt-
ning.

Vårdnadshavare
Som förälder räknas 
även den som är 
vårdnads havare för 
barnet, som håller på 
att adoptera barnet 
eller har tagit hand 
om barnet för minst 
tre år framåt. Du räk-
nas också som föräld-
er om du bor ihop 
med en förälder till 
barnet och ni är eller 
har varit gifta alterna-
tivt har eller har haft 
gemensamma barn.

Tar kontakt
För att avgöra om du 
har rätt till bilstöd 
och i så fall hur 
mycket, utreder För-
säkrings kassan ditt 
ärende. Utred ningen 
bygger på vad som 

står i ansökan, läkarutlåtandet och 
eventuella andra underlag som skickats 
in eller som redan finns hos 
Försäkringskassan. Vanligen tar hand-
läggaren kontakt med dig så att ni till-
sammans kan prata om dina eller ditt 
barns svårigheter och behov. 

Om din ansökan gäller anpassnings-
bidrag behöver Försäkringskassan ha 
kontakt både med dig, Vägverket och 
anpassningsföretaget under utredning-
en för att du ska få den anpassning som 
du behöver. ●
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illiga elkomponenter 
från framförallt Kina 
öppnar en ny marknad 
för fordonsbyggare. 

– Det handlar om 
billiga delar som 

används till elcyklar i hela världen. 
Bara i Kina räknar man med att det 
finns 60 miljoner elcyklar. Det 
påminner om när datorn blev var 
mans egendom, säger Per Stjärnehag 
på Handikappteknik.  

Per Stjärnehag uppfann ski-carten i bör-
jan av 1980-talet och började utveckla 
styrsystem för bilar för 20 år sedan. 

Att utveckla nya produkter och pro-
ducera dem utan att kostnaden skenar, 
är en utmaning som Per Stjärnehag har 
gjort till sin.

– När jag började anpassa bilar fanns 
egentligen bara stora dyra vans, som 
Chrys ler Voyager, för den som ville rulla 
in med rullstol. Men många hade inte råd 
med dem. 

– Därför började jag för fyra fem år se-
dan med en ombyggnad av Renault 
Kangoo. Jag har byggt om 15 Kangoo se-
dan 2004, men bara tre av dem är utrus-
tade med det speciella styrsystemet.

Trenden bort från stora bensinslukande 
fordon till mindre, och bränslesnålare, 
märker självklart även bilanpassare av. 

– Driftkostnaderna för en Kangoo är 
hälften mot en stor van. Men prislappen 
för bensin och skatt tänkte jag inte på 

när jag började med Kangoo. Det finns 
många lämpliga småbilar att göra denna 
ombyggnad på. Men tyvärr finns ganska 
få med automatväxellåda tillgängliga. 

Och det går att ana en besvikelse hos 
Per Stjärnehag över att nya Kangoo ännu 
inte lanserats med automatlåda.

– I våras slutade Renault 
att tillverka den gamla 
modellen av Kangoo. 
Renault säger att den 
nya ska komma med 
automat, men jag 
har väntat länge nu, 
säger han. 

Per Stjärnehag har 
inget formaliserat 
samarbete med Renault 
eller andra biltillverkare. 
Och de erfarenheter han 
har av försök till närmare 
samarbete med biltillver-
kare har gjort honom 
uppgiven. 

– Handikappanpassning 
är en så liten marknad för 
en biltillverkare att det inte är någon idé 
för dem att ha ett samarbete. Jag tänkte 
ett tag att det kunde finnas ett pr-värde i 
det, men jag tvivlar. I vårt fall var det ge-
neralagenten, Volvo Person vagnar, som 
vi hade att förhandla med. Men signa-
lerna därifrån var av typen ”köp bilar 
och anpassa dem”. Men vad är 15 bilar 
på fyra år för dem? säger han. 

Logistiken inom bilindustrin tillåter 

inga undantag, och för säljaren kostar 
det ofta mer än det smakar. 

– Vi slänger mycket av originaldelar-
na på soptippen när vi bygger om. Lo gi-
stiken inom biltillverkningen är sådan 
att du inte kan få en billigare bil bara för 
att du inte behöver den komplett vid le-
verans, säger Per Stjärnehag. 

Per Stjärnehag utvecklar för närvaran-
de alternativa fordon, som trehjulingar, 
cyklar, mopeder och motorcyklar. Och 
det är uteslutande elmotorer som gäller. 

– Jag har helt sadlat om till eldrift. 
Ett elfordon är lättare att bygga och blir 
mycket renare rent tekniskt om man till 

exempel ska utforma ett plant golv 
som är fallet vid golvsänkta for-

don. Från Kina kommer det 
nu mycket billiga och mass-

producerade komponen-
ter till elfordon. Dessa 
motorer och komponen-
ter kan användas till 
hjälpfordon, som elcyk-
lar, eldrivna rullstolar, el-

mopeder och elmotorcyk-
lar. Utvecklingen påmin-

ner om när datorn blev var 
mans egendom. Datorer är 
väl egentligen det största 
handikapphjälpmedel som 
finns, säger han. 

Per Stjärnehag hoppas att 
en ny rapport från Vägverket 
om förflyttningsfordon ska 

hjälpa till att öppna denna nya mark-
nad. 

– Tidigare har man kunnat köra el-
rullstolar i 15 km/tim. Nu får de gå i 20 
km/tim, och vi kan därmed få en mark-
nad för elfordon jämställd med den för 
cyklar. Det här handlar om hjälpfordon 
för alla typer av personer, inte bara per-
soner med funktionsnedsättningar eller 
äldre, säger Per Stjärnehag. ●

Billigare batterier breddar 
marknaden för elfordon
Mannen bakom ski-carten satsar på elfordon.

B

Smakprov från Per Stjärnehag.

Per Stjärnehag anser 
att det på många sätt 

är lättare att såväl 
bygga som anpassa 

elfordon.
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oyota har ett program 
för att anpassa nya 
bilar för personer med 
funktionsnedsättning. 
Liknande satsningar 
finns på Fiat och 

Renault. I samtliga fall handlar det 
om ett samarbete med svenska 
Autoadapt. 

– Förra året sålde Fiat 19 400 
anpassade bilar. Volvo skulle nog vilja 
ha en del av den kakan, säger Peter 
Wahlsten, vice vd på Autoadapt. 

Toyota, Fiat och Renault är tre biltillverka-
re med höga ambitioner att möta behov 
från personer med funktionsnedsättning-
ar. De tre bilmärkena har speciellt avsedda 
program för att utveckla anpassningar. 

För svenska Autoadapt, en världsle-
dande tillverkare av produkter för an-
passningar av bilar, innebär samarbetet, 
bland mycket annat, att man får infor-
mation om nya modeller för att tidigt 
kunna utveckla nya produkter och på så 
sätt konkurrera på marknaden för an-
passade fordon. 

– Fiat använder Autoadapt som en re-
surs för att anpassa bilar. Ska du köpa en 
bil via Fiat så går du till dem och de visar 
vilka anpassningar som kan göras, säger 
Peter Wahlsten. 

Av de knappt 20 000 bilar som Fiat sål-
de förra året med anpassningar för per-
soner med funktionsnedsättningar, ha-
de inte alla passerat via Autoadapt. 
Fiat-programmet har funnits i flera år 
och företaget har samarbeten med flera 
bolag. 

– Men sedan ett år har Fiat ett mer eller 
mindre exklusivt samarbete med Auto-
adapt, säger Peter Wahlsten.  

Även Toyota samarbetar med Auto-
adapt och går man in på Toyota.se och 
handikappanpassning så hittar man 
Autoadapt. 

– Det är mycket viktigt att vi kan till-
godose den här gruppens behov, och vi 
kommer att satsa än mer på det här, sä-
ger Gustav Söderkvist, chef för tillbehör 
på Toyota Sweden och Lexus. 

Varför har inte Autoadapt motsva-
rande samarbete med Volvo? 

– Vi hade ett nära och oerhört fram-
gångsrikt samarbete med Volvo för 
några år sedan, tills Volvo bestämde sig 
för att ta hand om det här själva, då 
sprack allting. Biltillverkarna klarar in-
te att själva hantera det här. Idag tror 
jag att Volvo ångrar det, säger Peter 
Wahlsten. 

På Volvo hänvisar man sina kunder till 
de anpassningsbolag som finns. 

– Volvo har inte någon verksamhet 
med handikappanpassning av fordon. 
Det sköts normalt av kunden tillsam-
mans med det företag som han eller hon 
har kontakt med och förtroende för, sä-
ger Bo Larsen, presschef på Volvo Person-
bilar Sverige. 

Varför har inte Volvo ambitionen 
att vara världsledande inom det här 
segmentet? 

– Volvo är i ett internationellt per-
spektiv en mycket liten bilproducent och 
måste ta hänsyn till de ekonomiska in-
satser som måste göras för att producera 
individuella anpassningar av ett fordon, 
säger Bo Larsen. ●  

Volvo missar marknad för anpassade bilar

Svenska Autoadapt, världs-
ledande inom produkter för 
anpassning av fordon, 
närmar sig ett genombrott 
på den närmast orörda jätte-
marknaden Kina.

– Vi har hållit på ett tag nu, cir-
ka två år. Vi hade redan kon-
takter via en återförsäljare, 
men våra aktiviteter under 
Paralympics öppnade nya 
dörrar. När det gäller hjälp-
medel så de har allting att lära, 
de står på noll, säger Peter 
Wahlsten, vice vd på Auto-
adapt.

I och med att allt fler kine-
ser får kontakt med omvärl-
den vill de i ökad utsträck-
ning få tillgång till sådant 
som de tror kan underlätta 
för dem. Det gäller även an-
passningsprodukter. 

– Det finns signaler från 
myndighetshåll att man ska 
satsa på hjälpmedel. Det 
handlar inte om några stora 
pengar, men signalerna är 
viktiga. Inför Para lympics le-
vererade vi 20 taxibilar med 
vridsäten, turnouts. De är de 
första och hittills enda taxi-
bilar med den typen av an-

passningar, säger Peter Wahl-
sten. 

De 20 taxibilarna har spritt 
sig som ringar på vattnet. 

– Nu har man sett möjlig-
heterna. Nu ska vi utrusta yt-
terligare 400 taxibilar. Totalt i 
Europa säljer vi  2 000-3 000 
turnouts per år, så det är en 
betydande order.

Det är just taxibilar som 
Autoadapt spetsar in sig på i 
sin Kinasatsning. 

– I Kina är taxi extremt bil-
ligt. En sträcka som här kos-
tar 200–300 kronor kostar 
där sju åtta kronor. Dessutom 
finns det inte anpassad kol-
lektivtrafik. Potentialen är 
enorm. När vår återförsäljare 
tittade på potentialen talade 
de om 15 000 om året till de 
större städerna.  ●

Del av Barntåget
Autoadapt visade upp sig 
under Paralympics som en 
del i Hjälpmedelsinstitutets  
satsning Barntåget, som nu 
turnerat med seminarier 
och utställningar i 15 
länder. 

T

Autoadapt utrustar 400 taxibilar i Kina

 
Låt oss hjälpa Er till  

den perfekta 
fordonsanpassningen! 

 
Hos oss får Ni  

alltid kostnadsfri 
professionell utprovning  
och personlig rådgivning 
med hög servicegrad.  

 
 
 

info@handikappanpassning.se 
 

Tel: 0520 - 200 130 
 

www.qstraint.com www.handikappanpassning.se 

 
Föregångare i design  

och tillverkning av 
marknadens säkraste  

4-punkts-
förankringssystem. 

 
Våra produkter är 
universella och 

av högsta kvalitet. 
 
 
 

heidi@qstraint.co.uk 
 

Tel:+ 44 (0)1227 773035  
 

 
Vi ses på Mässan! 

 

Monter C 02:19 
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Anpassarna Gunnérius AB 
”Genom att anpassa cirka 
200 fordon per år får vi en 
erfarenhet, som garanterar 
hög kvalitet i arbetet från 
enkla handreglage och 
rattspinnare till joysticks och 
totalt ombyggda minibus-
sar”, uppger bolaget. 
Telefon: 0225–152 04
www.anpassarna.com

Autoadapt AB 
Ett av världens ledande 
anpassningsföretag. Förra 
året var 90 personer syssel-
satta på bolaget och omsätt-
ningen var 150 miljoner 
kronor, 1996 var man fem 
personer och omsatte 4-5 
miljoner. ”Det har gått 
undan, kan man säga”, säger 
Peter Wahlsten, vice vd på 
Autoadapt.
www.autoadapt.se

Bilanpassning Staffanstorp AB 
Företaget har under många 
år jobbat med att handikapp-
anpassa bilar. ”Våra erfarna 
mekaniker hjälper till med 
alltifrån utprovningar till  
montage av utprovad 
utrustning”, skriver bolaget 
på hemsidan.
Telefon: 046-252880.
www.bilanpassning.com

Bilinredarna i Småland AB 
Samarbetar med Autoadapt.
Telefon: 0470 - 74 99 20
www.bilinredarna.com 

Linköping Bil & 
Marintextil AB
Telefon 013-16 16 90
www.bilomarintextil.se

Caleb Bilglas AB 
Telefon: 021-185141 

CM Fordonsteknik
Telefon: 08-500 128 38 
www.cm-fordonsteknik.se 

Formoplast
Företaget bygger bland annat 
om Kangoo X enligt modell 
från Per Stjärnehag på 
Handi kappteknik.
Telefon: 0573-61077
www.formoplast.se

G-Device 
Fordonsanpassning Luleå 
Företaget har under årens 
lopp bytt namn från Haro-
lyft till G-Device. 
Telefon: 0920 251575
www.gdevice.nu
 

Handikappanpassning i 
Trestad AB 
20 års erfarenhet av fordons-
anpassning med fokus på 
innovativa lösningar för 
personer med funktionshin-
der. ”Vid sidan av nyutveck-
ling har vi egentillverkning 
av en rad produkter för 
anpassning av bilar. Vi 
anpassar alla bilmodeller på 
marknaden”, skriver företa-
get på sin hemsida. 
Telefon: 0520 - 200 130
www.
handikappanpassning.se

Bewa Intraf 
Fordonsteknik AB 
Tillverkar och säljer bussin-
redningar för taxi/färdtjänst 
samt skolbuss och beställ-
ningsbuss i mini/midi-
storlek. 23 anställda i 
företaget och verksamt i 
Munkedal, Västra Götaland. 
Företaget startades 1987 och 
har därefter vuxit till en av 
Sveriges största påbyggare i 
branchen. 
Telefon: 0524-122 00
www.bewaintraf.com

Handikappanpassning 
i Bålsta 
Telefon: 0171 - 583 50
www.hiba.se

L. Andrens Bil AB, 
Handikappspecialisten
Auktoriserad serviceverkstad 
för Toyota & Honda samt 
återförsäljare av KCR Diesel 
Tuning.
Telefon: 0300-186 96
www.handikappspecialisten.
com

Handikappteknik
Utvecklare på företaget är 
”mannen bakom ski-
carten”, Per Stjärnehag. 
Inom bilanpassning har han 
gjort sig ett namn bland 
annat med ombyggnad av 
Renault Kangoo. Sysslar för 
närvarande mycket med 
fordon med elmotorer, i 
första hand trehjulingar. 
”Med eldrift får du helt 
andra möjligheter att 
anpassa fordon”, säger han.
Telefon: 0300-542990
www.handikappteknik.se

Hanngrens Sadelmakeri AB 
Telefon: 060 - 611 287
Kolvägen 14, 852 29 Sundsvall
www.hanngrens.nu

Hedemora anpassning AB 
”Tillsammans tar vi fram en 
totallösning på en skräddar-
sydd fordonsanpassning. Du 
ska inte behöva vända dig till 
flera leverantörer för att få 
det du vill ha”, skriver 
bolaget på hemsidan.
Telefon: 0225 - 77 40 00
www.
hedemoraanpassning.se

Ortman 
Specialanpassningar 
Telefon: 090-18 93 93
www.ortman.se

Permobil Autotech AB
Världens ledande tillverkare 
av elektriska rullstolar 
anpassar även bilar, Permobil 
Bilanpassning.
Telefon: 060-59 59 00
www.permobil.se

Woodstar AB 
Bolaget försattes i konkurs 
förra året och produkterna 
finns nu hos Handikapp-
teknik. 

53 Henriksson Bilmeka-
niska anpassningar AB
Verksamheten har funnits i 
35 år, drevs tidigare av 
då varande Handikapp-
institutet. ”Vi gör udda saker, 
som inte finns någon 
annanstans. Vi ägnar oss 
enbart åt det här med 
anpassningar”, säger Stefan 
Henriksson, som driver 
bolaget med sin bror.
Telefon: 08 - 759 63 63

Mer om företagen som 
arbetar med anpassningar 
på www.svensk.fordonsan-
passning.se

2020 företag som anpassar din bil
Föräldrakraft har listan över 
företagen som anpassar bilen 
efter familjens behov.

Anpassad Renault Kangoo.

Produkt från Autoadapt.

Handikappanpassning.

Handikappspecialisten.
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Äntligen:  
69 sajter 

som hjälper 
dig och ditt barn 

med läxorna

Tema läxhjälp

På följande sidor hittar du:
>> Läraren som ger tipsen som 

många väntat på
>> Åtta läsare berättar om sina 

erfarenheter av läxhjälp
>> Tips som kan göra studierna 

roligare och bättre
>> 69 sajter med läxhjälp

Text: Annette Wallenius
annette.wallenius@faktapress.se
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Lärarens 
bästa 
tips på 
webben

illsammans med sina 
kollegor på skolan har 
Claes skapat en webbsi-
da med bra och använd-
bara länkar för läxhjälp. 
Länkar som de anser va-

ra lämpliga från förskoleklass till och 
med årskurs 6 men som naturligtvis kan 
användas av alla som behöver. 

Claes Rehn, som har arbetat som fri-
tidspedagog och lärare sedan 1979, har 
under årens lopp samlat på sig webbsi-
dor som har varit användbara för de 
elever han har haft. När det har passat 
ihop med veckans läxa har han ibland 
skickat hem en länk via mejl till elever 
och föräldrar. Genom att skapa webbsi-
dan kan alla få tillgång till länktipsen i 
samband med olika ämnen som är aktu-
ella. Alla, skolans personal, föräldrar och 
elever, har på det här sättet enkel åtkomst 
till samma information. 

Det finns även en sida som mer riktar 
sig till föräldrar med information om 
bland annat arbetsplan mot mobbning, 
likabehandlingsplan, ordningsregler, lä-
roplan etcetera. 

Claes Rehn berättar att skolan har ett 
mycket lättarbetat program för hemsidan 
och att arbetet med att skapa själva sidan 
bara tog några timmar och varje uppda-
tering bara tar några minuter. 

Men hur har då skolarbetet förbätt-
rats på grund av det här? 

– Eleverna har ett ”veckans mål” som 
de tränar på själva under veckan. Då är 
det bra med webbsidor där träningen är 

organiserad, missförstånd kan rättas till 
och man kan nöta in saker som behöver 
repeteras om och om igen. Många gång-
er känns det också lättare för eleverna att 
rättas av datorn än av en person, säger 
Claes Rehn. 

Vad är då framtidsplanerna för länksi-
dan? Claes Rehn berättar att skolan har 
tänkt att länksidan ska bli en ”bank” med 
bra sidor som tips för lärarna. 

– Den lärare som nyss har jobbat med 
till exempel vikingatiden har säkert hit-

tat några bra sidor att använda. Om vi 
lägger in dem på vår länksida, så bygger 
vi ju tillsammans upp en ”bank” med 
bra webbsidor, säger han. 

Nästa steg är att alla lärare på skolan 
ska lära sig hur de själva kan lägga in län-
kar på sidan. ●

Här hittar du webbsidan:
www.ovanaker.se/utbildning/
grundskolor
Välj ”Lillboskolan”, sedan ”Länktips och 
läxhjälp” till vänster.

Här är läraren som kan hjälpa dig med läxläsningen. Claes Rehn har under 
fl era år samlat tips på webblänkar som underlättar läxorna för hans egna 
elever. Och sidan med hans läxtips är tillgänglig för vem som helst. 

T

Claes om sina favoritlänkar

Seterra – ladda ner 
gratis program för att 
träna namngeografi. 
www.wartoft.nu/
program/seterra 

”Vi använde 
programmet för att 
träna in Sveriges 
landskap och Europas 
stater. Eleverna blev 
mycket duktiga. ”

EU:s medlemsländer 
europa.eu/abc/
european_countries/
eu_members/index_
sv.htm 

”Lättläst informa-
tion om EU:s med-
lemsländer.” 

Webbmatte – förklarar 
olika områden inom 
matte. 
www.webbmatte.se
/sv.htm 

”Ibland kan det 
vara bra att få ett 
område inom matema-
tik förklarat på ett 
annat sätt än läraren 
gjorde.”

Multiplikations-
tabellerna 
www.mult.se 
Bra sätt att träna mul-
tiplikationstabellerna 
och varje multiplika-
tion visas också som en 
area. 

Glosor – vill du plugga 
glosor på ett roligt sätt? 
http://glosor.eu 

”Ett roligt sätt att 
träna in ett glosområ-
de.”

UR:s ungdomssidor 
– med bland annat 
matematik, sex och 
relationer och teknik. 
www.ur.se/Ung/
Startsida 

”Bra att eleverna 
kan fråga även andra 
personer än förälder 
eller lärare om ämnet 
sex- och samlevnad. 
Det här tycker jag är en 
bra sida.” 
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Smärtlindring handlar också om att få bo 
med hela sin familj nära sjukhuset.

Adam föddes utan förbindelse mellan matstrupe och magsäck. När den första chocken lagt sig 
för familjen Peterson kom nästa prövning. Att tvingas leva skilda från varandra. Adam och 
mamma Annika befann sig på Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus i Göteborg och 
kvar i Nässjö bodde pappa Kenneth med deras äldre son. Tjugo mil ifrån varandra –ett avstånd 
långt som ett ljusår när trösten och behovet av varandras närhet var som störst.

Vändningen kom när hela familjen fick flytta in i ett nyinvigt Ronald McDonald Hus på 
sjukhusets område. Tanken med dessa hus är just att erbjuda familjer ett hemlikt boende då deras 
barn behöver specialistvård långt hemifrån. Här kan syskon, föräldrar och oftast även det sjuka 
barnet bo tillsammans under påfrestande behandlingsperioder, oavsett om sjukhusvistelsen 
sträcker sig över några dagar, månader eller kanske år. 

Åtta år har gått sedan Adam föddes. Efter alla år av sondmatning kan han för första gången 
i sitt liv äta själv. 

Vill du hjälpa andra drabbade familjer, stöd vår insamling till Sveriges fjärde hus vid 
Linköpings universitetssjukhus.

Ronald McDonald™ Hus finns i Huddinge, Lund och Göteborg. Nu bygger vi ett fjärde Ronald McDonald™ Hus i Linköping där sjuka barn och 
deras anhöriga kan bo under behandlingstiden. Ge ditt bidrag via sms (sms:a HUS till 72900, 50 kr), i bössorna på McDonald’s®, via Plusgiro 
90 07 02–2 eller Bankgiro 900-70 22 eller på www.ronaldmcdonaldhus.se så hjälper du fler familjer.

Kostnaden dras från din mobilräkning. 

SMS:A HUS TILL 72 900 (50KR), SÅ BJUDER VI ÄVEN 
PÅ VÅR RINGSIGNAL ”MAKE BELIEVE” MED SIBEL.
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ur ska vi 
föräl drar 
göra så att 
barnen inte 
ålar sig av 
plåga för 

alla ”måsten” efter skolan? Är det rätt att låta barn med funktion-
snedsättningar sitta efter skolan och traggla med läxor, borde inte 
tiden i skolan räcka? 

Visst borde det vara skolans uppgift att se till att alla barn klarar 
sina skoluppgifter, men ofta blir det ändå föräldrarna det hänger 
på om läxorna ska klaras.

Vi på tidningen Föräldrakraft skickade en enkät till några av 
våra läsare och bad om deras bästa läxtips i form av webbsajter, 
boktips och datorprogram. Resultatet blev en fantastisk samling 
tips på bra resurser, inte minst på internet. På dessa sidor pre-
senterar vi ett urval av alla de tips vi har fått in. 

Vi har märkt upp några av redaktionens favoritsajter. Vad som 
är bra eller dåligt är ofta en smaksak – en webbsajt kan ha ett 
mycket bra innehåll men en rörig utformning som gör det svårt att 
hitta rätt. Andra sajter kan vara inbjudande och lätt att hitta på, 
men kanske inte innehåller så mycket av praktiskt värde. 

Du har säkert egna favoriter! Mejla till oss och berätta. Vi kommer 
att publicera läxhjälptipsen på vår egen webbsajt foraldrakraft.se 
och där hoppas vi kunna komplettera informationen löpande. Så 
hör av dig med fler tips till annette.wallenius@faktapress.se

69H
Vilket bra och 
engagerande 
ämne! tycker 
Monica Kurtsson. 
”Jag ser fram mot 
att få en massa 
bra tips, för det 
här är bland 
det svå ras -te 
vi har. Vi 
som 
dessutom 
är heltidsarbetande 
och pendlare är 
inte hemma förrän tidigast halv sex om dagarna, och då 
är sonen, som har ADD/PDD/språklig fonologisk 
störning, trött. Det bästa är när vi får reda på läxorna i 
förväg, så att vi kan göra dem tillsammans på helgen i 
lugn och ro. Boken ’Matte Direkt verktygslådan’ är bra 
att ha hemma när matteuträkningarna inte ser ut som 
när vi gick i skolan. (Bonniers Isbn 91-622-5380-8, 
Synnöve Carlsson, Karl-Bertil Hake, Birgitta Öberg)

Böckerna ’Bananflugor och kramsnö’ och ’Troll slän-
dor och spikskor’ av Anna Ribbing är roliga att låta bar-
nen läsa högt ur, eftersom orden och bilderna (av Matti 
Lepp) ger upphov till gemensamma skratt.” ●

”Det här är det 
svåraste vi har”

Monica Kurtsson hoppas 
på en massa nya tips.

”Värdefull”
Föräldrakraft är tid-
ningen för Dig som är 
förälder eller anhörig 
till barn med funktions-
nedsättning och 
särskilda behov. Varje 
nummer innehåller 
massor med tips och 
praktisk vägledning, 
intervjuer, teman och 
reportage. Beställ en 
helårsprenumeration
(6 nr) för 331 kr  genom 
att fylla i kupongen 
här intill. Eller ta två år 
direkt (12  nr) för endast 
662 kronor så missar 
du ingenting!

läsning för dig som 
förälder & professionell!
Ja tack, jag beställer:

6 nummer för 331 kronor inkl moms

12 nummer för 662 kronor inkl moms

Info om teman, utgivningsplan och annonspriser

Namn: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Adress:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Postnr & ort: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Telefon: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

E-post: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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Välj ett alter nativ!

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

tips på länkar 
från läsarna
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Jeannette Persson har en 
dotter med Downs Syndrom 
som går i årskurs 1 och det är 
mycket prat om läxhjälp.

Webbsajter: ”Jag letar 
mycket på nätet och tre bra 
webbplatser är www.
karlstadmodellen.se, http://
skola.serholt.com och www.
hargdata.se”

Böcker: ”Vi har köpt bra 
läseböcker för nybörjare från 
Gleerups. Vi jobbar även med 
Karlstadmodellen till vår dotter 
för hela hennes språkinlärning. 
Här hämtar jag också mycket 
inspiration. Serholt har också 
mycket bra pedagogiskt material 
som gör det roligt att lära. Spel 
etcetera utan att det behöver bli 
läxläsning.”

Datorprogram: ”Vi jobbar 
mycket med Hargdatas symbol-
program InPrint och till detta 
tillhör mycket bra läromedel. Vi 
lånar även bra material från 

habiliteringens datatek. Jag tror 
det är lätt att glömma bort denna 
kompetens. Vi gör lite enkla 
böcker själv genom InPrint.”

Andra tips: ”För vår del är 
dialogen med skolan väldigt 
viktig. Vi försöker att ligga steget 
före undervisningen och på detta 
sätt kunna förbereda lektionen 
tillsammans. Även att vi tack vare 
denna information kan använda 
begrepp i vardagen som exem-
pelvis plus och minus. Hur 
många köttbullar har du på 
tallriken? Om du äter upp två 
– hur många blir kvar?”  ●

”Hittar mycket 
på nätet”

Jeanette Persson tipsar om 
tre webbsajter.

Den första webbadressen Catharina Sandberg 
tänker på är www.glosboken.se. ”Det är en mycket 
bra sida där du kan träna glosorna om och om igen. 
Man får se hur många rätt och fel man har och kan 
öva hur många gånger som helst. Antingen lägger 
jag som förälder in orden eller så kan barnet göra 
det själva. Det är roligare att skriva in orden på 
datorn jämfört med att traggla med mamma eller 
pappa. Också ett bra hjälpmedel om man har 
koncentrationssvårigheter!” ●

”Glosboken 
är bra”

Catharina Sandberg, skolkurator på 
särskolan Peder Skrivares skola samt 
Mariedalsskolan.

Ågrenska Familjeverksamheten - utbildningsdagar för personal

V12   Barncancerfonden, hjärntumör, 
          13-18 år, behandling avslutad för  
          fem år sedan    
V13   Iktyos/Sjögren-Larssons syndrom          
V17   Barncancerfonden, hjärntumör,        
          6-12 år,behandling avslutad för  
          minst ett år sedan 
V19   Landau-Kleffners  syndrom 
V20   Grav språkstörning, verbal dyspraxi 
V22   ALD/MLD                              

V35  Beckers muskeldystrofi      
V37  Cystisk fi bros    
V39  Barncancerfonden, neuroblastom  
         stadie 3-4  
V42  Kraniofaciala missbildningar  
V43  Noonans syndrom
V45  Svårbemästrad epilepsi, 12-18 år
V47  VACTERL syndrom
V49  PKU
V50  Septo-optisk dysplasi

Familjevistelser 2009

Är Du intresserad av någon av våra andra verksamheter? Gå in på www.agrenska.se eller ring 031-750 91 00

Ågrenska är en unik, utvecklande 
mötesplats och ett nationellt kom-
petenscenter för barn och vuxna 
med funktionsnedsättningar, de-
ras anhöriga samt för professio-
nen.
Personal som på olika sätt kommer 
i kontakt med barn med funktions-
nedsättningar erbjuds två utbild-
ningsdagar i samband med någon 
av nedanstående familjevistelser 
2009. I utbildningsprogrammet, som 
till stora delar är gemensamt med 

föräldrarnas program under famil-
jevistelserna, ingår bl a medicinsk 
basinformation, konsekvenser av 
diagnosen i vardagen och pedago-
giska aspekter. Detta innebär att 
föräldrar och personal i mångt och 
mycket delar samma kunskap, vilket 
är till gagn för barnet med funktions-
nedsättning när man är tillbaks i var-
dagslivet. De delar av utbildnings-
programmet som riktar sig enbart 
till personalen ägnas bl a åt gemen-
samt erfarenhetsutbyte.

Upplysningar om utbildningsdagarna lämnas av Ingrid Fabo, tel 031- 750 91 62 
eller Maria Svensson, tel  031-750 91 46. 
Det går också bra att kontakta Ågrenska via e-post: agrenska@agrenska.se
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På www.goodies.nu/barn/laxor.htm, har 
jag hittat mycket nyttigt om läxläsning. 

Sen har vi hittat ett multiplikations-
program på denna länk:

http://eskilstuna.se/
templates/Page_ _ _ _106075.aspx 

På samma sida hittar du även:
http://eskilstuna.se/templates/Page_ _ _ 
_85776.aspx

Vår son och hans storasyster använder 
dataprogram från Allemansdata, www.
allemansdata.se, till skolarbetet. Vi 
tycker att det är jättebra.

Flygande start - Matte (Levande 
böcker) har vi också hemma och det har 
gjort att barnen tyckt det varit roligt 
med matte.

Allmänna tips? Några idéer till att 
räkna är ju att ta fram några saker som 

man har mycket av exempelvis pärlor, 
kulram, rita och måla.

Planera läxläsningen så att allt inte 
blir ”fem i tolv” för det ger bara stress 
och ångest.

Jag har gjort en att göra-lista på ett 
A3-papper och plastat in det i lamine-
ringsapparat. Jag har även plastat in 
olika läxor. När Anton har gjort sin läxa 
så flyttar han över varje läxa på höger 
sida, och då kan både han och vi hålla 

koll på vad han har kvar att göra. 
Bifogar bild på denna, det är en ganska 
dålig bild men ni ser på ett ungefär. De 
sitter fast med kardborre. ●

”På Goodies har 
jag hittat mycket”

Lotta Ragård-Bäck har gjort en 
Att göra-lista att ha på väggen. 
Här ser man tydligt vad som är klart och 
vad som återstår att göra.

Min son, som är 13 år och går på 
Kunskapsskolan här i Uppsala, får inte 
läxor med sig hem utom vid hemmastu-
diedagar. 

Men när han väl får läxor är det svårt 
att hjälpa honom på bästa sätt. Men vi 
brukar göra så att han får läsa några 
sidor i sin egen takt, sedan paus. 
Fortsätta med nästa uppgift, paus och så 
vidare tills han är klar. Han läser 
engelska, svenska, matte. 

Matematik är hans bästa ämne. Vi 
brukar försöka motivera honom med 

”belöning” för att han gjort sitt bästa, till 
exempel bio, lego, spel eller något annat 
han vill göra. Belöningen får han när 
tillfälle ges, så det blir lite som en morot 
att behöva göra något som han tycker är 
dödstråkigt och jobbigt då han har 
adhd, dyslexi, tourette som inte gör 
saken bättre. Men som också är en 
tillgång, då han vill snabbt bli klar och 
jobbar undan trots sina svårigheter. 
Det beundrar jag honom för. Jag 
hoppas att detta kan ge lite motivation 
till andra i samma situation. ●

”Svårt att hjälpa”

Ann-Louise Sundström motiverar sin 
son med belöningar.

Min dotter är bara 2,5 år, så än är det 
inte aktuellt med läxhjälp, och det 
kommer aldrig att bli det heller gissar 
jag. Men en webbresurs som jag ändå 
vill tipsa om är sajten heter Terra 
Scaniae och den handlar om Skånes 
historia berättad ur ”vanliga” männis-
kors perspektiv. Den är gjord med 
skolan som målgrupp och kan säkert 
passa även till särskolan. 

På Terra Scaniae kan man nämligen 
läsa berättelser om människor som levt i 
Skåne från jägarstenålder fram till idag. 
Allt material på sajten är framtaget av 
historiker, arkeologer och andra 
ämnesexperter. Berättelserna är skrivna 
av barn- och ungdomsförfattare.

En duktig lärare kan säkert plocka 
guldkornen på sajten och anpassa 
materialet till sina elevers behov. Där 
finns även ett dataspel som heter ”Bli 
en historiedetektiv” där spelaren ska 
hjälpa en arkeolog att forska fram 
vem den döda mannen var och när 
han levde.

Jag kan även tipsa om att använda 
kulturinstitutionernas pedagoger i 
undervisningen. Dessa ”levande lärome-
del” sitter på stor kunskap som de kan 
förmedla via smak-, hörsel-, känsel- och 
syn-upplevelser för att nämna något. En 
resurs som ofta glöms bort i skolan. 
Pedagogerna anpassar sina program 

efter målgruppen. Och kan inte eleverna 
komma till museet kan pedagogen 
komma till skolan - åtminstone gäller 
det många pedagoger i Skåne!

Länken till Terra Scaniae är www.ts.
skane.se ●

”Skånes historia med 
skolan som målgrupp”

Caisa Lindfors tipsar om en länk där 
lärare kan hitta guldkorn.
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www.vivida-assistans.se
019-555 43 00

...med egen utbildning

Tack vare allt stöd och all hjälp kan jag 
äntligen ägna mig åt heltidsarbete men 
det har tagit många år att komma hit! 
Min son John fyller 18 år nästa onsdag, 
han har Asperger syndrom, vilket blev 
först diagnostiserat när han var 13 år, 
innan dess arbetade jag deltid, halvtid, 
på nätter, men var tvungen att börja 
arbeta heltid när jag skilde mig.

Läxläsning har alltid varit ett kontro-
versiellt ämne, det har varit svårt att få 
igång läxläsning med John, som 
kanske just då vägrade, han berättar 
gärna för alla om hur det var den 
gången jag kastade en pennvässare i 
hans huvud när han fortfarande inte 
hade lärt sig läxan, detta hände långt 
innan vi fick veta att John hade 
Asperger syndrom.

Jag har tänkt att samarbetet i nätver-
ket kring John är viktigt, det började 
våren 2005, då John började i en 
aspergerklass. Hans lärare och jag 
delade upp ansvaret för Johns studier, 

jag har sett till att han sköter skolgång-
en, det vill säga kommer upp på morgo-
nen, äter ordentligt, tar sin ep-medicin 
och tar med sig det han behöver. 
Skolans ansvar är att se till att han får 
den kunskap och verktyg han behövde.

Det är oerhört viktigt att rätt personer, 
med rätt utbildning och kompetens 
arbetar kring barn- och ungdomar som 
har särskilda behov, det går inte 
annars! Några år senare dök det upp en 
person som såg Johns djup. 

Att John framför allt skulle kunna 
klara av matematiken så han fick en 
möjlighet att komma in på ett natio-
nellt program med aspergerstöd 
istället för ett IV-program där hans 
behov inte skulle kunna tillgodoses på 
samma sätt. Då om någon gång hade 
John en individuell plan, och det 
lyckades! Idag, två år senare, är Johns 
favoritämne matematik, han arbetar 
självständigt och har fått verktyg att 
lösa koderna!

Min erfarenhet säger att vi föräldrar 
inte ska behöva traggla med läxor, vi 
har fullt upp med att ta ansvar för att 
det ska fungera hemma, med familjen 
och med vårt/våra barn- och ungdo-
mar som har särskild behov. Nära 
samarbete med lärare är enormt 
viktigt, var och en ska göra det man är 
bäst på. John har en mycket lyckligare 
och framförallt starkare mamma idag 
än för några år sedan då jag jämt var 
sur och grinig. ●

Lena Svanström har många gånger 
kämpat med läxläsning.

”Jag kastade en pennvässare”

Här finns det  läxhjälp
■ Röda Korset har 
läxhjälp på en del 
orter. Gå in på www.
redcross.se och leta 
upp ditt närmaste 
kontor och hör med 
dem om något finns 
eller om planer för 
att starta den typen 
av verksamhet finns.

■ I vår länklista på 
följande sidor finns 
ett företag som har 
läxläsning (mot 
betalning) som 
affärsidé, My 
Academy.

■ I övrigt har en del 
bibliotek läxhjälp. Ett 
exempel på det är 
Lerums bibliotek. 
Även på den mest 
naturliga platsen, i en 

del skolor, finns det 
speciella timmar med 
lärarledd läxhjälp. 
Några exempel på det 
är Grubbeskolan i 
Umeå, Kvarnhags-
skolan i Botkyrka och 
Raus Planterings sko-
la i Helsingborg. 
Något för alla skolor 
att ta efter?

■ I Stockholms-
området har nyligen 
startats en ideell 
verksamhet, Stiftel-
sen Läxhjälpen, som 
vänder sig till skolor 
där mellan 30 och 50 
procent av högstadie-
eleverna inte är 
behöriga till gymna-
siet. Verk sam heten 
planerar start i de 
andra storstadsregio-

nerna till hösten. 
Föräldrakraft har 
pratat med initiativ-
tagaren Harald 
Ullman som berättar 
att intresset för 
verksamheten har 
varit stort. De vänder 
sig inte i dagsläget till 
särskoleelever då 
läxhjälparen måste 
vara väl insatt i 
problematiken för att 
kunna göra ett bra 
arbete. Det kan dock 
finnas andra funk-
tionsnedsättningar 
då Läxhjälpen kan 
assistera. Initiativ till 
samarbete mellan 
skolan och Läxhjäl-
pen tas för det mesta 
av skolan men ibland 
även av sponsorer 
eller föräldrar.

”För att göra läxläsning lite roli-
gare hittar jag på lite egna läs-
läxor. Där jag tar med sånt som 
vi gör hemma och sånt man gör 
med kompisar, så blir läsningen 
intressantare. Korta meningar 
med lite roliga meddelanden  
gör det spännande att läsa om 
vad jag hittat på denna vecka. 
Jag lägger dessutom upp en 
sida på datorn i en mapp med 
veckonummer så kan läxan 
skrivas ut varje vecka.”
Anette Eriksson, Lindesberg

”Viktigt är att få läxor från 
skolan skriftligt och i god tid, 
det underlättar för hela famil-
jens planering och det blir inga 
brandutryckningar.”
Lena Hedenbo, Hallstahammar
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MA, GEO
www.allemansdata.se
Allemansdata säljer ett 15-tal 
datorprogram, exempelvis 
Dags för ord (som kommer i 
mars), Räkna med procent 
och Sveriges landskap. 
Företaget vänder sig främst 
till förskola, grundskola och 
särskola. För barn med 
särskilda behov lägger de in 
kontaktstyrning och möjlig-
het att anpassa programmen 
med olika inställningar. 
Tvyärr har Allemansdata 
bara program för PC.

✌ 

www.annalindhbiblioteket.
se
Utrikespolitiska institutets 
bibliotek (fyller behov av ett 
brett utrikespolitiskt biblio-
tek för allmänheten). På 
sidan finns databaser, 
internetsökning, uppsatser, 
länkar etcetera. En hel del är 
med inloggning och vänder 
sig till skolor men det finns 
även mycket information till 
allmänheten.

✌ SV

www.barnensbibliotek.se
Här finns tips på böcker, 

författare, något som heter 
skrivboken och man kan 
även spela spel. Det finns 
även boktips på teckenspråk. 
En bra och tydlig sida som 
Statens Kulturråd står 
bakom.

ALLA ÄMNEN

www.burkar.nu
Länkarna är sorterade 
ämnesvis, och nås genom att 
klicka på startsidans olika 
burkar, flaskor och lådor. I 
varje ”burk” finns länkar till 
lämpliga sidor att arbeta med 
i skolan eller på fritiden. 
Samtliga ämnen finns här 
plus lite länkar för vuxna. 
Sidan är gjord av Anna Kalla 
som är IT-pedagog. Tanken 
var från början att burkarna 
skulle bli ett komplement till 
Skolverkets länkskafferiet 
främst för de yngre eleverna. 
År 2008 fick Anna lärarsti-
pendiet Guldäpplet för sitt 
arbete med Annas burkar.

SV

http://dblex.com/
här finns korsordslexikon, 
rimlexikon och synonymlex-
ikon. Bra att ha i olika 
sammanhang.

Sajterna som kan rädda   
Här har du 69 länkar för skolarbetet
Teckenförklaring: ✌ = Föräldrakraft-favorit, SV = Svenska, 
MA = Matematik, GEO = Geografi, HI = Historia

 
www.elevdata.se
Här finns mängder av 
program att köpa, exempelvis 
Mulle Meck, Lek och Lär/
andra klass (med flera 
klasser), Fem myror är fler än 
fyra elefanter, Färg och form. 
De har jobbat länge i skolvärl-
den men man kan även köpa 
som privatperson. Det finns 
program med talsynteser, CD-
Ord och Infovox desktop. 
Dessa är bara för PC.

✌ GEO

http://europa.eu/abc/maps/
index_sv.htm
Här finns fakta om Europa/
EU. Det här är en riktig 
europeisk karta med varje 
lands namn och ortnamn 
angivna på det lokala språket. 
Ländernas namn anges dock 
på svenska i rubriken ovanför 
själva kartan. Regionernas 
namn anges alltid på det 
lokala språket, både på själva 
kartan och i rubriken 
ovanför kartan. 

✌ 

http://faktabanken.nu/
Jättetrevlig sida med mäng-
der av information, mycket 

av det kring specialintressen 
som rymdstationer, solsyste-
met, vädersatellitbilder, 
elektronik, robotar, gradbe-
teckningar, tågsignaler 
etcetera. Även smått och gott 
om romerska siffror, mot-
ståndsfärgkod, måttenheter, 
batterier etc finns. Frågor och 
svar kring naturvetenskap, 
juridik och teknik. Sajten 
görs av Mats Wiklund som 
arbetar vid Stockholms 
Universitet.

www.faktoider.nu
Faktoid är en uppgift som ser 
ut som ett faktum men som 
inte är det; en känd men 
sällan ifrågasatt osanning, 
halvsanning eller missupp-
fattning. Stora mängder av 
intressanta länkar till olika 
faktoider, bra som kuriosa 
och uppslagsbok.

Alla ämnen

www.fritext.se
Har mängder av olika ämnen, 
matte, NO, SO, svenska, 
estetiska ämnen, etcetera. 
Inte så mycket kring varje 
ämne.  Verkar uppdateras 
regelbundet. Sajten görs på 
ideell basis av Staffan 
Castegren.

✌  

www.funkaportalen.se
En bra sajt med resultat av 
olika undersökningar, 
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krönikor, test av spel och 
vilka som fungerar för vilka 
funktionshinder etcetera. Är 
en grundläggande bra 
infomationsbank.

✌  

www.gamesforthebrain.
com/swedish
Spel som tränar hjärnan. 
Memory, gissa flagga, andra 
minneslekar, pussel, kina-
schack, patiens etcetera. Bra 
spel som är enkla att komma 
igång med. Spelen finns på 
31 olika språk.

✌ Språk

http://glosor.eu
www.glosboken.se
Två sajter som liknar varan-
dra och är gratis. Man kan 
skapa övningar, hämta 
färdiga, öva på glosor och 
skriva ut gloslistor. Dessutom 
på många olika språk. 
På glosor.eu kan man även 
skapa ett elevlogin där man 
som lärare/förälder, kan styra 
det som eleverna ska öva på. 

www.goodies.nu/barn/
laxor.htm
På första sidan kan man få en 
del tips om just läxläsning. 
Sen finns det länkar till 
allehanda saker. Pyssel, 
målarblad, högtider, sagor, 
frågesporter, aktiviteter, lekar 
etcetera. 

www.hargdata.se

Här finns datorprogram med 
skrivstöd. Här finns också ett 
program som används för att 
skapa egna böcker, nyhets-
blad och scheman etcetera. 
Programmen är endast för 
PC.

www.karlstadmodellen.se
Finns mycket information, 
boktips, publikationer, 
information om studiecirk-
lar, historik etcetera. 
Karlstadmodellen är en 
modell för språkträning som 
utvecklats sedan slutet av 
1970-talet under ledning av 
professor Iréne Johansson.

  skolarbetet

www.furuboda.se
Vi gör det möjligt.
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www.kenart.se
Kenart säljer bland annat 
Kan-serien och Sju nycklar. 
Programmen har flera 
språkstöd, till exempel 
avläsning med eller utan ljud, 
stödtecken på teckenspråk, 
bokstavering och prosodi och 
riktar sig till barn och elever i 
förskolan, särskolan, tränings-
skolan och grundskolan.

www.kluras.se
Kluras.se är en samlingsplats 
för kluriga spel, tankenötter, 
gåtor, url-rebusar, idiottest, 
klurimeér och escape the 
room-spel. Många roliga spel 
som inte är barnförbjudna 
eller läskiga.

MA

www.kulmatematik.com
Kulmatematik har sedan 
1994 bedrivit ett föränd-
ringsarbete i matematik. Här 
finns några olika materialpa-
ket att köpa, bland annat 
Sphinxar, Pyramidpussel, 
Poly-plug  Matte göm mor 
och Geofix. Här finns även 
en del böcker i ämnet. 
Ägarna arbetar som lärare.

http://kb.3ddata.se/
search.asp
Svenska Down föreningens 

kunskapsbank. Med stöd av 
Svenska Arvsfonden och med 
ideella insatser utökas 
banken kontinuerligt. Här 
hittar man information om 
föräldraskap, språk och 
kommunikation, hjälpmedel, 
fritid och skola.

✌ MA, GEO, NO

www.kunskapsstjarnan.se
Här kan man spela eller testa 
sig själv i geografi, natur och 
matematik. Även tangent-
bordsträning och några olika 
spel, såsom fem i rad, reversi 
och memory med flera. 
Geografiövningarna är 
mycket givande, som exem-
pel kan nämnas de svenska 
landskapen.

✌ Alla ämnen

http://lankskafferiet.
skolverket.se/
Här finns många länkar 
vidare i olika ämnen, som 
ekonomi och näringsliv, EU, 
försvar, krigföring och vapen, 
internationella relationer, 
konsumentfrågor, muséer, 
radio- och tv-program. Även 
skola, utbildning och arbete 
finns, även med inriktning på 
elever i behov av extra stöd. 

I Länkskafferiet finns korta 
beskrivningar av utvalda 
webbplatser som passar bra 
för skolarbete, främst för 
elever 10-15 år, men även för 
gymnasieelever. Lärare kan 
även hitta material för 
lektionsplanering på många 
av webbplatserna. Alla 
webbplatser är indelade i 
ämneskategorier och märkta 
med en symbol för passande 
ålder.

SV

www.lattlast.se/?page=448
Här finns information och 
inspiration till lärare och 
andra som möter elever med 
behov av lättlästa och 
tillgängliga texter. Hitta allt 
från korta tips till uppslag för 
en hel serie av lektioner. 
Centrum för lättläst ligger 
bakom sajten.

www.lektion.se
Lektion.se kallar sig Sveriges 
största lärarsajt och är en 
mötesplats för lärare och 
andra som arbetar i skolan. 
Det går bra att bli medlem 
även som privatperson. Som 
medlem har man tillgång till 
forumet och medlemmarnas 
egna länktips. Grunden är en 
idébank, en databas där du 
snabbt och enkelt kan skicka 
in, söka och hämta lektions-
material.

www.lexia.nu
På hemsidan presenteras 
Lexia, ett datorprogram för 
dyslexi och afasi. Exempel 
visar några av de typiska 
träningsstegen när man 
arbetar med barn med läs- 
och skrivsvårigheter. Efter att 
ha gjort ett test kan skräddar-
sydda övningar skapas 
automatiskt. Man kan köpa 
privatlicens alter nativt en 
eller flera licenser till skolan.

Alla ämnen

http://www4.liber.se/
liber_espresso/e.htm
Liber espresso är ett webbase-
rat läromedel som täcker alla 
ämnen från förskola till och 
med årskurs 6. Det är indelat i 
tre nivåer. Innehållet är 
framtaget för att skapa 
aktivitet i klassrummet. Bland 
annat finns mängder av korta 
filmer och lärspel. Det finns 
också en nyhetsservice som 
tar upp sådant som visas i me-
dia, men på ett sätt som är 
anpassat till barnens nivå. 
Liber espresso är en tjänst 
som skolan abonnerar på.

✌ MA

www.mah.se/templates/
Page_ _ _ _3100.aspx
Malmö Högskolas matema-
tiklänkar. Här finns delar av 
det material vi har i vårt tema 
men även annat. Olika nivåer 
för olika behov. Utförligt och 
intressant.

Glosor

www.masterdata.
dyndns.org
Har kan du hitta information 
och ladda ner Glosis, freewa-
reprogrammet som förhör 
dig på glosor och fraser. Där 
finns andra gratisprogram. 
”Totalkoll” är en tjänst till 
elever som klassvis vill ha en 
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portal med kalender, chatt 
och bildgalleri. Kalendern 
fungerar på så vis att alla i 
klassen/familjen kan lägga in 
de uppgifter och prov som är 
på gång, något som sedan är 
synligt för alla andra i 
klassen/familjen, och på så 
vis bygger man upp en 
gemensam kalender.

www.mitt123.se
Säljer böcker, aktivitetspaket, 
kulramar etcetera. Här kan 
barnen även spela enkla 
matematikspel såsom 
bildlotto, räkna fiskar och 
pussel. Här finns också en del 
information om hur man 
kan väcka barnets intresse för 
matematik. Tillhör bokklub-
ben Go’boken.

www.miv.eu
Syftet med hemsidan är att 
vara ett forum för informa-
tion kring neuropsykiatriska 
funktionsnedsättningar hos 
barn och ungdomar. Det är 
Erik Wirkberg och Thorleif 
Tomtlund som båda jobbar 
på BUP på Akademiska 
sjukhuset i Uppsala som står 
bakom sajten.

✌ MA

www.mult.se
En toppenbra multiplika-
tionstabell! Man kan tävla 
med sig själv och skriva in 
sina resultat eller välja att 
bara öva.

http://myacademy.se/
My Academy är ett företag 
som erbjuder läxläsning. 
Likaväl som du kan ha ett 
städföretag hemma kan du 
köpa in läxläsning som en 
avdragsgill hushållsnära 
tjänst. Barnpassning och 
läxhjälp för ungdomar till 
och med årskurs 9 räknas 
som hushållsnära tjänster, 
enligt My Academy. 

www.ordboken.nu
Här finns massor av 
uppslagsböcker, information 
om ord, utländska ord, slag, 
medicinsk ordbok, synony-
mordbok etcetera. Även 
länkar till dopguiden, 
bibliska termer, biblisk 
ordbok, egyptiska gudar och 
så vidare. 

✌ Alla ämnen

Ovanåkers länksida
En mycket bra länksida. Här 
kan man hitta det mesta. 
Även en hel del material som 
är skolans eget. Se reportage 
tidigare i detta tema.

8:e Västsvenska
Kommunikationskarnevalen
1– 2 juni 2009

För information & programbeställning; www.goteborg.se/dalheimershus

Bokningar & frågor mailas till; thomas.kollberg@socialresurs.goteborg.se

eller kontakta Thomas Kollberg på telefon; 031- 367 97 75

seminarier
utställningar

föreläsningar

forskningsresultat

fest&god mat

workshops

2009 års tema är 
”Tidiga insatser”

En konferens om funktionshinder

 och kommunikation
Plats: Radisson SAS 

Scandinavia Hotel 

Göteborg 
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✌ HI

www.raa.se/cms/
fornsok/start.html
I Riksantikvarieämbetets 
Fornsök kan du söka infor-
mation om äldre tiders 
gravplatser, boplatser och 
arbetsplatser. Här finns 
uppgifter om lämningar 
såväl på land som under 
vatten. Du hittar information 
om runstenar, hällristningar, 
gruvor, torp, avrättningsplat-
ser, skeppsvrak och mycket 
annat. Tidsspannet är stort, 
från stenålder till 1900-tal.

www.redcross.se
Röda korset har läxhjälp på 
vissa orter. Under 
medlemssidor hittar ni alla 
orter där de har verksamhet. 
Ta kontakt och hör med dem 
om möjligheten till hjälp.

www.sarnat.se
Här finns väldigt många 
länkar. De flesta hör inte till 
läxläsning men leder till 
viktig information kring 
hjälpmedel, information om 
diagnoser och utredningar, 
kalender för särskolan, 
statistik, stipendier, vad är 
viktigt kring praktikplats, 
etcetera.

MA Språk

http://skola.serholt.com
Här finns mängder av 
material i ämnena svenska, 
matematik, engelska, SO/NO, 
etik och bild. Mycket pedago-
giskt och bra upplagt. Det 
finns även en katalog att 
beställa gratis. Kanske kan 
man använda den som 
inspiration. Tänk på att 
moms tillkommer på 
priserna.

www2.skolor.pedc.se/
mellanheden/lankar.htm
Det här är skolan Mellan-
hedens länksida. Här finns 
mängder med länkar. 
Upplägget gör det svårt att 
sortera ut vad som är riktigt 
användbart. Men vet man 
vad man behöver så kan man 
hitta en hel del bra. Skolan 
har många egna länkar i 
listan.

www.synonymer.se
Som namnet antyder 
används det som hjälp för att 
hitta synonymer. 

MA

www.skapligtenkelt.se
Även www.skapligtenkelt.
se/matte
En sida med kreativa idéer 
för stora och små. Här får 
man tips på mattespel som 
kan användas i barngrupper 
eller hemma för att träna. 
Det finns även mängder av 
pyssel, recept på leror och 
recept på mat/godis och 
bilder på vad man kan göra. 
Trevlig sida.

✌ NO

www.skogssverige.se/
skog/svenskatrad/
Oerhört intressant med 
bilder och beskrivningar på 
svenska träd. Även trädens  
användningsområden, 
värdefulla egenskaper och 
svaga punkter.

www.skolverket.se/sb/
d/673/a/2572
Här finns publikationer och 
bakgrundsinformation som 
kan vara av intresse, om än 
inget som direkt hör till 
läxläsning.

www.spela.se
Här finns jättemånga spel, 
varav vissa kan komma till 
användning vid läxträning.

Alla ämnen

www.spsm.se
Hos Specialpedagogiska 
skol  myndigheten finns 
mycket bra information. Här 
finns även listor över lärome-
del och möjlighet att beställa, 
även för privatpersoner.

http://studentbibliotek.se/
En resurs för studenter med 
all tänkbar information. Här 
hittar man uppsatser, 
inlämningsuppgifter, PM och 
mycket mer från varje 
student som valt att dela med 
sig av sina arbeten.  
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www.rexnet.se/tairon1/
Ett lärspel. Man gör en resa 
och under resans gång får 
man uppgifter att lösa. Spelet 
handlar om Sydamerika och 
Arhuacosindianerna.

MA

www.teacherondemand.se
En fantastisk sida med 
framföra allt mycket matte, 
en del svenska och data/IT. 

Teacher on Demand är ett 
skolutvecklingsprojekt i 
Falköpings kommuns regi. 
Den bygger på filmer som 
visar hur man löser olika tal, 
med prat till. Filmerna görs 
och laddas upp av lärarna 
själva.

www.trivia.se
Kunskapstävling på internet. 
Svara rätt på så många frågor 
som möjligt. Man måste vara 
medlem men det är gratis. 
Man kan bland annat skapa 
egna lag och göra egna 
frågesporter. Det finns drygt 
40 olika ämnen.

✌ HI

www.ts.skane.se
Terra Scaniae berättar om 
människor som levt i Skåne. 
Till alla berättelser finns 
utförliga källredovisningar. 
Berättelserna skrivs av barn- 
och ungdomsförfattare. Allt 
görs i samarbete med 
ämnesexperter. Terra Scaniae 
är utformad som ett stöd för 
skolan.

Lexikon

http://tyda.se
Tyda.se är ett svensk-engelskt 
/ engelsk-svenskt lexikon 
med över 1,5 miljoner 
uppslagsord. Som medlem 
kan man exempelvis spara 
sökhistorik, göra egna 
ordlistor, delta i diskussioner, 
översätta böjningsformer och 
tävla. Det är gratis men det 
finns även betaltjänster.
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Alla länkar finns samlade på 
www.foraldrakraft.se

Två delar slask, en 
del kompakt is … en del 
hårdpackad snö … och så lite
        småstenar.

Krama till en boll och 
servera i hög hastighet utan 

varning.

Vackert. Där 
kommer Sussi. HEJ, SUSSI! HA HA! FULLTRÄFF, DIN 

DUMMA TJEJ!!
AAJJ!

MITT ÖGA! 
VAR ÄR 

MITT ÖGA?!

Vad snackar 
du om? Jag 
träffade där 

bak.

Du slog ut 
mitt öga! Lägg 

det i snö så dom 
kan rädda det! 

Aj!

Oj! Har du verkligen tappat ögat? 
Visste inte att dom var lösa! Oj! Jag är 
ledsen. Det var inte meningen. Får jag 
se hålet? Åh, vart rullade det, tror 

du?

HIT BORT 
NÅNSTANS,

PAPPSKALLE!!

Vad gör 
DU?

Mitt öga. 
Hjälp mej att 
leta efter 

det.

©dist. by Europapress
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✌ 

www.ungafakta.se
Flera tusen sidor med 
lärorikt och underhållande 
innehåll för barn och 
ungdomar, skolor, föräldrar, 
mor- och farföräldrar. Här 
finns tävlingar, spel, kun-
skapsbank, lättläst, mini-
ämnen, vikingar, djur, tester 
etcetera.

www.unicef.se/for-skolan/
unicefs-spel-om-barns-
rattigheter
I stormens öga är UNICEFs 
spel om barns rättigheter och 
barnkonventionen. Syftet 
med spelet är att få barn 
intresserade av vilken roll 
rättigheter spelar i våra liv. 
Spelet riktar sig till lärarledda 
grupper om minst 12 elever i 
årskurs 4-7.

✌ MA

www.ursmart.se
Det här är en pilotversion av 
Utbildnings radions webbase-
rade läxhjälp URsmart. De 
har valt att starta med ämnet 
matematik och området 
geometri. Filmerna berättar 
och förklarar på ett väldigt 
trevligt sätt olika delar inom 

geometri. Det finns grund, 
medel och fördjupningsnivå-
er. Man kan även göra tester 
inom de olika ämnena.

✌ Alla ämnen

www.ur.se/Ung/Startsida
Här finns svenska, SO, sex/
samlevnad, språk, matema-
tik, teknik etcetera. Allt 
upplagt på ett beskrivande 
och annorlunda sätt. Sajten 
vänder sig till ungdomar i 
första hand. Där finns även 
en mängd länkar till olika 
spel och klurigheter. 

 Alla ämnen

www.ur.se/pedagog/
Skolamnen
Utbildningsradion pedagog 
vänder sig främst till lärare 
med tips på produktioner 
som kan användas i under-
visningen. Här finns flera 
ämnen som SO, svenska, 
språk, NO, historia, religion 
och geografi. Skolor som har 
avtal kan låna material från 
UR. Privatpersoner kan låna 
delar av materialet på 
närmaste bibliotek. 

✌ Alla ämnen

www.wartoft.nu/program
Här finns massor av gratis-
program och övningar inom 
språk, särskrivningar, 
minnesträning, matte med 
mera. Endast för PC. Mari-
anne Wartoft AB står bakom 
sidan.

✌ Alla ämnen

www.webbmagistern.se
Supertrevlig sida med massor 
av tester i olika ämnen. 
Geografi, vinklar, historia, 
naturvetenskap, samhälls-
kunskap etcetera. Svenska 
och religion kommer senare. 

✌ MA

www.webbmatte.se
Webbmatte.se är ett gratisma-
terial i matematik för åk 6-9, 
samt matematik A på gymna-
siet. Materialet finns på åtta 
språk. Det verkar vara ett 
mycket omfattande material. 
Inga filmer men mycket 
förklaring kring olika typer av 
räkning och olika tal.

MA SV Språk
www.vetamer.se
VetaMer säljer pedagogiska 
dataprogram och håller 
kurser. De vänder sig till 
lärare och annan personal 
inom utbildning, habilitering 
och omsorgsverksamhet. 
Även privatpersoner är 
välkomna. Det finns material 
inom svenska, läs- och 
skriv stöd, språk, matematik, 
trycka - hända och pedago-
giska spel.

www.vetgirig.nu
Frågesport, allmänbildning, 
spel och tävlingar. 

✌ GEO

www.xtian.nu/flag
Här hittar man världens 
länders flaggor, nationalsång-
er, nationaldagar, lokal tid, 
översiktskartor etcetera. 
Några svenska landskapsflag-
gor finns också med. Självtest 
för att kolla sina flaggkun-
skaper och flaggpussel.

www.appelklyftig.com
Här hos förlaget Äppelklyftig 
kan man hitta enkla böcker 
och program. Drivs av Linda 
Sebek sedan 2003. Där finns 
även en hel del intressanta 
länkar.

Tipsare belönas
Tack alla läsare som 
sänt in tips och 
kommentarer till oss! 
Genom lottning har 
vi belönat några av er 
med en bok, nämli-
gen Louise Östgårdh, 
Hjälteby, Sophie 
Eriksdotter Forsman, 
Färjestaden, Peter o 
AnnMarie 
Löfwenberg, Grillby 
Maria Mårtensson, 
Danderyd och Evelyn 
Nilsson, Vetlanda.
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✌ www.arcytech.org/java/
clock/telling_time.html

Här lär man sig klockan på 
engelska. Bra och pedago-
giskt.

www.britishcouncil.org/
kids-stories.htm
På engelska. Här finns 
massor av texter, saker att 
lyssna på, sånger, enklare spel 
att skriva ut och öva på 
engelska ord (som djur, 
kläder, mat, kroppen, platser 
och sport).

www.ilike2learn.com/
ilike2learn
Kartor till många olika 
länder, provinser, sjöar, hav i 
olika världsdelar. Tryck fram 
en karta och få frågor kring 
var exempelvis olika länder 

ligger. Ganska svårt men 
lärorikt.

✌ www.learningplanet.
com/act/fl/aact/index.asp

Alfabetet, enkel räkning, lite 
spel med färger. Allt på 
engelska.

www.sheppardsoftware.com
Spel, information, pussel på 
olika nivåer. Allt på engelska.

http://thesaurus.
reference.com
Här finns pussel och korsord, 
synonymordbok och gram-
matik. Allt på engelska. 

www.wave.net/upg/
immigration/flags.html
Här finns alla flaggor plus 
olika delstater (i olika 
länders) symboler, dock inga 
svenska landskapsflaggor. 
Intressant men lite rörigt. 
Allt på engelska.

Böcker för barn och 
ungdomar med dyslexi

Den nya webbplatsen och 
butiken för barn och ungdomar 
som kämpar med läsningen.

Den nya webbplats

www.bokstodet.se 
Vi gör fl er barn till läsare

Ny unik webbplats för barn med lässvårigheter och dyslexi. Här fi nns 

fakta, tips och råd för dig som är förälder eller pedagog och ett noga 

utvalt sortiment av bra lättlästa böcker och ljudböcker. Du kan lyssna 

på första kapitlet och se ett uppslag ur böckerna. 

Välkommen in på vår webbplats www.bokstodet.se. Vi bjuder på 

en antecknings  bok när du handlar.

Svenska Handikappidrottsförbundet och Sveriges Paralympiska Kommitté (SHIF/SPK) administrerar och organiserar
idrott för personer med rörelsehinder, synskador och utvecklingsstörning.

www.handikappidrott.se

Fo
to

: M
ar

tin
 N

au
clé

r

HAR DU 
OCKSÅ FUNDERAT 

PÅ ATT BÖRJA 
IDROTTA?

annons.indd 1 08-05-07 17.11.13

Några engelskspråkiga sajter
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otbollsstjärnan Klas 
Ingesson blev chockad 
när hans pappa drabba-
des av ett häftigt epilep-
tiskt anfall. Sedan kom 
ilskan.

– Jag blev vansinnig på mamma och 
pappa för att de inte hade berättat nå-
got.

Händelsen inträffade när Klas Inges-
son var 15 år gammal, men den satte 
mycket djupa spår hos honom.

– I vår familj pratade vi aldrig om 
pappas epilepsi, berättar Klas Ingesson.

Som liten pojke fick Klas inget veta 
om sjukdomen. ”Pappa mår dåligt, stör 
honom inte” var det enda han fick veta i 
samband med att pappan fick epileptis-
ka anfall.

Men en dag blev allvaret uppenbart.
– Jag satt och läste Correspondenten 

för pappa när han fick ett anfall. Jag blev 
livrädd och trodde att han skulle dö. Jag 
visste ju knappt vad epilepsi var, berättar 
Klas Ingesson.

Det var inte förrän efter denna hän-
delse som han fick veta att även systern 
hade epilepsi.

Förklaringen var att pappan, idag 60 
år gammal, helt enkelt inte ville att nå-
gon annan skulle känna till hans sjuk-
dom. Och även efter den dramatiska 
händelsen förblev sjukdomen en väl för-
borgad familjehemlighet i många år.

– Det skulle hållas hemligt, för pappa 
skämdes jättemycket för sjukdomen. 
Han ville hålla det inom familjen och var 
rädd för att klassas som lustig i huvudet.

Inte förrän långt senare i livet, efter en 
mycket framgångsrik karriär som fot-
bollsstjärna i landslaget och i olika 
proffsklubbar, kom Klas Ingesson själv 
fram till att det var viktigt att uppmärk-
samma sjukdomen.

– För ett år sedan var jag med på ett 
möte med Rotary för att hålla ett före-
drag. När jag fick frågan vad jag ville ha 
betalt så fick jag för mig att säga att de 
kunde skicka pengarna till epilepsiför-
bundet, berättar han för Föräldrakraft.

Klas Ingesson minns hur han blev van-
sinnig på sin mamma och pappa för att 
han inte hade fått veta något. Det hände 
att han trodde att hans far höll på att dö.

– Jag har varit förbannad på pappa 
och har tyckt att han inte får hålla på så 
här. Han vill fortfarande inte gärna prata 
om det, och har haft svårt för vad kom-
pisarna skulle tänka och rädd för att bli 
utfryst eller att någon ska ta avstånd.

Men Klas Ingesson har förståelse för 
att pappan har haft sin inställning.

– När pappa själv var ung tyckte 
många att den som hade epilepsi hade 
fel i huvudet.

På senare tid har sjukdomen blivit lite 
mer känd, även hemma i Ödeshög, där 
pappans sjukdom nu är känd.

– Farsan är lugnare nu och tänker inte 
lika mycket på sin sjukdom längre. 
Innan, när det skulle hållas hemligt, gick 
han och tänkte på epilepsin hela tiden, 
utom när han hade anfallen.

Det är allvarligt att sjukdomen är så 
okänd, menar Klas Ingesson. Den brist-
fälliga kunskapen har präglat hans eget 
liv och många andras.

– Det förekommer så lite information 
om epilepsi att de flesta människor fort-
farande inte har någon kunskap om 
sjukdomen, om de inte själva har någon 
nära vän som har epilepsi.

Han vet av egen erfarenhet vilka stora 
problem detta medför även för anhöri-
ga.

– Mamma hade ingen att vända sig 
till, säger Klas Ingesson.

Han hoppas nu att sjukdomen ska av-
dramatiseras.

– Det är dags att börja prata om epi-
lepsi som vilken sjukdom som helst.

Under åren 1989-98 spelade Klas 
Ingesson inte mindre än 57 landskam-
per i fotboll. Han har också varit proffs 
under många år. Och de dolda proble-
men med epilepsi har gjort sig gällande 
även under fotbollskarriären.

– Jag har haft fotbollskompisar, elit-
spelare, som också har epilepsi. Det har 
nog inte varit så många förutom jag och 
fotbollsläkaren som har känt till det, be-
rättar han.

 ”Jag blev 

     vansinnig 
över att sjukdomen
  skulle hållas 
        hemlig”
25 år efter chocken vågar Klas Ingesson 
berätta öppet om familjehemligheten – att både 
pappan och systern drabbats av epilepsi. Nu 
hoppas han att fl er kända svenskar ska träda 
fram och sprida information om sjukdomen.

F

Livrädd för att bli mobbad
Hejsan! Jag har haft epilepsi i 5 år nu. 
Jag har blivit utsatt för mobbing i 
mellanstadiet. Lärarna berättade om 
min sjukdom och killarna i klassen 
skrattade åt mig och började mobba 
mig ännu mer. Nu går jag sista 
terminen i nian. 

Jag har varit livrädd för att jag 
skulle bli mobbad i skolan igen. Jag 
har tänkt på det, men jag är för feg för 
att säga det. Det är bara jag, min 
familj och min kompis som var hos 
mig när jag fick mitt första anfall som 
vet om min sjukdom. 

I början kände jag mig onormal, 
men nu har jag börjat att bli van i min 
sjukdom, men det händer att jag 
skäms över den ibland. 

Jag har pratat med en annan 
kvinna som har epilepsi. Hon är runt 
30 år. Vi har pratat om hur det är att 
bli äldre och ha sjukdomen kvar. 

Nu känner jag att jag är beredd att 
leva med den resten av mitt liv. Jag 
råder andra som har sjukdomen, sök 
någon vuxen och fråga hur de lever 
idag. Det känns skönt att höra någon 
prata hur de har haft och upplevt 
sjukdomen. Jag blev mycket glad och 
intresserad över att läsa denna artikel.

En 15-årig tjej 

kommenterat www.foraldrakraft.se
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– När jag spelade fotboll tänkte jag på 
ungefär samma sätt som mamma och 
pappa – att det inte var någon idé att gå 
ut och berätta.

Idag är han säker på sin sak – att det en-
da kloka är att öppet berätta. Och Klas 
Ingesson hoppas att många fler ska kom-
ma fram till denna slutsats.

– Ju fler som går ut och öppet berät-
tar, desto mindre mystik blir det. Jag 
känner själv inte alls att det skulle vara 
riskabelt att berätta.

– Det värsta är att så många personer 
på viktiga platser i samhället känner till så 
lite om sjukdomen, säger Klas Ingesson. 

– Det är viktigt att ta bort stämpeln 
att det är ”fel i huvudet” på dem som har 
epilepsi, utan att de måste bemötas som 
om de hade vilken annan sjukdom som 
helst. Om vi ska få barnen att sluta mob-
ba skolkamrater som har epilepsi räcker 
det inte med att just den skolklassen får 
information. Information måste spridas 
överallt så att alla känner till hur det 
fungerar.

– Vi som är berörda av sjukdomen 
måste kliva fram, men det behövs att 
många fler blir ambassadörer för sjuk-
domen, säger Klas Ingesson. ●

■ Klas Ingesson driver konferenscen-
trumet Bjärkefalls gård, vars affärsidé 
är att erbjuda naturupplevelser.
■ På webbsajten www.ingesson.se 
berättar han om sin nya karriär:
”Under min tid som fotbollsproffs 
gick jag ofta och tänkte på att kunna 
köpa en gård som jag själv skulle 
driva. 1996 kom tillfället att få 
drömmen uppfylld. 2001 slutade jag 
spela fotboll och kunde börja planera 
för gårdens framtid. Tillsammans 
med granngården har vi nu ca 850 ha 
att förfoga över.”

Ingessons nya karriär

Klas Ingesson, en av spelarna i det 
legendariska landslag som tog brons i 
fotbolls-VM 1994, medverkar i den nya 
boken Leva med epilepsi som ges ut av 
ABF och läkemedelsföretaget Eisai.

                 Kändisar synliggör epilepsi

Foto: Tommy Svensson, Scanpix
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et var indignation som 
drev henne, och 
insikten att ett allvar-
ligt fel hade begåtts. 
Barnmorskan Sonja 
Ekerstam i Värnamo 

kunde inte bara se på när det unga 
vietnamesiska paret blev fråntaget sitt 
nyfödda barn för att mamman har 
epilepsi.

– Jag har förstått att det på en del social-
förvaltningar finns dålig kunskap om 
epilepsi, säger Sonja Ekerstam.

Hon fick nyligen epilepsiföreningens 
Guldljuspris för sitt ingripande sedan 
det unga vietnamesiska paret blev från-
taget sin nyfödda baby med motivering-
en att mamman har epilepsi.

Kampen pågick i mer än ett halvår. 
Den började med att det unga paret Duc 
Thai Pham och Ngoc Hue Diep, som 
skulle bli föräldrar, hade bett socialtjäns-
ten om hjälp med barnet några timmar 
om dagen.

Hue lider av epilepsi och pappa Thai 
behövde sätta av tid för att plugga 
svenska.

Resultatet blev katastrofalt; socialtjäns-
ten i Värnamo beslutade att med stöd av 
LVU omedelbart omhänderta barnet.

Sonja Ekerstam kunde inte låta bli att 
engagera sig. Hon hade som barnmor-
ska på mödravårdcentralen följt Hues 
graviditet och blivit bekant med paret.

Sonja var alls inte ensam i sin kamp. 
Hon hade stöd av sin klinikchef och flera 
andra i vården, bland annat en neurolog 

och av förlossningsbarnmorskan. Men 
det var Sonja Ekerstams arbete och civil-
kurage som Svenska Epilepsiföreningen 
valde att uppmärksamma med sitt 
Guldljuspris.

– Jag kunde förstås låtit saken vara, gå 
hem och sköta mitt. Men jag var så upp-
rörd, tyckte att det var så fruktansvärt 
orättvist. Och vem ska våga be om hjälp 
om det kan sluta så här? Jag såg absolut 
inget skäl att de skulle ingripa så bryskt. 
Här finns en helt frisk pappa och mam-
man blev mycket bättre när hon efter 
förlossningen kunde ta sin epilepsimedi-
cin som vanligt.

Hue och Thai satt i sin lägenhet och var 
förtvivlade. De ville gärna ha Sonjas 
hjälp. De hade inte förstått att de kunde 
överklaga beslutet. Sedan sade de att de 
inte hade pengar till advokat, de visste 
inte att det finns rättshjälp i Sverige. Med 
sina begränsade svenskakunskaper hade 
de inte ens begripit allt som stod i den 
sociala utredningen.

– Det var så hjärtskärande. När jag 
fick läsa utredningen blev jag helt för-
skräckt. Där fanns mängder med tokig-
heter. Det framgick klart att enda skälet 
till omhändertagandet var Hues epilepsi. 
Sådant kan inte hända här, tänkte jag, 
inte i vårt välordnade land, berättar 
Sonja.

Hue och Thai hävde hennes tystnads-
plikt och hon tog kontakt med epilepsi-
föreningen som i samråd med paret kon-
taktade media och fick fallet uppmärk-
sammat.

Sedan var frågan i rullning.
– Många människor hörde av sig. De 

flesta undrade samma sak: Varför skulle 
Hue och Thai inte duga som föräldrar? 
Vi kände att det fanns ett stort stöd.

Under våren 2008 kom överklagandet 
upp i kammarrätten och den 26 maj i 
fjol avkunnade den sin dom: Social-
tjänstens beslut upphävdes. Hue och 
Thai åkte direkt och hämtade sin son 
William. Socialtjänsten ville att William 

Sonja Ekerstam ingrep när det unga 
vietnamesiska paret blev fråntaget sin 
nyfödda baby för att mamman lider av 
epilepsi. Sonja (i mitten) fick nyligen 
Svenska Epilepsiföreningens 
Guldljuspris. Det överlämnades av 
förbundsordföranden Chatrine Pålsson 
Ahlgren (tv) och Birgitta Dahl.

Slutet gott. Efter ett halvårs kamp 
beslutade kammarrätten upphäva 
socialtjänstens LVU-beslut och Sue och 
Thai fick tillbaka sin som William.

Sonjas civilkurage 
räddade William

D

Göran Kristiansson
info@faktapress.se

■ Sonja Ekerstam
■ Född: 1953
■ Yrke: Barnmorska 
Värnamo sjukhus
■ Familj: Maken Christer 
och vuxna dottern Emelie
■ Gör helst när jag är 
ledig: Njuter av naturen, 
läser, träffar vänner och 
familjen
■ Senast lästa bok: Ett 
brustet halleluja, av 

Tomas Sjödin. (Om hur 
familjen upplevde att 
deras andra handikappa-
de barn dog och tiden 
efteråt. ”En mycket bra 
bok.”)
■ Senast sedda film: 
Mamma Mia
■ Gillar: Sång och musik, 
sjunger i kör mm. Gillar 
att måla, att vara ute i 
naturen, är engagerad i 

en kyrka.
■ Dold talang: Talar lite 
zulu (har arbetat 3 år i 
södra Afrika.)
■ Aktuell: Har fått 
Svenska Epilepsi-
förbundets Guldljuspris 
för ”sitt stora civilkurage 
och sin envisa kamp för 
rättvisa och mot diskrim-
inering av personer med 
epilepsi”.

Sonja Ekerstams kämpar för familjerna och talar zulu
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skulle slussas långsamt hemåt, men nu 
kunde pappa Thai inte vänta längre.

– De hade redan förlorat ett viktigt 
halvår i sitt föräldraskap, men hade de 
träffat William ett par gånger i veckan när 
han var familjehemsplacerad, så pojken 
kände sig trygg med sina föräldrar, berät-
tar Sonja.

Hur kunde det gå så snett?
Hon har förstås funderat över hur he-

la ärendet kunde gå så snett, men inte 
hittat någon riktigt bra förklaring. För 
många år sedan fick personer med epi-
lepsi inte gifta sig för de ansågs inte ka-
pabla att ta hand om barn. Kan det vara 
något från den tankevärlden som lever 
kvar? Det finns många egendomliga fö-
reställningar om sjukdomen.

– Jag har förstått att det på en del so-
cialförvaltningar finns dålig kunskap 
om epilepsi, säger hon.

Det blev inte bättre av att man i 
Värnamo valde att inhämta kunskap 
från en annan läkare än den som Hue 
har haft kontakt med.

Men slutet gott. Nu känns allting bra 
för Hue och Thai. De har fortfarande 
kontakt med Sonja Ekerstam. Thai, som 
fick avbryta sina svenskstudier när kam-
pen stod som hetast, ska nu återuppta 
dem igen och Hue mår mycket bättre. 
De har engagerat sig i epilepsiförening-
en och genom den har de fått nya vän-
ner.

– Och William är pappas pojke. Det 
är en fröjd att se dem tillsammans, säger 
Sonja. ●

tsatt för mobbning, i 
riskzonen för döds-
olyckor och mål för 
fördomar.

Det är vardag för 
tiotusentals svenskar 

som har epilepsi.
Nu vill Dramatenskådespelaren 

Per Mattsson och fotbollsstjärnan 
Klas Ingesson locka fler kända 
svenskar att berätta om sjukdomen.

Nästan varannan svensk känner någon 
person som har epilepsi, men ändå vet 
inte åtta av tio hur de ska agera om nå-
gon får ett epileptiskt anfall.

Trots att sjukdomen är så 
vanlig är kunskaperna alltså 
mycket dåliga. Klas Ingesson 
och Per Matts son vill ändra 
på det. Nyligen gick de ut of-
fentligt med sina erfarenhe-
ter av sjukdomen, i samband 
med lanseringen av boken 
Leva med epilepsi.

Boken har skrivits av do-
cent Anne-Marie Landtblom 
och ges ut av ABF och läke-
medelsföretaget Eisai i sam-
arbete med epilepsiföre-
ningar.

Målet för Per Mattsson 
och Klas Ingesson är att få fler kändisar, 
som själv har epilepsi eller är anhörig, 
att träda fram och berätta.

När Föräldrakraft träffade dem i veckan 
tändes idén om att anordna en stor TV-
gala eller en stor TV-debatt om epilepsi.

– Det var alldeles fruktansvärt att få 
det första epileptiska anfallet, berättar 
Per Mattson, som drabbades av sjukdo-
men för några år sedan.

– Det började med en vanlig förkyl-
ning som satte sig i bihålorna. Syre ka na-
lerna till hjärnan blev så fyllda med var 
att jag drabbades av hjärn absess, som 
tog ett halvår att bota på Karolinska. Ett 
år senare fick jag ett första anfall.

Att träda fram och berätta om sjuk-
domen är inte alltid någon lätt sak. 
Många vittnar om hur det leder till 
mobbning i skolan eller diskriminering 
på arbetsmarknaden. Den som öppet 
berättar om sin epilepsi på jobbintervju-
er får uppleva att jobbchansen går upp i 
rök. Även den som redan är anställd ris-
kerar att hamna ute i kylan.

– Erland Josephsson har inspirerat 
mig att gå ut och berätta om min epilep-
si, eftersom han varit så öppen om att 
han har Parkinsons, säger Per Mattsson. 

Många säger till mig att de tycker att det 
är modigt.

Per Mattsson berättar om Niklas Wiell 
som vid 23 års ålder avled i en drunk-
ningsolycka, mitt bland andra badande, i 
samband med ett anfall förra sommaren.

– Jag fick ett brev, som Niklas hade 
skrivit innan han dog, där han berättade 
om sina skådespelardrömmar  och om 
hur svårt han hade det i skolan. Det gjor-
de mig väldigt berörd, säger Per Mattsson 
och ser djupt skakad ut när han tänker 
tillbaka på händelsen.

Han är bekymrad över att så få perso-
ner berättar om sin epilepsi, men 

har samtidigt förståelse för att 
man väljer att hålla tyst.

– För många betyder 
karriären mer än annat 
och att berätta om epilepsi 
kan innebära att man tar 
en risk. Det finns arbetsgi-

vare som inte vågar anställa 
personer med epilepsi. Men 
den risken struntar jag i.

Birgitta Wiell, mamma 
till Niklas, berättar att so-
nen alltid hade varit öppen 
med att han hade epilepsi 
när han sökte jobb, vilket 
han gjorde många gånger.

– Han var alltid ärlig och berättade, 
men då behövde företag plötsligt inte 
anställa någon, säger Birgitta.

En av de personer som medverkar i 
boken berättar hur han, för några år se-
dan, blev utmanövrerad från jobbet på 
ett statligt bolag, sedan han avslöjat sin 
sjukdom.

– Det spred sig en rädsla hos cheferna. 
Jag började maskera epilepsin och kom-
pensera effekterna genom att prestera 
ännu mer på jobbet. Men till slut sa 
kroppen ifrån. Arbetsgivaren var sten-
hård och sa att ”vi jobbar inte med sjuka 
människor”.

– Cheferna menade att man hade så 
slimmad organisation att man inte hade 
resurser att ta hand om någon som inte 
mår bra, alla skulle vara högpresterande 
och det fanns inte utrymme för störning-
ar eller frånvaro, berättar mannen. ●

Mer om epilepsi
Läkemedelsföretaget Eisai har mer 
information om epilepsi på webb-
sajten www.epilepsiguiden.se
Epilepsiförbundet har sin webbsajt 
på www.epilepsi.se

– Det var alldeles 
fruktansvärt, säger 
Per Mattsson om sitt 
första epileptiska 
anfall.

Så vill stjärnorna stoppa 
epilepsi-mobbningen

U
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ktiva Tjejer drog igång 
2007 på initiativ av Jose-
fin Abrahams son, pingis-
världsmästare och med-
lem i FIFH. Syftet är att 
unga tjejer med funk-

tionsnedsättning ska kunna umgås i olika 
former, bland annat i samband med att 
de får prova olika idrotter.

– Jag fick ett brev hem i brevlådan där 
Jossan (Josefin Abrahamsson) berättade 
om sitt projekt och om hur hon sökte ef-
ter tjejer med funktionsnedsättning som 
kunde tänka sig träffas och utföra aktivi-
teter tillsammans. Jag antar att hon fått 
min adress via FIFH då jag var medlem 
där men inte utnyttjat mitt medlemskap 
på ett bra tag, säger hon.

Sattes på prov
Madeleine Månsson har sett hur projek-
tet utvecklats med åren. 

– Efter en kort tid fick jag förfrågan av 
Jossan om jag kunde tänka mig att bli le-
dare. Självklart tackade jag ja. Jag åkte på 
ledarutbildning i Stockholm som FIFH 

ordnade för ledare till unga tjejer. När 
jag kom hem igen satte Jossan mig på 
prov på direkten. Jag fick prova på att le-
da tjejerna och sen dess har det bara ut-
vecklats mer och mer. Idag har jag an-
svar för alla, men framför allt för den 
”äldre gruppen” som finns i Malmö, sä-
ger hon.

 

Hjälp att utvecklas
Madeleine Månsson tror att verksamhe-
ten påverkar henne, och hjälper henne att 
utvecklas. Något som hon kommer att ha 
nytta av både privat och i arbetslivet.

– Jag läser till socionom på Malmö 
Högskola och Aktiva Tjejer ger mig möj-
ligheten att utvecklas och bli en bättre 
socionom i framtiden. Jag får möjlighe-
ten att möta andra tjejer som också har 
en funktionsnedsättning och samtidigt 
vara en förebild för dem. Jag sitter i rull-
stol efter en trafikolycka. Vi delar kun-
skap med varandra, en kunskap som 
man inte kan dela med sina vänner som 
saknar ett funktionshinder, säger hon. 

Den känsla av tillhörighet som upp-

stått inom tjejgrupperna betyder mycket 
för Madeleine Månsson, och ger henne 
både glädje och kunskap.

– Gemenskapen är viktig och den gör 
att man blir lycklig och glad varje gång 
vi utför någon slags aktivitet. När man 
får kramar från tjejerna blir man så 
otroligt glad, då vet man att man bety-
der något för dem. Aktiva Tjejer ger 

Aktiva Tjejer som startade i Malmö, 
fortsätter att växa och finns nu även i 
Kristianstad och Landskrona.

– Tjejerna och deras föräldrar vill 
inte att det ska ta slut, säger Josefin 
Abra hams son, en av initiativtagarna.

Tjejgrupperna, som innebär att ett antal 
tjejer mellan 13 och 26 år träffas och 
ibland provar på olika idrotter eller andra 
aktiviteter, engagerar uppemot 70 tjejer. 

– Vi har två grupper, en i Malmö och 
en i Kristianstad, och ytterligare en grupp 

på gång i Landskrona, säger Josefin Abra-
hams son.

Metoden som tjejgrupperna använ-
der sig av, att kombinera sociala aktivite-
ter med idrott, tycks fungera.

– Hemligheten till varför vi lyckas är 
väl egentligen den tålmodighet med vil-
ken vi jobbar. Vi är medvetna om att så-
dant här måste gå långsamt för att trygg-
het ska kunna skapas, säger Josefin Abra-
hamsson. 

När verksamheten började för två år 
sedan satt de flesta tjejerna tysta och vän-

tade tills Josefin eller någon annan leda-
re sa något.

– Tidigare talade alla via oss, så är det 
inte längre, säger Josefin Abrahamsson.

Tjejerna har sedan dess provat på rull-
stolsbasket, -rugby, -innebandy, boccia, 
självförsvar med mera. Nyligen var en av 
grupperna även på en musikal. 

Projektet har finansierats via Ung-
domsstyrelsen och pengar från Svenska 
Spel samt en del pengar från fonder och 
stiftelser. Men projektpengarna börjar 

Tjejgrupperna är 
här för att stanna
”Drömmen är att tjejerna ska lära sig att älska sin 
funktionsnedsättning”, säger Madeleine Månsson 
som nu leder en tjejgrupp i Malmö. Här berättar 
hon om hur Aktiva Tjejer förändrat hennes liv.

Text: Mikael Nyberg
mikael.nyberg@faktapress.se

A
”När man får kramar 
från tjejerna vet man att 
man betyder något för 
dem”, säger Madeleine 
Månsson. 

”Tålmodighet är hemligheten bakom framgången       
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mig så mycket på en gång, både glädje, 
vänskap, kunskap och nya erfarenheter.  

Hur en träff med Aktiva Tjejer kan se 
ut varierar mycket från gång till gång 
och beror till stor del av hur många som 
kommer. 

– Vi kan vara upp till tolv tjejer på en 
träff men ibland är vi bara sex. Det är väl-
digt olika. Oftast är vi tio tjejer och uppåt. 

Det roliga med Aktiva Tjejer är just att vi 
gör så många olika slags aktiviteter. När vi 
idrottar provar vi det mesta. Kanske hit-
tar tjejerna just sin idrott, något som de 
vill fortsätta med utanför Aktiva Tjejer. 
Det kan vara rullstolsbasket, bandy, hand-
boll, styrketräning eller något annat. 
Simning är något vi börjat med också. 

Alla träffar inleds med att tjejerna 
pratar med varandra.

– Vi kollar av hur läget är, vad de hit-
tat på sedan sist. Sedan berättar vi vad 
som händer under träffen och önskar de 
göra något annat än det vi planerat så är 
vi beredda att ändra våra planer. Det får 
tjejerna att känna sig delaktiga och även 
stolta över att komma med förslag, säger 
Madeleine Månsson.

Självkänslan stärks
Träffarna kan ofta bestå av övningar för 
att stärka självkänslan. 

– Övningarna kan handla om själv-
känsla, självförtroende, samarbete eller 
om att skapa en diskussion om åsikter. 
Vi har arbetat mycket med att bygga upp 
tjejernas självförtroende och det har vi 
gjort mycket via övningar som vi lärde 
oss på ledarutbildningen. Och man ser 
idag hur deras självförtroende har växt. 
De är inte blyga och osäkra längre, nu 
säger de ifrån och vågar uttrycka sig. 
Både fysiskt, genom alla kramar man får, 
och psykiskt, säger Madeleine Månsson.

Vad hade du gjort om tjejgrupper-
na inte funnits?

– Det är svårt att säga vad jag skulle 
ha gjort om tjejgruppen inte funnits. 
Jag skulle ha studerat till socionom och 
tränat handboll i föreningen H43, jag 
vet dock inte om jag skulle ha utfört nå-
gon idrott via FIFH, jag tror inte det. 
Jag kom till FIFH efter trafik olyckan 
just för att möta andra tjejer i liknande 
sits. Och hade Aktiva Tjejer inte funnits 
där så hade jag förmodligen inte varit 
där längre. Jag hade förmodlingen ut-
övat någon idrott någon annanstans, 
som i H43. Jag provade lite idrott på 

nu ta slut och inom FIFH Malmö jobbar 
man med att söka nya pengar. 

Josefin Abrahamsson är hoppfull om 
att det går att hitta möjligheter att fort-
sätta, men hur och med vilket stöd har 
hon ännu ingen aning om. I dagarna för 
hon samtal med föräldrar och aktiva, 
och av dessa samtal förstår hon att grup-
perna fyller en funktion.

– Vi vet att vi behövs. I kväll, i morgon 
och på torsdag ska jag tala med fler för-
äldrar och aktiva om utvärdering och 
hur vi ska forma våra grupper och akti-
viteter framöver. Vi får väldigt mycket 

positiv respons från föräldrar och tjejer-
na, säger hon.

Projektet är, enligt Josefin Abrahamsson, 
i grund och botten ett jämställdhetspro-
jekt. 

– Vi vill ha fler tjejer till idrotten, sä-
ger hon.

En undersökning som gjorts av Sven-
ska handikappidrottsförbundet, som vi-
sar att tjejer är i klar minoritet bland så-
väl aktiva som bland ledare, förvånar in-
te Josefin Abrahamsson.

– Det är dåligt, men inte konstigt. Det 

finns en jargong inom pingis, och jag 
tror inom de flesta idrotter, som är gan-
ska tuff. Är man ensam tjej kan det kän-
nas svårt att stanna kvar. 

Vill du vara med i en tjejgrupp?
Den som vill visa sitt intresse kan 
kontakta Josefin Abrahamsson, 
antingen via telefon till FIFH:s kansli 
040-928930, eller via Josefins mejl: 
josefin.abrahamsson@fifh.com

FIFH men hittade inget som jag fastna-
de för och det var just för att jag sakna-
de tjejer där, säger hon.  

Aktiva Tjejer är numera en stor och 
viktig del i Madeleine Månssons liv. 

– Idag kan jag inte se mitt liv utan 
Aktiva Tjejer. Det har blivit en sådan 
stor del i mitt liv att det skulle kännas 
konstigt och fel om det försvann. Jag 
hoppas att det får fortsätta i framtiden 
och sprida sig i hela Sverige, i alla fall i de 
stora städerna som Stockholm och Göte-
borg. Det hade varit riktigt roligt, säger 
hon. 

Samma dröm
Och hon är övertygad om att ”Jossan” 
bär på samma dröm – att Aktiva Tjejer 
utvecklats runt omkring i landet och att 
projektet bevaras i framtiden för framti-
dens tjejer med funktionsnedsättning.

– Drömmen är att dagens tjejer ska 
bli starka individer, lära sig älska sitt 
funktionshinder och sedan lämna Akti-
va Tjejer med flaggan på topp. Aktiva 
Tjejer ska vara en säker och trygg grund 
och sen vill vi så klart att de lämnar oss 
som stolta aktiva tjejer. De måste möta 
världen och vuxenvärlden någon gång 
och när de gör det har förhoppningsvis 
Aktiva Tjejer gett dem en trygg bas i li-
vet för att bli en aktiv, stolt kvinna som 
älskar sig själv trots en funktionsned-
sättning, säger Madeleine Månsson. ●

”Aktiva Tjejer har blivit 
en så stor del av mitt 
liv att det skulle kännas 
konstigt och fel om det 
försvann.”

      – och vi vet att vi behövs”
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Det är oerhört viktigt att 
information sprids. Jag har själv epilepsi 
och har råkat ut för att tas som full av 
polisen och hamnat i fyllecell. De kände 
inte till vad märket jag bar betydde. 
Jag har också efteråt fått höra att man 
trodde att jag tillhörde ett religiöst 
samfund. Ambulanspersonal som fäller 
kommentaren att hon får skylla sig själv 
att hon mår dåligt, sprit och epilepsi går 
inte ihop. Obs, jag dricker inte. Jag går 
ut på ställen där sprit serveras för att ha 

trevligt och kanske njuta av en god 
alkoholfri drink. Inte supa.

Jennie Wihlney

Prata om det!
Kanonbra att det lyfts fram och gärna 
av någon som är lite mer känd. Min son 
har epilepsi och han är idag 19 år och 
vill helst inte prata om det. I skolan har 
det alltid varit problem då han har 
uppfattas som okoncentrerad och 
ointresserad när han har haft sina 
frånvaroanfall. Lärarna har inte velat 
upprepa instruktionerna och då har 
sonen inte förstått uppgiften och 

hamnat efter. Så det borde även pratas 
och informeras om detta på skolor. 

Jonna

Mycket läsvärt 
i er tidning!
Fick av misstag er tidning till 
Räddningstjänsten där jag 
arbetar. Av ren nyfikenhet 
bläddrade jag igenom 
tidningen och insåg att jag 
tyckte den var oerhört bra! 

Så det blev inte bara 
blädder utan här har jag 
suttit en bra stund (på 
arbetstid...) och läst er 

tidning som skulle till 
barnomsorgen (jag lovar 
skicka den vidare till rätt 
person)! 

Ville bara säga att det 
stod mycket läsvärt! Allt från 
funktionshinder till god 
självkänsla. Bra reportage 
och intressant vinklat! 

Ha en fortsatt bra dag!
Medarbetare på 
Räddningstjänsten

Upplysning
Jag ser i Föräldrakraft 
nummer 1 2009, under 
rubriken Nyheter på sidan 
18, artikeln ”Attention 
attraherar rekordmånga 
medlemmar”. Det måste 
vara länge sedan den 
intervjun blev gjord. 
Attention har idag cirka 
8300 medlemmar. Så 
ökningen är 100 procent. 

Tack för en bra tidning! 
Einar Härdin 
Ordförande Attention 

Örnsköldsvik

Svar: Tack för korrige-
ringen. Vi hade av misstag 
fått ett gammalt pressmed-
delande. /Redaktionen

Tyvärr är inte Försäkringskassans 
nya vägledning så generös vad gäller 
matsituationen, som Cecilia Blanck 
antyder. Om man läser på sidan 56 i 
vägledningen så är den generösare 
bedömningen vad gäller sysslor kring 
måltiderna förbehållen de personer som 
behöver assistans med själva ätandet! 
Alltså – kan du äta själv och du gör det 
medvetet, så räknas inte sysslorna runt 
måltiderna!  

Carina Svensson

Inte en dag försent
...nu när snålheten bedrog visheten.
Försäkringskassan får betala ändå, men 
likaså indirekt de drabbade som helt i 
onödan fått våndas under en längre 
period. Det räcker med de problem man 
har, utan att man ska behöva strida för 
sina självklara rättigheter också. 

Mamma

Kan du äta så räknas inga bisysslor

Ny vägledning inte så 
generös i matsituation

I dag fick jag 
ett telefonsamtal från 
min dotters skola, man 
hade där fått ett 
telefonsamtal från 
Försäkringskassan. 
Det handlade om 
Linneas matsituation. 
Hur ser den ut? 
undrade någon på 
Försäkrings kassan. 
Skolan reagerade 
mycket starkt på 
Försäkrings kassan 
handlande. 

Försäkringskassan 

hade inte meddelat oss 
föräldrar att de skulle 
kontakta skolan. 

Så läraren sa klart 
och tydligt att här vill 
vi inte uttala oss om 
något, förrän vi har 
pratat med föräldrarna. 

Försäkringskassan 
hade sagt att vi föräld-
rar och de inte hade 
samma uppfattning 
gällande vår dotters 
matsituation. 

Nu får man väl ändå 
ta och ge sig!? Har 

Försäkringskassan 
träffat oss? Har de varit 
med när Linnea äter 
frukost, mellanmål, 
lunch, mellanmål och 
kvällsmat? Nej!

Vad ska vi göra? Låta 
TV4 komma hem och 
bo och filma alla 
matsituationerna i 
familjerna med de 
annorlunda barnen?

Kajsa

Försäkringskassan spionerar via skolan

kommenterat www.foraldrakraft.se

Artikel om Klas Ingessons kamp för epilepsi väcker sympati

Red

Klas Ingesson.
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Habilitering – ett 
måste som kan bli något bra 
om vi föräldrar får välja?

Med många års erfarenhe-
ter från olika habiliteringar, 
och med många föräldrakon-
takter så vet jag att habilite-
ringen är något som kan bli 
bra om man låter föräldrarna 
ta över ansvaret för vilka 
personer som ska ge stöd och 
hjälp till sitt barn. 

Det finns många duktiga 
pedagoger, sjukgymnaster, 
homeopater och akupunktö-
rer som jobbar för våra barn 
och ungdomar som inte 
arbetar under habiliteringen. 
Men då får vi föräldrar 
bekosta detta själva. Varför?

Habiliteringen är konsul-
ter som kanske kan hjälpa 
och visa vägen, om du som 
förälder frågar. Men om du 
vet vad du vill och vad du 
behöver ha för hjälp, då blir 
man tyst och svarar lite 
luddigt som ”vet inte”, 
”kanske”, ”ska kolla upp 
saken” eller så händer det 
inget. Jag vet så många 
föräldrar som säger samma 
sak, att habiliteringen inte vet 
vad de ska göra, inte vågar gå 
över gränser, inte delger 
information om alternativa 
behandlingar.

Min dotter hade inte varit 
där hon är i dag om jag inte 
hade sett helheten i att träna 
varje dag både fysiskt och 
psykiskt med henne när hon 
var liten. En före detta kollega 
sa till mig när min dotter var 
10 månader: ”Du måste börja 
träna henne.” Man är ju i ett 
tillstånd som gör att man inte 
vill förstå eller inte orkar 
förstå varför man har fått ett 
barn som är annorlunda. Jag 
vaknade upp och frågade på 

habiliteringen vad jag kunde 
träna på, vad jag skulle göra. 
Jag hade turen att få en 
sjukgymnast som jobbat 
mycket i Afrika och som 
förstod vad jag ville. Vi 
tränade, fixade ståskal och 
ortoser och fyra månader 
senare stod min dotter själv. 
Då ringde läkaren om en 
remiss till ortopeden för 
utprovning av ståskal. Det 
behövs inte, sa jag, hon står 
själv nu. 

Jag insåg att den medicin-
ska vägen inte kunde hjälpa 
oss något mer, utan gick till 
den alternativa behandlingen.

 
Det finns inget svart och 

vitt men samverkan är ett 
måste för att våra barn och 
unga ska kunna utvecklas, det 
kan vara genom att hitta 
andra strategier, andra 
terapier och andra metoder 
inom det alternativa lärandet 
tillsammans med det medi-
cinska. 

Ge oss föräldrar, som vill, 
habiliteringspeng till våra 
barn och unga så att vi själva 
kan ge dem den utveckling de 
behöver för att få ett självstän-
digt liv.

Kajsa Mårtensson

Varför får inte 
ungdomar inom 
habiliteringen 
tillgång till ny 
teknik?

Låt mig först klar -
göra att jag är sjukgymnast, 
men för närvarande arbetar 
med hjälpmedelsteknik. 
Det är nu andra gången jag 
tycks vara med om att 
oerhört värdefull och 
innovativ teknik går neurolo-
giskt handikappade ungdo-

mar förbi. Det 
tristaste, då en 
lansering av 
hjälpmedelstek-
nik går i graven, 
är att det sker i 
det tysta. Det 
beror helt enkelt 
på att man inte 
lyckats bryta 
igenom upp-
märksamhetsbar-
riären. Det är 
betydligt enklare 
att marknadsföra 
nya varianter på redan 
etablerade hjälpmedel.

Detta innebär samtidigt 
att man fjärmar sig från nya 
genombrott och innovativa 
lösningar. Hjälpmedels-
systemet utarmas.

Orsaken är en förödande 
tröghet i sjukvårds- och 
hjälpmedelssystemet. En 
tröghet och stelbenthet som 
förhindrar värdefull teknik 
att ens få en chans.

Just i dagarna pågår ett 
upprop på nätet, startat av 
Lena Eldståhl. Lena är en tjej 
med CP-skada sedan födseln. 
Jag träffade henne i en monter 
på en hjälpmedelsmässa och 
vi kom överens om att hon 
skulle få testa ett hjälpmedel i 
hemmet över en längre tid. 
Hjälpmedlet är en av dessa 
fiffiga lösningar som svensk 
habilitering nu riskerar 
förlora, just för att det är så 
svårt för oss leverantörer att 
nå ut. Orsaken till detta är att 
vi arbetar med ny hjälpmedels-
teknik som inte har en tydlig 
klassificering.

Det handlar i detta fall om 
en kombination mellan lyft, 
ståstöd och elrullstolsfunk-
tion.

Ett hjälpmedel som kan ge 
många människor uppres-
ning, stå- och gå-funktion i 
ett nafs! Med hjälp av detta 
hjälpmedel lyckades Lena ta 
sig ut på balkongen stående 
för första gången. Hon kan ge 

sig själv träning flera timmar 
om dagen.

Jag tycker att detta med 
”habiliteringspeng” låter 
intressant. Behoven och 
viljan att nyttja hjälpmedel, 
träningsintresse liksom 
vardagliga aktiviteter skiftar 
ju från människa till männis-
ka. Och dessutom över tid. 

Svensk hjälpmedelsorga-
nisation är svältfödd på 
innovativa hjälpmedel som 
kan nyttjas självständigt i 
vardagen. Därför är det extra 
trist att ytterligare en sådan 
teknik tycks försvinna från 
Sverige. Och grundorsak till 
detta är alltså att då hjälp-
medlet inte går att tydligt 
klassificera så kan det inte 
hanteras av systemet, ej 
förskrivas, knytas till någon 
del av hjälpmedelscentralens 
budget.

Dag Isgör, 
leg sjukgymnast
Almedo AB

Hej!
Jag vill tipsa om uppropet 
”Ge oss i Sverige möjlighet 
att prova Struzzo Plus och 
andra nya Hjälpmedel”

Läs mer och skriv gärna på 
uppropet på:

http://upprop.nu/0768
Glöm inte att sprida det 

vidare till vänner och 
bekanta! 

Lena Eldståhl
Minneberg / Bromma

Struzzo Plus – inget för svenska barn?

Den kan bli bra om 
föräldrarna tar över

Ge oss, som vill, en habiliteringspeng

kommenterat
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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
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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

Svart på Vitt
0302-46840

www.lattalyft.se

     Bärsits
I pulkabacken, i skicarten
på fjället, på klassutflykten 
eller på badstranden –
överallt behöver man som
rörelsehindrad lyftas.

Med Lätta Lyft bärsitsar,
bad- och originalmodeller,
blir allt mycket enklare.

Långa lyftremmar med axel-
kuddar finns för avlastning. 
Lätta Lyft kan också kopplas 
till personlyftar.
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www.bellstasund.se

Vi tillhandahåller särskilt anpassat boende och 
daglig verksamhet enl. LSS för personer 

med utvecklingsstörning eller förvärvad hjärnskada.
• • • • •

Vill du veta mer om oss och våra olika verksamheter
så titta in på vår hemsida.

Bellstasund Omsorger AB
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Ni bestämmer!
Det som är viktigt för dig och ditt barn är viktigt för oss!

Vi anpassar assistansen efter era önskemål och erbjuder hjälp med 

ansökningar och överklaganden samt rekrytering av assistenter.  

Kontakta oss på Norlandia Personlig Assistans för kostnadsfri rådgivning 
eller ett personligt möte. Tel: 040-59 29 90.

Vi finns på Svenska Mässan i Göteborg, Leva&Fungera, den 21-23 april.

Välkomna!

Besök oss gärna i Malmö, Derbyvägen 18, Stenkällevägen 52, tel.  040 59 29 90 

 Arbete med barn, unga och vuxna
       med funktionsnedsättning

          KY-utbildning, 60 poäng

Yrkesområden: Elevassistent, personlig assistent, personal på gruppbo-
ende, skötare, personal på daglig verksamhet. 

Utbildningen startar 17 augusti 2009, varar tre terminer och är delvis 
distansstudier. Berättigar till studiemedel.

          www.glimnet.se    tel: 044-44800    Glimåkra folkhögskola

Höghammarskolan i Bollnäs
Sveriges mest kompletta särskola med alla gymnasie-
särskoleprogram, elevboende, fritid och idrottstillval.

www.hoghammar.se I Tfn 0278-25 800
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Krönikan

i har fötts in i en tid där 
vi indoktrineras att tro 
att vi väljer våra liv, att 
vi styr hur det skall 
utformas. Vi växer upp 
och får höra att du är 

där du är för att du har valt att vara just 
där. Vi lär oss att livet skall vara på ett 
visst sätt och ser det inte ut så, är det 
upp till oss själva att se till att det blir så. 
Jag frågar mig hur det såg ut förr. När 
vardagen handlade till 90 procent om 
överlevnad, när det fanns varken 
ekonomi eller tid att kontemplera över 
”hur lycklig är jag?”.

Jag tror vi hade kunnat behöva 
rådfråga våra förfäder hur vi skall se på 
det som drabbar oss i våra liv idag.

Ibland kan jag tänka, kan det vara så att 
vi är här för att lära? Om det är så, finns 
det då inte en poäng med ett liv som 
varken känns bekant eller bekvämt?

Vad är det som händer när vi, vårt liv, 
plötsligt stannar upp. När det känns 
som att livet som tidigare kändes 
kontrollerbart, blir något annat. Kanske 
får vi en cancerdiagnos, förlorar en nära 
anhörig, eller som jag, föder ett multi-
handikappat barn. Skillnaden mellan 
mitt ”trauma” och till exempel en 
livshotande sjukdom, är att mitt i mitt 
trauma finns ett vackert barn.

När jag ser tillbaka är det tydligt att 
den Linda jag var före Tommys födelse, 
is no more. Jag kan se nu att jag, över 
tid, förändrades i grunden. Jag tvinga-
des i kontakt med de känslor som bodde 
allra längst ner i min botten. De allra 
svartaste, men även de allra vackraste 
och ljusaste känslorna. De fick alla 
vingar och gjorde mig, till slut, till en 
helare människa.

Vad är det som händer när vi, vårt liv, 
plötsligt stannar upp? Kanske blir vi 
personer som aldrig kommer att känna 
kontroll igen, alltid bära på en sårbarhet 
– en lättväckt melankoli och sorg. Men 
jag är också övertygad om att vi även får 
chansen till något av en ”livets nyckel”. 
Vår medmänsklighet och närhet till 

människor omkring oss ökar, vi lär oss 
leva i nuet och vi får en närmare 
relation till glädjen i vardagen.

De första tre åren med Tommy var 
fyllda av extrem sömnbrist, konstant 
oro över att han skulle gå bort, akuta 
livräddande operationer, men också av 
ett barn som inte ville bli hållen och 
kramad, ett barn som grät mycket. Om 
jag hade blivit ombedd, före Tommys 
födelse, att beskriva ett barn som skulle 
vara det allra svåraste för just mig att ta 
hand om, skulle jag antagligen beskrivit 
Tommy. Under några av mina svåraste 
stunder, dagar, kunde jag fundera över 
om det var så, att gud känt sig extra elak 
den dagen han valde hem åt Tommy. Nu 
kan jag tänka att det är nog just så det 
skulle bli, att just så här ser livet ut. 
Kanske jag valde Tommy och han valde 
oss?

Mitt upp i vardagen med Tommy 
känns livet ofta oerhört svårt. Men när 
jag tittar tillbaka, kan jag tydligt se, att 
trots att jag länge var (och delvis 
fortfarande är) en deprimerad och 
extremt trött människa, var/är jag också 
en lyckligare sådan. Det blir tydligt för 
mig att lilla Tommy för in glädje i mitt 
liv, på ett mycket krångligt och förvir-
rande sätt.

Allt har sitt pris. Det goda i livet har 
en baksida (en bit choklad sätter sig just 
där). Den vidunderliga kärlek Tommy 
ger mig, vilket pris får då inte den? 
Oändlig sömnbrist och kroniskt 
återkommande besök på barnakuten? 
Detta är något jag försöker försonas 
med varje dag.

Jag tror vi alla serveras olika liv. Vi 
väljer inte våra liv, utan hur vi skall 
hantera det som sker. Livet är svart och 
vitt och det skall kanske vara just så. Vi 
spenderar så mycket energi och tid åt att 
försöka normalisera något som kanske 
redan är normalt, vi försöker radera ut 
det svarta och eftersträva det vita. Vi 
försöker segla i motvind när vi istället 
kan vända seglen efter vinden.

Många skulle påstå att mina funde-
ringar och tankar är försvarsmekanis-
mer, ett sätt för mig att stå ut med mina 
inre sorger. Jag menar att vi vet, när vi 
vet. Vi vet när något känns sant.

Människor i min omgivning har 
ibland uttryckt att de sett en förlust i att 
min karriär stannade av. Att jag fått 
offra så mycket. Jag brukar svara ”så här 
blev mitt liv”. Det gör jag med en smärta 
och en trötthet, men också med en 
stolthet och glädje över att jag ”väljer” 
min son, jag väljer mitt liv och försöker 
följa dess vågor. Jag är glad att livet 
”drabbar” oss, att du drabbade mig 
Tommy.

Linda Forshaw
Driver företaget TomTom – creating beauty
www.tomtomsweden.se

Ett omskakande besked
Linda Forshaws son Tommy avled den 1 
mars 2009, till följd av blödningar i hjär-
nan efter en akut operation. Han blev 
nio år gammal.

Vi alla som arbetar med 
Föräldrakraft känner oss omskakade 
och mycket sorgsna över den tragiska 
nyheten.

Lindas krönikor, som publicerats på 
Föräldrakrafts webbsajt och i pappers-
tidningen, har rönt stor uppskattning 
bland läsarna och resulterat i många 
tacksamma kommentarer från såväl 
andra föräldrar som professionella 
inom vård och omsorg.

I samråd med Linda Forshaw 
publicerar vi här en av de krönikor som 
skrevs före sonens bortgång.

VAD ÄR DET SOM HÄNDER NÄR 
LIVET PLÖTSLIGT STANNAR UPP?
Linda Forshaws son Tommy avled den 1 mars 
i år till följd av blödningar i hjärnan efter en 
akut operation. Han blev nio år gammal. 
 Föräldrakraft publicerar här en av de krönikor 
som skrevs före sonens bortgång. 

”Det är tydligt för mig 
att lilla Tommy för in 
glädje i mitt liv, på ett 
mycket krångligt och 
förvirrande sätt.”

V
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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

Inom EU har området sällsynta diagnoser 
sedan länge stor tyngd. Därför ser vi fram 
emot ett påtaligt genomslag för våra frågor 
under det svenska EU-ordförandeskapet, 
som inleds den 1 juli i år. 

Nationella medicinska center för sällsynta 
diagnoser är vår absolut viktigaste fråga. 
I Sverige är engagemanget för sådana center 
dock tämligen svalt bland beslutsfattarna på 
riksnivå; om än med några lysande undantag. 
Ingen säger emot oss, men det är svårt att få 
något att hända. De som har makten hänvisar 
till att sjukvård är en nationell angelägenhet. 

Inom EU betonas dock fördelarna som kan 
uppnås genom samarbete över gränserna 
inom detta område. Vi instämmer. Men mycket 
återstår att göra på nationell nivå, och vi 
hoppas på draghjälp från EU-arbetet när 
Sverige håller i ordförandeklubban.

I ett meddelande från EU-kommissionen om 
sällsynta sjukdomar, från den 11 november 
2008, fastslogs följande: ”På grund av de 
egenskaper som utmärker sällsynta sjukdomar 
– begränsat antal patienter och brist på 
kunskap och expertis – kan man på detta 
område skapa mycket stort mervärde i EU.” 

I meddelandet finns en rad konstruktiva 
förslag till åtgärder för att förbättra förhållande-

na för personer som har sällsynta diagnoser. 
Bland annat föreslås införandet av nationella 
handlingsplaner för sällsynta diagnoser. 
Planerna ska vara sektorsövergripande, det vill 
säga omfatta flera olika delar av samhället. 
Det är bra! Oftast betraktas svårigheterna en 
sällsynt diagnos innebär som en renodlad 
vårdfråga. Men även andra delar av tillvaron 
måste fungera för dem som har en sällsynt 
diagnos.

Bland de övriga förslagen från Kommis-
sionen finns även europeiska referensnätverk 
som ska främja samverkan mellan experter på 
sällsynta diagnoser. Det säkerställer tillgång till 
hälso- och sjukvård av hög kvalitet. Högintres-
sant är även inriktningen att stärka diagnos-
föreningarnas egenmakt.

Åtgärdsförslagen i meddelandet ”Utmaningar 
för Europa” behandlas nu inom EU. Detta görs 
under ledning av Tjeckien som har EU-
ordförandeskapet fram till 1 juli. Då övertar 
Sverige EU-ordföranderollen. Det är dock 
oklart vad som kommer att hända med de 
intressanta och lovande förslagen som finns i 
EU-meddelandet.

Hur mycket behandling av förslagen hinns 
med under det tjeckiska ordförandeskapet? Är 
det risk för att de vällovliga intentionerna 
urvattnas under processen? I så fall måste vi 
göra allt vi förmår i vårt påverkansarbete, för 
att stoppa eventuella försämringar av EU-

förslagen under den 
pågående behandlingen. 
Den kan komma att 
fortsätta i Sverige efter 
halvårsskiftet.

Elisabeth Wallenius
Förbundsordförande

Urvattna inte goda EU-förslag för sällsynta diagnoser

 Läs mera om Riksförbundet Sällsynta 
diagnoser på www.sallsyntadiagnoser.nu

Riksförbundet Sällsynta diagnoser
Box 1386, 172 27 Sundbyberg
Telefon 08-764 49 99

Information från Riksförbundet Sällsynta diagnoser
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Alla som använder Internet idag har tillgång till 
mängder av information som kan besvara frågor 
om hälso- och sjukvård. Sökmotorer söker brett 
och erbjuder oftast långa listor med dokument från 
en mängd källor. Det är viktigt att du kritiskt gran-
skar informationen och bl a tar reda på vem eller 
vilka som står bakom webbsidan samt om texten är 
aktuell. Det är först då du kan göra din bedömning 
av materialets trovärdighet.
Läkemedelsföretagen inom LIF följer idag ”Reg-
ler för läkemedelsinformation”, ett etablerat etiskt 
regelverk för information om läkemedel. Läke-  
medelsbranschen har tagit ytterligare ett steg mot 
tryggare informationssökning på nätet genom en 

egen kvalitetsmärkning. LIFs kvalitetsmärke står 
för att informationen på läkemedelsföretagets 
webbsida är balanserad, saklig och aktuell. Att reg-
lerna efterföljs övervakas fortlöpande av läkeme-
delsindustrins oberoende granskningsinstanser.

Titta efter symbolen nästa gång du söker informa-
tion – det handlar om din trygghet på nätet!

Läkemedelsindustriföreningen, LIF, är branschorganisationen 
för forskande läkemedelsföretag verksamma i Sverige. LIF 
har drygt 60 medlemsföretag vilka står som tillverkare för 
ca 80% av alla läkemedel som säljs i Sverige. Läs mer om 
företagen och LIFs kvalitetsmärke på www.lif.se.

Det handlar om din 
trygghet på nätet

Läkemedelsindustriföreningens Service AB/The Swedish Association of the Pharmaceutical Industry AB
Box 17608, SE -118 92 Stockholm, Tel +46 8 462 37 00 Fax +46 8 462 02 92

E-mail info@lif.se   www.lif.se   www.fass.se
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Det kom 
ett brev...

LEK   TRÄNING   PEDAGOGIK   SKOLA

www.movewalk.se

”Dagen då framtiden började!” 
Det är så jag känner när jag tänker tillbaka på vårt första möte med 

Move & Walk. Jag visste inte så mycket; det var mest ett desperat 

försök att göra NÅGOT! Något som skulle göra att Liam fi ck chansen att 

utvecklas maximalt. Jag hade inga direkta förhoppningar om att något 

stort skulle hända; mest ville jag bara se om det kunde hända något 

alls! Det gjorde det!!!

Liam föddes med svår syrebrist och har idag tetraplegi och fl era 

tilläggs diagnoser, såsom epilepsi, hjärnsynskada och förkylningsastma. 

Han har en massa ljud för sig men inget talat språk. Han tar sig fram 

i gåstol och sele från takskena, men har inte kraften i sin kropp att 

hålla uppe den så långa stunder. Vi vet egentligen inte riktigt hur 

mycket han ser, men han hör som en katt! Han lever i en värld som är 

lite mindre än vår, men han är otroligt lycklig i sin värld! På de 45 minuter vi var där, på bedömning, lyckades en fullkomligt 

okänd människa få kontakt med Liam! Och inte bara det: hon lyckades 

få Liam att göra de saker som hon ville att han skulle göra! Innan 

dess hade Liam inte gjort något på uppmaning! Han lyssnade, trots att 

vi aldrig egentligen trott att han förstått något annat än de ramsor 

och sånger vi jobbat med för att få honom att förknippa ord med 

aktiviteter! Och bara det här att hon fi ck kontakt med honom... Liam 

gallskrek varje gång vi hade besök hemma... och slutade samma sekund 

som dörren stängdes när de gick! 
Nu har vi varit på träningsperioder på Move & Walk två år i rad. 

Hans utveckling har varit mycket positiv. Han tittar på ett annat 

sätt, han förstår mer av vad vi säger och kommunicerar tillbaka, 

på sitt sätt. Han är starkare i sin kropp och kämpar hårt med att 

försöka styra den. 

Vid första träningstillfället satt Liam inte alls. Andra tränings-

perioden kunde han sitta några minuter åt gången. Nu senast satt han 

helt själv, med hjälp av sina handtag, under hela sittprogrammet. Jag känner i hela mitt mammahjärta att vi ger Liam det han behöver 

för att utvecklas maximalt, när vi tränar/leker/lever enligt den 

konduktiva pedagogiken. Att alltid låta honom ta initiativ så han 

får visa att han kan och känna att han kan! Det blir en glad och 

lycklig pojke (och mamma)! 
Vi är så glada över att befi nna oss i framtiden!”

Ulrica Abrahamsson, mamma till Liam 4 år

l

Move & Walks övergripande mål är att 
stödja och hjälpa barn, ungdomar och 
vuxna med neuro logiska funktionshinder. 
Träningen fungerar som ett komplement till 
ordinarie habilitering. Med hjälp av konduktiv 
pedagogik och ett holistiskt synsätt guidar 
våra conductorer den funktionshindrade 
mot en självständigare, enklare och roligare 
vardag. Det bästa kvittot på att vårt arbete 
ger resultat är vad våra gäster och deras 
familjer upplever när de tränar hos oss. 

Många landsting står idag för habiliterings-
kostnaderna hos Move & Walk. Tveka inte 
att höra av dig till oss för information om 
vad som gäller i ditt landsting. 
Ring 031-55 84 20, 08-624 99 91 eller 
mejla info@movewalk.se
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