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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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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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4 FÖRÄLDRAKRAFT # 4, 2009

är Forsander från Kungs
backa trivs i Con s tanta i 
Rumänien. 

– Det är roligt att vara 
så många, säger han vid 
frukostbordet, och det är 

roligt att vara på stranden vid Svarta havet.
Pär har downs syndrom och använder 

inte så många ord. Det behövs lite tid och 
träning för att följa hans meningar. Men 
moster Nina Rautelius som följer med ho
nom på konfirmandresan till Constanta 
har inte några problem med det.

– Jag har varit stödfamilj för Pär sedan 
han var liten och de senaste åren har jag 
jobbat med honom som elevassistent på 
hans skola, så vi förstår varandra mycket 
bra vid det här laget, säger hon.

Daglig verksamhet
På Arkens dagliga  verksamhet för barn 
och ungdomar med funktionsnedsättning 
i Constanta har han trivts förträffligt. Det 
var roligt att trycka mönster på solhattar
na och väldigt roligt att gå ner till den 
långa sandstranden Mamaia intill hotellet.

– Och så är det kul att gosa med Amine 
och busa med kompisarna Tobias, Pontus 
och Kim, säger han. Och spagettin och 
köttfärssåsen som jag åt på restaurangen 
var toppen.

Arken vid sjön i Constanta är en verk
lig framgångssaga. Efter flera års samar
bete mellan St Minas församling och dess 
ständigt extatiskt engagerade Fader 
Nico lai och Kungsbacka Hanhals Sam
fällighet under ledning av den lika ener
giske diakonen Bogdan Timiaras inbju
der nu det vackra trähuset dagligen 16 till 
18 rumänska barn och ungdomar med 
utvecklingsstörning.

Ännu är endast den första våningen 
klar men man kan ana blivande kontor, 
samlingssalar, en vacker atriumträdgård 
och gästrum på andra våningen.

– Vem vet när den blir klar, säger Daniel 
Brega, far till lille Victor. Men det som re
dan finns räcker för många ungdomar.

Victor har downs syndrom och kom
mer några dagar i veckan till Arken där 

Konfirmerat  
i Rumänien

P

Föräldrakraft har träffat 
ungdomar i Arken  
i Constanta.

Text: Birgitta Tingdal 
info@faktapress.se

På väg från hotellet i Constanta för att träffa sina nya rumänska vänner: Amine Berg, Cecilia Densloe, Rasmus Ellerot, Mikael Frii, Kim Karlsson, Pontus Sparrhed, Pär Forsander och  Tobias Jakobsson.

Mellan lekarna dansar ungdomarna och assistenterna glatt i Arken.  

Foto: Bogdan Timiras

– Spännande att vara i Constanta med moster Nina, tycker Pär Forsander.
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han tas om hand av ett antal vo
lontärer från universitetet som 
fader Nicolai engagerat. 

– Volontärerna jobbar dels för 
att de är personligt engagerade, 
dels för att det är bra att deras cv 
visar att de jobbat ideellt med barn 
och ungdomar, säger Bogdan. Det 
är en bra kombination för dem och 
oss.

Ett av två dagcenter
Arken är ett av två dagcenter för 
barn och ungdomar med funk
tionsnedsättning i halvmiljonsta
den Constanta. Det säger något 
om Arkens stora betydelse.

– Jag är ensamstående med min 
Fabian och måste arbeta på dagar
na, säger Judith. På morgonen 
kommer en kvinna och ser till 
Fabian, innan han åker till Arken. 
På eftermiddagen när han kommer 
hem tittar hon till honom igen tills 
jag kommer hem från jobbet.

Har fått en fjärde dag
Egentligen ska ungdomarna bara va
ra högst tre dagar i veckan på Arken. 
Behovet är stort och många vill kom
ma dit. Men Fabian har fått en fjärde 
dag också.

– Mariana, prästens fru, som an
svarar för den dagliga verksamheten, 
har gett mig en dag extra eftersom 
hon vet att jag är ensam med Fabian, 
säger Judith.

Förutsättningen för att Fabian ska 
kunna komma till Arken är den mini
buss som Kungsbacka Rotary skänkte 
centret förra året.

– Fabian kan inte resa kollektivt så 
vi är helt beroende av bussen, säger 
Judith.  

Det är Fabian och Victor och alla 
andra på Arken som konfirmandgrup
pen från Kungsbacka har träffat under 
sitt besök i Constanta. Kon firmand
gruppen är för övrigt den första i 
Kungsbacka för enbart ungdomar med 
funktionsnedsättningar.

En bedrift att alls resa
Att bara ha kommit dit är en bedrift. 
En resa med flyg och buss till Con
stanta med en grupp ungdomar med 
olika funktionsnedsättningar är ett 
oberäkneligt äventyr med stora resväs
kor och specialutrustning. På Frank
furts flygplats vill Kim plötsligt inte gå 
på planet utan rusar ut på flygfältet. 
Flygplatsens säkerhetsmän störtar fram 
och Kims mamma och medföljande as
sistenter får lirka in Kim i planet. 
Mikael vill inte gå på bussen som skall 
köra ut till flygplanet. Cecilias och 
Tobias rullstolar kan inte vara inne i 
passageraravdelningen på flygplanet så 

specialpersonal från flygbolaget hjälper 
till med bärstolar. 

– Ja, man måste alltid räkna med över
raskningar när man reser med ungdomar 
med funktionshinder, säger Mikaels mam
ma Kerstin Frii.

Men väl framme på hotellet får de änt
ligen roa sig med sina nya vänner på Arken 
och däremellan gå till stranden. Under ett 
antal halvdagsträffar berättar de om sig 
själva med hjälp av foton. De spelar fot
boll, dansar, sjunger och trycker glada 
mönster på sina solhattar tillsammans. 

Cecilia är idel entusiasm.
– Vi har träffat massa nya kompisar. 

Georgina var nog allra snällast av dem. 
Och vi hade fest och åt och dansade.

Förutom dagarna på Arken var grup
pen på utflykt till två nya kloster. Sedan  

Ceaucescus fall har hundratals nya klos
ter byggts i Rumänien.

– Det var fint att se och vi fick god 
soppa, säger Cecilia. Men den där ru
mänska kakan smakade inget vidare.

Allra roligast med bussutflykterna var 
kanske ändå att få spela kortspelet Uno 
med kompisen Amine och några rumän
ska flickor. +

Utblick

Fotboll var en av många fritidssysselsättningar på konfirmandresan.

Under besöket har de 
rumänska och svenska 
föräldrarna träffats och i 
grupper utbytt erfaren-
heter. 

– Just detta att 
föräldrarna får träffas är 
en mycket viktig del av 
resan, säger Bogdan 
Timiras. 

– Vi vill ge dem 
möjlighet att i fortsätt-
ningen inspirera varan-

dra genom något slags 
nätforum med frågor 
och svar och på så sätt 
skapa en kontinuerlig 
dialog mellan Constanta 
och Kungs backa. Visst är 
det fantastiskt att på så 
sätt kunna förena 
anhöriga som bor på 300 
mils avstånd?

Förutom att Nina 
Rautelius gläder sig åt 
att Pär har roligt har hon 

själv haft stort utbyte av 
att träffa anhöriga till de 
rumänska ungdomarna 
på Arken.

– Vi har i två grupper 
berättat för varandra om 
vår oro och glädje över 
våra barn- och ungdo-
mar, säger hon. Och det 
är så påtagligt hur lika vi 
tänker och känner.

Föräldrar får chans att träffas

Kort om Constanta
> Europas fjärde största hamnstad.
> Omkring 500 000 invånare.
> Gränsar till den en mil långa sand-
stranden Mamaia som kallas 
Östeuropas Riviera.
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Rättsfall ger slutna institutioner
Målet om att alla människor ska kunna leva ett självständigt liv raseras 
av domstolarna som begränsar ungas rätt till verklig fritid. Det visar 
en stor genomgång av aktuella rättsfall. /s 32–35

Här kan du testa hjälpmedel
Förhandsinformation om höstens stora mässor Ett Bra Liv, Hjälpme-
del Öresund och ID-Dagarna. /s 18–19, 22–23

Ny skollag stärker rätten till stöd
I framtiden kommer föräldrar och elever att kunna överklaga åtgärds-
program, och därmed ställa krav på bättre stöd. /s 24–25

RBU kräver jobb till unga
Personer med rörelsehinder måste också få rätt till daglig verksamhet, 
hävdar RBU som efterlyser en ny handlingsplan för unga. /s 30

Tema: Hjälpmedel för barn
Det är rena turen om våra barn får rätt hjälpmedel, anser många läsare 
som deltagit i Föräldrakrafts enkät. Många föräldrar tar saken i egna 
händer och hittar egna lösningar. Läs vårt tema så får du bättre koll på 
möjligheterna. /s 51–87

Armlös, benlös men inte hopplös
I skolans idrottsundervisning i tredje klass bestämde jag mig för att ge 
upp. Så lyder de första orden i Mikael Anderssons nya bok. /s 88–93

Proteser ska inte märkas
Proteser som är lika bra som riktiga armar och ben. Det målet för 
idrottsstjärnan Christoffer Lindhe. /s 102–104

Jenny: Mer irriterad än sårad
Den självklara självkänsla som 22-åriga Jenny Wikström utstrålar är 
ganska nyvunnen. /s 112

En annan verklighet
Jag önskar att alla som lever ett liv utan större dramer vågar titta in i 
en familj med ett funktionshindrat barn, skriver Linda Forshaw. /s 114
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Ledaren

Föräldrakrafts referensgrupp ger redaktionen råd och expertis.

Anders Olau-
son, ordförande 
Euro  pean 
 Patients’ 
Forum

Örjan Brink-
man, general-
sekreterare, 
Handikapp-
förbunden HSO

Janne Wall-
gren, chef 
patient-
kontakter, 
Astrazeneca

Cecilia 
Kennerfalk, 
avdelnings -
chef LIF

Turid Apel -
gårdh, Svenska 
Kyrkans 
cen trum för 
handikapp-
frågor

Carl Tunberg, 
marknads- 
och utveck-
lingschef, 
Frösunda 
LSS AB

Carl Leczinsky, 
direktör, 
Hjälpmedels-
institutet

Charlotte Petri 
Gornitzka, 
Rädda Barnen

Stig Carlsson, 
generalsekre-
terare Svenska 
Handikapp -
idrottsför-
bundet

Robert 
Hejdenberg, 
vd Ågrenska

rattis, Hans Filipsson! Vilken triumf att samla Sveriges alla 
riksdagspartier bakom kravet på hårdare tag mot diskrimine-
ring av personer med funktionsnedsättningar. Det måste 
beskrivas som en historisk dag när partierna stod på kö på 
Sergels torg i juni, för att intyga att man ställde sig bakom 
Marschen för tillgänglighet. Nu blir 

det svårt att backa från planerna på att stärka den 
halvårsgamla diskrimineringslagen med ett förbud 
mot otillgänglighet. Under hösten ska Hans Ytterbergs 
nya utredning i frågan bli klar och ett konkret förslag 
till ny lag är vad vi väntar oss.

Unga tas på större allvar
Äntligen tar hjälpmedels-Sverige barn och unga på 
större allvar. Redan för ett par år sedan flaggade 
Hjälpmedelsinstitutets ordförande Helena Höij för 
den nya barn-inriktningen (här i Föräldrakraft, 
förstås) och nu har institutet satt spaden i jorden. 

Än så länge är det svårt att sia om resultatet. Hur 
blir det exempelvis med tillgången till smarta hjälp-
medel i skolan – ska kommuner och landsting fortsätta skylla på varandra? Ett 
liknande fall av bristande ansvar av det här slaget kommer från Gävle, där 
assistansberättigade personer inte får de hjälpmedel de har rätt till. Taklyftar 
och rullstolar som brukaren inte hanterar på egen hand ska betalas av kom-
mun eller assistansföretag, menar landstinget. Kommunerna hänvisar till 
landstinget. Och brukarna lämnas i sticket. Det är förstås skandalöst att de 
högsta beslutsfattarna låter det ske. 

Trots sådana problem räknar vi med att Hjälpmedelsinstitutets nya satsning 
på unga under kommande år ska resultera i en kraftigt ökad tillgång på smarta, 
moderna hjälpmedel! 

Premiär för Föräldrakraftscenen
När denna tidning landar i brevlådorna är det bara ett par veckor kvar till den 
stora premiären för Föräldra kraft scenen. Du är varmt välkommen till mässan 
Ett Bra Liv som äger rum på Stockholmsmässan i Älvsjö den 9–11 september. 
Mitt i mässan finner du Föräldrakrafts monter och intill den vår egen 
Föräldra kraftscen, skapad i samarbete med arrangören Stockholms mässan. 

Under tre dagar blir det ett fullmatat program med föreläsningar av kända 
personligheter som Jonas Helgesson och Mikael Andersson, framträdande av 
musikstjärnor och massor av tips och goda råd och presentationer från några 
av landets främsta experter. Läs mer om programmet på sidorna 22–23 och på 
www.foraldrakraft.se

Allt är kostnadsfritt, liksom hela mässan Ett Bra Liv, så missa inte det här 
tillfället att kolla in senaste nytt, träffa likasinnade, inspireras av föreläsare och, 
förstås, träffa oss som gör den här tidningen! Vi ser fram emot att få besök av er 
läsare på Ett Bra Liv men också, och lite senare i höst, på Hjälpmedel Öresund i 
Malmö och ID-Dagarna i Nacka Strand. +

Ett Bra Liv blir nästa steg framåt!

G

Hans Filipsson 
lyckades vända 
debatten.

Vi tippade rätt 
i Föräldrakrafts frågetävling på 

mässan Leva Fungera i Göteborg 

och får därför boken ”Det räcker 

inte med kärlek” av Jenny Lexhed:

Silja Fagen, Västra Frölunda

Gunnel Ljungberg, Göteborg

Maj Thomasson, Älmhult

Siv Nilsson, Alingsås

Anna Maria Schuster, Osby

Petra Dewrang, Göteborg

Camilla Bergman, Göteborg

Carin Ebson, Kungälv

Eva Kristoffersson, Vargön

Ylva Hjertenstein, Halmstad

Valter Bengtsson, ansvarig utgivare
valter.bengtsson@faktapress.se
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Ledaren

vH AcTioN
personlig assistans med attityd

VH action erbjuder ungdomar med funktionshinder ett helt nytt koncept, unikt för Sverige. VH action är en 
tuffare och coolare assistans som vänder sig till Dig som söker utmaningar. VH action anordnar resor och 
intressanta utbildningar. VH action vill hjälpa Dig hitta Din egen styrka, våga ta plats, träffa nya kompisar, 
söka jobb, flytta hemifrån och besvara dina frågor om sexualitet och relationer.

Vi Vet Vad Vi Vill - Vet du? 
Ring eller SMS:a 070-398 29 29 så berättar vi mer. 

Sökes:

Ungdomar fr. 13 år

Stockholm
08-505 16 565

Göteborg
031-58 29 29

Malmö
040-627 04 29

Umeå
090-14 29 29

Falun
023-29 29 9

Lycksele
0950-170 29

Halmstad
035-18 20 57
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Hej, det är vi som gör Föräldrakraft!
Vad gör du en helg då du är barnfri och/eller helt ledig?

Valter Bengtsson, ansvarig 
utgivare: Då vill jag ”slå 
dank” ett tag, sen sätta mig 
nånstans där det är 
behagligt, kanske vid en 
strand, och bara fundera, så 
får man se vad man 
kommer på...

Sören Olsson, krönikör:
Det beror på behovet. 
Vuxentid kan vara att umgås 
med mig själv eller andra på 
olika sätt. Ibland resa bort. 
Ibland vara hemma. I stillhet 
eller rörelse. På fest eller i 
meditation. 

� 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

Nästa nummer: 

Förlust och sorg 
Ett unikt tema i Föräldrakraft 

nr 5 som utkommer 

den 17 oktober 2009. 

Birgitta Wiell förlorade sin son Niclas när han 

drunknade i samband med ett epilepsianfall 

sommaren 2008. I nästa nummer berättar 

hon om året som har gått sedan det ofattbara hände.

Vårt tema om förlust och sorg rymmer ett stort antal intervjuer, reportage, expertråd och 

personliga berättelser. Hör gärna av dig med förslag och synpunkter på info@faktapress.se

Arbete och daglig verksamhet – angeläget tema om möjligheterna för 

unga vuxna med funktionsnedsättning att få en bra sysselsättning. 

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.

Mikael Nyberg, reporter/
formgivare: Springer i 
skogen i gott sällskap, fixar 
hemma och äter gott  – ej
köttbullar som för all del 
också kan vara gott.

Lotta Appelqvist, annons-
ansvarig: Då brukar jag 
”bara vara”, låta dagen gå. 
Vetskapen om att det går att 
göra något spontant är 
fan tastisk, när man har barn 
med funktionsnedsättning 
och lärt sig släppa taget.

Annette Wallenius, 
redak tion & kundtjänst: Jag 
åker till sommarstugan. 
Plockar svamp om de är 
höst eller solar och badar 
om det är sommar. Om jag 
är kvar hemma är det 
väldigt skönt att sova lite 
längre.

Maud Deckmar, expertsvar:
Jag njuter av livet, precis 
som det kommer, ägnar mig 
åt mina kreativa ”utbrott”, 
läser en härlig bok och - 
tänk bara att få tänka alla 
tankarna till slut!

Åsa Secher, reporter: När 
jag är helt ledig försöker jag 
sova ut ordentligt, sen tar 
jag med mig datorn och går 
till mitt favoritfik och äter 
Stockholms godaste 
chokladkaka. 

Birgitta Tingdal, reporter: 
Simmar och ligger i 
hängmattan om det är 
sommar, läser en bra bok, 
funderar över nytt projekt, 
klappar katten, dricker 
kaffe och ringer till en vän.

Linda Forshaw, krönikör: 
Jag saknar mina barn, men 
stornjuter! Strosar gärna på 
stan, tittar på folk, läser en 
bok på ett mysigt café och 
avslutar kanske med en 
härlig middag med en 
alldeles underbar väninna.

Foto: Katarina NybergFoto: Katarina Nyberg

Mejla åsikter och tips 
till oss på info@faktapress.se

Sara Bengtsson: 
Då ska jag ”renovera” och 
snygga till i mitt hem.
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Xxxxxxxx

Har du barn med rätt till personlig assistans?

Att få barn är omtumlande – visar det sig att barnet har någon form av funktionshinder Att få barn är omtumlande – visar det sig att barnet har någon form av funktionshinder Att få barn är omtumlande – visar det sig att barnet har någon form av funktionshinder Att få barn är omtumlande – visar det sig att barnet har någon form av funktionshinder Att få barn är omtumlande – visar det sig att barnet har någon form av funktionshinder Att få barn är omtumlande – visar det sig att barnet har någon form av funktionshinder Att få barn är omtumlande – visar det sig att barnet har någon form av funktionshinder Att få barn är omtumlande – visar det sig att barnet har någon form av funktionshinder 
blir kanske tillvaron än mer omtumlande. Genom rätt och väl fungerande assistans ges blir kanske tillvaron än mer omtumlande. Genom rätt och väl fungerande assistans ges blir kanske tillvaron än mer omtumlande. Genom rätt och väl fungerande assistans ges blir kanske tillvaron än mer omtumlande. Genom rätt och väl fungerande assistans ges blir kanske tillvaron än mer omtumlande. Genom rätt och väl fungerande assistans ges blir kanske tillvaron än mer omtumlande. Genom rätt och väl fungerande assistans ges blir kanske tillvaron än mer omtumlande. Genom rätt och väl fungerande assistans ges 
det funktionshindrade barnet samma möjligheter till utveckling och frigörelse som icke det funktionshindrade barnet samma möjligheter till utveckling och frigörelse som icke det funktionshindrade barnet samma möjligheter till utveckling och frigörelse som icke det funktionshindrade barnet samma möjligheter till utveckling och frigörelse som icke det funktionshindrade barnet samma möjligheter till utveckling och frigörelse som icke det funktionshindrade barnet samma möjligheter till utveckling och frigörelse som icke 
funktionshindrade barn. 

Vi på Novasis är specialiserade på assistans till barn och ungdomar och vet vikten av att Vi på Novasis är specialiserade på assistans till barn och ungdomar och vet vikten av att Vi på Novasis är specialiserade på assistans till barn och ungdomar och vet vikten av att Vi på Novasis är specialiserade på assistans till barn och ungdomar och vet vikten av att Vi på Novasis är specialiserade på assistans till barn och ungdomar och vet vikten av att Vi på Novasis är specialiserade på assistans till barn och ungdomar och vet vikten av att 
se och bemöta barnet som det barn det är. Hos oss finner du de särskilda kunskaper som se och bemöta barnet som det barn det är. Hos oss finner du de särskilda kunskaper som se och bemöta barnet som det barn det är. Hos oss finner du de särskilda kunskaper som se och bemöta barnet som det barn det är. Hos oss finner du de särskilda kunskaper som se och bemöta barnet som det barn det är. Hos oss finner du de särskilda kunskaper som se och bemöta barnet som det barn det är. Hos oss finner du de särskilda kunskaper som 
behövs för att ditt barn ska få den bästa möjliga assistanssituationen. Tillsammans skapar behövs för att ditt barn ska få den bästa möjliga assistanssituationen. Tillsammans skapar behövs för att ditt barn ska få den bästa möjliga assistanssituationen. Tillsammans skapar behövs för att ditt barn ska få den bästa möjliga assistanssituationen. Tillsammans skapar behövs för att ditt barn ska få den bästa möjliga assistanssituationen. Tillsammans skapar behövs för att ditt barn ska få den bästa möjliga assistanssituationen. Tillsammans skapar 
vi grunden för en ökad trygghet och självkänsla.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.Vill du veta mer om oss – ring oss på  021-30 34 90 eller 019-15 95 90.Vill du veta mer om oss – ring oss på  021-30 34 90 eller 019-15 95 90.Vill du veta mer om oss – ring oss på  021-30 34 90 eller 019-15 95 90.Vill du veta mer om oss – ring oss på  021-30 34 90 eller 019-15 95 90.Vill du veta mer om oss – ring oss på  021-30 34 90 eller 019-15 95 90.
du kan även maila på: info@novasis.se eller gå in på vår hemsida: www.novasis.seu kan även maila på: info@novasis.se eller gå in på vår hemsida: www.novasis.seu kan även maila på: info@novasis.se eller gå in på vår hemsida: www.novasis.seu kan även maila på: info@novasis.se eller gå in på vår hemsida: www.novasis.seu kan även maila på: info@novasis.se eller gå in på vår hemsida: www.novasis.seu kan även maila på: info@novasis.se eller gå in på vår hemsida: www.novasis.se

novasis hette tidigare mellansvenska assistans sservice abab. 
Vi växer och förnyas – med dig i fokus!

Välkommen till oss!
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ag träffade ett väldigt 
gammalt par, som jag 
känner, på stan härom 
dagen. De sa att de var 
på väg till en skils-
mässo advokat.

– Jaha. Varför det? undrade jag.
– Vi ska äntligen skilja oss, sa mannen.
– Jag står inte ut med honom en minut 

till, sa kvinnan så argt att hon nästan 
tappade löständerna.

Jag tyckte att det var lite märkligt så 
jag undrade om de verkligen hade tänkt 
igenom sin situation. 

– Vi har tänkt på det i många, många 
år, sa mannen. Nu är det dags.

– Förlåt att jag frågar, sa jag. Men ni är 
ju inte direkt unga. Varför nu?

– Vi har velat det länge, sa kvinnan. 
Men vi ville vänta tills barnen hade dött.

Det tycks vara så vi ofta lever våra liv. 
Vi väntar och avvaktar. Frågan är bara 
på vad?

Buddha lär ha sagt för cirka 2 500 år 
sedan:

”Lev i glädje och i frid – även bland de 
drabbade”.

Det känns som om det där innehåller 
en hel del visdom, tycker jag.

Kanske är det så att om det enda sättet 
som man kan bli lycklig på är att först se 
till att alla andra är lyckliga – så kommer 
vi aldrig att bli lyckliga.

Vi väntar med vår egen lycka tills vi har 
sett till att vår omgivning har det bra. 
Men kommer det någonsin att lyckas?

Kan vi ens göra någon annan lycklig?
Är inte det en högst personlig process 

som vi runt omkring endast kan göra 
vårt bästa för att ge support till?

Om man tänker sig att en läkare inte 
skulle kunna hjälpa en patient innan han 
själv i ren sympati för sina patienter hade 
haft alla sjukdomar, så blir det absurt.

Men det är ändå så vi ofta lever. Med 
en idé att vi ska hjälpa andra innan vi 
hjälper oss själva.

Så i det fallet tror jag att vi måste träna 
oss på att bli lite mer själviska.

Jag tänker till exempel på den där 
informationen som de alltid kommer 
med på flygplan: om en nödsituation 
skulle uppstå – se först till att ta på din 
egen syrgasmask innan du hjälper 
någon annan.

Den informationen skulle ju inte ens 
behövas om vi trodde mer på hur viktiga 
vi själva är.

Men visst är det svårt att gå omkring 
och skratta när alla andra gråter.

För är det inte så att det är just i 
relation till våra barn som vi blir extra 
sårbara?

Hur ska vi kunna njuta av livet och 
känna lycka om något av våra barn lider 
av någon anledning?

Och även om vi med våra förstånd 
förstår att vi behöver ta hand om oss 
själva i första hand så slutar den tanken 
att fungera när vi ser våra egna barn lida.

Jag tycker att det är intressant att i den 
stunden slutar i alla fall mitt förstånd att 
fungera och jag blir primitivt inställd på 
att hjälpa mina barn innan jag hjälper 
mig själv.

För det paradoxala är att vi blir bättre 
på att hjälpa och ge support till andra, 
om vi själva först mår bra.

Men när vi är trötta och dränerade på 
ork så blir vi sämre på att vara lyhörda 
på vilka sätt vi kan hjälpa våra älskade 
barn eller andra närstående. 

Tanken på att sätta oss själva först kan 
vara väldigt skrämmande och hotfull. 
Tänk om nån kan tycka att vi då är 
egoistiska?

Men tänk så här: om inte du ska ta 
hand om dig, vem ska göra det, då?

Jag upptäcker ofta att jag hamnar i 
fällan av att försöka förtjäna att ta hand 
om mig själv. Det är som om jag 
försöker bereda vägen för mitt eget 
välmående genom att ta hand om andra 
först. Det är som om jag tror att jag först 
då förtjänar att må bra själv.

Tänk tanken: Kan det vara så att den 
viktigaste personen i ditt liv är du?

Känns den tanken skrämmande eller 
spännande?

Och hur ditt svar än blir så är nästa 
fråga: varför då?

Sören Olsson

ATT VÅGA VARA SJÄLVISK

Nummer 5, 2009 (15 oktober)
FÖRLUST OCH SORG.
ARBETE. DAGLIG VERKSAMHET.

Nummer 6, 2009 (3 december)
EKONOMI. ATT BLI VUXEN.
SKOLA. IT & DATORER.

Nummer 1, 2010 (januari).
ASSISTANS. BOENDE.
KOLLO- OCH LÄGER.

Nummer 2, 2010 (mars).
BILAR OCH ANPASSNINGAR.
RESOR. UTBILDNING.
HABILITERING.

Nummer 3, 2010 (maj).
KÄRLEK OCH SEX. SOMMARIDROTT.
KOMMUNIKATION. SÄRSKOLAN.

Nr 4, 2010 (augusti).
GUIDE TILL BARNHJÄLPMEDEL.
FRITID & KULTUR.

Nummer 5, 2010 (oktober)
IT & DATORER.
ARBETE.

Nummer 6, 2010 
(december).
EKONOMI. SKOLA.
PSYKISK HÄLSA.

Sören Olsson

Välkommen till vår webbsajt

Nyheter, reportage & tips hittar du på 
vår webbsida www.foraldrakraft.se
Där kan du även beställa vårt digitala 
nyhetsbrev.

”I den stunden 
slutar mitt förstånd 
fungera och jag 
hjälper mina barn 
innan jag hjälper 
mig själv.”

Vad händer i Föräldrakraft under 2010? 
Vi har ögon och öron öppna för allt 
nytt som dyker upp, men har också en 
långsiktig plan för teman. Så här ser 
den ut. (Kolla in www.foraldrakraft.se 
för mer uppdaterade uppgifter.) 

Teman på gång

J
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XxxxxxxxTeman på gång Nu kan mamma lugnt 
gå till jobbet

Personlig assistans med 
självbestämmande för oss  
som behöver beslutsstöd

Jag heter Love och behöver assistans dygnet runt. Tack vare JAGs servicegaranti vet 
jag att jag aldrig blir utan assistans och att jag alltid har assistenter som jag själv valt 
och som kan mina behov. Från början var bara mamma servicegarant, men nu har 
vi också anställt en tjej som är servicegarant så att mamma kan gå tillbaks till sitt 
gamla jobb. Hon ser till att assistansen utförs precis så som mamma och jag be- 
stämmer. Hon rycker också in om någon blir sjuk. Då kan mamma lugnt gå till jobbet.

Brukarkooperativet JAG   Tel: 08-789 30 00   kooperativet@jag.se   www.jag.se
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Nystartade hundcentret i Täby erbju-
der daglig verksamhet för unga som se-
dan får hjälp att komma ut på vanliga 
arbeten. Genom att driva ett hunddagis 
får deltagarna lära sig att ta ansvar och 
får social kompetens för att i framtiden 
kunna söka andra arbeten.

Målet är att ta emot tolv personer med 
neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, 
till exempel Asperger syndrom men än så 
länge har man bara tillstånd för sex per-
soner. Alla som arbetar på Frösunda 
Activera hundcenter kommer få lära sig 
rutiner, att ta ansvar och få social träning.

– På vårt center fokuserar vi på perso-
ner som kan slussas ut i arbete, men har 
rätt till daglig verksamhet, säger Sanne 
Bro man, verksamhetschef på Frösunda 
Acti vera hundcenter.

Hon hoppas att många ska vara intres-
serade av att bli deltagare och arbeta med 
hunddagis, hundkurser och i framtiden 
även pälsvård och kloklippning. 

Fick mest städa burar
– Vi ska arbeta fram ett bra team och våra 
deltagare kommer få ta lika mycket an-
svar som övrig personal. Vi har en tjej 
som väntar på tillstånd om att få daglig 
verksamhet hos oss som tidigare arbetat 
på hunddagis, men där fick hon mest stä-
da burar. Här är tanken att våra deltagare 
ska lära sig kommunicera, ta ansvar och 
ta kommando över hundarna. Det är bra 
övning att lära sig visa hundarna vem 
som leder,  säger Sanne Broman.

Tiden är uppdelat i fyra etapper. Med 
tiden gör man framsteg och tar sig till 

nästa etapp av ansvar och kunskap.
– I steg fyra har man tagit sig till toppen 

och då ger vi stöd och handledning för att 
söka andra jobb. Man får söka arbete och 
ringa själv, men vi stöttar. Om man blir 
kallad till arbetsintervju kan vi öva på si-
tuationen och ha rollspel för att förbereda 
personen, berättar Sanne Bro man.

Sara Bengtsson

På hundcentret lär sig deltagarna bland 
annat att ta eget ansvar.

Här finns kunskap och erfarenhet för 
dig med funktionsnedsättning!

Vi kan hjälpa dig med:
• Rättigheter
• Överklaganden
• Ansökningar
• Stödsamtal

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

Hundcenter som en
väg ut till arbetslivet    
Nystartad verksamhet för unga.

Vi ser möjligheter
där andra ser svårigheter

LEK   TRÄNING   PEDAGOGIK   SKOLA

www.movewalk.se

Träningen på Move & Walk vänder sig till barn, ungdomar 
och vuxna med neurologiska skador och fungerar som ett 
komplement till ordinarie habilitering. Med hjälp av konduktiv 
pedagogik och ett holistiskt synsätt guidar våra conductorer den 
funktionshindrade att lära känna sin kropp och att utvecklas. 
Ett steg mot en självständigare, enklare och roligare vardag.

Många landsting står idag för habiliteringskostnaderna 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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Spetskompetensen 
finns här.  
Vi har expertkunskaper och en gedigen  

processerfarenhet inom LSS och LASS.

 

Välkommen att kontakta oss på www.cjadvokat.se

STOCKHOLM
Cardellgatan 1
114 36 STOCKHOLM
Tel: +46 (0)8-411 22 52
Fax: +46 (0)8-611 00 52

UMEÅ
Kungsgatan 67
903 26 UMEÅ
Tel: +46 (0)90-13 00 96
Fax: +46 (0)90-77 30 20

KIRUNA
Hjalmar Lundbohmsvägen 44
 981 31 KIRUNA 
Tel: +46 (0)980-137 10 
Fax: +46 (0)980-137 12

– personlig assistans närmare dig!

info@nara.nu • www.nara.nu

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

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

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

Vi gör det
bättre!
Vi gör det
bättre!

Att förstå och påverka svårigheter inom  
autismspektrumstörning. Gunilla Bromark, psykolog, 
Barn och vuxenhabiliteringen, Uppsala län.

Att förstå och påverka beteenden med hjälp  
av tillämpad beteendeanalys. Terje Falck-Ytter, 
psykolog och doktorand, psykologiska institutionen, 
Uppsala universitet.

Tid och plats: Scandic Sergel Plaza, Stockholm 
den 11 december 2009

Information och anmälan 
på www.rbu.se

Att utveckla och  
förändra beteenden

RBU bjuder in till konferens
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e är 17 år och älskar att 
sjunga. Matilda Amunds-
sons stora idol är Char-
lotte Perelli och inte helt 
oväntat kommer hon att 
framträda med favoritlå-

ten "Tusen och en natt" på Föräldrakrafts 
scen under mässan "Ett bra liv" i Stock-
holm som äger rum den 9-11 september.

Även hennes kompis Josefin Hagel 
kommer uppträda, och mamma Åsa pas-
sar på att besöka mässan.

– Matilda älskar att sjunga och showa. 
Det var nog mycket tack vare hennes sex 
första år i en specialklass för barn med 
språkstörning som hon odlade det in-
tresset. De arbetade mycket med att bar-
nen skulle uppträda för att öka sin själv-
känsla, berättar Åsa Amundsson.

I dag lever Matilda för att sjunga och 
stå på scen. Hon ger allt när hon uppträ-
der och går bland annat på fritids på Fy-

ris gården i Uppsala som varje år arrange-
rar ”Loveparty”, en föreställning med 
poplåtar framförda av ungdomarna.

Hon berättar att Matildas favoritlåt 
nästan blivit en plåga hemma i familjen, 
då hon sjunger den så ofta hon bara kan.

Sjunga som belöning
– Vi har byggt upp ett system. Eftersom 
Matilda behöver hjälp med att planera, 
följer hon ett schema i sin handdator, till 
exempel borsta tänderna, ta sin medicin 
och så vidare. När hon är färdig med sche-
mat får hon ett hjärta. De hjärtan hon 
samlar kan hon använda till belöningar, 
till exempel att få sjunga Tusen och en natt 
en extra gång på Singstar, skrattar Åsa.

När Matilda inte sjunger spelar hon 
innebandy i Storvreta IBK Örnarna.

– Och jag blir så glad varje gång jag ser 
att Matilda har så mycket roligt och gi-
vande att göra på fritiden. Det är så 

mycket annars med läkarbesök, medicin 
och epilepsianfall. Att Matilda får så 
mycket glamour i sitt liv är viktigt. Bara 
att få se att hon vet att hon duger och ger 
järnet på scenen är fantastiskt, säger en 
stolt mamma Åsa. +

Josefin Hagel och Matilda Amundsson 
älskar att sjunga och uppträder på 
Musikstjärnorna.

Matilda & Josefi n 
på Musikstjärnorna  

D

Musikstjärnorna för dig
� Alla barn och unga är välkomna 
att uppträda när Föräldrakraft 
arrangerar Musikstjärnorna på 
mässan ”Ett bra liv”. 
� Läs mer på sidorna 22-23.

 

 

RIKSKOOPERATIVET BLÅ ASSISTANS

RKB AssistARKB AssistARKB Assist ns är en ideell, brukarstyrd förening som 
jobbat rikstäckande sedan 1994. För närvarande är vi 50 
medlemmar. RKB Assistans utgår alltid från att Du är 

arbetsledare för Dina personliga assistenter, men du har också 
möjlighet att utse en biträdande arbetsledare. inför varje halvår 

lägger vi tillsammans med Dig upp en kostnadskalkyl så att lägger vi tillsammans med Dig upp en kostnadskalkyl så att lägger vi tillsammans med Dig upp en kostnadskalkyl så att 
Du lättare kan planera Din assistans. Du får varje månad Du lättare kan planera Din assistans. Du får varje månad Du lättare kan planera Din assistans. Du får varje månad Du lättare kan planera Din assistans. Du får varje månad 

redovisat hur många timmar som utförts samt den faktiska redovisat hur många timmar som utförts samt den faktiska redovisat hur många timmar som utförts samt den faktiska redovisat hur många timmar som utförts samt den faktiska 
kostnaden för den assistans som utfört hos Dig.kostnaden för den assistans som utfört hos Dig.kostnaden för den assistans som utfört hos Dig.kostnaden för den assistans som utfört hos Dig.kostnaden för den assistans som utfört hos Dig.

Du kan bli medlem i RKB Du kan bli medlem i RKB Du kan bli medlem i RKB Du kan bli medlem i RKB Du kan bli medlem i RKB Du kan bli medlem i RKB 
Assistans oavsett var i landet Du Assistans oavsett var i landet Du Assistans oavsett var i landet Du Assistans oavsett var i landet Du Assistans oavsett var i landet Du Assistans oavsett var i landet Du Assistans oavsett var i landet Du Assistans oavsett var i landet Du Assistans oavsett var i landet Du Assistans oavsett var i landet Du Assistans oavsett var i landet Du Assistans oavsett var i landet Du Assistans oavsett var i landet Du Assistans oavsett var i landet Du Assistans oavsett var i landet Du Assistans oavsett var i landet Du Assistans oavsett var i landet Du Assistans oavsett var i landet Du Assistans oavsett var i landet Du 
bor.  Vi har kontor i Kristianstad bor.  Vi har kontor i Kristianstad bor.  Vi har kontor i Kristianstad bor.  Vi har kontor i Kristianstad bor.  Vi har kontor i Kristianstad bor.  Vi har kontor i Kristianstad bor.  Vi har kontor i Kristianstad 
och Uppsala och Du når oss på och Uppsala och Du når oss på och Uppsala och Du når oss på 

tfn: 044-781 51 55 eller på tfn: 044-781 51 55 eller på tfn: 044-781 51 55 eller på 
info@rikskooperativet.m.se  info@rikskooperativet.m.se  info@rikskooperativet.m.se  info@rikskooperativet.m.se  

Mer information hittar Du påMer information hittar Du påMer information hittar Du påMer information hittar Du påMer information hittar Du påMer information hittar Du på
www.rikskooperativet.m.se

Personlig assistans för dig
som vill bestämma själv

För Stil är din personliga assistans mycket mer 
än bara en tjänst. Vår grundidé är i praktiken 
en arbetsmodell för ökat självbestämmande. 
Vi ger dig unik utbildning, juridisk rådgivning 
och bra förutsättningar för personligt växande. 

Arenavägen 63, 121 77 Johanneshov
Telefon: 08-506 221 50
Web: www.stil.se
E-post: info@stil.se

foraldrakraft_annons2.indd   1 2009-04-30   14:33:45

Stil växer och söker 
två nya medarbetare
Arbetsledarpartner med 
förmåga att skapa förtroende 
Har du egen erfarenhet att leva med assistans och vill 
vara ett stöd för andra i samma situation?

Kommunikatör  
med säljintresse
Är du en relationsbyggare med driv? Brinner du för 
frågor om antidiskriminering, tillgänglighet och medbor-
gerligt likavärde?

Välkommen med din ansökan så snart som möjligt! 
Ansöker gör du via vår rekryteringspartner Propells  
hemsida, www.propell.se. Har du frågor om tjänsten  
är du välkommen att kontakta rekryteringskonsult  
Fatou Thunblad på 0735-23 30 05.

www.stil.se

Stil platsannons fk 0904.indd   4 2009-08-11   21.48

TMTM

Zitzi 
Del� Pro

Tel. 011-161800

Fax 011-162005
Web  www.anatomicsitt.com

E-post info@anatomicsitt.com
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Personlig assistans för dig
som vill bestämma själv

För Stil är din personliga assistans mycket mer 
än bara en tjänst. Vår grundidé är i praktiken 
en arbetsmodell för ökat självbestämmande. 
Vi ger dig unik utbildning, juridisk rådgivning 
och bra förutsättningar för personligt växande. 

Arenavägen 63, 121 77 Johanneshov
Telefon: 08-506 221 50
Web: www.stil.se
E-post: info@stil.se
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en arbetsmodell för ökat självbestämmande. 
Vi ger dig unik utbildning, juridisk rådgivning 
och bra förutsättningar för personligt växande. 
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Stil växer och söker 
två nya medarbetare
Arbetsledarpartner med 
förmåga att skapa förtroende 
Har du egen erfarenhet att leva med assistans och vill 
vara ett stöd för andra i samma situation?

Kommunikatör  
med säljintresse
Är du en relationsbyggare med driv? Brinner du för 
frågor om antidiskriminering, tillgänglighet och medbor-
gerligt likavärde?

Välkommen med din ansökan så snart som möjligt! 
Ansöker gör du via vår rekryteringspartner Propells  
hemsida, www.propell.se. Har du frågor om tjänsten  
är du välkommen att kontakta rekryteringskonsult  
Fatou Thunblad på 0735-23 30 05.

www.stil.se
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IT-hjälpmedel är framtidens hjälpmedel. 
För hjälpmedelsvärlden är kognitiva 
funktionsnedsättningar ett ganska nytt 
område men utvecklingen går snabbt 
mot nya it-baserade hjälpmedel för skola, 
jobb och hemma. På ID-dagarna får du 
tips om det senaste inom området.

Sveriges största mässa för informa-
tionsteknik och hjälpmedel går av sta-
peln den 7 oktober och arrangeras av 
Hjälp medelsinstitutet. Som vanligt med-
verkar ett 50-tal företag och organisatio-
ner och visar upp de senaste produkterna 
och anpassningarna inom området IT-
baserade hjälpmedel.

På schemat står spännande föreläs-
ningar om IT-hjälpmedel i skolan. Hur 
kan man kostnadseffektivt anpassa skol-
miljön så att den passar alla elever? Vad 
kan IT-hjälpmedel göra för elever med 
dyslexi? Hur hittar man alternativa inlär-
ningssätt till att läsa sig till kunskap? Allt 

detta och mycket mer tipsas och diskute-
ras kring under ID-dagarna.

En spännande föreläsning är ”Vem 
styr vem – hjärnan eller datorn?” som 
hålls av Martin Ingvar, professor i inte-
grativ medicin. Fortfarande är många an-
vändargränssnitt väldigt komplicerade, 
så hur gör vi för att anpassa datorer och 
kommunikationsverktyg så att de passar 
och blir användarvänliga för alla?

Hjälpmedel i arbetet
Förutom detta hålls seminarier om hjälp-
medel i arbetet, kognitiva hjälpmedel i 
vardagen, övergången från skola till arbe-
te och hundar som hjälpmedel.

Invigningstalare för ID-dagarna är 
Veronica Hedenmark, grundare av VH 
Assistans och som bland annat utsetts till 
vinnare av Kompetensgalans mångfalds-
pris, EU-inspiratör och ambassadör för 
kvinnliga företagare. +

jälpmedel Öresund sat-
sar på mässaktiviteter 
som ska locka ung som 
gammal. Vad sägs om 
modevisning av snygga 
kläder anpassade för bå-

de sittande och gående? Eller möjligheten 
att prova på roliga idrottsaktiviteter?

Tillsammans med FIFH, Föreningen 
idrott för handikappade, och Åsa Sten-
mark Design bjuds mässbesökare på mo-
devisning av snygga kläder för ungdomar 
och vuxna. 

Båda dagarna klockan 11 och 13 går 
en tjejgrupp från FIFH catwalk för att in-
spirera personer med funktionsnedsätt-
ning och visa att man faktiskt kan klä sig 
snyggt och trendigt när man sitter i rull-
stol – utan att kläderna behöver vara svå-
ra att klä på sig eller obekväma.

Sambarbete med Åsa Stenmark
– Vi samarbetar med Åsa Stenmark De-
sign och ska börja sälja hennes kläder i 
vår butik Hjälpmedelsteknik Syd i Lom-
ma. Kläderna är snygga och det är kul att 
hon satsat på trendiga kläder. Det visar 
att man inte behöver ha urtvättade mju-
kisbyxor, utan kan få på sig ett par tajta 
jeans om man vill, säger Annette Persson 
Hall, marknadsansvarig på Hjälp medels-
teknik Syd.

Förutom mode och kläder satsar man 
som alltid på idrott. FIFH håller i ett 150 
kvadratmeter stort aktivitetstorg, dit 
barn, unga och vuxna kan komma och 
prova på olika idrottsaktiviteter.

– Alla stora produktföretag och cirka 
23 föreningar kommer finnas på plats, vi 
har även många nya utställare. Bland an-
nat Equimate, som visar upp sitt nya di-
gitala system för balansträning, säger An-
nette Persson Hall.

Equimates BalanceControl är en kom-
bination av en givare med en pc-baserad 
mjukvara som hjälper till att motivera 
och ge feedback under balansträning. 
Givaren kan placeras på vilket balansträ-
ningsredskap som helst och programmet 
utformar övningar som kan uppfattas 
som roliga spelutmaningar.

– Vi kommer även ha Svenska Ser vi-
ce- och Signalhunds för bun det på plats 
som säkerligen kommer visa upp servi-
cehundar och berätta vilken nytta man 
kan ha av dem, berättar Annette Persson 
Hall. +

ID-dagarna visar dagens och framtidens IT-hjälpmedel

Många av framtidens hjälpmedel är 
datorbaserade. På ID-dagarna kan man 
få en överblick över vad som finns.

Trendiga kläder blir ett viktigt inslag när 
idrottsföreningen FIFH och Åsa Stenmark 
Design anordnar catwalk.

Snygga kläder på Hjälpmedel       Öresund

Fakta ID-dagarna
Var: Factory Nacka Strand, Stockholm
När: 7 – 9 oktober
Arrangör: Hjälpmedelsinstitutet, 
www.hi.se

Mässan erbjuder en hel del prova på-aktiviteter.

H
Fakta Hjälpmedel Öresund
När: 30 september – 1 oktober
Var: Stadionmässan 
Europaporten, Malmö
Arrangör: Hjälpmedelsteknik Syd
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Teckenkurser

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

www.tecknologen.se hakan@tecknologen.se

- din resurs när det gäller tecken -

Grundkurser  
stockholm 
STO938 14 - 18 sept  5 dagar  4 350:-
STO946 9 - 13 nov   5 dagar  4 350:- 

Under en inspirerande, rolig 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. Efter kursen kan tillräckligt 
mycket för att du ska känna dej säker i din teckenanvändning på jobbet.   

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!

Kontakta oss för mer information!

Våra kurser ger dej den kunskap och  
den inspiration du behöver!

Kurs på hemmaplan

Priser inkl material och fika (moms tillkommer)  

   för dig som behöver...
...tecken i ditt arbete 

...bli duktig på att använda tecken i olika situationer

För fler grundkurser, påbyggnadskurser och mer info - se vår hemsida

ID-dagarna visar dagens och framtidens IT-hjälpmedel

Snygga kläder på Hjälpmedel       Öresund
Kollektion för unga
Åsa Stenmark har erbjudit anpassade 
kläder i sex år och har både en ungdoms
kollektion och kläder för äldre. Hennes 
mål är att täcka in hela Norden och hen
nes kläder säljs idag i Stockholm på Uri
form och Västerås på Klädvalet.

– Nu är det till exempel inne att ha taj
ta jeansjackor. Men sitter man i rullstol 
kan det vara svårt att få på sig jackan om 
man inte köper den i flera storlekar för 
stor. Vi har designat en jeansjacka med 
dragkedjor uppe på ärmarna, vilket både 
blir en snygg detalj och gör det enklare 
att få på sig jackan, säger Åsa Stenmark.

På samma sätt har hon arbetat med 
tajta jeans. Dragkedjor på benen förenk
lar på och avtagning, men blir samtidigt 
en snygg och tydlig detalj. Dessutom är 
alla byxor högre bak och lägre fram, för 
att passa en person som är sittande.

Ett par jeans kostar från cirka 1 500 till 
1 800 kronor. +

www.permobil.se

K300 
PS Jr

”Det finns ett 
jättebehov 
och anled-
ningen till att 
jag inriktade 
mig på an-
passade 
kläder var 
efterfrågan.”
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lla är välkomna till den 
nya flytbryggan vid Före
ningen Furuboda sö der 
om Åhus.

– Nu kan alla få bada 
eller uppleva känslan av 

att vara ute på sjön. Det blir en naturlig 
blandning av badgäster med och utan rö
relsehinder, som alla kan bada på lika 
vill kor och träffas och umgås, säger Furu
bodas  direktor Daniel Tejera.

Badbryggan är inte vilken brygga som 
helst. Tack vare sin storlek och handi
kappanpassning är den troligen unik för 
norra Europa. Och konstruktionen på
minner mest om Lego.

En miljon kronor
Bryggan har bekostats av Kristian stads 
kommun, som satsade cirka en miljon 
kronor på projektet, och invigdes nyligen 
av kultur och fritidsnämndens ordfö
rande Sven Nilsson.

Flytbryggan sträcker sig 45 meter ut i 
havet och anpassad för både gående och 
personer med rörelsehinder. Två liftar 
gör det möjligt för alla att njuta av bad 
från bryggan.

För Föreningen Furuboda innebär flyt
bryggan ett stort lyft, eftersom den populä
ra badplatsen tidigare helt saknat brygga.

– Vi har fört diskussioner ett antal år 
om att bygga en brygga i anslutning till 
Strandstugan, berättar Daniel Tejera. Vi 
hade tittat på en rad olika lösningar när 
en medarbetare hittade en tillverkare av 
flytbryggor som består av plastblock.

Kristianstads kommun arbetar aktivt 
med att utveckla kusten som man anser 
vara kommunens i särklass viktigaste fri
tids och rekreationsanläggning.  +

Läs mer på www.furuboda.se

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.

Unik badbrygga öppen för alla

A

Den nya bryggan sträcker sig 45 meter ut i havet.
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Föräldrakraft är på plats på 
Ett Bra Liv med både en 
monter och en egen scen 
– Föräldrakraftscenen. 
Programmet är fullmatat 
med inspiration, humor, 
musik och expertråd. Och 
allt är gratis. 

När denna utgåva landar är 
det bara några få dagar kvar 
till Ett Bra Liv och 
Föräldrakraftscenen som äger 
rum på Stockholmsmässan, 
Älvsjö 9-11 september.

Kända föreläsare, 
Musikstjärnorna och catwalk 
är några av dragplåstren.

Här presenterar vi det 
preliminära programmet, 
men vid pressläggning var 
inte allt spikat, varför vi 
hänvisar till www.foraldra-
kraft.se för det slutgiltiga 
programmet.

Alla som vill sjunga
Alla som gillar att sjunga och 
spela kan medverka i 
Musikstjärnorna, med hjälp 
av vår discjockey Albin 
Appelqvist. Hör av dig med 
ett mejl till info@faktapress.se 
eller ring 08-4100 5636 och 
berätta vilken låt ditt barn/
ungdom vill medverka med.

Varje dag har vi inspire-
rande föreläsare på scenen. 
Mikael Andersson berättar 
om sitt fantastiska liv under 
rubriken ”Armlös, benlös 
men inte hopplös” som också 
är titeln på hans nya bok. 

Ståuppkomikern Jonas 
Helgesson möter du när han 
ståuppar på temat ”Jag 

är lycklig även om jag inte 
heter Ernst Kirchsteiger”.

För dig som vill ha hand-
fasta råd om bilanpassning 
och hur man åker trafiksäkert 
finns Vägverket på plats varje 
dag för att ge expertråd och 
förstås svara på just dina 
frågor.

Jurister på plats
När det gäller barns rätt i 
försäkringssammanhang är 
finstilta villkor en djungel för 
de flesta, men på Föräldra-
kraftscenen har du chansen 
att få både smarta råd och 
svar på frågor. Från AJ 
Personskador medverkar 
Christer Nyström och Marie 
Nilsson för att hjälpa dig till 
rätta.

Handikapp och Habili-
tering inom Stockholms läns 
landsting har flera föreläs-
ningar. Samtalsgrupper med 
ungdomar som har utveck-
lingsstörning eller rörelsehin-
der är något som Gunilla 
Roxby Cromvall, Pia 
Bergman, Tomas Myrberg 
och Britten Linnaeus berättar 
om på torsdagen. 

Samtalsmatta
Kognitiva hjälpmedel och 
hur man kan kommunicera 
via samtalsmatta uppmärk-
sammas på onsdagen i en 
föreläsning av Marjana 
Tornmalm.

Passa på att låta dig 
fotograferas av Walter Hirsch. 
I samband med Funkisbyråns 
catwalk på Föräldrakraft-
scenen finns den legendariske 

Onsdag 9 september  
10.00-10.20 Ågrenska presenterar verksamheter för 
 barn och unga
10.30-10.50 Liggande dans presenteras av Handikapp och
 Habilitering, Stockholms läns landsting.
11.00-11.45 Bilanpassning för funktionshindrade barn.  
 Aleksandar Milatovic, Vägverket. 
12.00-12.20 Kognitiva hjälpmedel. 
 Marjana Tornmalm, Handikapp &   
 Habilitering, Stockholms läns landsting.
12.30-12.55 Tommy Mäkelä: Att ha en funktions -
 nedsättning hinder eller möjlighet?
13.00-13.45 Jonas Helgesson: Jag är lycklig även om jag  
 inte heter Ernst Kirchsteiger
14.00-14.30 Funkisbyrån. Catwalk, modellvisning
15.00-15.30 Musikstjärnorna
  
Torsdag 10 september  
10.00-10.20 Ågrenska presenterar verksamheter
10.30-10.50 Barns rätt i försäkringsammanhang. 
 AJ Personskador tipsar och svarar på frågor.
11.00-11.45 Bilanpassning för funktionshindrade barn.  
 Aleksandar Milatovic, Vägverket. 
12.00-12.20 Ungdomsgrupper. Britten Linnaeus, 
 Handikapp & Habilitering, Stockholms   
 läns landsting
13.00-13.45 Tommy Mäkelä: Att ha en funktions -
 nedsättning hinder eller möjlighet?
14.00-14.30 Funkisbyrån Catwalk, modellvisning
15.00-15.30 Musikstjärnorna
  
Fredag 11 september  
10.00-10.20 Ågrenska presenterar verksamheter
11.00-11.45 Bilanpassning för funktionshindrade barn.  
 Aleksandar Milatovic, Vägverket. 
12.00-12.20 Autism/Asperger. Handikapp & Habilitering,  
 Stockholms läns landsting 
12.30-12.55 Tommy Mäkelä: Att ha en funktions -
 nedsättning hinder eller möjlighet?
13.00-13.45 Mikael Andersson: Armlös, benlös men inte  
 hopplös
14.00-14.30 Funkisbyrån Catwalk, modellvisning
15.00-15.30 Musikstjärnorna

Reservation för ändringar. Uppdaterat program finns på 
www.foraldrakraft.se och på www.ettbraliv.com

Välkommen till Föräldrakr aftscenen på Ett Bra Liv

Mikael Andersson, fre 13.00           Jonas Helgesson, ons 13.00                Tommy Mäkelä, varje dag          Musikstjärnorna, varje dag                              DJ Albin Appelqvist & musikstjärnor, varje dag    Funkisbyrån                      Habiliteringens unggrupper, torsd 12.00        AJ Personskador, torsd 10.30
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x:panda är bara en av många 
 smarta produkter vi har att 
 erbjuda för alla härliga barn.

Kontakta oss!
– Vi älskar att 
berätta om 
alla finesser och 
allt annat vi har 
att erbjuda.

www.etac.se

x:panda

Annons_Etac_Föräldrakraft_nr4_180x132.indd   1 2009-07-22   14:41:39

Välkommen till Föräldrakr aftscenen på Ett Bra Liv
fotografen på plats i Funkis-
byråns monter för att föreviga 
barn och unga som är 
intres serade av att bli model-
ler för Funkisbyrån, som vill 
lyfta fram människor med 
funktionsnedsättningar i 
medierna och den som är 
intresserad av att själv bli 

modell har all anledning att 
besöka Föräldrakraftscenen.

En annat slags modell eller 
spännande förebild är 25-årige 
Tommy Mäkelä, som berättar 
om hur han förvandlat sin 
egen funktionsnedsättning till 
en möjlighet och styrka.

Den unika barnverksam-

heten vid Ågrenska uppmärk-
sammas genom flera presen-
tationer

Inte alltid som på räls
– Det  har inte alltid gått på 
räls. Men genom envishet och 
bra nätverk runt omkring så 
har jag ändå klarat mig bra. 

Jag kommer  att berätta om 
min roll som förälder och 
vägen till mitt arbete, säger 
Tommy Mäkelä som du 
möter varje dag på Föräldra-
kraft scenen. +
Läs mer på foraldrakraft.se 
och på mässans webbsajt 
www.ettbraliv.com

Mikael Andersson, fre 13.00           Jonas Helgesson, ons 13.00                Tommy Mäkelä, varje dag          Musikstjärnorna, varje dag                              DJ Albin Appelqvist & musikstjärnor, varje dag    Funkisbyrån                      Habiliteringens unggrupper, torsd 12.00        AJ Personskador, torsd 10.30

Nyheter
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ättre stöd och hjälp till 
de elever som har det 
svårast i skolan. En helt 
ny rätt att överklaga åt
gärdsprogram. Det är de 
viktigaste förändringar

na i förslaget till ny skollag som skolmi
nister Jan Björklund (FP) presenterade i 
juni. Det dröjer dock hela två år innan 
den nya lagen kan träda i kraft.

Skollagen är en av de  mest omfattan
de lagstiftningarna med mer än 500 para
grafer. På presskonferensen lade skolmi
nistern stort fokus på elever som har be
hov av extra hjälp.

– En ny rätt att överklaga åtgärdspro
gram tror jag själv är den enskilt viktigas
te förändringen i skollagen, sa Jan Björk
lund.

– När en elev har svårigheter ska sko
lan upprätta ett åtgärdsprogram. Det nya 
är att ett sådant program kan överklagas, 
till exempel av en förälder. Det betyder 

att så fort en förälder inte är nöjd med 
skolans insatser kan föräldrarna gå till en 
överklagandenämnd. Hittills har det va
rit så att om en rektor säger nej så blir det 
inget, men i framtiden kan man överprö
va detta.

Jan Björklund betonade att skollagen 
är särskilt viktigt för alla de elever som 
har problem med skolarbetet.

– Rätten att få stöd och hjälp utökas 
kraftigt och detta kommer att få stor be
tydelse för skolans sätt att arbeta. Det 
kommer att bli mer stöd och hjälp tidigt 
för de elever som har det svårt, sa Jan 
Björklund.

Här några av de viktigaste nyheterna i 
förslaget till ny skollag:

Ökade krav på elevhälsan 
Regeringen vill ställa högre krav på elev
hälsan, som idag varierar kraftigt mellan 
kommuner och skolor. Den nya lagen 
kräver inte bara skolläkare och sjukskö

terska utan även tillgång till psykolog och 
kurator.

– Det finns friskolor som inte alls har 
stödpersonalen, nu ställer vi samma krav 
på alla skolor att de ska ha den här perso
nalen, sa Jan Björklund.

Rätt att välja skola
Elever med funktionsnedsättningar får 
bättre möjlighet att välja skola.

– Friskolor har inte behövt ta emot 
elever om de har ansett att det blir dyrare 
att ha de eleverna. Nu ställs större krav 
både på kommunala skolor och på frisko
lor. Friskolor får inte längre säga nej till 
en elev med motivet att det blir dyrare, sa 
Jan Björklund.

Björklund vill även förlänga skolplik
ten med ett år, för elever som behöver 
mer tid för att uppnå målen för årskurs 9.

– Det är en åtgärd som man ska sätta in 
när man prövat allt annat, som speciallä
rare och extraundervisning, sa Björklund.

Jan Björklunds förslag till ny skollag: 

Rätten till stöd utökas 
– men tidigast om två år

Jan Björklund fokuserar på elever i behov av extra stöd. – Rätten att få stöd och hjälp utökas kraftigt 
och detta kommer att få stor betydelse för skolans sätt att arbeta, utlovar skolministern.

B
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Stopp för ”överinskrivning” 
på särskolor

”Överinskrivning” av elever på särskolor 
ska förhindras med den nya skollagen. 
Och föräldrar ska alltid ha rätt att välja 
mellan särskola eller vanlig skola.

– Det finns påståenden om att kommu-
ner flyttar över elever med svårigheter till 
särskolan. Särskolan är till för elever med 
utvecklingsstörning, och det ska inte vara 
möjligt för kommuner att flytta över elev-
er med andra svårigheter dit. I framtiden 
ska det krävas mer för att placera barn i 
särskolan, det ska krävas ordentliga medi-
cinska belägg. Dessutom ska föräldrarna, 
om barnet har en utvecklingsstörning, ha 
rätt att välja mellan särskolan och vanliga 
skolan, sa Jan Björk lund.

Svårare att neka elev med 
 funktionsnedsättning
Regeringen vill på flera sätt skapa lika 
villkor mellan friskolor och kommunala 
skolor. En viktig förändring är att frisko-
lor inte kommer att kunna avvisa elever 
som har funktionsnedsättningar, förut-
satt att kommunen ger friskolan bidrag 
för eventuella ökade kostnader.

Friskolor får samma krav som kom-
munala skolor vad gäller studie- och yr-
kesvägledning, elevhälsa och skolbiblio-
tek – tre områden där den nya skollagen 
dessutom skärper kraven.

Böter för skolor som  
bryter mot reglerna
Skolinspektionen får nya möjligheter att 
tvinga fram åtgärder hos skolor och kom-
muner som inte följer skollag och läroplan.

– En skolinspektion som inte har någ-
ra muskler blir snart maktlös, men nu 
ska den nya skolinspektionen få muskler. 
Man kan utdöma böter. Skol inspektionen 
kan själv gå in och rätta till misssförhål-
landen, man kan dra in tillstånd för 
friskolor och man kan omedelbart stänga 
en skola, sa Jan Björklund.

Ökade krav på tillgänglighet

Föräldrakraft frågade Jan Björk lund var-
för förslaget till skollag inte ställer krav 
på att skolor ska vara helt tillgängliga för 
elever med funktionsnedsättningar.

– I praktiken innebär våra förslag att 
en skola ska vara tillgänglig för alla som 
söker. Frå gan har studerats i omgångar. 
Ett problem är att det inte är alldeles lätt 
att göra en skola tillgänglig för alla elever. 
Det finns inbyggda konflikter – vissa be-
höver mycket textilier för att dämpa bul-
ler, andra är allergiska mot textilier.

– Det här är en ambitionshöjning 
jämfört med idag. Valfriheten för elever 
med funktionsnedsättningar utökas och 
föräldrar får rätt att överklaga även skol-
placeringar. Det finns dock en gräns för 
tillgängligheten, att säga att varje lokal 
alltid ska vara tillgänglig har inte ansetts 
möjligt.

Avslag kan överklagas

Rätten till hjälpmedel stärks indirekt i 
nya skollagen, genom att åtgärdsprogram 
för elever kan överklagas.

– Rätten till hjälpmedel förändras inte, 
men däremot rätten att få saken prövad, 
säger Mikael Hellstadius på utbildnings-
departementet.

Liksom idag får elever med den nya 

skollagen rätt till att, utan avgift, få de 
verktyg som krävs för att nå målen.

– För en elev som har behov av särskilt 
stöd kan det innebära rätt till omfattande 
material, men exakt var gränsen går är 
svårt att säga, säger Mikael Hellstadius.

Bättre möjligheter till skolskjuts

Rätten till skolskjuts förstärks också i för-
slaget till ny skollag. Kommunernas skyl-
dighet att erbjuda skolskjuts utökas i vis-
sa situationer, men ännu viktigare är att 
även skolskjutsbeslut kommer att kunna 
överklagas av elever och föräldrar.

Kränkning måste anmälas

Anmälningplikt för lärare och annan skol-
personal vid fall av kränkande behandling 
är en annan nyhet i förslaget till skollag.

I övrigt medför den nya skollagen inga 
förändringar när det gäller skolornas psy-
kosociala miljö (det vill säga frågor om so-
ciala relationer på rasterna, mobbning et-
cetera) eller i frågor om bemötande.

– Varje elev ska bemötas utifrån sina be-
hov och där ska inte finnas något utrymme 
för att bli felaktigt bemött. Om så ändå sker 
får Skolinspektionen nu mer muskler att 
sätta in åtgärder, säger Mikael Hellstadius.

Tuffare krav på stöd i förskolor

Även för barn i förskolan förbättras möj-
ligheterna att få extra stöd, på så sätt att 
varje förskolechef nu får ett tydligt an-
svar för att stödåtgärder verkligen ge-
nomförs. Idag är detta ansvar otydligt.

– Ledningsansvaret har inte varit reg-
lerat tidigare, säger Mikael Hellstadius.

Valter Bengtsson

Nyheter

Skollagen 
på remiss
n Förslaget till skollag 
går nu ut på remiss, 
men Jan Björklunds 
bedömning är att lagen 
inte kan träda i kraft 
förrän juli 2011.
n Här finns utbild-
ningsdepartementets 
information om 
förslaget till ny skollag: 
http://regeringen.se/
sb/d/11322/a/128309 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

FK_0904_s014-025_nyheter_v05.indd   25 2009-08-13   18.22



26 FÖRÄLDRAKRAFT # 4, 2009

arn- och ungdomspsyki-
atrin uppfyller inte må-
len i hälso- och sjuk-
vårdslagen. Det slår 
Social styrelsen fast i sin 
senaste rapport om 

barn- och ungdomspsykiatrin, ”Vård på 
olika villkor”. Kvaliteten är så skiftande i 
landet, att vården bryter mot den punkt i 
lagen som säger att hela befolkningen har 
rätt till vård på lika villkor.

Otydliga uppdrag
Ett av de stora problemen är att sjuk-
vårdshuvudmännen (vårdgivarna) ofta 
inte ger tillräckligt tydliga uppdrag till 
BUP, vilket i sin tur leder till en oklarhet 
kring hur vården ska ges, vilka barn och 
unga som ska få den och hur utvecklings- 
och kvalitetsarbetet ska fungera inom 
barnpsykiatrin. Dock konstaterar Social-
styrelsen att tydliga uppdrag överlag ges 
då BUP drivs i privat regi.

Endast 40 procent av BUP-enheterna i 
rapporten har uppfyllt kraven om att ha 
en patientansvarig läkare. Detta är en 
stor brist med tanke på kvaliteten av vår-
den och patientsäkerheten. Enligt hälso- 
och sjukvårdslagen ska varje patient ha 
kontakt med en ansvarig läkare.

– Utan specialistkompetenser, i sam-
verkan med övriga professionella kom-
petenser, blir det svårt att värdera patien-
ternas hela behov. Därmed riskerar pa-
tienterna att få felaktiga eller bristfälliga 
insatser, skriver Socialstyrelsen.

Journalarbetet brister
Dessutom brister BUP-enheterna i arbetet 
med att hålla bra journaler över sina pa-
tienter. En femtedel av journalerna i So-
cial styrelsens granskning innehöll inte till-
räcklig dokumentation för att kallas god-
tagbar. Knappt hälften av journalerna från 
den öppna vården saknade en dokumen-
terad diagnos. Dessa brister är oacceptabla, 
menar Socialstyrelsen, och pekar på bris-
terna med patientsäkerheten.

Sist men inte minst, kommenterar 
Social styrelsen att uppföljningen av vår-
den som ges via BUP till barn och unga 
inte är tillräcklig och fastslår att man pla-
nerar att vidare följa upp vården som ges 
via BUP. Varje regional tillsynsenhet får i 
uppdrag att inspektera minst två kliniker 
per år under några år framöver.

Sara Bengtsson

Musik
stjärnorna

Alla barn 
och unga 
är välkom-
na att upp-
träda och 
sjunga sin 
favoritlåt 
när Föräldra kraft arrangerar 
Musikstjärnorna på på mässan 
Ett bra liv. Albin Appelqvist, dj och 
internet-radiopratare från Sollefteå, 
håller i arrangemanget tillsam-
mans med oss på Föräldrakraft. 
Välkomna!

När? 9-11 september 
klockan 15

Var? Föräldrakraftscenen, 
Stockholmsmässan

Hur? Anmäl dig NU genom 
ett mejl till 
info@faktapress.se

kraft

Anmäl dig NU till...

Bristerna i 
barnpsykiatrin 
innebär att 
många unga 
får felaktiga 
insatser.

Barnpsykiatrin 
underkänd av 
Socialstyrelsen

B
”Kvalite-
ten är så 
skiftande 
i landet, 
att vården 
bryter mot 
den punkt i 
lagen som 
säger att 
hela be-
folkningen 
har rätt till 
vård på lika 
villkor.”

Ladda ner 
hela rappor-
ten: www.
socialstyrel-
sen.se
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Vi utgår från att du i första hand är en 
drömmare, fantast, idealist, romantiker, 
visionär, världsförbättrande, fri människa som 
vill ha ett underbart liv. Och i andra hand är en 
person med funktionsnedsättning. 

GIL är en organisation som i 20 år jobbat med 
personlig assistans. Vi har inget vinstintresse. 
Vi finns inte till för att någon ska tjäna pengar. 

GIL har en låg och fast serviceavgift (20 kr). 
Det innebär högre löner till dina assistenter och 
mer pengar till omkostnader – för friare vardag, 
fritid och drömmar. Vi redovisar rubbet varje 
månad.

GIL utbildar alla personliga assistenter och den 
som ska leda dem i det dagliga arbetet. Det är 

roligare när man vet vad man sysslar med!

Postadress: Box 12134, 402 42 Göteborg
Besöksadress: Jaegersdorffsplatsen 3, Göteborg
Telefon: 031-63 64 80, E-post: kontor@gil.se  

Läs mer på www.gil.se 

Barnpsykiatrin 
underkänd av 
Socialstyrelsen

Nyheter

Taklyftar och rullstolar som 
brukaren inte kör själv ska 
betalas av kommunen eller 
assistansanordnaren, menar 
landstinget i Gävleborg. Men 
kommunen håller inte med, 
och anser att det är personliga 
hjälpmedel som ska betalas av 
landstinget. Resultatet – bru-
kare får inte sina berättigade 
hjälpmedel.

Ohållbar situation
Leif Jonsson, A-assistans 
grundare, tycker att situatio-
nen inte är hållbar.

– Landstinget Gävleborgs 
policy innebär i princip att 
alla hjälpmedel är arbetstek-
niska hjälpmedel och ska 
bekostas av assistansanordna-
ren om det på minsta sätt 
underlättar assistenternas 
arbete, säger Leif Jonsson.

Enligt honom har det gått 
så långt att brukare många 

gånger hamnar mellan 
stolarna och får stora pro-
blem att få en rullstol förskri-
ven – eftersom den används 
av assistenterna.

Inte till rullstolar
Men assistansföretag har enligt 
LASS, Lagen om assistanser-
sättning, inte rätt att använda 
assistanspengar till annat än 
just assistansen. Kostna der för 
handskar och andra hjälpme-
del som ska se till assistentens 
säkerhet kan bekostas, men 
inte rullstolar och lyftar.

– Det största problemet är 
taklyftar. Många av våra 
brukare får inte lyftar på 
grund av att landstinget ser 
det som arbetstekniska 
hjälpmedel, säger Leif 
Jonsson.

Han har flera gånger tagit 
upp problemen med Försäk-
rings kassan, som håller med 

om att assistansersättningen 
inte kan användas till att 
bekosta dyrare hjälpmedel.

– Kommuner och lands-
ting har olika policy och 
problemet uppstår längst ut i 
ledet, när arbetsterapeuter ska 
förskriva hjälpmedel, Johnny 

Haraldsson, handläggare för 
välfärdsfrågor i Region 
Gävleborg.

Därför lovar han nu att han 
ska driva på frågan inom 
Region Gävleborg, så att man 
kan hitta en gemensam 
lösning. +

Tvist om hjälpmedel slår mot brukare
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ans Filipsson är mannen 
som gjorde det omöjliga. 
Att få alla riksdagspartier 
att ställa sig bakom kravet 
på att brister i tillgänglig
het ska förbjudas i lag.

Nu vill han att staten tar sitt ekono
miska ansvar.

För sjunde året i rad genomfördes i ju
ni Marschen för tillgänglighet. Den här 
gången på inte mindre än 25 platser runt 
om i landet. Och äntligen var alla riks
dagspartierna med i marschen.

500 personer
På Sergels torg i Stockholm samlades cir
ka 500 personer och där utlovades stöd 
från samtliga partier för kravet att diskri
mineringslagen även ska omfatta bris
tande tillgänglighet.

– Jag tror inte på löftena förrän vi ser 
konkreta resultat och jag hoppas att det 
här inte bara är vackra, tomma ord som 
inte leder till någonting, sa Hans Filips
son, språkrör för och grundare av 
Marschen för tillgänglighet.

Genom marscherna har Hans Filips
son tvingat fram besked från politikerna, 
som i många fall hittills undvikit att tala 
klarspråk om förbud mot brister i till
gänglighet.

På Sergels torg var det inget parti som 
längre hänvisade till den nya utredningen 
som ska bli klar under hösten. Kenneth 
Johansson (C) sa att han förutsatte att 
det blir ett beslut om att lagen ska förbju
da bristande tillgänglighet. Mona Sahlin 
(S) sa att ”om jag bildar regering ska till
gänglighet vara en del av diskrimine
ringslagen”.

Glad men skeptisk
Hans Filipsson var märkbart glad men 
samtidigt skeptisk till de ”vackra ord” 
som han fick höra från politikerna, varav 
några av de allra mäktigaste fanns på 
plats vid mötet på Sergels torg.

Bland annat fanns hela oppositionen 
på plats med sina partiledare; Mona 
Sahlin (S), Lars Ohly (V) och Maria Wet
terstrand (MP). Från alliansen fanns 
kommunminister Mats Odell (KD), so

cial  utskottets ordförande Kenneth Jo
hans son (C), Tobias Krantz (FP) och 
Mats G Nilsson (M).

Hans Filipsson får mycket beröm för 
sin förmåga att samla både gräsrötter, 
handikapprörelse och politiska krafter 
kring kravet på att förbjuda bristande 
tillgänglighet.

Men även om diskrimineringslagen 
ändras innebär det inte att kampen är 
över. Hans Filipsson menar att åtgärder 
mot brister i tillgänglighet måste få kosta 
pengar.

Vid mötet på Sergels torg lyfte han 
fram USA som ett gott exempel på hur 
man kan finansiera åtgärderna.

– Alla företag kan varje år få 120 000 
kronor i skattelättnader för att vidta åt
gärder. Varför skulle inte något liknande 
kunna finnas i Sverige? Svenskar med 
funktionsnedsättningar betalar skatt pre
cis som amerikaner, sa Hans Filipsson.

Valter Bengtsson   

Läs mer: Marschen har en egen webbsajt 
på www.marschen.se 

Svenska företag och fastighetsägare som verkligen inte klarar kostnaden bör 
få skattelättnader eller subventioner, säger Hans Filipsson.

Han fick alla partier att ställa 
upp på kampen för en ny lag

H
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Mona Sahlin och Lars Ohly, två av partiledarna som 
utlovade en ny diskrimineringslag.

Från alliansen var kommunminister Mats Odell (KD) på plats tillsammans 
med Kenneth Johansson (C), Tobias Krantz (FP) och Mats G Nilsson (M).

Maria Wetterstrand gav klart besked: MP vill ha 
förbud mot nya skolor som är inte fullt tillgängliga.

www.carema.se

för elever med diagnos inom autismspektrat.
Gymnasiesärskola med 4-årig individuellt anpassad utbildning

Vi erbjuder även två nationella program, det estetiska programmet eller 
handels- och administrationsprogrammet.

Vi arbetar inom gällande läroplan, utifrån elevens förutsättningar. Våra 
elever har möjlighet till praktisk yrkesträning, med en egen handledare. 
Carema VIP-särskola har skolverksamhet i Solna, och fr.o.m. HT 2009 även 
i Sollentuna. Undervisningen kommer att bedrivas i nyrenoverade och 
modernt utrustade lokaler. 

Vi vänder oss till elever som avslutat grundsärskolan eller trä-
ningsskolan. Vi ser möjligheter i hela den lärande processen och 
tillsammans guidar vi eleven till ett meningsfullt vuxenliv. Skolan 
kännetecknas av en pedagogik som bygger på samspel mellan 
barn och medarbetare samt en nära kontakt med föräldrar och 
närstående. Hos oss får varje elev en stödperson.

Vårt individuella program erbjuder en allmän linje där schemat är 
individanpassat efter varje elevs behov, önskemål och förutsättningar. 
Vi erbjuder verksamhetsträning genom samspelspedagogik baserad 
på de fem ämnesområdena utifrån kursplanen:
• Estetisk verksamhet
• Idrott och hälsa
• Kommunikation och socialt samspel
• Verklighetsuppfattning och omvärldskunskap
• Vardagsaktiviteter

Kontakta gärna rektor Helena Söderqvist Lönnblad 
Mobil: 0733-77 53 12  
E-post: helena.soderqvist@carema.se

Inom Carema VIP erbjuder vi ”helhetslösningar” inom för- respektive grundsärskola och gymnasiesärskola, samt korttidshem och boende.

”Ung och stolt, vi gör revolt” löd ett av budskapen under Marschen för 
tillgänglighet.

Nyheter
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obb till unga med funk-
tionsnedsättningar är en 
icke-fråga politiskt sett. 
Det finns en kvävande 
välvilja hos de politiska 
partierna som paradox-

alt nog sällan leder till konkreta föränd-
ringar. Nu presenterar RBU, Riks för-
bundet Rörelsehindrade barn och ung-
domar, tre konkreta åtgärder.

– För det första vill vi att personer 
med rörelsehinder också ska ha rätt till 
daglig sysselsättning enligt LSS, lagen om 
stöd och service till vissa funktionshin-
drade. För det andra vill vi se en hand-
lingsplan för kommuner, så att de börjar 
göra mer för våra ungdomar och för det 
tredje tycker vi att Arbetsförmedlingen 
ska få mer resurser för att stödja ungdo-
mar med rörelsehinder som inte kom-
mer in på arbetsmarknaden, säger Agneta 
Mbuyamba, ordförande för RBU.

Under Almedalsveckan 2009 var ett av 
de hetaste debattämnena jobben. Trots 

att ungdomar med funktionsnedsättnin-
gar tillhör den grupp som har svårast att 
slå sig in på arbetsmarknaden pratar man 
väldigt lite om åtgärder för den gruppen. 
Men på RBU:s seminarium, där de pre-
senterade sin årsrapport ”Vem bryr sig” 
stod ungdomarna med funktionsned-
sättning och deras jobb i fokus.

På plats för debatt var Kenneth Jo-
hans son, centerpartist och ordförande i 
LSS-kommittén, Lars Ohly, partiledare 
för Vänsterpartiet och Elisabeth Svan tes-
son, moderat ledamot i arbetsmarknads-
utskottet.

Bortglömda eller bortvalda
Ett stort problem, menar RBU, är att de 
nya förslag på insatser för unga inte pas-
sar för de som har funktionsnedsättning. 
Att till exempel få ut ungdomar på lär-
lingsplatser är inget som riktar sig till 
ungdomar med särskilda behov.

– Är det så att våra ungdomar är bort-
glömda eller bortvalda? Ser man inte 
problematiken? Vi har ganska höga tan-
kar om våra politikers intelligens och tror 
att man ser problemet, men att man hit-
tills inte velat göra något, säger Henrik 
Petrén, förbundsjurist på RBU.

LSS-kommitténs förslag om rätt till 
daglig verksamhet för LSS-lagens person-
krets 3 är tänkt för personer med psykisk 

 

Tre åtgärder för jobb till unga

Man kan inte ”softa” i flera år, säger 
Agnetha Mbuyamba.

J
RBU har tröttnat på politisk välvilja som sällan leder till något.

 

Förebygg och hantera utagerande beteenden
    – undvik kränkande behandling och fasthållning

Kursinnehåll:
• Reflektion över sitt eget bemötande
• Orsaker till utagerande beteenden
• Lösningar och strategier i hur man förebygger och 
   hanterar utagerande beteenden
• Klargörande vad man får och inte får göra enligt lag
• Fysiska metoder för att ta sig ur en fysisk konfrontation

Studio III är en erkänd utbildning från England baserad på forskning 
och klinisk prövning. I Danmark har utbildningen godkänts av den 
danska Servicestyrelsen.

Kursorter hösten 2009: 
Täby, Västerås, Borlänge, Göteborg, Växjö och Helsingborg

För mer info och anmälan:
www.enigmaeducation.se, 
info@enigmaeducation.se,tfn 08–768 20 17

Enigma Education har ett brett utbud av utbildningar inom 
Autism, Aspergers syndrom, ADHD och Tourettes syndrom.
Våra utbildningar finns i hela landet. 

www.enigmaeducation.se 08-768 20 17
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funktionsnedsättning. Detta gör att perso
ner med rörelsehinder hamnar längst bort 
från arbetsmarknaden, menar RBU.

– Som jag ser det är det inte mer pengar 
som behövs till till exempel Arbetsför
medlingen. Det krävs mer riktlinjer och 
att vi politiker är tydligare. Vi har gett 

Arbetsförmedlingen ett uppdrag att ta re
da på hur vi ska få arbetsgivare att se möj
ligheterna med att anställa personer med 
funktionsnedsättningar, sa Elisa beth 
Svantesson från arbetsmarknadsutskottet.

– Det är viktigt att vi satsar på de här 
ungdomarna nu, sa Agneta Mbuyamba. 

Det går inte att vänta. Efter skolan ham
nar många i arbetslöshet och utanför
skap. Det gör att ungdomarna blir en
samma och många råkar ut för psykisk 
ohälsa. Dessutom hamnar man i fattig
dom och skam. Vi märker från RBU att 
ungdomarna tystnar. Många säger själva 
att de har det bra och bara ”softar”. Men 
man kan inte ”softa” i flera år.

Måste ta nya tag
Kenneth Johansson, ordförande för LSS
kommittén, menade att utredningen fö
reslagit många nya åtgärder. Det är nu 
man måste satsa och ta nya tag, sa han.

– Jag ställer upp på de förslag som RBU 
har till hundra procent. Men när det gäller 
rätten till daglig verksamhet har vi inte 
kunnat inkludera personer med rörelse
hinder eftersom vi har för lite underlag 
kring hur många personer som faktiskt har 
behovet. Vi vet helt enkelt inte hur många 
personer som i så fall skulle ha rätt till dag
lig verksamhet enligt LSS. Men vi har före
slagit att Socialstyrelsen ska utreda detta 
och sedan vill vi även inkludera personer 
med rörelsehinder, sa Kenneth Johansson.

Sara Bengtsson

Läs en längre rapport från RBU:s 
seminarium på foraldrakraft.se

www.furuboda.se
Vi gör det möjligt.

Tre åtgärder för jobb till unga

Lars Ohly och Kenneth Johansson debatterade på RBU:s konferens om 
arbete för unga med funktionsnedsättningar.

Nyheter
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Fall 1: Kammarrätten 
avslog cykelläger
En 22-åring som bodde i sitt föräldrahem 
ansökte om korttidsvistelse för att kunna 
delta i lägerverksamheter. Dessa var anord-
nade av en förening för personer med 
funktionsnedsättningar. Det var fråga om 
ett cykelläger och ett skidläger. 22-år in gen 
framhöll att han hade flera kompisar som 
han skulle umgås med på lägren. Han fick 
också tillfälle att då träffa andra ungdomar 
som inte hade funktionshinder. Han hade 
inte utbyte av verksamheten som den av 
socialnämnden erbjudna verksamheten 
hade, till exempel ”gå på sagostig”. Hans 
stora intresse var skidåkning och cykling.

Kommunens egen verksamhet 
Socialnämnden avslog ansökan med 
hänvisning till verksamhet som bedrevs 
av kommunen eller av ett privat företag 
på uppdrag av kommunen. Länsrätten 
ansåg att socialnämnden vid beslutet att 
förlägga korttidsvistelsen inom kommu-
nens egen verksamhet eller det privata 
företagets verksamhet inte hade utgått 

från mannens individuella behov och 
önskemål. Lägervistelserna framstod dä-
remot, enligt länsrätten, som väl ägnade 
att uppfylla de syften som lagen anger. 

Kammarrätten fann att 22-åringen var 
tillförsäkrad goda levnadsvillkor genom 
korttidsvistelser i de av nämnden erbjud-
na formerna.

Fall 2: Aktiviteter 
i gruppbostaden 
fick räcka
En kvinna, som bodde i en gruppbostad, 
ansökte om insatsen kontaktperson. Hon 
var den enda i gruppbostaden som var 
rullstolsburen. Socialnämnden avslog 
an sökan. Nämnden ansåg att kvinnan 
var tillförsäkrad goda levnadsvillkor ge-
nom att hon bodde i gruppbostad och 
deltog i daglig verksamhet.

Länsrätten anförde att det framgått att 
kvinnan inte har kontakt med anhöriga 
eller har vänner. Hon umgås med de an-
dra på gruppbostaden och brukar vistas i 
de gemensamma utrymmena, för övrigt 

har hon få kontakter utanför gruppbo-
staden. Hon tycker om att vara ute bland 
människor, promenera på stan, fika, be-
söka muséer med mera. Enligt persona-
len är hon en person som lätt hamnar i 
bakgrunden i det vardagliga livet. Hon 
har svårt att ta för sig. Länsrätten biföll 
ansökan om kontaktperson.

Kammarrätten konstaterade att kvin-
nan hade enskilda aktiviteter tillsam-
mans med personal en dag i veckan och 
tillsammans med daglig verksamhet 
gjorde hon utflykter två dagar i veckan. 
Därutöver förekom planerade aktiviteter 
under helgerna i gruppbostadens regi. 
Kammarrätten fann därför att kvinnan 
inte var isolerad i den mening som avses i 
lagens förarbeten till LSS och att hon 
därför inte hade rätt till kontaktperson.

Fall 3: Det är okej att 
aldrig få bestämma 
fritidsaktivitet själv
Samma utgång blev det för en man som 
också bodde i en gruppbostad och an-

Du vill bestämma själv vilka vänner och släktingar 
du ska träffa på din fritid. En självklar medborgerlig 
rättighet kan tyckas. Eller? Föräldrakrafts genom-
gång av aktuella fall visar att verkligheten ser helt 
annor lunda ut för personer i gruppboende.

Utan rätt till 
verklig fritid

Juristerna Olle Fellenius och Ulf Sjö-
berg har för Föräldrakraft samman-
ställt rättsfall som visar att domstolar-
na  kraftigt begränsar möjligheten att 
själva styra över sin fritid för personer 
som bor på gruppboende. 

De rättsfall som här beskrivs är repre-
sentativa för hur domstolarna dömer 
och inte några olyckliga undantagsfall.

Grunden för domstolarnas hårda in-
ställning är en dom från Regeringsrätten 
i juli 2007 (se artikel på nästa sida).

Domstolarna hårddrar regeringsrät-
tens beslut, med följd att den berörda 
personen inte har rätt till något annat än 
det som kommuner erbjuder, menar 
Olle Fellenius. Konsekvensen blir att 
gruppboenden blir alltmer lika institu-

tioner, vilket nog inte var vad Regerings-
rätten tänkte sig i sitt beslut från 2007. 
Och sannolikt är det inte heller något 
som politikerna har tänkt sig. 

– Om politikerna får konsekvenser-
na klara för sig tror jag att de hajar till, 
säger Olle Fellenius.

De aktuella frågorna har inte tagits 
upp i LSS-kommitténs utredning. +

”Om politikerna får konsekvenserna klara för sig tror jag att de hajar till”
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Utan rätt till 
verklig fritid

sökte om kontaktperson. Socialnämnden 
ansåg att hans behov tillgodosågs på an-
nat sätt. 

Önskan att gå på bio
Han framhöll följande i sitt överklagan-
de: Man har från boendets sida inte haft 
möjlighet att få till stånd någon fritidsak-
tivitet på egen hand med honom. Inte 
heller har boendet tillgodosett hans öns-
kan att få gå på bio. Boendet har under 
sommaren erbjudit en gemensam utflykt 
till Liseberg som han deltog i. När han 
umgås med de övriga på boendet har han 
ingen möjlighet att bestämma själv vad 
han vill göra. Behovet av att träffa andra 
än sina föräldrar samt boende och perso-
nal i bostaden är stort. Det är inte heller 
någon frihet för honom att göra aktivite-
ter med personal som han inte själv har 
valt. Han måste dessutom, när han gör 

Höga ambitioner i lagförslag ...

I regeringens proposition (1992/93: 
159) med förslaget till LSS, lagen om 
stöd och service till vissa funktionshin-
drade, betonades på flera ställen att de 
föreslagna insatserna skulle anpassas 
till den enskildes individuella behov.

Här är några exempel:
� Generellt om insatserna. Till 

kvalitetsaspekterna hör också att in-
satserna skall anpassas till mottaga-
rens individuella behov. Insatserna 
skall utformas så att de ökar den en-
skildes möjligheter att leva ett själv-
ständigt liv. Insatserna får inte ges 
formen av ett beskyddande omhän-
dertagande där den enskilde själv spe-
lar en passiv roll. Det bör eftersträvas 
att den enskilde själv tar aktiv del i 
beslut om olika insatser.

� Om kontaktperson. Underlätta 
ett självständigt liv i samhället.

� Om ledsagarservice. Avsikten är 
att den enskilde skall få hjälp med att 
komma ut bland andra människor, ex-
empelvis ledsagning för besök hos vän-
ner eller vid deltagande i kulturlivet.  

- - -  
Insatsen bör ha karaktären av per-

sonlig service och anpassas efter de in-
dividuella behoven.

� I LSS sägs vidare att insatserna 
enligt lagen skall ge den enskilde ”go-
da levnadsvillkor”. Detta avses vara 
ett snäpp bättre än socialtjänstlagens 
”skälig levnadsnivå”.

Domen som minskade friheten
... raserades av Regeringsrätten

Regeringsrätten har i en dom från 
juli 2007 (RÅ 2007 ref. 62 II) hänvisat 
till att de insatser som kommunen er-
bjudit medförde goda levnadsvillkor 
för den enskilde. Hänsyn behövde 
därför inte tas till den enskildes indi-
viduella behov och önskemål.

Omständigheterna i detta prejudi-
kat var följande:

En kvinna som bodde tillsammans 
med sin mamma ansökte om kort-
tidsvistelse på läger där personalen 
lärt känna henne och hennes funk-
tionshinder. Hon hade tidigare år be-
viljats korttidsvistelse där. Social-
nämnden avslog nu hennes ansökan 
och erbjöd istället korttidsvistelse i 
verksamhet som nämnden drev.

Kammarrätten, som biföll kvin-
nans överklagande, anförde att det 
inte framgick att de insatser som 
nämnden hade erbjudit var tillräckli-
ga för att tillgodose hennes behov 
och tillförsäkra henne goda levnads-
villkor.

Regeringsrätten fann däremot att 
den av nämnden erbjudna insatsen 
var tillräcklig för att tillförsäkra kvin-
nan goda levnadsvillkor.

Domarna på detta och nästa uppslag 
visar hur kammarrätterna, efter detta 
avgörande av Regeringsrätten, be-
dömt goda levnadsvillkor under friti-
den.

En rullstolsburen kvinna på ett 
gruppboende nekas kontakt-
person och en rörelsehindrad 
tonåring på ett elevhem nekas 
korttidsvistelse under som-
marlovet. I båda fallen är det 
kammarrätten som sätter 
stopp. Foto: Photos.com

För mer information, kontakta oss via LoFric-linjen 020-98 85 85 eller lofric.se

Det är onödigt att krångla till livet. 
LoFric tappningskateter är Säker, Smart och Smidig!

Eje, friidrott

www.lofric.se

>
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aktiviteter med andra i boendet, ta hän-
syn till personalens arbetstid och övriga 
boende vilket inskränker hans självbe-
stämmande.

Länsrätten biföll hans ansökan och 
anförde bland annat att det endast före-
kommer grupp aktiviteter på det särskil-
da boendet där mannen bor och att hans 
önskemål inte kan tillgodoses genom det 
särskilda boendet. 

Kammarrätten ansåg att mannen inte 
var så isolerad att han kunde anses vara i 
behov av en kontaktperson för att vara 
tillförsäkrad goda levnadsvillkor och 
fastställde socialnämndens avslag.

Fall 4: Avslag på 
tvådagars skidläger
En man som bodde i gruppbostad fick 
avslag på ansökan om ledsagarservice för 

att delta i ett tvådagars skidläger. Han 
framhöll att det endast var på skidlägret 
som han bodde i en annan miljö och till-
sammans med andra personer än de han 
träffar i sitt vanliga boende.

Kammarrätten bedömde att mannen 
var tillförsäkrad goda levnadsvillkor ut-
an att delta i skidlägret. Kammarrätten 
vägde i sin bedömning in att mannen 
hade återkommande aktiviteter såsom 
boule, bio, spel, filmvisning och dans 
tillsammans med medboende och per-
sonal och att han tillsammans med de 
övriga medboende regelbundet vistats 
på skidläger och även gjort andra resor 
inom landet.

Fall 5: Rörelsehindrad 
tonåring hänvisades till 
läger för personer med 
utvecklingsstörning

En rörelsehindrad tonåring gick i skola 
på ett riksgymnasium och bodde i sko-
lans elevhem. Under skolloven bodde 
han hemma hos sina föräldrar. Han an-
sökte om korttidsvistelse under som-
marlovet på ett läger som var anpassat 
för ungdomar med fysiska funktions-
hinder. 

Kommunen avslog ansökan, men er-
bjöd honom fyra dagars vistelse på ett av 
kommunen anordnat läger. Tonåringen 
överklagade och framhöll att nästan alla 
deltagarna i det erbjudna lägret hade ut-
vecklingsstörning. 

Han fick bifall i länsrätten, men kam-
marrätten fann att de av kommunen be-
viljade insatserna var tillräckliga för att 
ge honom goda levnadsvillkor. +

Fortsättning från föregående uppslag

>

Vad tycker du? 

Har du egna erfarenheter? Skriv 

till Föräldrakraft och berätta. 

Mejla till info@faktapress.se

Tonåringen ville ha ett läger anpassat för andra unga            med rörelsehinder.

- framträdanden - föredrag - workshops - Debatter -

Västerås
den 15-16 oktober

på Culturen

Vi arbetar för alla ungdomars rätt till konstnärliga utTRYCK. 
Vi vill skapa kultur som gör avTRYCK.

Festivalprogrammet kommer att bestå av fram-
trädanden, föredrag, workshops och debatter.

Vi inbjuder härmed till landets första (?) 
rikstäckande kulturfestival för barn och ungdomar 

med olika funktionsnedsättningar. 

I samverkan med föreningen Pascal 

ARRANGÖRER:

Kultur- allas rättighet! 

anmälan: www.smok.se
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I varje nummer av Föräldrakraft
Ulf Sjöberg är lands-
tingsjurist 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 webbtid-
ningen OFUS JUST DET, www.ofus.
se, som innehåller lagtext, förarbe-
ten och rättsfallsreferat som gäller 
funktionshinder. 

De återkommer med nya rättsfall i 
varje nummer av Föräldrakraft.

Rättspraxis skapar slutna 
institutioner fjärran från målet 
om ett självständigt liv

De flesta människor skiljer på arbetstid 
och fritid. Daglig verksamhet är en form 
av arbete. 

Domstolarna kan ändå hänvisa till 
den enskildes dagliga verksamhet när de 
ska bedöma om han eller hon har goda 
levnadsvillkor under fritiden.

Rättspraxis medför att gruppbostä-

derna blir slutna institutioner långt från 
de ursprungliga målen att insatserna ska 
anpassas till mottagarens individuella 
behov och öka den enskildes möjligheter 
att leva ett självständigt liv.

Vid upphandling av LSS-insatser före-
kommer det att  samma företag erbjuds 
att driva både gruppbostad och daglig 
verksamhet. 

Är vi inte därmed tillbaka till tiden då 
handikappade skulle hållas gömda av släkt 
och vänner och vara helt beroende av in-
stitutionen, dygnet runt, året runt? +

Analys: Rättspraxis leder oss tillbaka

”Är vi inte därmed tillbaka till tiden då 

handikappade skulle hållas gömda?”

Tonåringen ville ha ett läger anpassat för andra unga            med rörelsehinder.

Rättsfallet – i varje nummer
av Föräldrakraft

”Mitt mål med vår dagliga verksamhet är att 
erbjuda meningsfulla arbetsuppgifter och 
bidra till en ökad självständighet. Den per-
sonliga utvecklingen stimuleras av att vi 
anpassar verksamheten efter varje persons 
behov och förmåga. 

 Vi kommer hela tiden följa varje enskild 
persons utveckling och vara öppna för 
förändringar och förbättringar.  För mig är 
friskvård en viktig ingrediens i verksamhet-
en. Friskvårdsinslagen består av dagliga 
fysiska aktiviteter, kunskap om en närings-

riktig kost, vilka krav ett arbete ställer på 
oss och vilans betydelse, allt för en optimal 
utveckling. Jag tror på en daglig verksamhet 
som kan skapa en balans mellan ”kropp och 
själ”, det kräver personal med rätt kompe-
tens, lyhördhet och flexibilitet. 

 Jag vill att Cameleonten ska präglas av 
glädje, trygghet och förståelse.”

Utvecklingspedagogik Sverige AB driver Svedenskolan, Häggviks Gymnasium och LSS-verksamheterna Häggviks Skolinternat, Rudebacken och Cameleonten samt korttidstillsyn. 
Box 418, 191 24 Sollentuna. Besöksadress Häggviksvägen 4, Häggvik. Telefon 08-517 07 100. Fax 08-517 07 145.
www.utvecklingspedagogik.se • kontakt@up.se

Målet är att ge unga vuxna ett självständigt liv och ett arbete att gå till.
Anki Linder, chef för vår dagliga verksamhet Cameleonten.
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Att kunna tala är något som de flesta av oss tar för givet. Det finns 
dock de av oss som föds med CP, drabbas av ALS, skadar nacken, 
får ett slaganfall etc. – händelser som försämrar vår talförmåga.
Tobii tillhandahåller alltifrån statiska enheter till ögonstyrda lösningar 
som hjälper de med nedsatt talförmåga att kommunicera. 

Vi har fått konstruktiv feedback från tusentals användare, assistenter, 
familjer, talpedagoger m.fl. som har inspirerat oss till att utveckla 
nästa generations AAK-produkter. De har avsevärda förbättringar 
beträffande:
– Ökad portabilitet (vikt och batteri)
– Högre ljudkvalitet 
– Enklare inställningar 
– Ökad användarvänlighet
– Större möjligheter till individanpassning, i form såväl som funktion
– Modulbaserad uppbyggnad för framtida utvecklingsmöjligheter

Du kan läsa mer om våra nya lösningar på www.tobii.com eller 
genom att besöka oss på ID-dagarna, 7-9 oktober på Factory Nacka 
Strand, Stockholm. Du hittar oss i monter #9.

Nya lösningar inom Alternativ och  
Kompletterande Kommunikation 
– för ökad frihet och självständighet

AAK från Tobii

www.tobii.com
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Drottning Silvia möter Föräldrakraft vid Ågrenskas jubileum.  Foto: Valter Bengtsson
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et är i november i år som 
FN:s barnkonvention 
fyller 20 år.

De åtta organisatio
nerna Childhood,  Räd
da Barnen, Unicef, Plan 

Inter national, Bris, Ecpat, SOS barnbyar 
och Barnombudsmannen ska tillsam
mans öka kunskapen om konventionen, 
under Drottningens ledning.

Detta, menar många, är ett exempel på 
hur Drottning Silvia tar viktiga initiativ 
och gör angelägna frågor synliga i den 
allmänna debatten. Istället för att kon
kurrera med varandra kommer åtta av de 
tyngsta organisationerna nu att göra en 
kraftsamling.

Föräldrakraft bad Drottningen be
rätta om bakgrunden till initiativet att 
samla organisationerna.

– Det är viktigt att uppmärksamma 
barnkonventionen och barns rättigheter 
– om och om igen. Det är ett bra tillfälle 
att uppmärksamma FN:s barnkonven
tion genom att berätta att den fyller 20 år. 

Inom vilka områden tycker Drott
ningen det är viktigast att förändra och 
påverka?

– Det jag tycker är viktigt just nu, och 
alltid har tyckt är viktigt, är barnens rät
tigheter. Det kommer alltid först. 

– Hur mycket vet vi vuxna om barnens 
rättigheter? Hur mycket vet barnen, lärar
na? Jag vill gärna öka uppmärksamheten 
på dessa frågor, särskilt i år och den 20 no
vember, när FN:s konvention för barnets 
rättigheter fyller 20 år.

Engagerade barn
Drottningens egna barn har också en
gagerat sig i frågor som rör barn med 
funktionsnedsättningar. Har Drott  nin
gens påverkan haft betydelse? 

– Jag har berättat mycket om mina 
upplevelser från besök och resor runt om 
i världen. Det har varit naturligt att vi i 
familjen har diskuterat vad vi kan göra 
för att hjälpa till och bidra, för att under
lätta för barn och ungdomar med funk
tionsnedsättning. 

– Ofta har jag berättat om min upp
växt i Brasilien och hur jag vid tidig ålder 
blev medveten om att alla barn inte har 
samma möjlighet. Jag såg hur barn med 
funktionsnedsättning inte fick samma 
möjlighet att gå i skolan, vara med i leken 
och delta i fritidsaktiviteter.

Hur började Drottningens insatser 
för barn med funktionsnedsättningar?

– Jag tror det började med Bröllops
fonden, som vi grundade 1977 och som 
gällde handikappade barn. 

– När jag fick förfrågan från Ågrenska 
[om att vara verksamhetens beskyddare] 
var det nästan en självklarhet för mig att 
ställa upp, eftersom jag intresserade mig 
för frågorna. Jag har alltid undrat över 
hur familjerna har det. Det är svåra frå
gor och ofta väldigt komplicerat. 

– Jag tyckte att Ågrenskas verksamhet 
var ett väldigt fint initiativ och jag måste 
säga att verksamheten utvecklats på ett 
fantastiskt sätt under de 20 åren och kun
nat stödja många barn och särskilt famil
jerna. 

En unik kraftsamling för barns rättigheter. Drottning Silvia har tagit 
initiativ till att samla åtta stora barnorganisationer, för att tillsam-

mans lyfta upp FN:s konvention om barnets rättigheter i Sverige.
– Barns rättigheter måste uppmärksammas om och om igen, sä-

ger Drottningen i denna exklusiva intervju för Föräldrakraft.

Text: Valter Bengtsson
valter.bengtsson@faktapress.se

D

”Barns rättigheter måste 
uppmärksammas 

– om och om igen”

På följande sidor:
Uppmaningen. ”Vi måste fortsätta erövra det okända.”
Beskyddaren. Drottningen i frontlinjen för en världskongress för konduktiv pedagogik.
Initierad. ”Drottningens engagemang är omgärdat av ett stort kunnande.”
Miljondonationer. Insamlingsstiftelsen till Drottning Silvias barnsjukhus vidgar ramarna för verksamheten.

>
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– Ågrenska har även stått som modell 
för andra länder. Jag har hört att man i 
sommar inviger en liknande institution i 
Spanien [i staden Burgos, 20 mil norr om 
Madrid]. Vid Ågrenskas jubileum fanns 
några deltagare från bland annat Italien, 
för att studera hur Ågrenska arbetar. Det 
fanns även deltagare från Argentina och 
den estländska presidentens hustru. Jag var 
själv i Estland på invigningen av Ågrenskas 
verksamhet där för två år sedan.

Som nybliven drottning blev Drott-
ningen snabbt engagerad i frågor om 
funktionsnedsättningar, hur kom det 
sig?

– På engelska använder man uttrycket 
”doer”... när det finns problem vill man 
gärna lösa dem. Under de olympiska 
sommarspelen i München 1972 såg jag 
hur svårt rörelsehindrade hade att få vara 
med och titta. Det fanns inga ramper. 

– För mig var det en självklar tanke att 
uppmärksamma dessa frågor. Så var det 
även för Kungen. När han dök med blin-
da barn på Barnens Ö, för länge sedan, 
kände han sig plötsligt handikappad 
själv, när vattnet var mörkt och han inte 
kunde se något, medan de blinda barnen 

kunde simma på ett säkert och självklart 
sätt. Känslan av att vara handikappad 
gjorde ett mycket starkt intryck på ho-
nom, men skapade också en vilja att hjäl-
pa och stödja.

Har Drottningen personliga erfa-
renheter av barn och unga med funk-
tionsnedsättningar?

– Nej inte i min omedelbara omgiv-
ning, men upplevelserna på OS i 
München fick stor betydelse för mig. 

Hur kom det sig att Drottningen lär-
de sig teckenspråk?

– När det gäller teckenspråk så var det 
en liten pojke som överlämnade blom-
mor, och när jag tackade för dem förstod 
jag att han inte hörde vad jag sa. 
Mamman förklarade att han var hörsel-
skadad och inte riktigt kunde kommuni-
cera med mig. Då tänkte jag; vad svårt 
det måste vara för honom! Tänk om vi 
alla kunde lära oss åtminstone lite teck-
enspråk, för att i alla fall kunna kommu-
nicera det nödvändigaste. Det var så det 
började, på 80-talet. Jag var på 
Manillaskolan nästan varje torsdag med 
barnen och försökte lära mig. 

Drottningen tecknar fortfarande 
med personer Drottningen möter i oli-
ka sammanhang?

– Ja, men det gick lättare förr, nu har 
jag lite svårare för det, eftersom jag tyvärr 
har glömt mycket. 

– En gång när jag blev intervjuad i TV 
frågade man mig om jag någon gång själv 
känt mig handikappad och då svarade jag 
med teckenspråk. Det märkliga var att en 
och en halv miljon människor kastade sig 
på sina TV-apparater och trodde att lju-
det hade försvunnit! Det tyckte jag var 
väldigt roligt – plötsligt var det alltså en 
och en halv miljon människor som för-
stod hur det kunde vara att inte höra.

Fick in teckenspråk i TV
Drottningen var drivande bakom sats-
ningen på att använda teckenspråk vid 
kungaprogrammen ute i kommunerna 
och i olika sammanhang inom kyrkan. 
Även ifråga om TV-program var det 
Drottningen som efterfrågade att någon 
skulle teckna.

Drottningen är hedersledamot i 
Barncancerfonden som planerar starta 
hospice för vård av barn i livets slut-
skede. Hur ser Drottningen på behovet 
av denna typ av vård och stöd?

– Det är viktigt att alla människor får 
stöd och vård i livets slutskede. När jag i 
maj i år talade vid en stor internationell 
konferens i Wien, angående palliativ 
vård, underströk jag vikten av palliativ 
vård även för barn.

Drottningen är även ordförande i 
Kungaparets Bröllopsfond, som arbe-
tar för forskning och utveckling inom 
området sport och idrott för ungdom 
med funktionsnedsättning. Vad är vik-
tigast i det arbetet?

– Det är viktigt att alla barn, oavsett 
funktionsnedsättning, får möjlighet att 
prova på och delta i olika idrotter och 
sportaktiviteter. Att ha en funktionsned-
sättning ska inte vara ett skäl att inte få 
delta i en sportaktivitet.

Vad är Drottningen mest stolt över 
när det gäller Drottningens arbete för 
barn och unga? 

Nytt LSS-boende i Lidköping
Gryning Vård AB är landets största företag inom HVB och erbjuder ett brett, varierat och 
kundanpassat vårdutbud för barn, ungdomar, familjer och vuxna missbrukare. Gryning driver 
behandlingshem, familjehem och öppenvårdsverksamheter och har cirka 35 verksamheter belägna 
inom Västra Götalands län. Bolaget är kommunägt och drivs utan vinstsyfte.

Gryning startade i början av 2007 ett nytt boende för ungdomar i åldern 16-21 år 
med funktionsnedsättningen Asperger syndrom/högfungerande autism.
Boendet är beläget i centrala Lidköping och omfattar fem nyproducerade lägenheter, 
gemensamhetsdel och personalutrymmen.

Vi vänder oss till ungdomar på väg ut i vuxenlivet. Vi arbetar utifrån ett helhets- 
perspektiv och tar till vara/satsar på ungdomens starka sidor och intressen.
På boendet får ungdomen en pedagogisk arbetsplan. Denna upprättas tillsammans 
av ungdomen, föräldrar, biståndsbedömare och Kinnegatans personal, där vi utifrån 
funktionshindret/personlig mognad sätter upp mål som utvärderas kontinuerligt. 
Det kommer att finnas personal dygnet runt på Kinnegatan.

Personalen är utbildad i pedagogiskt arbetssätt och erhåller extern handledning. 
Vi har lång erfarenhet av att arbeta med ungdomar med social problematik och kan
ge stöd till ungdomar och familjer i sådana frågor. De flesta har även genomgått 
familjeterapiutbildning.

Vill du veta mer?
Hör av dig till

Lisa Ohlsson, enhetschef
Tfn 0510-20488 eller mobil 070-208 31 80                                                                            

Annika Strid, Grynings placeringskonsulent
Tfn 031-7037348 eller mobil 0705-145507

Gryning Vård AB,  Box 5154,  Gårdavägen 2,  402 26 Göteborg,  Tel: 031-703 39 50, Fax: 031-703 73 49 www.gryning.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

Ett gott liv - hela livet

Solhagagruppen erbjuder en helhetslösning 
 för människor med funktionsnedsättning. 

Alla har möjlighet att leva ett gott liv -hela livet!

inom LSS och SoL 

 
  

 
 

 

Kontakta oss så berättar vi mer :
Försäljningsschef  Lasse Camehagen 070-352 38 22
lasse.camehagen@solhagagruppen.se
www.solhagagruppen.se

UNIKT TILLFÄLLE - 
Internationellt TEACCH-Konvent!

Solhagagruppen ger dig möjlighet att under 3 dagar
lyssna till världens främsta föreläsare i ämnet TEACCH:
Gary Mesibov, John Dougherty, Janette Wellman och
Nancy Reichle från Univerity of North Carolina , USA.

Tid: 28-30 september 2009 
Plats: AF-Borgen i Lund

 Föreläsningarna tolkas till svenska!

Under måndagskvällens bankett får du mingla med 
de amerikanska gästerna och de övriga deltagarna.

 Läs mer på www.solhagagruppenteacch.se 

Ta tillfället i akt - anmäl dig nu!
 

>

Fortsättning från föregående uppslag

>

”Det är viktigt 
att alla barn, 
oavsett 
funktionsned-
sättning, får 
möjlighet att 
prova på och 
delta i olika 
idrotter och 
sportaktivi-
teter.”
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eye q™ säljs av utbildad personal i hälsofackhandeln  Konsumentkontakt Tel: 040-239520 eller info@iqmedical.se  www.iqmedical.se

Johnson M et al. Omega-3/omega-6 fatty acids for attention-defi cit/hyperac-
tivity disorder. A randomized placebo-controlled trial in children and adoles-
cents. Journal of Attention Disorders, April 2008. 
Richardson AJ. A randomized, controlled trial of dietary supplementation with 
fatty acids in children with developmental coordination disorder. Pediatrics 
2005;115(5):1360-1366.
Sinn N et al. The eff ect of supplementation with poly unsaturated fatty acids 
and micronutrients on ADHD-related problems with attention and behavior. 
Journal of Developmental and Behavioral Pediatrics. April 2007;28:82-91.

För koncentration och fokus
eye q är ett unikt kosttillskott, speciellt framtaget för 
hjärnan och ögats funktioner. Studier* har visat att 
ett dagligt tillskott av eye q kan underlätta koncen-
trationen och skolarbetet hos barn och ungdomar.  
Produkten används idag av tusentals nöjda familjer 
och rekommenderas av många skolpedagoger.

Naturlig
Vissa barn kallar sin dagliga dos för ”tänkaren”, andra 
kallar det ”smartpillret”. Oavsett vad man kallar 
eye q innehåller produkten naturliga omega-3 och 
omega-6 fettsyror från fi sk och ekologiskt odlad 

nattljus. Forskning visar att rätt kombi-
nation av dessa fettsyror i sin naturliga 
form är viktiga för hjärnans utveckling 
och funktion. Naturlighet och hög kva-
litet är ett viktigt signum för 
eye q och därför ett tryggt 
val för hela familjen.

Mest undersökta
eye q är framtagen av ledande 
forskare och är idag det mest 
vetenskapligt undersökta 
omega-tillskottet för barn och 
ungdomar i skolmiljö. Hittills har över 
1400 skolbarn deltagit i kliniska stu-
dier med eye q. Vi vågar därför påstå 
att eye q inte kan jämföras med någon 
annan fettsyraprodukt.

eye q™ - ett tryggt val för hela familjen.

 nns bara ett original

Över 1400 skolbarn har deltagit i kliniska 
studier med eye q™
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– Jag är glad om jag kan uppmärk-
samma barn och ungdomar med funk-
tionsnedsättning och deras behov. Det 
är viktigt att de kan delta i skola och fri-
tidsaktiviteter på samma villkor som al-
la andra barn och ungdomar. Ett funge-
rande vardagsliv är viktigt för alla män-
niskor.

Vilket råd vill Drottningen ge till 
personer och företag som vill bli enga-
gerade i dessa frågor, men kanske inte 
riktigt vet hur de kan hjälpa till?

– Det är glädjande om fler vill engage-
ra sig. Jag föreslår att man kontaktar nå-
gon organisation som man gärna vill 
stödja eller kanske arbeta för, till exempel 
Stiftelsen Kungaparets Bröllopsfond och 
Kronprinsessan Victorias fond.

Minns Ågrenskas invigning
Kan Drottningen berätta om några 
minnesvärda möten med barn och 
unga med funktionsnedsättningar?

– När Ågrenska invigdes för 20 år se-
dan mötte jag David Lega. Det är roligt 
att se att han sedan dess har blivit en 
mycket framgångsrik idrottsman. David 
Lega ser alltid möjligheter istället för be-
gränsningar.

– Sofia Jönsson, som jag mötte första 
gången vid 10-årsjubileet, har just påbör-
jat universitetsstudier och har bland an-
nat hållit anförande för EU-kommis-
sionen om ungdomar och deras möjlig-
heter och visioner. 

– Det var roligt att återse David och 
Sofia vid 20-årsjubileet i juni.

Familjer värda beundran
Förutom Ågrenska, är det några andra 
insatser som Drottningen tycker är vär-
da att uppmärksammas extra mycket, 
när det gäller barn och unga med funk-
tionsnedsättningar?

– Familjer som har barn med funk-
tionsnedsättning är värda beundran och 
uppmärksamhet för all den omsorg de 
ger sitt barn för att få vardagen att funge-
ra så bra som möjligt. Lokala föräldraför-
eningar gör ett fantastiskt arbete i att 
stödja dessa familjer.

Enligt skolsköterskor och habilite-
ringar är trenden idag att villkoren för 
sjuka barn försämras. Hur ser 
Drottningen på att lågkonjunkturen 
riskerar att leda till neddragningar in-
om elevhälsan på skolor och inom 
barn- och ungdomshabiliteringar?

– Det är naturligtvis oroande om eko-
nomiskt sämre tider gör att villkoren för 

personer med funktionsnedsättning för-
sämras.

Hur kan barn och unga klara press-
sen i dagens samhälle?

– Det är viktigt att vi vuxna finns där 
för våra barn och ungdomar. Barnen be-
höver vårt engagemang och vår närvaro. 
Det är viktigt att vi är förebilder för bar-
nen. Vi måste tillåta att vi alla är olika och 
kan bidra och delta på olika sätt allt efter 
förmåga. +

Drottning Silvia överlämnade Ågrenskas 
stora pris till Terkel Andersen (t h). I 
mitten Ågrenskas vd Robert Hejdenberg.

Anders Olauson berättade om Ågrenskas 20-åriga verksamhet för unga och gamla.

Drottning Silvia och Estlands First Lady 
Mrs. Ilves medverkade under den 
internationella konferensen och jubi-
leumsfesten.

Drottningen delade ut pris
Ågrenskas stora pris. Under den stora 
jubileumsfesten utanför Gula Villan 
delade Drottningen ut ”Ågrenskas stora 
pris” till Terkel Andersen, ord förande 
för Eurordis, den europeiska organisa-
tionen för sällsynta diagnoser.
20 000 kr. Priset består av en medalj 
och en prissumma på 20 000 kronor 
och ges till enskilda personer som gör 
viktiga insatser för barn med funk-
tionsnedsättning.
Läs mer: Ågrenskas webbsida finns på 
www.agrenska.se

Fortsättning från föregående uppslag

>

Många kunde vittna om 
Drottningens betydelse 

Intervjun med Drottningen 
genomfördes i samband med 
Ågrenskas 20-årsjubileum i 
början av juni. 

Bland de inbjudna gästerna 
fanns många som kunde vittna 
om Drottningens stora betydel-
se som påverkare när det gäller 
stödet till barn som har svårig-
heter.

På följande sidor speglar vi 
Drottningens viktiga roll 
genom intervjuer med ansva-
riga på bland annat Drottning 
Silvias Barnsjukhus i 
Göteborg, World Childhood 
Foundation och företaget 
Move & Walk (med världsle-
dande ställning inom konduk-
tiv pedagogik).

Move & Walks grundare 
Eszter Horváth Tóthné menar 
att Drottningens agerande ger 
viktiga resultat.

– Hennes insatser ger 
oerhört mycket energi till 
personer med funktionsned-
sättningar och alla andra som 
får träffa henne, säger Eszter 
Horváth Tóthné till 
Föräldrakraft. +
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rottning Silvia höll ett 
anförande i vilket hon 
hyllade Ågrenskas verk
samhet som en stor in
spirationskälla för både 
familjer, specialister och 

samhället i stort.
– Ågrenska kommer att fortsätta att 

inspirera oss alla, sade Drottningen, som 
i sitt tal även tog upp behovet av föränd
rade attityder till personer med sällsynta 
diagnoser och behovet av utbildning som 
är anpassad till särskilda behov.

Mindes sitt första besök
Drottningen berättade om sitt första be
sök på Ågrenska.

– Jag mötte engagerade människor, en 
vacker och stimulerande miljö och ett 
engagemang som var så starkt att man 
kunde ta på det. Det syntes i barnens an
sikten att de trivdes. 20 år senare möts jag 
av samma känsla och det är underbart, sa 
Drottningen.

– Att Ågrenska har kunnat behålla allt 
detta under alla dessa år är värt ett stort 
tack och beröm, sa Drottningen.

Drottningen konstaterade också att 
mycket har förändrats till det bättre för 
barn och unga med sällsynta diagnoser 
under de senaste 20 åren, bland annat 
tack vare förbättrade möjligheter att få 
en korrekt diagnos och lämpliga behand
lingar, stöd och utbildningar.

Mycket är fortfarande lika svårt
Samtidigt, betonade Drottningen, är det 
mycket som fortfarande är lika svårt.

– Det var inte enkelt då och det är det 
inte nu heller, sa Drottningen när hon 

beskrev situationen för familjer som har 
barn med sällsynta diagnoser.

Apropå de viktiga genombrott som 
gjorts under de senaste 20 åren sa Drott
ningen att man ofta kan tänka att ”om 
jag bara hade vetat, vad annorlunda saker 
och ting skulle ha blivit”.

– Men kunskapen fanns inte då, kon
staterade Drottningen som därför mana
de till fortsatt forskning för att ”erövra 
det okända” och betonade vikten av att 
forskningen sker i samverkan med berör
da familjer. +

Drottning Silvia: Vi måste fortsätta erövra det okända  

D

Vid sommarens firande av Ågrenskas 20-årsjubileum möttes Drottningen av bland andra Amra Huskic, en av de många unga som 
deltar i Ågrenskas verksamhet.  Foto: Robert Paepke, Ågrenska

”Jag mötte engagerade människor, 

stimulerande miljö och ett engagemang som 

var så starkt att man kunde ta på det.” 

Forskning. Det internetbaserade forskningscentrumet Ågrenska Academy invig-
des på den internationella konferensen efter år av förberedelser. Invigningen av 
akademin förrättades av Drottningen och Microsofts Sverigechef Peter Kopelman. 
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Drottningen har stått för mycket nytän
kande. När Göteborg och företaget Move 
& Walk år 2007 var värd för en världs
kongress om konduktiv pedagogik ställ
de Drottning Silvia upp som beskyddare.

Drottningen hade intresserat sig för 
konduktiv pedagogik sedan lång tid när 
kongressen ägde rum. Långt innan meto
den introducerades i Sverige av den ung
erska invandraren Eszter Horváth Tóth
né hade den uppmärksammats av Drott
ningen, liksom av andra kungligheter 
som Prinsessan Diana.

Redan intresserad
– När vi kom till Sverige 1997 var Silvia re
dan intresserad av metoden och runt 1999 
besökte hon vår verksamhet, tillsammans 
med Jacques Chiracs hustru. När vi sedan 
fick möjlighet att arrangera världskon
gressen 2007 var det en självklarhet att till
fråga Drottningen om att medverka, be
rättar Eszter Horváth Tóthné.

Under besöket 2000 visade Drottnin
gen och Bernadette Chirac stort intresse 
för Move & Walks verksamhet. 

– De tittade på när barnen tränade och 
fick veta hur vi arbetar. Drottningen hade 
tidigare sett filmer och informationsma
terial men det var nog första gången hon 
såg metoden i verkliga livet, säger Eszter 
Horváth Tóthné.

Landsting stod på kö
Move & Walk hade samtidigt mött ett ökat 
intresse för träningsmetoden från lands
tingen. Ett avgörande avtal med 
Stockholms landsting hade blivit klart och 
fler landsting stod på kö för att samarbeta. 

– Det var en fantastisk känsla att få 
Drottningens uppmärksamhet. Att hon 

hade ett stort engagemang kunde jag se i 
hennes ögon. 

– Vi hade kommit från fel sida av värl
den – från Östeuropa istället för USA –
till Sverige och det hade inte varit enkelt 
att bevisa, och överbevisa, att det vi gör 
hade ett stort värde. För oss blev 
Drottningens besök ett erkännande. När 
hon sedan accepterade att bli beskyddare 
av världskongressen var det en ytterligare 
bekräftelse på att vi gör det rätta. 

– Att en person som Drottningen stäl
ler sig bakom verksamheten är oerhört 
hjärtvärmande, säger Eszter Horváth 
Tóthné.

Fått upp ögongen
För Move & Walk har Drottningens en
gagemang betytt att många beslutsfattare 
fått upp ögonen för företagets pedagogik. 

– Vår metod är starkt humanistisk och 
ser möjligheter där andra ser svårigheter. 
Vi bryr oss inte om det som är fel utan 
det som går att bygga vidare på. Fler bor
de få tillgång till metoden. Tyvärr är det 
en penningfråga – det är inte det officiel
la svaret, säger Eszter Horváth Tóthné. +

Drottning Silvia var  
tidigt ute i sitt stöd till 
konduktiv pedagogik.

Eszter Horváth Tóthné: Drottningens besök ett erkännande

För Move & Walk har Drottningens 
engagemang betytt att många besluts-
fattare fått upp ögonen för företagets 
pedagogik, berättar Eszter Horváth 
Tóthné.

Under besöket 2000 visade 
Drottningen (bilden ovan) stort 
intresse för Move & Walks 
verksamhet. De båda andra 
bilderna visar träningen och är 
tagna vid senare tillfällen.
                          Foto: Move & Walk

Läs mer om konduktiv pedagogik 
på Move & Walks webbplats  
www.movewalk.se 
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Sedan 2001 har vi och många medarbetare utvecklat ett framgångsrikt och omtänksamt program 

inom personlig assistans. Det är ett program som bygger på kunskap och känsla och på en 

värdegrund som andas empati och delaktighet. 

Under det senaste året har vi fått resurser att bjuda in fl er duktiga företag och medarbetare att 

spela i vårt lag – i Team Olivia: 

Inre Kraft i Boden hittar du på Grangatan 19. Du når Mattias och Lennart på telefon 0921-664 30 

och mer information fi nns på www.inrekraft.se 

Assistansbolaget fi nns i Örebro, på Skäpplandagatan 1. Anette och Matz når du på telefon 

020-244 344. På www.assistansbolaget.se fi nns mer att läsa. 

Nordström Assistans fi nns i Danderyd, strax norr om Stockholm. Martin eller Anneli når du på 

020-80 90 90. Om du vill hälsa på så är adressen Vendevägen 85A och hemsidan fi nns på 

www.nordstromassistans.se

Olivia Personlig Assistans har en mängd kontor över hela landet. Var dom fi nns hittar du på 

www.ringolivia.nu eller ring till Cecilia eller Åsa på 08-514 201 50.  

I vårt program fi nns också Olivia Rehabilitering som startar ett rehabiliteringsprogram för 

 neurologiskt funktionshindrade i Stockholm och i Dubai(!) Olivia Föreläsning tillhandahåller kunskap 

med sitt utbildningsprogram.

Idag har fl er än 500 funktionshindrade valt att få sin personliga assistans från ett företag i Team 

Olivia. Vi bemöter våra kunder på ett personligt och uppmärksamt sätt. Vi har kunskapen om funk-

tionshinder, om hjälpmedel, om aktivering och rehabilitering. Våra medarbetare är stolta över att 

arbeta i ett team med en positiv värdegrund.

Kom med du också! Som kund eller som medarbetare. Ta en kontakt! Är du inte nöjd med det 

sätt som du får din assistans på idag – kontakta oss på Team Olivia. Vi har ett erbjudande som 

passar dig och dina önskemål.

Du når oss på info@ringolivia.nu
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Karsten och Åsa Inde – lagledare.

VI BYGGER ETT LAG. TEAM OLIVIA.

www.teamolivia.se
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arbro Ekström-Jodal, ti-
digare chef för Drottning 
Silvias Barn sjukhus i 
Göteborg:

– Vi är stolta över att 
Drott ningen har gett 

namn till vårt sjukhus och identifierar oss 
med de värderingar som Drottningen har 
gett uttryck för när det gäller barn.

Idag är  Barbro Ekström-Jodal ordfö-
rande för barnsjukhusets insamlingsstif-
telse, och menar att Drottningens insat-
ser har stor betydelse för verksamheten.

– Drottningen ger väldigt goda signa-
ler om betydelsen av att ha ett engage-
mang för barn. Hon gör sig till tolk för 
utsatta barn.

Det var Barbro Ekström-Jodal som 
tog initiativet till barnsjukhusets namn-
byte på 90-talet.

– Vi ville gärna att Drottningen skulle 
ge namn till sjukhuset, eftersom hon hade 
verkat så starkt för utsatta och sjuka barn.

Största i landet
Det var efter en stor omorganisation och 
sammanslagning som frågan blev aktuell 
för barnsjukhuset, det största i landet.

– Vi hade ett stort idéarbete kring till-
lämpningen av FN:s konvention för bar-
nets rättigheter, en fråga som även Drott-
ningen arbetade hårt för. 

– Det fanns en önskan om att få ett 
namn som kunde skapa entusiasm kring 

sjukhuset. Sjukhusdirektören skrev till 
Drottningen och när vi mötte ett positivt 
gensvar blev vi mycket glada.

– Därefter fortsatte vi vårt idéarbete 
kring barns rättigheter, jämsides med 
den stora strukturförändringen, då vi ha-
de slagit samman barnkliniken i Mölndal 
med Östra Sjukhuset. Den 24 augusti 
1999 kom Drottningen för att namnge 
sjukhuset, så i sommar firar vi alltså tio-
årsjubileum med det nya namnet, samti-
digt som barnsjukhuset firar 150 år.

I samband med invigningen utropa-
de man även ett nätverk som fick nam-
net Barns rätt till hälsa. Nätverkets 
uppgift var att fortsätta bevaka frågor-
na om barns rättigheter enligt FN-kon-
ven tio nen. Nätverket finns kvar än 

Donationer underlättar 
livet på barnsjukhuset
Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus har 
kunnat vidga ramarna för verksamheten tack vare 
Drottningens engagemang.

B
Lekpark överlämnas
Tidigare i år invigdes en lekpark vid 
entrén till barnsjukhuset. Lekparken 
har kostat 1,3 miljoner kronor att 
bygga och förverkligas genom bidrag 
från stiftelsen.
– Det är fullständigt underbart att 
lekparken nu är klar och kan överläm-
nas från stiftelsen till sjukhuset, säger 
Barbro Ekström-Jodal.

Mini Crosser 
- frihet med kvalitet!

Sätter barnet i centrum

Ger ett nytt perspektiv på världen

Stimulerar sociala färdigheter,
lek och lärande

Ökar självständighet och
självkänsla

Förbättrar mag- tarm och
hjärt- lungfunktion

Ger full belastning som
motverkar spasticitet och
kontrakturer

BOX 117, 513 21 FRISTAD, TLF. 033 21 08 80, FAX 033 21 08 81

www.eofunktion.se, info@eofunktion.se

- Det natur l iga ste get
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idag, nu som en del av 
Västra Göta land-regionens 
verksamhet.

Barbro Ekström-Jodal är 
numera pensionerad, men 
trots det fortfarande verk-
sam som ordförande för 
barnsjukhusets insamlings-
stiftelse (http://barnsjuk-
huset.nu), vilken hon själv 
drog igång år 2001.

Är det lättare att få 
resurser till sjukhuset tack vare att stö-
det från Drottningen?

– En direkt påverkan kan man inte sä-
ga att det finns. Eftersom barnsjukhuset 
ingår i regionen Västra Götaland avsätts 
resurserna i relation till alla andra behov. 
Det är viktigt att man i ett landstingspo-
litiskt sammanhang följer de regler som 
finns där. 

Som ordförande för barnsjukhusets 
insamlingsstiftelse finns ändå möjlighe-
ter att påverka utvecklingen.

– Vi lämnar inga bidrag till sjukhusets 
normala drift, eftersom det ska vara sjuk-
vårdens åtagande, men vi försöker stödja 
och stimulera det friska hos sjuka barn 
genom att skapa goda miljöer, trivsel och 
möjligheter för barnen. +

– Vi gör allt vi kan 
för att fortsätta 
med clowner och 
syskonstödjare, 
säger Barbro 
Ekström-Jodal. 

Ett uppskattat inslag.
 Foto: Anna-Karin Larsson

Insamlingsstiftelsen för 
Drottning Silvias Barn sjukhus 
samlar in drygt 4 miljoner 
kronor per år från privatper-
soner och företag och fördelar 
pengarna till en lång rad 
verksamheter. Donation er na 
har möjliggjort flera Sinnenas 
rum med musikbäddar 
etcetera, Läkande trädgårdar, 
träningscentrum, sjukhus-
clowner och satsningar på 
datorer och kommunikation. 

– Just nu tillsätter vi 
syskonstödjare som ska 
hjälpa syskon till svårt sjuka 
barn, en grupp som nästan 
alltid blir lite utanför med sin 
oro och sina behov. 

Borde inte sjukvården 
klara detta utan donationer?

– Ja, det kan man tycka. 
Inget vore mig kärare än om 
sjukvården kunde ordna 
detta, men tyvärr kan många 
angelägna saker inte bli 
tillgodosedda inom sjukvår-
den.

Hur ser framtiden ut?
– En dröm som vi har och 

som delas av många på 
sjukhuset är att kunna 
anlägga en swimmingpool. 
Det kan bli verklighet om två, 

tre år, men är beroende av 
sjukhusets byggnadsplaner. 

– Vi gör allt vi kan för att 
fortsätta med clowner och 
syskonstödjare och att få 
mera av datortek och läkande 
trädgårdar. Vi satsar även på 
stimulerande upplevelser för 
hela familjer, som barnsjuk-
husets dag på Liseberg och 
golfarrangemang, då även 
barn med rörelsehinder får 
prova på att spela. 

– Ju mer man gör som är 
till glädje och nytta, desto 
mer angeläget känns det att 
fortsätta.

Viss oro finns för att 
lågkonjunkturen på kort sikt 
ska hejda utvecklingen.

– Men i långa loppet finns 
en stor vilja att hjälpa till, 
säger insamlingsstiftelsens 
ordförande. 

Om önskemålet om en 
pool förverkligas innebär det 
ett lyft för hela sjukhuset.

– Inga beslut är fattade, 
men det är en inriktning vi 
talar om i styrelsen, där barn -
sjukhusets områdeschef och 
representanter för Sahl gren-
ska universitetssjukhuset 
ingår, säger Ekström-Jodal.  +

Drömmer om en swimmingpool
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rottning Siliva grundade 
Stiftelsen World Child
hood Foundation för tio 
år sedan.  Dess general
sekreterare imponeras 
av Drott ningens kun

skap och engagemang.
– Hon seglar inte bara in utan kan frå

gorna och tar egna initiativ. Det var ju 
Drottningen själv som grundade Child
hood, så det handlar inte om att hon är 
hedersordförande för stiftelsen, utan den 
är hennes egen skapelse, säger Gunilla 
von Arbin.

– Det som imponerar mest är att hon 
sätter sig in i frågorna och är så person
ligt engagerad. Vi är ett professionellt 
team som utför arbetet för Childhood, 
men det är Drottningens intentioner vi 

är uttolkare av, säger Gunilla von Arbin.
Childhoods målsättning, och Drott

ningens ambition, är att nå de mest ut
satta barnen.

– Det gör vi genom att arbeta på olika 
sätt för att hjälpa gatubarn, barn på in
stitutioner, unga mammor, sexuellt ut
nyttjade barn och framförallt flickor. 

Drott ningen har varit en pionjär när det 
gäller att arbeta mot sexuellt utnyttjan
de och trafficking av barn, säger Gunilla 
von Arbin.

Childhood är kanske mest känd för 
projekt med internationell koppling, 
men stödjer även flera projekt i Sverige.

– Övergrepp sker även i Sverige. Prob

”Drottningen vill nå 
de mest utsatta” 
Drottning Silvia är mycket kunnig, menar Gunilla 
von Arbin, generalsekreterare för Stiftelsen World 
Childhood Foundation.

D
> Childhood bedriver 
ingen egen verksamhet 
för barn, utan satsar på  
att komma nära de 
berörda barnen genom 
att hitta projekt med rätt 
målgrupp och som drivs 
av duktiga eldsjälar.

> Childhood delade ut 
34 miljoner kronor 2008 
och är engagerat i mer 
än 100 projekt i 14 olika 
länder. 
> Det övergripande 
ansvaret har den svens-
ka stiftelsen under 

Gunilla von Arbins 
ledning, men lokala 
stiftelser finns även i 
Tyskland, USA och 
Brasilien.

Läs mer på www.
childhood.org

Childhood finns i fyra länder men agerar över hela världen

Drottning Silvia gästar ett av World Childhood Foundations många projekt runt om i världen, det här i Brasilien.     

Gunilla von Arbin
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lemen är inte alltid relaterade till fattig-
dom, och barn är utsatta även i vårt land, 
säger Gunilla von Arbin.

Varumärket gemensamt
Drottningen och varumärket World 
Childhood Foundation är det som pro-
jekten i alla länderna har gemensamt.

– Drottningen har en så hög trovär-
dighet att det ger våra frågor stor synlig-
het. Hennes popularitet skapar ett stort 
intresse för att stödja Childhoods verk-
samhet, säger Gunilla von Arbin.

– Hon har varit huvudtalare på de tre 
världskongresserna om sexuell exploa-
tering av barn, i Stockholm år 1996, 
Yoko hama 2001 och Rio 2008. Hon har 
inlett kongresserna i kraft av den kun-
skap och det engagemang hon har. Det 
visar att hon är en av de absolut vikti-
gaste personerna i världen när det gäller 
barns rättigheter, efter att ha drivit och 
vågat tala om dem i alla möjliga sam-
manhang. När Drottningen uttalar sig 
lyssnar människor.

Ska lyfta kunskapen
I november i år fyller FN:s barnkonven-
tion 20 år.

– Vi är åtta organisationer, Child-
hood,  Rädda Barnen, Unicef, Plan 
Inter    national, Bris, Ecpat, SOS barnbyar 
och Barnombudsmannen, som tillsam-

mans ska lyfta upp kunskapen om barn-
konventionen, under Drottningens led-
ning, Det är ett bra exempel på att 
Drottningen tar viktiga initiativ och gör 
saker synliga. Nu är vi åtta stora organi-
sationer som arbetar tillsammans, istäl-
let för att konkurrera, berätttar Gunilla 
von Arbin.

Viktigt att Drottningen ser
Gunilla von Arbin menar att det har stor 
betydelse för barn med sjukdomar och 
funktionsnedsättningar att Drottningen 
ser och bryr sig om deras situation.

– När Drottningen deltar i möten om 
dessa frågor kommer specialisterna och 
vid dessa högtidliga tillfällen får man 
igång viktiga diskussioner som inte skul-
le ha startat annars. Även media kommer 
och många människor får se vad som 
händer, hur mycket mer man kan göra 
och vilken betydelse kunskap har. 
Drottningen bidrar till att människor 
anstränger sig lite extra.

Som mamma till ett dövt barn har 
Gunilla von Arbin personlig erfarenhet 
av hur viktig denna process är.

– När hon kom som ung, ny drottning 
och själv lärde sig teckenspråk var det en 
stor händelse. Drottningens engagemang 
i Manillaskolan i Stockholm har också 
haft stor betydelse för döva barn, berät-
tar Gunilla von Arbin. +

Ett Childhoodprojekt i Ryssland får besök.    
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Min Räknare Min Plånbok

MINA PENGAR
Med programmen:

M
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A
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Hjälpmedel för att kunna planera 

inköp och veta att pengarna räcker

Min Kassa 

I programmet kan man:

Min Plånbok 

I programmet kan man:

Min Räknare 

I programmet kan man:

Läs mera 

Installera 

MINA PENGAR
Hjälpmedel för att själv kunna 
hantera pengar i vardagen. 

Skriv till Trollreda Resurscenter för mer info:
info.trollreda.resurscenter@vgregion.se
eller besök: www.handitek.se/mina_pengar

Tre program som är utvecklade för 
personer med utvecklingsstörning. 
Programmen kan användas både 
hemma och i skolan.
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kan en bild som denna (från artikeln Skilda för-
äldrar...) användas på startsidan? Killen sitter i en 
specialstol, som man bara skymtar
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www.baravarabarn.se

Den 26 november 2009 i Stockholm
En konferens om barn med funktionsnedsättning 

Vi välkomnar dig som arbetar med barn med funktionsnedsättning, 
föräldrar och närstående. 
Vi vill öka samarbetet mellan alla som fi nns runt barnen för att inspirera
och sprida kunskap.  

Teman för året:

 Rättigheter och valmöjligheter för alla? Vad gör regeringen, 
Vilka krav kan vi ställa?

 Vem bestämmer om mina hjälpmedel nu och i framtiden?
 Syskonen – Hur stödjer vi syskonen i att vara syskon?
 Att bli vuxen – Hur klarar man vägen till vuxenlivet?
 Rörelse och glädje – med musik och på andra sätt
 Spelhålan – En rolig fritidssysselsättning

Bland talarna hörs bl a: Maria Larsson Äldre och folkhälsominister, 
Fredrik Malmberg Barnombudsman, Christina Renlund och Cecilia Ohlsson. 

Välkommen in på vår hemsida och läs mer.

Boka före den 1 oktober

Gå 4 betala för 3. Gäller 

yrkesverksamma.
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Hjälpmedel

                  Din 

       guide 
          till rätt

      hjälpmedel
Föräldrakraft riktar fjärr-
kontrollen mot mot 
framgångssagan Tobii.

Webbsajter, mässor och 
varuhus. Vi visar knapparna 
du ska trycka på för att hitta 
rätt i hjälpmedelsdjungeln.

På rätt våglängd. Norrkö-
ping inser värdet av att ge 
eleverna vad de behöver.

Fritt val fungerade över för-
väntan när Nicolinas föräld-
rar letade efter hjälpmedel.

Roliga TV-spel kan vara 
bästa träningen, visar försök 
i Eslöv.

Foto: H
jälpm

edelsinstitutet
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Dessutom: Reportage från Habiliteket. Framtiden för Fritt val. 
Skilda föräldrar – dubbla behov. Hjälpmedel mot dyslexi. 
Samt läsarnas och experternas bästa tips.

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

KEVIN MÅR BRA tack vare rätt hjälpmedel – se sidan 80.
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ove Modig är åtta år och 
bor i Lima, en tätort i 
Malung-Sälens kom-
mun. Hon lever  i en ak-
tiv familj med en tioårig 
storebror som gillar att 

åka skidor och ofta är ute på skidtäv-
lingar. Men för Tove, som är helförla-
mad, är det problematiskt att vara med 
på det aktiva liv som familjen vill leva 
och som krävs för att hon ska kunna 
träffa kompisar.

– Vi är väldigt nöjda med den hjälp vi 
får från Hjälpmedelscentralen och alla 
hjälpmedel som är möjliga att få. Men vi 
önskar att vi kunde få stöd med fritids-
hjälpmedel också. Personer med funk-
tionsnedsättningar har samma rätt till 
fritidsaktiviteter som alla andra, säger 
Pernilla Modig, Toves mamma.

Tove har inte alltid varit förlamad. 
Hon föddes med ett ämnesomsättnings-
fel som gjorde att hennes kropp hade 
svårt att bryta ner proteiner.

– Vi hade gjort en utredning och lä-
karna och vi trodde att allt var under 
kontroll. Hon tog sin medicin och allt 
rullade på. Men över en natt förändrades 
allt. Tove var tre år när sjukdomen tog 
över och satte sig på hennes hjärna, be-
rättar Pernilla.

Slog ut alla funktioner
Tove fick en hjärnskada som slog ut alla 
kroppsfunktioner utom de basala. Och 
hur stor Toves mentala skada blev kan 
man i nuläget inte svara på, eftersom 
man inte kunnat utveckla en ordentlig 
kommunikation med henne ännu.

– Hon börjar andra klass i särskolan 
nu och genom habiliteringen har vi haft 
några möten om hur vi ska arbeta med 
hennes kommunikation. Idag kan vi bara 
se på henne om hon tycker att något är 
bra eller dåligt, berättar Pernilla.

Hon berättar att hon ändå märker att 
Tove blir piggare med tiden och det ver-
kar även som att hon blir mer medveten. 

Nu är målet att träna upp Toves förmåga 
att kommunicera, och förklara vad hon 
vill, genom att titta på symboler.

– Eftersom Tove inte själv kan trycka 
på knappar, måste vi försöka använda oss 
av hennes ögon istället, säger Pernilla.

Fem år sedan
Idag har det gått fem år sedan Tove blev 
förlamad och familjen försöker leva ett så 
normalt och aktivt liv som möjligt.

– Eftersom vi bor på landet rör vi oss 
mycket ute. För att vi som familj ska kun-
na träffa vänner krävs det att vi kan ta bi-
len. Tyvärr har vi inte fått hjälp med bil-
stol från Hjälpmedelscentralen och själva 
förflyttningen av Tove är väldigt krånglig 
då hon inte har någon styrsel i kroppen, 
säger Pernilla.

Just nu efterlyser familjen ett bättre 
system för att få hjälp med fritidshjälp-
medel. På önskelistan står cykel, gunga 
och ridhjälpmedel. Men Pernilla betonar 
att allt inte behöver vara gratis.

Tove – en sann tuffing
Familjen Modig: Vi önskar att vi kunde få stöd även med fritidshjälpmedel

T

I takt med att Tove blir äldre befarar 
Pernilla att det kommer bli svårare att 
leva ett aktivt liv. Redan nu är det tungt 
att komma ut och röra på sig med Tove, 
då familjen inte har tillgång till en smi-
dig lift för utomhusbruk.

–  Vi fick låna en utomhuslift av ha-
biliteringen en gång, men den var så 

stor att den fyllde hela bilen. Man för-
står att de måste vara stabila, men lite 
smidigare produkter önskar man sig, 
säger Pernilla.

Hon önskar att det fanns bra system 
att ta med sig, så att lyft och förflytt-
ning kunde vara lika enkel utomhus 
som hemma.+

Behoven växer med Tove

Familjen Modig kämpar för fortsätta leva ett aktivt liv även efter den hjärnskada som förlamade Tove när hon var tre år gammal.
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– När vi köper en cykel till vår son 
kostar den cirka 1 000 kronor men när vi 
tittar på anpassade cyklar för vår dotter 
ligger prislappen på 15 000 kronor. Jag 
kräver inte att vi ska få en cykel gratis, 
men det behövs ett system för att se till 
att vi kan skaffa samma fritidsprylar till 
vår dotter för ett rimligt pris, säger 
Pernilla.

Samtidigt tittar familjen på en anpas-
sad gunga till Tove, så att hon kan få möj-
ligheten att gunga med sina kompisar.

– En vanlig gunga kan man köpa för 
några hundralappar, men en anpassad 
gunga till Tove kommer att  kosta flera 
tusen. För mig känns det väldigt konstigt 
att vi ska behöva betala så mycket pengar 
för att Tove ska kunna leka som andra 
barn. Vi vill ju att hon också ska kunna 
vara med och att vi ska kunna vara en fa-
milj, säger Pernilla.

Nöjd och positiv mamma
Trots många problem och en kamp för 
bra hjälpmedel är familjen Modig väldigt 
nöjd med det stöd och den information 
de fått från habiliteringen.

– Jag märker att Tove blir piggare och 
i framtiden kan hon förhoppningsvis 
kommunicera med oss. Även om vi ib-
land får nej till vissa hjälpmedel är per-
sonalen på habiliteringen alltid hjälp-
sam och vi får bra svar på våra frågor. 
Sen har vi klart också märkt att det nu 
blir fler åtstramningar på grund av fi-
nanskrisen. Förhoppning svis drabbar 
det oss inte så mycket, säger Pernilla 
Modig. +

Man får aldrig ta ifrån ett barn sitt 
rätt till leken. Det menar RBU, 
Riksförbundet rörelsehindrade barn 
och ungdomar.

– Det största problemet vi står 
inför att lösa är alla barns rätt till 
möjligheter att kunna leka. Därför 
måste barn erbjudas fritids- och 
lekhjälpmedel, säger Jessica Stjern-
ström, ombudsman på RBU Stock-
holm.

Hon anser att det är näst intill 
omöjligt att få ett fritidshjälpmedel 
förskrivet till sitt barn.

– Om barn inte får leka utvecklas 
de inte socialt och motoriskt. Ty-
värr är det dessa hjälpmedel som 
det dras in på först. Man ger barn 
och unga de hjälpmedel de behöver 
för att ska klara sin vardag, men tar 
ifrån dem rätten att leka tillsam-
mans med andra barn, säger Jessica 
Stjernström.

RBU tar strid för 
barns rätt till lek

Fakta RBU
Målgrupp: Barn,
unga och vuxna
med rörelsehin-
der, och deras  
anhöriga.
Hemsida: 
www.rbu.se

”När vi köper 
en cykel till vår 
son kostar den 
cirka 1 000 
kronor men 
när vi tittar på 
anpassade 
cyklar för vår 
dotter ligger 
prislappen 
på 15 000 
kronor.”

Över 500 vill välja

Fritt val av hjälpmedel pågår sedan ett 
och ett halvt år i Kronoberg, Stockholm 
och Sörmland. Fritt val av hjälpmedel 
syftar till att undersöka hur 
du som är i behov av hjälp-
medel kan öka ditt inflytan-
det vid valet av hjälpmedel. 

Arbetet i projektet har påvisat ett stort 
behov av information om var man får tag 
på hjälpmedel. Nu finns Fritt vals sök-
tjänst på www.hi.se/frittval där olika 
hjälpmedelsföretag som tar emot rekvisi-
tionen finns listade. Söktjänsten grundar 
sig på foldern ”Här hittar du...” som du 
också laddar ned på samma webbplats.

Här hittar du Fritt val av hjälpmedel i 
höst

AAATE i Florens• 
Ett Bra Liv mässan i Älvsjö• 
Funktionshinder i tiden i Stockholm• 
ID-dagarna i Stockholm• 
Fokus Hjälpmedel i Västerås• 
Bara Vara Barn i Stockholm• 
Slutkonferens i Stockholm• 

Besök oss i HIs monter på mässan Ett 
Bra Liv och på ID-dagarna. Fritt val 
håller ett seminarium den 9 september 
på Ett Bra Liv, kl. 10-11 i sal A4. 

Vi ses där!
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em vet bäst hur hjälpmedelssi-
tuationen ser ut, om inte ni lä-
sare? Med hjälp av en enkät 
har vi ringat in de situationer 
som familjerna själva tycker 
fungerar bra eller dåligt. 

Alla är överens om att vi har ett bra system i 
Sverige som gör det möjligt för alla människor 
som behöver att få gratis hjälpmedel. Men 
många vittnar om kampen för att få rätt hjälp-
medel, förtvivlan över att inte få gehör och 
bristfällig information.

Olika grupper av personer med funktions-
nedsättningar kämpar på olika sätt. 

Barn med rörelsenedsättningar får ofta re-
lativt bra hjälpmedel som hjälper dem i varda-
gen, men när det handlar om att kunna leka 
med kompisar och lyckas ta sig utanför den eg-
na dörren, är det inte många landsting som är 
villiga att öppna plånboken. Visst kan du få en 
rullstol – men du kan inte följa med på klas-
sens cykelutflykt eftersom din anpassade cykel 
kostar 15 000 kronor och mamma och pappa 
får inget ekonomiskt stöd för att köpa den. 
Din bror däremot kan följa med, för hans cy-
kel kostar bara en tusenlapp.

Kunskapen är skral
För många andra barn är problemet att de inte 
kan hänga med i skolarbetet. De kognitiva 
hjälpmedlen är fortfarande relativt nya och 
kunskapen om dem är skral. 

Många föräldrar berättar om att lärare inte 
tar deras barns diagnos på allvar och inte för-
står att de behöver anpassad undervisning el-
ler hjälpmedel som stöd för att följa med.

”Låt oss få alla de nationella proven inlästa”, 
önskar en mamma som understryker hur vik-
tigt det är med en attitydförändring i skolan. 

På många skolor i landet ser det bra ut, men 
samtidigt är det vanligt att skolor anser att 
kognitiva hjälpmedel är något som föräldrarna 
måste betala själva, om nu inte landstinget för-
skriver dem. 

Skolor vill få föräldrarna att betala
– Vår erfarenhet är att hjälpmedel erbjuds 

slumpmässigt, berättar en mamma som vill 
vara anonym, eftersom hennes dotter skäms 
för sina svårigheter. 

– Skolan försöker få hemmet att bekosta 
hjälpmedel. Skolan/kommunen har köpt ett 
stavningsprogram, men barnet får inte tillgång 
till dator i skolan. Personalen kan inte själva 
programmen och har varken kunskap eller tid 
att instruera barnen, berättar mamman.

På detta och nästa uppslag kan du läsa om 
några av de föräldrar som delat med sig av sina 
erfarenheter. +

Läsarna tycker till: 

Rena turen om våra barn   får rätt hjälpmedel

Andreas är trygg 
i RH-klassen

Andreas Hellman är 14 år 
och börjar i årskurs sju till 
hösten. Att börja ny skola 
blir en stor förändring för 
honom, men han har fått 
träffa sin lärare, assistent och 
nya klass och känner sig 
trygg inför bytet.

– Det som känns bäst för 
oss alla är att skolan har 
RH-klasser, klasser för 
rörelsehindrade, och lång 
erfarenhet av ungdomar med 
rörelsehinder, säger mamma 
Camilla Hellman.

På grund av en för tidig 
födelse – Andreas föddes 
redan i vecka 25 – har han en 
högersidig hemipligi.

Som många andra föräld-
rar vittnar Camilla om att det 
är svårt att få hjälpmedel 
förskrivna, men hon tycker 
att det är lätt att själv leta upp 
information.

– Det finns många inter-
netsidor att leta på, säger 
Camilla.

Andreas har fått förskrivet 
skrivhjälpmedlet Alpha Smart 
och minidatorn Handi.

– Vi har även fått skoinlägg 
och droppfotsstöd, men vi 
har själva köpt en trehjulig 
cykel med två framhjul. Det 
blir så klart dyrare för 
familjeekonomin när man 
måste köpa själv, säger 
Camilla. +

Högsta önskan är att 
gå, hoppa och springa

– Johns högsta önskan är att 
gå, hoppa och springa fort! 
berättar Maria Salekärr 
Johansson om sin son, som är 
9 år gammal. 

Alltså är favoritsysselsätt-
ningarna att hoppa studsmat-
ta. Då sitter John på rumpan 
och hoppar medan en vuxen 
hoppar bredvid så att han 
flyger, berättar Maria.

John är född med högt 
sittande MMC, hydrocefalus, 
och missbildningar på 
kotkroppen. Han har genom-

Att gå, hoppa och springa fort är 
Johns högsta önskan. Den nya 
elrullstolen har gett honom ökad 
frihet, men önskelistan på nya 
hjälpmedel är väldigt lång, intygar 
mamma Maria Salekärr Johansson.

V
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Läsarna tycker till: 

Rena turen om våra barn   får rätt hjälpmedel

gått minst tio operationer.  
Han har även sväljsvårigheter 
och drag av Asperger syn-
drom. 

John gillar även att åka 
rutschkana och köra fort med 
rullstolen. Men efter ett antal 
benbrott får han inte längre 
hoppa på studsmattan eller 
åka rutschkana och då får 
cykling och gungor duga.

– Nu har han fått en 
elrullstol, vilket ger honom en 
enorm frihet. Nu slipper han 
be om hjälp för att bli 
förflyttad, han når saker själv 
och har blivit mer självstän-
dig, säger Maria.

Själva har de varit tvungna 
att bekosta en specialcykel åt 
John, en så kallad Armbike. 
Och är önskelistan fortfaran-
de lång.

– Vi önskar oss ett större 
badrum. Själva anpassningen 
är godkänd men det är stopp 
hos kommunen. Vi har väntat 
i två år. John borde få möjlig-
het att tvätta händer och 
borsta tänder själv.

– Dessutom önskar vi oss 

en större gunga, en rullstol 
för sport och fritid, dörröp-
nare och mer tider i varmvat-
tenbassängen som vi besöker, 
berättar Maria. +

Okänt att blöjor ses 
som hjälpmedel
Anna Frejs son Teo är tre år 
och har Downs syndrom. 
Familjen har fått mycket bra 
hjälp och de hjälpmedel de 
behöver och nu vill hon tipsa 
andra föräldrar om att det 
finns mycket man kan få utan 
kostnad.

– Det är viktigt att infor-
mera om att man kan ha rätt 
till blöjor som hjälpmedel, 
många vet inte om det. Inte 
heller bvc- eller distriktsskö-
terskor känner till det, 
berättar Anna.

Teo är en glad liten kille 
som charmar alla. Största 
intresset är musik. Han sjung-
er, spelar piano, keyboard och 
alla andra instrument han 
kan komma åt.

Det senaste året har Teo 

fått en barnvagn från Otto 
Bock.

– Den ser ut som en ganska 
vanlig trendig vagn, säger 
Anna.

Dessutom har han fått en 
rollator. Men Anna önskar att 
det fanns ett större utbud och 
mer valfrihet både ifråga om 
produkter och leverantörer. +

4 saker som 
läsarna gillar
� Gratis hjälpmedel. Oavsett 
egen ekonomi ska man i 
princip alltid få hjälpmedel 
som passar.
� Nya bra hjälpmedel utveck-
las och hjälper allt fler.
� Många familjer tycker att de 
får allt de behöver och är 
väldigt nöjda.
� Möjligheten att låna 
hjälpmedel.

11 saker 
som läsarna inte 
gillar
� Olika regler i olika landsting 
skapar orättvisor och admi-
nistrativt strul.
� Helhetssyn saknas ofta.
� Svårt att få hjälpmedel i 
skolan.
� Svårt att få hjälpmedel som 
inte står på hjälpmedelslistan 
för en viss funktionshinder-
grupp.
� Ofta ingen valfrihet.
� Besparingar på hjälpmedel, 
både hos landsting och 
kommuner.
� Krångliga rutiner.
� Svårt att hitta information 
om hjälpmedel.
� Förskrivare har dålig 
kunskap om nya hjälpmedel.
� Svårt att få möjlighet att 
prova på olika hjälpmedel om 
man inte bor i storstad.
� Det tar lång tid att få ut nya, 
moderna hjälpmedel på grund 
av stelbenta rutiner och 
långsam process för upphand-
ling.

Alltför många känner inte till 
att exempelvis blöjor kan fås 
som gratis hjälpmedel, berättar 
Anna Frej, här med sonen Teo.

Dator och skrivhjälpmedel gick 
bra att få gratis som hjälpmedel, 
för Andreas Hellman. Däremot 
fick mamma Camilla själv betala 
en anpassad cykel.

>
Mer erfarenheter från 
läsare på nästa uppslag
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Låt BUP förskriva 
hjälpmedel

Therese Nylander har sex 
barn, varav tre har någon 
form av funktionsnedsätt-
ning. Så både hon och äldsta 
dottern, Lisett, vet hur det är 
att leva i en familj med barn 
med funktionsnedsättning.

Hon tycker att det är dåligt 
att ett barn som får sin 
diagnos via BUP, Barn- och 
ungdomspsykiatrin, inte kan 
få en handdator eller andra 
hjälpmedel.

– Då måste man remittera 
över till habiliteringen, vilket 
inte alltid är så lämpligt, då 
barnen måste byta kontakt-
person och så vidare. Dess-
utom riskerar man att de vill 
börja från början med hela 
utredningen, säger Therese.

Therese har en 17-årig 
cp-skadad och multihandi-
kappad dotter, en 15-årig 
dotter med adhd och 
Asperger samt en 8-årig son 
med en neuropsykiatrisk 
funktionsnedsättning och 
språkstörning.

Hon tycker att det är bra 
att hjälpmedel i princip är 
gratis i Sverige, men hon 

önskar att man såg mer till 
helheten.

– Jag önskar mig hjälpmedel 
som kan underlätta även för 
assistenter, som är lätta att 
transportera och som även 
täcker fritiden, säger Therese. +

Drömhjälpmedlet 
– en kombinerad 
rollator och rullstol

Liselott Mooe har två barn 
med olika funktionsnedsätt-
ningar. Hennes sjuåriga 
dotter Inez har muskelsjuk-
domen Kongenital Myopati 
och hennes tioårige son Lukas 
har adhd och Asperger.

– Jag söker ett hjälpmedel 
som inte finns ännu. Det ska 
vara en rollator kombinerad 
med manuell rullstol. Då kan 
min dotter gå själv med stöd 
till dess att  hon blir trött. Sen 
kan hon sätta sig och en 
vuxen skjutsar, säger Liselott.

Idag har familjen två 
separata hjälpmedel som är 
bra var för sig, men som inte 
kan användas ihop. Det 
innebär problem, till exempel 
vid besök i matvaruaffärer.

– Inez vill gå en liten bit 
själv, sen vill hon åka. Jag kan 
inte köra både rullstol och 
varuvagn samtidigt som hon 
går själv, för att sedan sätta sig 
i rullen. Alternativet är att 

inte ta med rullstolen och då 
får jag lyfta Inez i och ur 
varuvagnen. Inget av dessa 
alternativ är bra men med 
”mitt” hjälpmedel skulle det 
fungera, säger innovativa 
mamman Liselott.

Inez älskar att cykla och 
Liselott letar därför efter en 
elhybridcykel för barn.

– Det finns fina modeller, 
men alla är i vuxenstorlek. Inez 
cyklar en massa varje dag och 
det fungerar bra så länge det är 
platt. Men vi har vårt hus uppe 
på en kulle, säger Liselott.

Sist men inte minst 
efterlyser Liselott en bättre 
samordning för bilstöd.

– Jag anser till exempel att 
en bilbarnstol inte ska provas 
ut av en bilanpassningsfirma, 
utan av en kunnig arbetstera-
peut, säger Liselott. +

Läs in mer skolmaterial!
Allt fler unga får tekniska 
hjälpmedel i skolan för sin 
dyslexi men fortfarande är det 
stor brist på inläst skol-
material.

Annalena Svenssons son 
Oscar Gustafsson, 13 år, var 
tvungen att gå om årskurs tre 

– Det borde vara enklare att 
hitta rätt hjälpmedel, säger 
Jessica Lundström, mamma 
till Robin och Emmelie.

– Jag önskar mig hjälpme-
del som även täcker fritiden, 
säger Therese Nylander som 
har flera barn med olika 
funktionsnedsättningar. Här 
är hon tillsammans med 
äldsta dottern, Lisett.

Liselott söker ett hjälp-
medel som ännu inte 
finns till dottern Inez.

Att sonen Oscar inte ska bli åsidosatt i skolan på 
grund av sina läs- och skrivsvårigheter är ett av 
Annalena Svenssons viktigaste mål.

Fler och mer lättanvända 
hjälpmedel behövs för att 
hantera läs- och skrivsvårighe-
ter, tycker Amos Sibose, här 
tillsammans med sönerna 
Michael och Jonathan.

� Mer information om 
vilka hjälpmedel som finns.
� Mer inläst skolmaterial.
� Bättre och fler hjälpmedel 
för kognitiva svårigheter.
� Mer hjälpmedel i skolan.
� Fritidshjälpmedel, både 
möjligheten att låna och 
bidrag till dyra anpassade 
hjälpmedel.
� Större valfrihet.

� Hjälpmedel som är 
lättare att ta med sig.
� Mer kunskap om behov 
hos förskrivare och inom 
skolvärlden.
� Fler anpassade hjälpme-
del för rörelsehindrade som 
kan användas både  
om man vill sitta eller vill 
ha stöd för en kort prome-
nad.

På läsarnas önskelista
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på grund av sina läs- och 
skrivsvårigheter, som då inte 
var diagnostiserade.

– Mitt mål som mamma är 
att Oscar ska ha en skolgång 
som gör att han åtminstone 
når medelbetyg. Han ska inte 
bli åsidosatt i skolan på grund 
av att han behöver hjälp och 
stöttning. Han ska ha rätt till 
hjälpmedel och få möjlighet 
att prova ut nya vid behov, 
säger Annalena.

Oscar har nu fått hjälpme-
del och det går lättare för 
honom i skolan, även om 
han föredrar de praktiska 
ämnena. Annalena önskar att 
det fanns krav på alla 
kommuner att ha ett skolda-
tatek med hjälpmedel samt 
att allt skolmaterial ska 
finnas inläst. 

En annan mamma som 
hört av sig till Föräldrakraft är 
Pia Renner, som har två söner 
som är 11 respektive 14 år. 
Båda fick diagnosen dyslexi 
under sommaren 2008 och det 
har varit svårt för dem att 
vänja sig vid att använda 
hjälpmedel. Pia tycker också 
att det är ett problem att 
skollitteraturen inte finns 
inläst.

– Jag önskar att barnen fick 
all kurslitteratur inläst på 
Daisy och att man fick samma 
program i skolan som 
hemma, säger Pia. +

Dåligt utbud för små
Janet och Amos Sibose har två 
söner, 11-årige Jonathan och 
16-årige Michael.

– Jag önskar att vi kunde få 
ett program för att skapa 
ljudfil från skannat material 
till en Daisyspelare, säger 
Janet.

Hon tycker att det är 
jobbigt att hitta rätt hjälpme-
del och menar att utbud av 
lätthanterligt material för 
yngre barn är dåligt.

– För att ha ordentlig nytta 
av ett datorprogram behöver 
man en miniutbildning i dem 
och hur man anpassar dem 
efter barnets ålder eller behov, 
säger Janet. +

Vill ha mer tips  
från habiliteringen
Jessica Lundström är mamma 
till två barn, nioårige Robin 

Lundström, med Asperger 
och adhd, och sjuåriga 
Emmelie Lundström, som har 
utvecklingsstörning och 
autism.

Jessica önskar att habilite-
ringen kunde tipsa mer om 
bra hjälpmedel.

– Det skulle finnas ett enk-
lare sätt att hitta alla hjälp-
medel. Dessutom borde 
habiliteringen faktiskt kunna 
rekommendera dem när man 
frågar efter hjälpmedel. Nu 
säger de svävande att de inte 
vet, säger Jessica.

Hon önskar även bättre 
anpassningar för lek, både ute 
och inne.

– Vi har svårt att ge oss 
iväg med Emmelie på grund 
av att hon har dåligt immun-
försvar, hjärtfel, epilepsi, en 
utvecklingsstörning och 
autism, berättar Jessica.

– Hon har svårt med myck-
et i sitt liv. Men hon är en 
fantastisk tjej som älskar att 
dansa och sjunga och leka 
med sina ponnyhästar.

Sonen Robin har Asperger 
och adhd, men är en riktigt 

klipsk kille, berättar Jessica. 
Han har andra problem än 
sin syster och familjen har fått 
kämpa hårdare för hans 
rättigheter, främst i skolan.

– Han är en otroligt smart 
kille och ligger långt över 
snittet. Men han passar helt 
enkelt inte in i dagens skola, 
säger Jessica.

Robin är en kille med 
mycket humor som gillar att 
spela på dator och Play-
station. Dessutom gillar han 
andra spel, som poker och 
yatsy. +

Hjälpmedelsmässa
30 september–1 oktober 10.00–16.00

EUROPAPORTEN KONGRESSCENTER I MALMÖ

PLATS: EUROPAPORTEN KONGRESSCENTER PÅ STADIONGATAN 25 I MALMÖ
Mer information hittar du på www.hjalpmedelsteknik.se

Öresund 2009
Hjälpmedel

Arrangör:

Välkommen till hela Sveriges 
mässa för hjälpmedel

30/9–1/10
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Tobii ser bara 
möjligheterna
Som många andra 
viktiga uppfinningar 
är Tobii följden av 
disciplinerad forsk-
ning och lyckliga 
omständigheter. Nu är 
det vidareutveckling, 
marknadsföring och 
försäljning som gäller. 
Föräldrakraft har träffat 
grundaren och inno-
vatören John Elvesjö 
och affärsängeln och 
affärsområdeschefen 
Jane Walerud.

Grundaren och innovatören John Elvesjö: 

”Det fantastiska med synen är att den nästan 

alltid fungerar, även om en person är helt förlamad.”

obiis främsta produkter 
är hård- och mjukvara 
för ögonspårning. En 
produkt som gjort livet 
möjligt att levas på ett 
helt nytt sätt för många 

personer med svåra rörelsehinder.
Det var en slump att Tobiis unika 

ögon spårningsteknik kom till. Grun da-
ren John Elvesjö är innovatören som 
lyckades knäcka koden för avancerad 
kommunikation.

– Jag var involverad i ett forskningspro-
jekt samtidigt som jag studerade teknisk 
fysik på Kungliga tekniska högskolan. Vi 

arbetade med pappersmassa och utveckla-
de hur man med en sensor kunde mäta 
partiklar i vatten. Så var det en sen kväll 
och jag vände på sensorn för skojs skull 
och märkte att den följde mina ögon. Då 
tyckte jag bara att det var häftigt, men 
snart insåg jag att det kunde bli något väl-
digt bra, berättar John Elvesjö.

Allt fler funktioner 
Med tiden utvecklade han fler funktioner 
med sensorn så att den kunde följa vart 
ögonen tittade och han såg möjligheter-
na med produkten både inom reklam-
branschen och handikappvärlden.

2001 startade han Tobii tillsammans 
med två bekanta, bland annat Henrik 
Eskilsson, som blev företagets vd. Att säl-
ja sensorn ensam skulle inte vara aktuellt. 
Man var tvungen att framställa en pro-
dukt bestående av en sensor inbyggd i en 
hårdvara, med tillhörande program.

– Vi var sex personer, i det första tea-
met, som stängde in oss i en källarlokal 
under ett par månader. Henrik Eskilsson, 
som jag arbetade med för att han var en 
sådan duktig säljare, hade redan sålt pro-
totypen till en kund i Österrike. Jag sko-
jar inte när jag säger att vi blev färdiga 
med produkten två timmar före leverans, 
skrattar John Elvesjö.

Då var produkten anpassad för att 
mä ta hur människor tittade på reklam, 
men tanken om att framställa ett hjälp-

C12 kommer  
ut i dagarna
Tobii C8 och Tobii C12 heter 
de nya produkterna. De liknar 
MyTobii, men kan användas 
för att hjälpa ett barn eller en 
vuxen att organisera sin 
vardag och samtidigt vara ett 
mobilt kommunikationsverk-
tyg. Den enda nackdelen för 
ett mobilt barn är att skär-
marna är åtta respektive tolv 
tum stora, och lite klumpiga 
att ha med sig på till exempel 
lekplatsen.

T
MyTobii gör det möjligt för personer med 
omfattande rörelsehinder att kommuni-
cera, surfa och maila - med ögonen.
Foto: Tobii
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medel för personer med funktionsned-
sättningar fanns hela tiden i bakhuvudet.

– Vi satte oss ner och funderade över 
vem som behövde den här produkten. 
Det fantastiska med synen är att den näs-
tan alltid fungerar, även om en person är 
helt förlamad. Ögonmo toriken sitter så 
nära hjärnan att människor med ingen 
rörelseförmåga ändå kan kommunicera 
med ögonen, säger John Elvesjö.

För honom var det en självklarhet, det 
finns miljontals människor i världen med 
svåra rörelse- och andra funktionsned-
sättningar som skulle vara i behov av ett 
bra kommunikationssystem.

– Min vision är att alla människor ska 
ha möjligheten att kunna mejla, chatta 
och röra sig fritt på internet. Sedan vi star-
tade har jag fått mejl från människor som 
aldrig skrivit ett brev, skickat ett mejl eller 
ens skrivit en bokstav. Det är gripande när 
man ser vilken skillnad det kan göra för en 
människas liv, säger John Elvesjö.

I höst lanserar Tobii helt nya kommu-
nikationsprodukter i Sverige och John 

Elvesjö har många idéer. De vill bli myck-
et större och satsar på en global marknad.

– Det spelar ingen roll om man bor i 
Sverige eller Indien, är man i behov av ett 
bra kommunikationssystem borde man 
få det. Och jag tror att vi kan expandera i 
Sverige till hösten, med fler och mer por-
tabla produkter. 

– Än så länge har vi bara skrapat på 
ytan i hjälpmedelssverige, säger John 
Elvesjö med ett leende. +

Ung upphovsman
Namn: John Elvesjö
Ålder: 31 år
Familj: Sambo och hunden Zorro
Bostad: Lägenhet på Kungsholmen
Fritidsintressen: Fiske, dykning och 
musik

Tobii omsätter 250 miljoner
Namn: Tobii 
Omsättning: Cirka 250 miljoner 
kronor, år 2008.
Ägare: Grundarna, personal och
riskkapitalister.
Antal anställda: 205 personer.

När John Elvesjö plötsligt såg hur en 
sensor kunde följa hans blick insåg 
han att det var början på något riktigt 
bra. 

>Mer om Tobii på nästa uppslag
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ffärsängeln Jane Walerud 
finner goda skäl att gå till 
sitt jobb på Tobii.

– Man kommer till en 
punkt i livet när man 
ändrar bana och vill sat-

sa på saker som gagnar mänskligheten, 
säger Jane Walerud, affärsområdeschef 
på Tobii Assistive Technology, den delen 
av företaget som sysslar med hjälpmedel.

Hon gjorde sig känd i affärsvärlden 
genom att bygga upp it-företaget Bluetail 
som såldes för 1,4 miljarder kronor år 
2001, och sedan dess har hon varit styrel-
seproffs och affärsängel.

– Men att åter bli anställd och få arbeta 
kändes helt rätt med Tobii. Det är under-
bart att se att man kan göra skillnad för 
människor med svårigheter. Och den sy-
nen delar jag med alla andra här på före-
taget, säger Jane Walerud.

Släpper taget om Permobil
I flera år har Tobii använt sig av hjälp-
medelsföretaget Permobil som återför-
säljare i Sverige, och gör likadant i många 
andra länder världen över. Men till hös-
ten släpper Tobii taget om Permobil och 
satsar på egen direktförsäljning i Sverige.

– Det är inte så många i Sverige som 
använder MyTobii, färre än ett hundratal. 
Men för dem med de allra svåraste rörel-

se- och kommunikationssvårigheterna 
har produkten varit revolutionerande. 
En flicka som fick sin MyTobii satte igång 
direkt och det första hon sa var ”Mamma, 
jag älskar dig”, säger Jane Walerud.

Men det finns inga planer på att vända 
sig direkt till konsumenterna. Den revo-
lutionerande tekniken, som innebär att 
vem som helst kan kommunicera bara 
genom att använda ögonen, är dyr. Om 
en privatperson vill köpa ett ögonspår-
ningssystem kostar det cirka 170 000 kro-
nor.

– Ingen brukare ska själv behöva be-
kosta vårt hjälpmedel. Man har så många 
andra extrakostnader på grund av funk-
tionsnedsättningen. Och i Sverige har vi 
den fantastiska förmånen att man ska få 
de hjälpmedel man behöver gratis. Trots 
att kännedomen om våra produkter än-
nu inte finns överallt, märker vi att hjälp-
medelscentralerna är intresserade och 
positiva, säger Jane Walerud.

En fördel för Tobii är att man har haft 
en ”aggressiv” produktutveckling och är 
ett relativt ungt företag.

– Vi har mycket energi och alla som 
arbetar här är i 30-årsåldern, förutom jag 
som är 47, skrattar Jane.

Ännu mer tillgängligt
Ögonstyrningssystemet, ”Eye tracking”, 
har imponerat på hela världen. Nu satsar 
företaget på att utveckla och göra det än-
nu mer tillgängligt. I oktober släpper 
Tobii helt nya produkter som vänder sig 
till personer med kommunikationssvå-
righeter och kognitiva nedsättningar.

– Produkterna har redan lanserats i 
USA. Vi kommer från Eye tracking-bran-
schen, men har bra insyn i brukarnas be-
hov. Där har vi sett att det finns ett behov 
att fylla för dem som även har kognitiva 
svårigheter, säger Jane Walerud.

Tobii C8 och C12 heter de nya pro-
dukterna som kan användas för att hjälpa 
ett barn eller en vuxen att organisera sin 
vardag och samtidigt vara ett mobilt 
kommunikationsverktyg. 

C8 fungerar som MyTobii men styrs 
med en tryckkänslig skärm eller annat 
styrföremål, den går inte att använda till-
sammans med ögonstyrning. C12 däre-
mot kan styras både med händerna och 
med ögonen. På det sättet kan man an-

Entreprenör på ny post
Namn: Jane Walerud
Ålder: 47 år
Familj: Make och ett vuxet barn
Bostad: Villa på Djursholm, Stockholm
Fritidsintressen: Hundar och 
honungsbin

Affärsängeln hittade hem

A
Efter en bolagsförsäljning för 1,4 miljarder finner Jane Walerud nya skäl att jobba.

Ingen ska själv behöva bekosta ett hjälpmedel från oss, som brukare har man så många andra extrakostnader på grund av sin 
funktionsnedsättning, säger Jane Walerud.

Äntligen!
1 oktober öppnar Handikapp & Habilitering ett informationscenter
för alla intresserade som bor eller arbetar i Stockholms län.

•	 Besök	biblioteket	med	böcker,	filmer,	tidningar	och	informationsmaterial
•	 Ställ	frågor	via	e-post,	telefon	eller	direkt	till	våra	vägledare
•	 Ta	del	av	utbildningar,	föredrag	och	arrangemang

Informationscenter
Måndag	-	torsdag,	12.30	-	16.30
Tideliusgatan	12,	7	tr
Rosenlund,	Stockholm
Telefon	08-690	60	40,	fax	08-720	44	55

www.habilitering.nu/forumfunktionshinder

Telefonrådgivning
Måndag	-	fredag,	08.00	-	16.30
Telefon	08-690	60	10
Texttelefon	08-690	60	14

–	informationscenter,	bibliotek,	rådgivning,	utbildning,	arrangemang
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vända den lilla rörligheten man har när 
det passar.

– Vi står nu också inför ett stort arbete 
med att anpassa och göra våra produkter 
ännu mer tillgängliga. Vi har gjort väldigt 
mycket och sett stora resultat. Men vi 
märker en tendens till att vissa brukare 
inte använder sina hjälpmedel så mycket 
som de borde, säger Jane Walerud.

Trots allt kan Tobii göra mer vad gäller 
användarvänligheten. MyTobii kan man 
själv ställa in efter egna behov, men det 
behöver bli enklare för brukaren eller 
brukarens anhöriga att göra de inställ-
ningarna.

Tobii ser inte ut att sakta ner på ett bra 
tag. Nyligen fick företaget in 170 miljoner 
kronor i expansionskapital från Amadeus 
Capital Partners och Northzone Ventures 
samt Invester Growth Capital som fun-

nits med som investerare sedan tidigare.
– Det här innebär att vi ska expandera 

stort. Vi började som ett litet svenskt fö-
retag, men idag finns vi i länder i hela 
världen. Nu vill vi bli ännu större och 
samtidigt utveckla våra produkter, säger 
Jane Walerud.

Sätter Sverige på kartan
Hon menar att hjälpmedelsföretag som 
Tobii kan hjälpa till att sätta Sverige på 
kartan inom handikappvärlden och även 
gagna brukarna här på hemmaplan extra 
mycket.

– För det första är det ju väldigt kul att 
en svensk firma har blivit så pass stor glo-
balt. Sam tidigt är det en fördel att hela 
utvecklingen sitter i Sverige, allt som pro-
vas ut utvecklas utifrån svenska mänskli-
ga värden, säger Jane Walerud. +

Mångmiljonären Jane Walerud vill inte luta 

sig tillbaka: ”Det är underbart att se att man 

kan göra skillnad för människor.”

Ögonspårning 
i alla datorer
En av Jane Waleruds och Tobiis visioner 
är att göra ögonspårningen så pass till-
gänglig att den i framtiden ska finnas i al-
la bärbara datorer.

 – Vissa av våra brukare är väldigt be-
gränsade i sin vardag och tillbringar 
mycket tid vid datorn och på internet. I 
framtiden vill vi samarbeta mer med oli-
ka utvecklare av mjukvara för att göra 
fler program mer tillgängliga och an-
vändbara tillsammans med MyTobii. De 
människor som tillbringar mycket tid på 
internet kan ha hela sin sociala gemen-
skap där. Och på internet är det heller 
ingen som vet om man har ett handi-
kapp, vilket gör att brukarna kan vara so-
ciala förutsättningslöst. Det är bara un-
derbart att se och man blir så glad när 
man kan hjälpa människor, säger Jane 
Walerud.

Idag har man lyckats få ner systemet 
på ett relativt litet kretskort och trots att 
komponenterna är ”svindyra”, som Jane 
uttrycker det, hoppas hon att man om tio 
år kommer kunna ha ögonspårning på 
alla bärbara datorer. +

Annons för Handikapp Habilitering
halvsida 

Äntligen!
1 oktober öppnar Handikapp & Habilitering ett informationscenter
för alla intresserade som bor eller arbetar i Stockholms län.

•	 Besök	biblioteket	med	böcker,	filmer,	tidningar	och	informationsmaterial
•	 Ställ	frågor	via	e-post,	telefon	eller	direkt	till	våra	vägledare
•	 Ta	del	av	utbildningar,	föredrag	och	arrangemang

Informationscenter
Måndag	-	torsdag,	12.30	-	16.30
Tideliusgatan	12,	7	tr
Rosenlund,	Stockholm
Telefon	08-690	60	40,	fax	08-720	44	55

www.habilitering.nu/forumfunktionshinder

Telefonrådgivning
Måndag	-	fredag,	08.00	-	16.30
Telefon	08-690	60	10
Texttelefon	08-690	60	14

–	informationscenter,	bibliotek,	rådgivning,	utbildning,	arrangemang
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För barn och unga med 
neuropsykiatriska funktions-
nedsättningar ser situationen 
annorlunda ut jämfört med 
unga med rörelsenedsätt-
ningar. Diagnoser som till 
exempel adhd är relativt nya, 
och tillgången på hjälpmedel 
är begränsad.

Svårt få hjälpmedel
– Det finns bra hjälpmedel för 
att hjälpa barn att strukturera 
sin vardag och få hjälp att 
komma ihåg, men det är ofta 

väldigt svårt att få hjälpmed-
let förskrivet, berättar Birgitta 
Fredriksson, som arbetar med 
frågorna på organisationen 
Attention.

Att vara aktiv inte nog
Så även om man är en aktiv 
förälder och själv letar upp 
hjälpmedel som kan passa, är 
det svårt att få dem. 

Boll täcken, kom-i-håg-
klockor och andra påminnel-
sesystem är enkla hjälpmedel 
som kan vara till nytta.

– Men vi behöver även 
utveckla hjälpmedlen. 
Många är från början 
utvecklade för personer med 
utvecklingsstörning och 
anpassade för en person som 
även har intellektuella 
svårigheter. Ett hjälpmedel 
som står högt på vår önske-
lista är till exempel ett 
system som gör det möjligt 
att hitta saker man tappat 
bort hemma genom att 
trycka på en knapp, säger 
Birgitta Fredriksson.

Viktigt är att få fram nya 
hjälpmedel som underlättar 
för personer med neuropsyki-
atriska svårigheter att arbeta 
in rutiner. Det kan många 
gånger vara det allra svåraste.

Blir inte förstådda
– Vi måste också förbättra 
situationen i skolan! Det blir 
så tokigt för våra unga när de 
inte blir förstådda av sina 
lärare. Många blir hemskicka-
de för att de ”klättrar på 
väggarna”. De barn som inte 

är specialpedagogen An-
neli Forsberg och hennes 
kollegor gick på en hjälp-
medelsmässa upptäckte 
de ett hörselhjälpmedel 
som gjorde att elev och 

lärare fick direktkontakt.
– Vi började fundera över om detta 

även kunde hjälpa elever med koncentra-
tionssvårigheter. Företaget Com fort Au-
dio lånade ut ett hjälpmedel till en av vå-
ra elever och vi såg direkt hur det lättade 
för honom. Det gick lättare för honom i 
skolan och han blev mycket gladare, be-
rättar Anneli Forsberg.

Ville ge det till fler
Anneli Forsberg, som är verksam både på 
Klockare torpsskolan i Norrköping och 
dess skoldatatek, blev väldigt positiv till 
hjälpmedlet och ville ge det till fler elever. 
Problemet var att det var dyrt. Ett första 

kit med mikrofon och hörlurar kostade 
14 000 kronor, och fler hörlurar till elever i 
samma klass kostade 7 000 kronor per 
elev.

– Det hade vi inte råd med. Så istället 
startade vi ett projekt och sökte pengar av 
Allmänna arvsfonden. Vi ville så gärna 
testa om det fungerade för fler, säger 
Anneli Forsberg.

Klimatet förbättrades
Projektet blev en succé. 22 elever i mel-
lanstadiet på Klockaretorps skolan och 
Lil la De Geer-skolan fick hjälpmedlet 
och ganska snart märkte både elever och 
lärare en stor förbättring av klimatet i 
klassrummet.

– Alla lärare var positiva även om det 
kräver att läraren måste tänka på att sätta 
igång mikrofonen, tala till eleven med 
hörlurarna, men även att upprepa de svar 
som de andra eleverna ger på lärarens 

frågor. Detta för att eleven med hjälp-
medlet ska hänga med i klassrummet på 
samma villkor, säger Anneli Forsberg.

Den stora förändringen på skolorna 
sedan hjälpmedlet infördes är att lärare 
upplevt att de fått en mer positiv relation 
till elever som tidigare haft svårt att kon-
centrera sig. Eleverna har även visat sig 
bli gladare, kunnat koncentrera sig under 
lektionerna och haft roligare på rasterna.

– Ett barn som haft en skön och av-
slappnande lektion blir lugnare på rasten 
och många elever som tidigare hamnat i 
bråk har inte längre några konflikter på 
rasterna, berättar Anneli Forsberg.

Andra elever ville pröva
Även de elever och klasskamrater som in-
te har några koncentrationssvårigheter 
har blivit intresserade av hjälpmedlet och 
också velat prova. Nu är projektet avslu-
tat, med hjälpmedlen finns kvar.

– När elever slutar går hjälpmedlet vi-
dare till nästa eller hamnar på Skoldata-
teket där andra elever kan låna det, säger 
Anneli Forsberg.

På grund av succén med projektet har 
man nu dragit igång ett nytt projekt, den-
na gång med inriktning på högstadiet 
och gymnasiet.

– Tyvärr fick vi inga intresseanmäl-
ningar från vare sig elever eller lärare på 
gymnasiet. Men desto fler hörde av sig 

Succé när elever får 
kognitiva hjälpmedel

Barnen som inte tas på allvar. Svårt att få hjälpmedel förskrivna.

I Norrköping får elever med kognitiva svårigheter hörselhjälpmedel  
för att lättare kunna koncentrera sig. 

N

”22 elever i mellanstadiet fick 

hjälpmedlet och ganska snart märkte både 

elever och lärare en stor förbättring.”
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får hjälp och bara ses som 
jobbiga har det eländigt idag, 
och det gör mig väldigt 
ledsen, säger Birgitta 
Fredriksson. +

från högstadiet. 30 elever ville testa hjälp
medlet och vi har valt ut 17 elever som 
kommer att få hörhjälpmedel från och 
med höstterminen 2009, berätter Anneli 
Fors berg.

Mer ansvar på högstadiet
Hon ser med spänning fram emot att se 
hur projektet tar sig på högstadiet, där 
eleven blir mer ansvarig för sitt hjälpme
del.

– Elever på högstadiet byter lärare och 
klassrum, vilket lägger större ansvar på 
eleven att se till att hjälpmedlet finns på 
plats. Det har varit viktigt för oss att 
elevens lärare i arbetslaget är positiva till 
projektet, så att vi kan arbeta tillsam
mans för att få det att fungera, säger 
Anneli Forsberg. +

Eleverna på Klockaretorpsskolan i 
Norrköping är nöjda med sina hörhjälp-
medel. Här Nora Jansson.
Foto: Vibeke Mathiesen

Traditionellt har barn med 
dessa svårigheter setts som 
slarviga och nonchalanta i 
skolan och Birgitta Fredriks
son på Attention menar att 
den attityden delvis lever 
kvar i skolvärlden.

– Väldigt många gör 
väldigt mycket bra för våra 
barn. Det stora problemet är 
okunskapen kring diagno
serna och vilka hjälpmedel 
och förändringar i klass

rummet som behövs för att 
förminska barnens svårig
heter. 

– Ofta lägger man 
problemet hos barnet och 
inte i skolsituationen, säger 
Birgitta Fredriksson.

Samma problem menar 
Attention att man har hos 
arbetsterapeuterna inom 
landstingen som är ansvari
ga för att förskriva personli
ga hjälpmedel.

– Idag vågar man ofta 
inte förskriva hjälpmedel 
eftersom man själv inte har 
kunskap i hur hjälpmedlen 
fungerar och vad som finns. 
Men nu ser vi en vilja hos 
arbetsterapeuterna att lära 
sig mer. Som arbetsterapeut 
är man ansvarig för att 
instruera och hjälpa till – 
det blir svårt om man själv 
inte har någon kunskap, 
säger Birgitta Fredriksson. +

Attityder lever kvar. ”Problemet läggs hos barnet”

Fakta Attention
Målgrupp: Intresseorgani-
sation för människor med 
neuropsykiatriska funk-
tionsnedsättningar.
Hemsida: 
www.attention-riks.se
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ohan Eriksson Lindberg 
i Sundsvall är åtta år och 
har ett Cochleaimplantat 
i ena örat. Operationen 
gjordes för flera år sedan 
och  gjorde det möjligt 

för Johan att höra och interagera med 
andra barn och vuxna. 

Men nu när han börjat skolan har det 
blivit svårare. 

Det viktiga  hjälpmedel som  han be
höver för att kunna hänga med i klass
rummet får han inte förskrivet. Hörsel
vården säger sig inte ha råd.

– Det är frustrerande. Han ligger re
dan idag språkligt efter och måste kon
centrera sig väldigt mycket på lektioner
na, vilket gör att han blir väldigt trött, sä
ger Johans pappa Lars Eriksson.

Kan bli tuffare
Nu är Johans föräldrar oroliga att det ba
ra kommer bli tuffare om han inte får 
hjälpmedlet, eftersom kraven ökar ju hö
gre upp i årskurserna man kommer. Idag 
har Johan enklare hjälpmedel. Han har 

en lärarmikrofon och en elevmikrofon 
för att hänga med, men i en klass med 23 
elever räcker det inte med en elevmikro
fon och dessutom säger Johan själv att 
det FMsystem han använder brusar.

Bad om nytt system
Därför bad Johans föräldrar om att  man 
skulle införskaffa ett nytt system – Com
fort Audios Digisystem som har flera elev
mikrofoner och ett system som inte brusar.

– Vi är rädda att det här kommer med
föra stora koncentrationssvårigheter och 
att Johan kommer långt efter i skolarbe
tet. Det system han har idag brusar, och 
på skolan blir han fort trött om han mås
te koncentrera sig länge. Alla runt Johan 
som arbetar med honom tycker att han 
behöver systemet, men hörselvården 
skriver bara ut två system per år trots att 
30 barn har behovet enligt hörselvårdens 
egen pedagog, säger  Lars Eriksson.

Johans mamma, Catrin Lindberg, hål
ler med.

– Som vi upplever det finns alla möj
ligheter för barn med hörselskadade till 

hjälpmedel om de går i en anpassad sko
la. Men väljer man att man vill att barnet 
ska få gå i skola i  sin hemstad, då finns 
inga resurser att tillgå eftersom dessa är 
låsta till specialskolan, säger hon.

Alternativet skulle vara att Johan bör
jade på Kristinaskolan i Härnösand, som 
är en specialskola för döva och hörselska
dade. Men för Johans föräldrar har det 
inte känts som ett bra alternativ.

– Han skulle behöva resa nio mil per 
dag och han har alla sina kompisar här i 
Sundsvall. På specialskolan finns inte lika 
många jämnåriga och alla barn ska ju få 
möjligheten att gå i skola i sin hemmiljö, 
säger Catrin Lind berg.

Blir väldigt trött
– Nu är vi rädda att Johan ger upp skol
arbetet. Vi upplever det som att han inte 
orkar vara uppmärksam på lektionerna 
och blir väldigt trött, säger Lars Eriks
son.

– Det handlar också om att klassrums
miljön och lärandet ska vara tillgängligt 
för Johan på samma villkor som för hans 

Johan kämpar 
för att hänga 
med i skolan 

J

Sedan skolstarten är Johan i behov av ett 
nytt hjälpmedel för att hänga med på lektio-
nerna. Men han får inget. Jo, du hörde rätt 
– Hörselvården anser att den inte har råd att 
ge det till honom.

Johan med storasyster. Pappa Lars är orolig för att Johan ska 
ge upp i skolan.
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I Kalmar län kommer det att kosta 1 200 
kronor att få en hörapparat utprovad. 
För hörselskadade i Sverige håller vården 
på att bli en klassfråga, menar Hörsel
skadades Riks för
bund som nu varnar 
för en utveckling mot 
allt högre utprov
ningsavgifter och 
kost nader för hörap
parater.

– Kalmar län be
slutade nyligen att in
föra landets näst hög
sta avgift. Detta gör 
Kalmar till det näst 
dyraste utprovnings
landstinget efter Gävleborg, där det kostar 
1 500 kronor, säger JanPeter Strömgren, 
förbundsordförande för HRF.

Utanför högkostnadsskyddet
Det som oroar honom mycket är att 
många landsting, liksom Kalmar, lägger 
kostnaden utanför högkostnadsskyddet, 
vilket han menar strider mot Hälso och 
sjukvårdslagen.

– Förutom alla äldre drabbar det här 
unga med hörselproblem gravt. När ung
domar fyllt 19 år hamnar de i vuxenvår
den och det kan innebära stora ekono
miska problem. De unga studerar, lever 
på studiebidrag, men är samtidigt i be
hov av den bästa hörselvården för att kla
ra sina studier. Problemet med avgifter 

har blivit en klassfråga i Sverige, säger 
JanPeter Strömgren.

18 landsting bryter mot lagen
Enligt HRF:s undersökning av alla lands
ting i Sverige bryter 18 landsting mot 
Hälso och sjukvårdslagen, genom att ta 
ut olika avgifter för utprovning, hörap
parater och dessutom inte lägga dessa 
kostnader inom högkostnadsskyddet.

– För en hörselskadad är det primärt 
att ha tillgång till en bra hörapparat. 
Utan den kan rehabiliteringen och habi
literingen inte göra sitt jobb. Det är sam
ma sak som att en rörelsehindrad inte 
skulle få tillgång till en rullstol, säger Jan
Peter Strömgren.

Han anklagar Sveriges Kommuner 
och Landsting (SKL) och politikerna för 
att ha en dold agenda.

– Vi lyckas aldrig få till centrala samtal 
med dem. I hela landet ser vi en trend där 
man sakta överskrider de gränser som 
finns. Problemet är att lagen är luddigt 
skriven och att det i princip är omöjligt 
att juridiskt sätta dit de landsting som in
te följer Hälso och sjukvårdslagen, säger 
JanPeter Strömgren. +

Avgifter slår mot 
unga studerande
Kalmar inför näst högsta  
hörapparatavgiften

hörande kompisar. Vi tycker inte att det 
är det idag, säger Catrin Lindberg.

Med hjälp av föreningen Barnplan
torna har familjen överklagat beslutet 
och skrivit åtskilliga brev till både hörsel
vården och skolminister Jan Björklund. 
Trots detta händer ingenting.

– Det här är inte ovanligt. Förtvivlade 
föräldrar  hör ofta av sig till oss och vi 
driver hela tiden den här frågan mot 
hörselvården som inte vill ge barnen de 
hjälpmedel som de har rätt till. När det 
kommer till barn med hörselnedsätt
ning är det väldigt tydligt vem som är 
ansvarig för respektive hjälpmedel. 
Landstinget är ansvarigt för personliga 
hörhjälpmedel och kommunen är an
svarig för att auditivt anpassa skolmil
jön så att alla barn kan höra, säger Ann
Charlotte Gyllen ram, ordförande för 
Barn planto rna. +

Vill du veta mer: 
www.barnplantorna.se

Tack vare ett 
Cochleaimplantat 
har Johan Eriksson 
Lindberg kunnat 
interagera med andra 
barn. Men i skolan är 
det inte tillräckligt.

”Vi är 
rädda att 
det här 
medför 
att Johan 
kommer 
långt efter 
i skol-
arbetet.”

Landstingen som bryter mot Hälso- och sjukvårdslagen
Bara Halland, Västra Götaland och Örebro län följer lagen.

Landsting utprovningsavgift kr högkostnadsskydd
Stockholm 600 nej
Uppsala 300 nej
Sörmland - nej
Östergötland 500 nej
Jönköpings län 500 nej
Kronoberg 350 nej
Kalmar län 800 nej
Gotland - nej
Blekinge 500 ja
Skåne 800 nej
Värmland 500 nej
Västmanland - nej
Dalarna 150 nej
Gävleborg 1500 nej
Västernorrland 600 ja
Jämtlands län 500 nej
Västerbotten 500 nej
Norrbotten 500 nej

Källa HRF. Se hela avgiftstabellen på www.hrf.se

Så säger lagen
+ Enligt Hälso- och sjukvårdslagen är 
hörselnedsättning ett funktionshinder 
som berättigar till hjälpmedel.
+ Landstingen är skyldiga att erbjuda 
hjälpmedel och rehabilitering till alla 
som behöver. 
+ Patienter ska dessutom inte behöva 
betala mer än 900 kronor i vårdavgif-
ter per år. Det kostnadstaket ska 
skyddas med ett högkostnadsskydd.

Jan-Peter 
Strömgren.
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Habiliteket – skolan som    tar barnen på allvar

örskolan och skolan vän-
der sig till barn med om-
fattande funktionsned-
sättningar och gemen-
samt är att alla har rörel-
sehinder, talsvårigheter, 

synnedsättning och många har även epi-
lepsi. Dess utom finns alla hjälpmedel 
som barnen behöver på skolan och per-
sonalen hjälper dem att prova ut och stäl-
la in nya hjälpmedel vid behov.

– Vi är bäst i Sverige på att stå, säger en 
stolt grundare Pia Winnberg Lindqvist 
som berättar för oss om skolan där man 
fyller dagarna med rörliga aktiviteter, trä-
ning och värdig skola för barnen som of-
ta glöms bort i den vanliga skolvärlden.

Nordost om Stockholm
Habiliteket ligger i Täby, nordost om 
Stockholm, och där träffar vi bland annat 
15-åriga Natalie Kettunen.

Redan som tvååring började hon i 
Habilitekets förskola och sedan dess har 

hon varit en av de ungdomar som sett till 
att skolan utvecklats och gått från enbart 
förskola till att bli även låg-, mellan- och 
högstadieskola.

– Vi såg att det fanns ett behov att er-
bjuda vår verksamhet för barnen även ef-
ter förskolan, säger Pia Winnberg-
Lindqvist.

– Det viktigaste har varit kontinuite-
ten och det faktum att alla hennes viktiga 
kontakter arbetar i team på skolan, säger 
Natalies mamma Erja Kettunen.

Sommarfritids
När vi besöker skolan har sommarfritids 
dragit igång, för bara några dagar sedan 
hade man skolavslutning och nu är man 
ute på skolgården och leker ”Björ nen so-
ver”. Alla kan vara med och eleverna har 
roligt tillsammans.

– Natalie har fått en grundtrygghet på 
Habiliteket som varit väldigt värdefull. 
Hon har sina kompisar där och även om 
man under tiden bytt lokaler och perso-

nal, så har man alltid varit väldigt nog-
grann med att se till att förändringarna 
fungerar för barnen och ungdomarna. 
Sättet att arbeta i team göra att Natalie 
känner sig trygg och hon får hjälp med 
alla sina hjälpmedel på skolan, säger Erja.

Nu är det snart dags för Natalie att gå 
vidare till gymnasiet och bekymrar hen-
nes föräldrar.

– Då släpper Habiliteket ansvaret och 
hon ska börja ha sina kontakter mer ut-
spritt hos habiliteringen. Självklart oro-
ar vi oss för att de inte ska ha lika bra 
koll på hennes behov och att hon kom-
mer få sämre hjälp eftersom arbetstera-
peuter, logopeder och lärare inte längre 
samarbetar. Och vi föräldrar måste hålla 
i fler kon takter och kommer antagligen 
att själva behöva vara mycket mer pådri-
vande, säger Erja.

Assistans dygnet runt
Dessutom kommer Natalie behöva assis-
tans dygnet runt. Idag har hon personlig 
assistans när hon inte går på Habiliteket, 
den kommer behöva utökas även till när 
hon är på skolan.

– Vem vet, alla kontakter och nya lös-
ningar kanske kommer fungera utmärkt. 
Men jag känner mig väldigt orolig, säger 
Erja, som önskar att hennes dotter kunde 
få gå kvar på Habiliteket även när hon 
börjar gymnasiet. +

På Habiliteket har Natalie Kettunen funnit en 
grundtrygghet i tillvaron.

Habilitekets vision är att skapa en trygg och fungerande 
vardag för barn och unga med omfattande behov.

 Det viktigaste har varit kontinuiteten 

och det faktum att alla hennes viktiga  

kontakter arbetar i team på skolan.”

På Habiliteket jobbar lärare, specialpedagoger, 
barnskötare, arbetsterapeuter, sjukgymnaster, 
logoped och fritidspedagog sida vid sida i arbets-
lag – allt för att barnen inte ska behöva åka mellan 
olika instanser för att få hjälp.

F

Fakta Habiliteket
Verksamhet: Förskola, skola och 
korttidsverksamhet för barn med 
omfattande funktionsnedsättning.
Grundat: År 1994
Ägare: Pia Winnberg Lindqvist
Hemsida: www.habiliteket.se
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Habiliteket – skolan som    tar barnen på allvar

emton år efter starten är 
det fortfarande grunda-
ren Pia Winnberg-Lind-
qvist som driver verk-
samheten.

– Långt innan vi knop-
pade av arbetade jag som arbetsterapeut 
på en behandlingsförskola i den nordöstra 
regionen av Stockholm. Under flera år 
blev vi allt mer trötta på hur landstinget 
ville att vi skulle spara pengar och dra in 
på stöd, berättar Pia.

Under tiden började personalen på 
behandlingsförskolan utveckla ett sam-
arbete med föräldrarna och Pia och hen-
nes kollegor funderade på att ”knoppa 
av” och själva driva förskolan.

– På den tiden erbjöds barnen bara be-
handlingsförskola mellan klockan 9 och 
14. När förskolan stängde var barnen 
tvungna att åka till sin närförskola, berät-
tar Pia. 

– Det var ett stort problem, inflikar 
An nika Strömberg, rektor på Habi li teket. 
Då hann man precis till mellanmålet och 
sedan fick man sitta ute på gården och 
titta på när de andra barnen kunde leka. 
För våra barn är ett sådant dagligt miljö-
ombyte väldigt jobbigt.

Inte sena att knoppa av
Pia tyckte att systemet inte fungerade bra 
och när avknoppningsvågen i början av 
90-talet kom var hon och hennes kolle-
gor inte sena med att hänga på.

– I samband med detta skulle försko-
leverksamheten läggas över på kommu-
nerna och det passade oss utmärkt, vi var 
så trötta på landstinget, skrattar Pia.

Hon och tre andra delägare fick till-
stånd att starta Habiliteket baserat på den 
tidigare behandlingsförskolan och alla 
föräldrar var väldigt positiva.

– Via landstinget gick vi på föreläs-
ningar och lärde oss hur vi skulle driva 
vårt eget aktiebolag. Fyra av oss ville bli 
delägare och fyra ville bli anställda. På 
den tiden kostade det 50 000 att starta ett 
aktiebolag och delägarna fick var och en 
gå till banken och låna 12 500 kronor pri-
vat för att stoppa in i företaget.

Skrev kontrakt med kommunen
1994 startade Habiliteket. Året efter las 
all förskoleverksamhet över till kom mu-
nen.

– Vi kände direkt att vi fick 150 pro-
cent stöd från kommunen. De sa att ”vi 
tänker inte driva någon specialförskole-
verksamhet, men ni får gärna göra det”, 
vilket passade oss utmärkt, berättar Pia.

Habilitekets vision har alltid varit att 
ge barn med omfattande funktionsned-
sättning mycket träning och en bra skola. 
Så fort avknoppningen var klar gjorde 

”Habiliteketgänget” allt för att förändra 
och göra något nytt av förskolan.

– Vi ville rensa ut det gamla. Vi möble-
rade om helt. Vi var väldigt engagerade. 
Kraven vi hade på oss var att alla barn 
som tidigare gått hos oss skulle erbjudas 
att fortsätta och att alla anställda skulle få 
fortsätta i verksamheten. Inga barn sluta-
de, vilket var väldigt kul, berättar Pia.

Alla viktiga personer på plats
Styrkan med Habiliteket kom att bli att 
man har arbetsterapeuter och sjukgym-
naster på plats på skolan, som arbetar i 
arbetslag med förskole- och skolperso-
nal. Detta gör att lärare, pedagoger, tera-
peuter och logopeder lär sig av varandra.

– Terapeuter och logopeder ser hur 
barnens hjälpmedel fungerar i vardagen 
och kan anpassa dem efter hand, direkt 
på skolan, berättar An nika Strömberg.

När barnen i förskolan blev äldre såg 
personalen att det fanns stora brister i 
övergången mellan Habiliteket och andra 
skolor. Föräldrarna ville ha fortsatt skol-
gång på Habiliteket och detta drev Pia 
och hennes medarbetare att skaffa sig 
tillstånd för skolverksamhet till och med 
högstadiet.

Men man har inga planer på att utöka 
Habiliteket till att bli en gymnasieskola.

– Vi är nöjda med den storleken vi har 
nu. Vi har sju barn i förskolan, 30 barn i 
skolan och cirka 30 barn som till och från 
besöker oss på korttidsverksamhet, säger 
Annika Strömberg.

Dessutom menar de att det finns 
många bra gymnasiesärskolor för Habi-
litekets ungdomar. +

– Alla barn har flera hjälpmedel, säger 
rektor Annika Strömberg.

Avknoppad 15-åring. Pia tvekade inte att starta eget.

F
– Vi ville rensa ut det gamla, säger Pia 
Winnberg-Lindqvist. 

>

Habiliteket – skolan som    tar barnen på allvar
15-åriga Agnes Cederlöf har precis firat 
sin födelsedag med tårta. Nu är hela 
gänget ute och leker björnen sover.
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et första som händer när 
ett nytt barn börjar på 
Habiliteket är att arbets-
terapeuten ser till att 
rullstolen passar, att bar-
net har en arbetsstol, ett 

förflyttningshjälpmedel och andra hjälp-
medel som barnet behöver i sin vardag. 
Ofta är barnens rullstolar redan för små 
när de börjar på Habiliteket och då får 
man hjälp att prova ut en ny.

De flesta barn har ett ståskal på skolan, 
som de använder för att öva sig att stå 
och få kroppen i en mer ergonomisk 
ställning. 

Elektriska rullstolar
Sedan finns det inne på skolan både ar-
betsstolar och elektriska rullstolar för de 
som inte har någon rörlighet alls.

– Alla barn har flera hjälpmedel för rö-
relse som de använder här på skolan, be-
rättar Annika Strömberg.

Förutom dessa hjälpmedel har Habili-
teket handortoser, bålstöd, höj- och sänk-

bara bord och taklyftar, allt för att göra det 
smidigt för barnen och personalen.

– Det unika med oss är som sagt att vi 
erbjuder ett helt paket. Föräldrar som lyck-
as få godkänt av kommunen att låta sitt 
barn gå hos oss slipper alla resor till sjuk-
gymnast och arbetsterapeut, det finns här, 
säger Annika Ström berg.

Samtidigt betonar de att habilitering-
arna gör ett väldigt bra arbete. Habili-
tekets fördel är att man har allt ett på 
samma ställe. 

Habiliteket tar inte bara emot barn 
och unga från Täby, man täcker hela 
Stor stock holm. Och man tycker att man 
är tillräckligt stora för att ta emot de barn 
som behöver.

– Vi kan inte ta emot barn med alla sor-
ters funktionsnedsättningar, utan vi är 
väldigt specialiserade. De barnen som går 
här har alla ett rörelsehinder och ett tal-
handikapp. Cirka 85 procent av barnen 
har ett synfel och sedan har flera epilepsi 
och hörselnedsättning. Det är svåra och 
knepiga funktionsnedsättningar som 
innebär att barnen behöver hjälp med allt 
hela tiden, säger Pia Winnberg-Lindqvist.

Mycket träning
För Pia Winnberg-Lindqvist har det vik-
tigaste varit att barnen ska få mycket trä-
ning och mycket pedagogik.

– Alla våra barn är aktiva. Vår grund-
princip är att alla barn ska gå och stå på 
Habi liteket, säger Pia Winnberg-Lind-
qvist.

Med det menar hon att alla barn ska 
träna på att stå och inte sitta i sin rullstol 
hela dagarna. När barnen kommer till 
Habi li teket på morgonen får de lämna 
sin personliga rullstol i hallen.

– Det är precis som på en vanlig för-
skola. Där tar du av dig dina skor innan 
du går in. Här lämnar vi rullstolen i hal-
len, berättar Pia Winnberg-Lindqvist. +

Annika Strömberg och Pia Winnberg-Lindqvist på 
Habiliteket som ligger i Täby norr om Stockholm.

Barnen har fått ståskal med mönster som passar deras personlighet.

Ståskal i personliga mönster
som eleverna själva väljer.

Barnen har fått ståskal med mönster som passar deras personlighet.

Ståskal i personliga mönster

 ”Det är precis som på en vanlig förskola. 

Där tar du av dig dina skor när du går in. 

På Habiliteket lämnar du din rullstol.”

Rullstolen 
passas in – 
sen börjar 
skolgången

D
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abiliteket har blivit en 
succé, men det är få barn 
som kommer dit. Enligt 
Pia Winnberg-Lind qvist 
och Annika Strömberg 
är det en lagom mängd, 

men det svåraste är att få kommunen att 
förstå värdet av Habiliteket.

– Vi erbjuder en paketlösning som 
föräldrar kan ansöka om. Här finns allt. 
Till andra specialskolor måste föräldrar 
släpa personliga hjälpmedel fram och 
tillbaka mellan skola och hem. Dessutom 
har vi korttidsverksamhet på samma 
ställe, vilket gör att våra skolbarn och 
förskolebarn som är här på helger kan 
använda våra aktivitetsrum som till ex-
empel musikrummet och bubbelpoolen, 
säger Pia Winnberg-Lindqvist.

Utan assistenter
Fördelen med helhetslösningen som 
Habiliteket erbjuder är även att de flesta 
barnen inte behöver ha med sig personli-
ga assistenter till skolan.

– Det är en kostnadssparning för stat, 
kommun och landsting. Men tyvärr 
måste många föräldrar kämpa hårt för 
att få tillstånd om att placera sina barn 
hos oss, säger Annika Strömberg.

Alla har rätt att välja
Alla föräldrar har rätt att välja var deras 
barn ska gå i skola, men både Pia och 
Annika menar att kommunen gärna är 
restriktiva och har förbestämda skolor 
man kan gå på.

– Det är lågkonjunktur nu, så vi kän-
ner självklart av att det blivit ännu svåra-
re. Men som vi ser det är det på barnens 
bekostnad, säger Annika Strömberg.

Pia Winnberg-Lindqvist håller med.
– Det finns få barn i Stockholm med 

så stora behov som våra barn. Man borde 
investera mer i att göra deras dagar vär-
defulla. Det är tyvärr ofta bara de starka 
föräldrarna som lyckas kämpa sig till ett 
godkännande. Men det är viktigt att un-
derstryka att vissa familjer får väldigt 
mycket hjälp och får en plats hos oss utan 

att behöva kämpa, säger Pia Winnberg-
Lindqvist.

Vad kommunen ofta missar är att tidi-
ga insatser för barnen är en investering 
för livet.

– De får igen det sedan. De här barnen 
kommer alltid vara beroende av stort 
stöd och vi ger dem en möjlighet att bli 
mer självständiga. Kommunen får igen 
insatsen när barnen blir vuxna, säger Pia 
Winnberg-Lindqvist.

Ingen lyx
Så fortsätter hon.

– Vi kämpar för varje krona och det är 
verkligen ingen lyx att driva en verksamhet 
som Habiliteket. Det handlar om mänskli-
ga rättigheter. Barnens rätt till ett värdigt 
liv. Just våra barn hamnar ofta i skolor där 
pedagoger inte hinner med all viktig trä-
ning de behöver. Man har fler barn och det 
finns inte tid. Och barnen protesterar ju 
inte, samtidigt som föräldrarna har så 
mycket att de inte orkar göra något åt det, 
säger Pia Winnberg-Lindqvist. +

Sommaren har börjat och 
här leker man björnen sover.

Barnen har fått ståskal med mönster som passar deras personlighet.

På skolgården finns mycket att upptäcka. Både visuella saker 
och vindspel hjälper till att öva upp olika sinnen.

Ståskal i personliga mönster
som eleverna själva väljer.

Sommaren har börjat och 

Barnen har fått ståskal med mönster som passar deras personlighet.

På skolgården finns mycket att upptäcka. Både visuella saker 

Succén till trots. Svårt få kommunen att inse värdet.

H

Fler lösningar hittar ni på www.maydayaid.se

Som handen i handsken
Så vill vi att våra hjälpmedel skall fungera, perfekt 
individuell passning. Från XXXSmall till XL.

Läs mer om hjälpmedel på vår hemsida
www.maydayaid.se eller ring till oss tel 0300-569700

Mayday Aid AB | Arendalsvägen 33B 434 39 Kungsbacka Tel: 0300 - 56 97 00 Fax: 0300 - 56 97 01
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bakåtvänd rollator 
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idigare har  institutets 
prio riterade områden 
varit äldre, kog nitiva 
funktionsnedsättningar 
och boende. Nu släpper 
man boende som hu-

vudprioritering och tar ett stort grepp 
om ungas situation.

– Än så länge är det ett stort område 
som vi håller på att konkretisera. Vi har 
massa idéer och håller på att sätta ihop 
passande projekt att söka pengar för, sä-
ger Anita Boman, projektledare på 
Hjälpmedelsinstitutet.

Stora brister
Sedan länge vet man att det finns stora 
brister i hanteringen av hjälpmedel och 
stöd för barn och unga i skolan. Ett pro-
blem är att kommuner och landsting 
skjuter över kostnadsansvaret på varan-
dra. Det är ofta krångligt att dra linjen 
kring vilka hjälpmedel som är skolhjälp-
medel och vilka som är personliga hjälp-
medel. Detta gör att många unga får vän-

ta länge eller inte alls får de hjälpmedel 
de behöver och har rätt till.

Ett annat alarmerande problem är att 
man i stort har misslyckats med att hjälpa 
unga med övergången mellan skola och 
arbete. I skolan har man vissa hjälpmedel 
och får ett visst stöd, men när skolan slutar 
hamnar många unga i ett svart hål.

– Idag finns stora möjligheter för unga 
när de slutar gymnasiet. De reser och de 
tar ströjobb för att tjäna lite pengar. Men 
unga som har funktionsnedsättningar 

har inte alltid de förutsättningarna. De 
behöver hjälp att hitta en stabil vardag 
och hjälpmedel för att kunna konkurrera 
på arbetsmarknaden, säger Anita Boman.

Och det är just den problematiken som 
Hjälpmedelsinstitutet vill ta tag i. De när-
maste tre åren kommer man arbeta aktivt 
med projekt som ska främja hjälpmedel i 
skolan och övergången till arbetsliv.

–  Vi kommer titta på arbetsmiljön i 
skolan och ta fram både fysiska och vir-
tuella klassrumsmiljöer. Dessa ska vara 
ett stöd för skolpersonal och visa hur 
man enkelt kan anpassa miljön för att 
passa fler elever. Vi kommer även ta fram 
exempel på hur man kan hjälpa elever 
med specifika behov, säger Anita Boman.

Planeringsstadiet
För tillfället är man bara på planerings-
stadiet och hela området låter stort och 
ambitiöst. Att förändra attityden på alla 
svenska skolor och få fler aktörer att sam-
arbeta är inte ett lätt jobb.

– I den här branschen måste vi alltid 
arbeta med att motivera aktörerna, säker 
Carl Leczinsky, direktör för institutet.

Men projektet är igång och man sam-
talar redan nu med intresserade lands-
ting och kommuner. I Östergötland pla-
nerar man för projektet med Linköping 
och Kinda.

– I Kinda har man kommit långt och 
man har redan ett samordningsförbund 
som arbetar med dessa frågor, för att få 
en bättre övergång för ungdomar mellan 
skola och arbete.

Även Västra Götalandsregionen, som 
ofta ligger i täten inom handikappolitiska 
förändringar, är intresserad och kommer 
att medverka i projektet. Där samtalar 
man med Kungälv och Mölndal. Målet är 
att dessa fyra kommuner ska bli föredö-
men för hur man kan arbeta för att fånga 
upp ungdomarna på rätt sätt.

– Ett bra sätt att hjälpa ungdomar med 
övergången till arbete kan vara att arbeta 
med mentorer, säger Anita Boman. +

Från skola 
till arbete
För första gången på många år storsatsar Hjälp-
medelsinstitutet på barn och unga. Vid årsskiftet 
antog institutet ett nytt prioriterat område, ”Sko-
la  till arbete”. Målet är att förhindra att barn och 
unga hamnar mellan stolarna i den stora hjälp-
medelsapparaten.

Illustration: Photos.com

T
Tre mål för Skola till arbete
Det finns tre viktiga mål som man 
hoppas kunna uppnå:
1. Öka ungas egen kännedom om vilka 
hjälpmedel de har rätt till.
2. Öka vuxnas (föräldrar, skolperso-
nal) kännedom om vilka möjligheter 
som finns för unga att få tillgång till 
rätt stöd och hjälpmedel.
3. Hitta former för samverkan mellan 
alla aktörer som möter ungdomar.
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Anita Boman

Trots att Hjälpmedelsinstitutets stora in-
riktning ligger på hjälpmedel anser de 
just nu att det viktigaste och första arbe-
tet för dem är att ändra attityder och för-
bättra arbetsmiljön i skolan och på ar-
betsplatsen.

Bland annat menar Anita Boman att 
lärare borde få mer utbildning i funk-
tionsnedsättningar i sin lärarutbildning.

– Idag är det alldeles för dåligt. Lärare 
ska redan på sin utbildning få en stabil 
grund att stå på för att kunna bemöta alla 
elever, säger Anita Boman.

Även elever på alla skolor borde få ut-
bildning i olika funktionsnedsättningar. 
Dessa utbildningar kan hållas i form av att 
man till exempel har temadagar på skolan.

– I en tid då skolor drabbas av ned-
skärningar och en tightare budget måste 
vi fokusera på en attitydförändring och 
att man ser fördelarna med att anpassa 
skolorna för alla barn.

Kommer nedskärningarna, på 
grund av finanskrisen, påverka främst 
barn med särskilda behov?

– Risken finns att de barnen ännu mer 
hamnar mellan stolarna. +

Attityder ska ändras. Lärare måste få utbildning.

Anita Boman ser risk att barnen hamnar ännu mer mellan stolarna.

Gruppen

Vi tar ansvar för helheten

Mo Gård Gruppen | 612 93 Finspång | Tel: 0122-236 00 | E-post: mogard@mogard.se | www.mogard.se

Mo Gård Gruppen koordinerar utvecklingsinsatser i ett helhetsperspektiv. Vi kan kommunikation och 
våra flexibla helhetsinsatser kring områderna arbete, boende, fritid och utbildning är för personer 
med kommunikativa och andra funktionsnedsättningar i syfte att skapa livslång personlig utveckling. 
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Roliga spel bästa träningen

åde personal och barn är 
nöjda – träningen går 
lättare och flera barn har 
blivit mer aktiva i plane-
ringen av sin egen mål-
sättning.

– För oss sjukgymnaster ser jag inget 
negativt med att arbeta med tv-spel som 
Wii i träningen. Det är bara positivt, säger 
Patrick Compagnon, sjukgymnast på 
barn- och ungdomshabiliteringen i Eslöv.

Furuboda inspirerade
Projektet SpelTID pågick åren 2007 och 
2008 på alla barn- och ungdomshabilite-
ringar i Skåneregionen. Inspirationen till 
projektet kom från Föreningen Furu bo-
da, som länge arbetat med tv- och dator-
spel för ungdomar med speciella anpass-
ningar.

– Vi ville använda oss av ett spel som 
alla ungdomar spelar och gillar och se 
om det kunde ge bra effekt på habilite-
ringen av barn med funktionsnedsätt-
ningar, säger Anders Petersson, samord-
nare för Skåneregionens fritidsportal, 
som tillsammans med informatör Gre-
gory Jakobsson drog igång projektet.

Nu använder sig alla barnhabilitering-
ar i Skåne av spelet som en del av träning-
en och resultaten är bara positiva.

– En stor del av träningen blir nume-
ra med spelmaskinen Nintendo Wii och 
dess olika spel. Vi märkte direkt att flera 

barn naturligt gör många av de rörelser 
vi tränar med dem när de spelar. Dess-
utom såg vi att de började göra rörelser 
som de aldrig tidigare kunnat eller vetat 
om att de hade förmåga till, säger Pat-
rick Com pag non glatt.

Många barn på habiliteringen är nu-
mera mycket mer positiva till träningen 
och kommer motiverade till habilitering-
en.

– Det är inte längre något snack om 
man ska eller inte ska genomföra den trä-
ningen vi ber dem om. Vi ”lurar” dem till 
träning, samtidigt som de har roligt, sä-
ger Patrick Compagnon.

Utökat sampel
Han menar att Wii-spelen även medver-
kat till ett socialt samspel för barnen. En 
del av habiliteringens träning består av 
gruppträning. Patrick berättar om en 
grupp unga killar som hade badträning 
som en återkommande aktivitet.

– Problemet med badtillfällena var 
att många barn ofta bara vände sig till 
sina assistenter eller föräldrar, och inte 
kommunicerade med varandra. Men 
när vi lät dem börja spela Wii med var-
andra ökade deras sociala samspel. Det 
blev mer naturligt för dem att prata med 
varandra, man tävlade, lärde sig peppa 
varandra och fick en roligare kontakt. 
Det i sin tur gjorde att de blev mer soci-
ala under badträningen, berättar Patrick 
Com pagnon.

Lättare få kontakt
Möjligheten att använda tv-spel hos ha-
biliteringen har också gjort det lättare 
för personalen att få kontakt med bar-
nen och motivera dem. En tolvårig kille 
var negativ och ville inte ägna sig åt tra-
ditionell träning.

– Jag kämpade med honom väldigt 
mycket, men det gick inte. Men så fort 
han fick börja spela ”Wii Fit” gjorde vi 

Tips: Placera 
kontrollen på en boll

För den som har svårt att hålla 

koll på sina rörelser kan det bli 

svårt att spela till exempel labyrinten 

i Wii. För att flytta kulan måste man 

snurra på handen, vilket kan bli 

problematiskt. Tips på lösning: Sätt 

fast kontrollen på en fotboll och ställ 

den på ett bord. Sedan kan barnet 

röra på fotbollen och styra på 

det sättet. 

Barnen på barn- och 
ungdomshabiliteringen i 
Eslöv får spela Nintendo 
Wii som en del av sin 
habilitering. 

B
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eamet leds av Anette 
Eriksson.

– För våra unga ser jag 
bara fördelar med upp-
delningen i team. Man 
får en tryggare kontakt 

med en och samma konsulent och tekni-
ker och kan få hjälp med flera hjälpmedel 
på en och samma gång, säger hon.

Hon blev rekryterad till posten när 
teamuppdelningen drog igång i mars 
2008. Man jobbar på samma sätt i hela 
Västra Götaland. Även på de andra hjälp-
medelscentralerna i Uddevalla, Sköv de 
och Mölndal finns speciella barnteam.

– Skillnaden hos oss är att vårt team 
också innefattar konsulent och tekniker 
för kommunikations- och kognitiva 
hjälpmedel, säger Anette Eriksson.

Bara fördelar
Anledningen till att man valt att slå ihop 
teamen för barnhjälpmedel och kogniti-
va  hjälpmedel är att man är så pass små 
och har lagom många brukare. Att arbeta 
extra mycket med kommunikations- och 
kognitiva hjälpmedel i ett barnhjälp-
medelsteam har visat sig bara innebära 
fördelar för barnen.

– Nu sitter vi i samma rum och jag och 
min kollega har fått större medvetenhet 
om vilka hjälpmedel vi provar ut för sam-
ma barn. Nu kan vi lättare kombinera till 
exempel en rullstol med kognitiva hjälp-
medel. Behöver ett barn en huvudmus, ser 
vi till att rullstolen jag provar ut passar för 
att få rätt vinkel med nacken, berättar 
Carina Krantz, hjälpmedelskonsulent för 
barn- och ungdomshjälpmedel.

Lär av varandra
Hon och kollegan Karola Lindstedt Jo-
hans son arbetar nära varandra och lär sig 
samtidigt mycket om varandras områ-
den, vilket varit en stor fördel.

Anette Eriksson menar att det är nöd-
vändigt för konsulenter och tekniker att 
specialisera sig på olika områden.

– Vi har olika team för till exempel el-
rullstolar, manuella hjälpmedel och säng 
och lyft. Innan teamuppdelningen kom 
till arbetade konsulenterna med sina spe-
cialområden också, men nu finns en tyd-
lig teamuppdelning som gör det enklare 
både för konsulenter och brukare. An-
ledningen till att vi lagt alla hjälpmedel 
till barn i ett team är att barnhjälpmedel 
är en egen produktgrupp, säger Anette 
Eriksson.

För barn och unga ser hjälpmedlen an-
norlunda ut och måste anpassas på andra 
sätt än för vuxna. Därför är det viktigt att 
ha kunniga specialister inom området.

– Vi blir proffs på barnhjälpmedel, 
men har nu även lärt oss mycket om 
hjälpmedel till vuxna. Tidigare fick barn 
hoppa mellan hjälpmedelskonsulenter 
för vuxna och barn, eftersom en ungdom 
som behövde en rullstol med större sitt-
bredd än 35 cm fick vända sig till vuxen-
avdelningen. Idag ligger alla storlekar för 
barn och ungdomar hos oss, berättar 
Carina Krantz.

Är mycket positiv
Hon är väldigt positiv till förändringen 
och hoppas att familjer och barn själva har 
märkt att utvecklingen går åt rätt håll.

– Som konsulent som träffar barnen 
känner man sig aldrig riktigt nöjd, man 
kan alltid bli bättre. En önskan jag har är 
att vi ska utveckla vårt utprovningsrum 
som är litet och fullproppat med hjälp-
medel. För barn kan det bli för mycket 
prylar och röra till det för dem när de 
kommer hit och provar, säger Carina 
Krantz.+

Nedslag Borås: Här finns ett
team som är proffs på barnRoliga spel bästa träningen

snabba och fina framsteg. Träningen blev 
kul, säger Patrick Compagnon.

På habiliteringen arbetar man med 
att sätta upp mål. Tanken är att målen 
alltid ska sättas tillsammans med både 
föräldrar och barn. Problemet har varit 
att sjukgymnasten diskuterat målen 
med föräldrarna och att barnen varken 
varit intresserade eller lyckats förstå och 
hänga med.

Lägger upp sin träning
– Men nu har många även blivit engage-
rade i att själva lägga upp sin träning. 
Dessutom förstår de ofta hur vissa spel-
moment tränar olika delar av kroppen, 
säger Patrick Compagnon. 

– Att få med barnen i målsättningen är 
fantastiskt och gör träningen ännu bätt-
re. Det är viktigt att inte barnen känner 
att de måste göra vissa saker bara för att 
mamma och pappa vill det, säger Patrick 
Compagnon. +

– Vi ville använda oss av ett spel som alla 
ungdomar spelar och gillar och se om 
det kunde ge effekt, säger Gregory 
Jakobsson. 
Foto: Istockphoto

Fler anpassningar
Trots alla fördelar med spelma-
skinen Nintendo Wii är det inte 
möjligt att använda för alla 
barn. Många fler specialanpass-
ningar skulle behövas.

– Men vi har lite planer på att 
utveckla saker vi ser behövs, 
berättar Anders Petersson, 
Region Skåne.

På Föreningen Furuboda i 
Åhus har man gjort många 
spelanpassningar och arbetar 
med att sprida kunskapen om 
att alla kan spela, oavsett 
förutsättningar.

– Det är ju dem vi har 
inspirerats av, men vi vill att 
vem som helst ska kunna köpa 
spelet i handeln och använda 
det. Det var därför vi valde 
Nintendo Wii, det skulle vara ett 
spel som alla ungdomar gillar 
att spela, berättar Anders 
Petersson. +

I Borås arbetar hjälp-
medelscentralen i olika 
team. Ett av dessa 
är barn- och ungdoms-
teamet, som är specia-
liserat på hjälpmedel 
för barn och unga.

T
Anette Eriksson.

Fakta Borås-modellen
Grundtanke: Specialiserade team som 
blir proffs på sitt område, bland annat 
barnhjälpmedel.
Var: I hela Västra Götaland
Startade: Mars 2008
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nligt Inger Rålenius på 
Dys lexi förbundet finns 
det en mängd bra hjälp
medel. Det är svårt att få 
tillgång till dem i skolan, 
men inte omöjligt.

– På många skolor får man det stöd 
och de hjälpmedel man behöver, men 
det är en väldigt liten del jämfört med 
de barn som får kämpa flera år för rätt 
stöd eller kanske aldrig får det. Det finns 
en stor okunskap bland lärare och 
många tror att det blir fusk för eleverna 
om de får till exempel rättstavningspro
gram, säger Inger Rålenius.

Hon jämför hjälpmedelstillgången för 
barn med dyslexi med barn med synska
dor.

– Det är ingen som tycker det är fusk 
att barn med synskador använder glas
ögon för att läsa, säger Inger Rålenius.

Trots kunskapen som finns idag är det 
många barn som får sina diagnoser allde
les för sent. På universiteten har man 
kommit långt med hjälpmedel, men i 
grundskolan finns stora brister.

– Barnen tror att det är de själva som 
det är fel på. Men om de får en utredning 
och hjälp är det som att gå från svart till 
vitt. Och det är viktigt att utredningen 
kommer tidigt, säger Inger Rålenius.

Resurser i årskurs två
Hon menar att man bör sätta in resurser 
redan i årskurs två eller tre för att före
bygga att eleverna tröttnar och känner sig 

dumma. Om hjälpmedel kommer senare 
har ungdomarna redan hunnit känna sig 
”korkade” och vill inte sticka ut ännu 
mer med ett hjälpmedel.

– Har man inte vant sig vid det finns 
risken att man tycker det är pinsamt att 
börja med ett hjälpmedel, säger Inger 
Rålenius.

Men allt är inte nattsvart. Hon är glad 
för att flera landsting nu äntligen börjat 
förskriva personliga hjälpmedel till barn 
och vuxna med dyslexi. Tidigare har bara 
kommuner skrivit ut hjälpmedel via sko
lan.

– I bland annat Stockholm, Dalarna 
och Skåne har man börjat förskriva det 
på hjälpmedelscentralerna, berättar In
ger Rålenius.

Positiv till Skoldatateken
Hon är också väldigt positiv till Skol da
tateken som växt upp runt i landet. Enligt 
henne har de varit en murbräcka på 
många skolor och informerat lärare om 
behoven som finns och hur man kan 
hjälpa till med hjälpmedel.

– Skoldatateken har gjort något fan
tastiskt, de har lyckats vända den negati
va trend som vi inom Dyslexiförbundet 
har sett, säger Inger Rålenius. +

”I skolan tror många  
att hjälpmedel är fusk”

Inger Rålenius gläds åt att en del hjälpmedelscentraler har börjat förskriva hjälpmedel för barn med dyslexi.

”Det finns en stor okunskap bland lärare och 

många tror att det blir fusk för eleverna 

om de får till exempel rättstavningsprogram.”

Barn med dyslexi får inte den hjälp de behöver och 
känner sig ofta dumma och blir ledsna. Men allt är 
inte nattsvart. 

E

Tips på hjälpmedel 
Programmen Stava Rex 
och Spell Right

- Talsyntes
- WordRead Plus och Vital

Mer tips och läsning finns på 
Dyslexi förbundets hemsida: 
www.fmls.nu

9-11 september 2009 

Anhörigas Riksförbund, BraVå, DHR, Förbundet SverigesArbetsterapeuter, Föräldrakraft, Hjälpmedelsinstitutet, Karolinska Institutet, Kommunal,

Legitimerade Sjukgymnasters Riksförbund, PRO, RTP-S, Rekryteringsgruppen, SPF, Vårdförbundet, Vårdföretagarna och YLab

Ett Bra
(och aktivt) Liv

Alla har rätt till

Välkommen till Ett Bra Liv – den aktiva och
engagerande mässan med allt som berör hjälpmedel,
hälsa, träningsalternativ, kost och fritid för personer
med funktionsnedsättning och äldre. 
Här kan ni besöka våra olika aktivitetstorg och delta
och lyssna på intressanta seminarier. Fri entré!
Rullstolsflipper? Du och din rullstol är flipper-
kulan i Rekryteringsgruppens stora flipperspel.
Följ en idealbana och vinn fina priser.
Det är bara en av alla kostnadsfria aktiviteter du kan
delta i på Ett Bra Liv.
Upplev Föräldrakraftscenen – en händelserik
plats för familjer och dig som arbetar med barn och
ungdomar
Lyssna på Mikael Andersson. Armlös, benlös men
inte hopplös. Hur klarar man ett vanligt liv med
familj och arbete när man utrustats med bara korta
stumpar i stället för armar och ben?

Funkisbyråns modeller presenteras på catwalken.
Lär dig allt om att åka säkert med bilanpassningar
av Aleksandar Milatovic från Vägverket
Inspireras av Tommy Mäkelä och hur han med
svår damp och Aspergers syndrom kämpat sig fram
till en fungerande tillvaro med jobb och familj.
Se på ”Musikstjärnorna” varje dag klockan 15.00
där alla barn och unga är välkomna att uppträda och
sjunga sin favoritlåt. Massor av andra program-
punkter tillkommer hela 
tiden så uppdatera dig
på www.ettbraliv.com
Allt är gratis.

Hjärtligt välkommen 
till en aktiv och 
engagerande mässa!
www.ettbraliv.com
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9-11 september 2009 

Anhörigas Riksförbund, BraVå, DHR, Förbundet SverigesArbetsterapeuter, Föräldrakraft, Hjälpmedelsinstitutet, Karolinska Institutet, Kommunal,

Legitimerade Sjukgymnasters Riksförbund, PRO, RTP-S, Rekryteringsgruppen, SPF, Vårdförbundet, Vårdföretagarna och YLab

Ett Bra
(och aktivt) Liv

Alla har rätt till

Välkommen till Ett Bra Liv – den aktiva och
engagerande mässan med allt som berör hjälpmedel,
hälsa, träningsalternativ, kost och fritid för personer
med funktionsnedsättning och äldre. 
Här kan ni besöka våra olika aktivitetstorg och delta
och lyssna på intressanta seminarier. Fri entré!
Rullstolsflipper? Du och din rullstol är flipper-
kulan i Rekryteringsgruppens stora flipperspel.
Följ en idealbana och vinn fina priser.
Det är bara en av alla kostnadsfria aktiviteter du kan
delta i på Ett Bra Liv.
Upplev Föräldrakraftscenen – en händelserik
plats för familjer och dig som arbetar med barn och
ungdomar
Lyssna på Mikael Andersson. Armlös, benlös men
inte hopplös. Hur klarar man ett vanligt liv med
familj och arbete när man utrustats med bara korta
stumpar i stället för armar och ben?

Funkisbyråns modeller presenteras på catwalken.
Lär dig allt om att åka säkert med bilanpassningar
av Aleksandar Milatovic från Vägverket
Inspireras av Tommy Mäkelä och hur han med
svår damp och Aspergers syndrom kämpat sig fram
till en fungerande tillvaro med jobb och familj.
Se på ”Musikstjärnorna” varje dag klockan 15.00
där alla barn och unga är välkomna att uppträda och
sjunga sin favoritlåt. Massor av andra program-
punkter tillkommer hela 
tiden så uppdatera dig
på www.ettbraliv.com
Allt är gratis.

Hjärtligt välkommen 
till en aktiv och 
engagerande mässa!
www.ettbraliv.com
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Så hittar du rätt i  
hjälpmedelsvärlden

Landstingen

Butiker och varuhus

Brukarnas inflytande ska bli större. Föräldrar och brukare med egna idéer och tankar 

ställer större krav på att få bra information om hjälpmedel och vad man kan ha rätt till. 

Men informationen är skral.

Visst lever vi i en modern värld och brukare kan agera som en helt vanlig konsument 

och ”googla” information om produkter och leverantörer på nätet. Men ofta krävs det 

något mer. Det räcker inte för en brukare att ha tillgång till leverantörernas egen produkt-

information. Man behöver veta vad som är bäst och inte minst – vad som finns.

När leverantörer ännu inte är redo att själva gå ut och informera brukare och när 

förskrivare inte alltid har den bästa kollen hamnar många i en sits där man själv får ta 

ansvar för att hitta information. Och har man möjlighet att söka själv finns en hel del 

bra och adekvat information på nätet. Det gäller att söka i många olika kanaler och 

själv skaffa sig en uppfattning.

Här hittar du de stora kunskapssamlingarna.

Databaserna och mässorna i din tjänst

1

>>> Enklaste sättet att hitta landstingets 
information är att ”googla” på ”hjälpmedel” (och 
namnet på ditt landsting). Då hittar sökmotorn 
oftast fram till rätt sida. Läs mer på nästa uppslag.

2
>>> Vissa landsting har information 
på sin webb om butiker som säljer 
hjälpmedel. Annars kan du själv 
”googla” på butiker.  
Läs mer på nästa uppslag.
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Hjälpmedelstorget

Webb-HIDA

Mässor

Halmstadsföretaget Comfort Audio är en av de större leveran-

törerna av hörselprodukter för svenska skolelever. ”Vi ser en 

kontinuerligt ökad efterfråga av våra produkter såväl i Sverige 

som på våra exportmarknader,” säger marknadschef Peter 

Edberg. Fyra år i rad har företaget utsetts till ett snabbväxande 

Gasellföretag av Dagens Industri.

HINFO.se

3
>>> Hos Hinfo kan du 
hitta information om 
leverantörer och deras 
produkter. Här finns 
även information och 
mässor och viss möjlig-
het att jämföra produk-
ter.  Du hittar dit på 
www.hinfo.se
Läs mer på nästa 
uppslag.

4

>>> På de flesta mässor finns flera 
förbund och organisationer med 
och du kan även få tips på aktivite-
ter och andra saker som kan göra 
vardagen roligare och enklare. Läs 
mer på nästa uppslag.

5
>>> Webb-HIDA är den mest 
kompletta hjälpmedelsdataba-
sen i Sverige. Du hittar sidan på: 
http://80.80.24.87/index.asp. 
Läs mer på nästa uppslag.

6 >>> På webbsajten www.
hjalpmedelstorget.se finns 
olika portaler som informerar 
om hjälpmedel, anpassningar 
och hur man tillämpar dem. 
Läs mer på nästa uppslag.
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    AQUA
produkter AB

Specialprodukter till Träning, 
Lek och Rehabilitering

telefon 0173-702 00 
www.aquaprodukter.se
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Landstingen
Landstingen får till viss del själva 
lägga upp sina riktlinjer för hjälp-
medel i Sverige och därför är det 

ofta bäst att först kolla upp den informa-
tion som finns på landstingets hemsida.

En snabbkoll på de olika landstings-
sajterna visar att det är stora skillnader 
mellan hur mycket information som vi-
sas. Flera sidor har guider med riktlinjer, 
ansvarsområden och information för 
den oinsatte. Andra landsting har knapp-
händig information om hjälpmedel och 
hänvisar främst till kontaktpersoner på 
hjälpmedelscentralerna.

På vissa sidor finns egen information 
om bra butiker och nätbutiker där man 
kan köpa hjälpmedel som inte förskrivs 
av landsting eller kommun. 

På bland annat Norr bottens informa-
tionsida finns även en utförlig beskriv-
ning av vad som finns i sortimentet, helt 
öppet för brukarna.

Hur hittar jag informationen?
Det snabbaste och enklaste sättet att 

hitta landstingets information är att 
snabbsöka på internet via Google på 
”hjälpmedel” (och namnet på ditt lands-
ting). Då hittar sökmotorn oftast fram 
till rätt sida.

Du kan även gå via landstingens start-
sidor och själv klicka dig vidare. 
Alternativt surfa in på www.hinfo.se och 
klicka dig vidare till ”Hur får jag hjälp-
medel”. Där finns direktlänkar till vissa 
av landstingens informationssidor.

Butiker och varuhus

Ett intressant exempel på varuhus 
för hjälpmedel finns i Lomma i Skåne 
hos företaget Hjälp medelsteknik Syd.

– Jag är övertygad om att vi inom någ-
ra år har valfrihet på de flesta hjälpmedel. 
Tren den går bara mot ett  håll, mot ökad 
valfrihet, säger Annette Persson-Hall, 

marknadsansvarig på Hjälpmedelsteknik 
Syd.

Varuhuset har blommat upp sedan 
starten och tagit emot flera brukare från 
Kro no berg, där man senaste åren har haft 
”Fritt val” på försök. Än så länge finns in-
te så många butiker och varuhus där man 
själv kan känna och klämma på hjälpme-
del och Hjälpmedelsteknik Syd ligger 
därför i täten.

Men det finns mindre butiker runt om 
i Sverige och om utvecklingen fortsätter i 
samma riktning kom mer det krävas att 
det finns fler butiker, så att alla brukare 
har möjlighet att hitta hjälpmedel i sin 
närmiljö.

Hur hittar jag information?
Vissa landsting har information på sin 

webb om butiker som säljer hjälpmedel.
”Googla” själv på butiker och nätbu-

tiker.
Ta reda på vilka produkter du är in-

tresserad av och vilka leverantörer som 
producerar dem. Kontakta leverantören 
själv, som kan tipsa om bra återförsäljare 
eller hjälpa dig med information.

Läs mer om Hjälpmedelsteknik Syd 
på Föräldrakrafts webb: www.foraldra-
kraft.se/hjalpmedel/rusning-i-varuhu-
set-som-ar-flera-ar-fore-sin-tid.html

HINFO.se
www.hinfo.se

Vem driver: Samarbetsprojekt mellan 

Hjälpmedelsinstitutet, leverantörer och 
hjälpmedelsverksamheter

Hinfo är en databas som täcker in 150 le-
verantörer och cirka 130 000 produkter, 
men hela databasen är inte öppen för all-
mänheten och som privatperson når 
man bara knappt 10 500 produkter från 
68 företag.

– Databasen startade 2004 och vi öpp-
nade den publika Hinfo i oktober 2008. 
De leverantörer som medverkar får själva 
välja om de vill lämna ut sin information 
publikt eller bara vända sig till professio-
nen, säger Ulla Britt Blomquist, projekt-
ledare på Hjälp medelsinstitutet.

Vad använder jag Hinfo till?
I Hinfo kan du hitta information om 

leverantörer och deras produkter. I dagslä-
get finns även information om mässor och 
möjligheten att jämföra produkter. Dock 
finns väldigt skral info i publika Hinfo än-
nu och jämförelsemöjligheten är inte fär-
digutvecklad. Databasen kan dock kom-
ma att bli väldigt användbar om fler före-
tag går ut publikt och är aktiva genom att 
fylla i information om sina produkter.

Hinfo samlar också landstingens in-
formation kring vilka regler som gäller 
när man behöver hjälpmedel.

Hur använder jag Hinfo?
Det bästa sättet att söka efter hjälpme-

del är att klicka sig vidare till "Hitta hjälp-
medel". På första sidan finnns en fritext-
funktion, men den är inte särskilt smidig 
att använda.

Via "Hitta hjälpmedel" kan du välja 
användningsområden som till exempel 

1

2

3

”Webb-HIDA är den mest kompletta 

hjälp medelsdatabasen i Sverige. Den är 

dessutom helt öppen för privatpersoner.”

Teckenkommunikation 
GRUNDORDBOK 
Innehåller nu 1 460 uppslagsord!
Pris: 275:- + moms

Nytt:  TAKK-bildbank Nytt:  TAKK-bildbank 
-uppdatera från hemsidan -uppdatera från hemsidan 
På gång:  Nya Habbalo På gång:  Nya Habbalo 
som pdf på CD-ROMsom pdf på CD-ROM

tion 

!

Barbro Magnusson, leg logoped 
St. Vanstadsv. 584 Solhäll, 275 70 Lövestad St. Vanstadsv. 584 Solhäll, 275 70 Lövestad 
Tel/fax 04Tel/fax 04T 17-511 575, www.bam-sprakttktk eknik.se

Teckenkommunikation
GRUNDORDBOK

- med illustrationer

teckna, visa 
tecken
sprethänderna,framåtriktade och vända mot varan-dra, framåtriktade växelvisa cirkel-rörelser

kommunicera,kommunikationS-händerna, uppåt-riktade och vändamot varandra, förs växelvis fram och tillbaka framför munnen

Barbro Magnusson
leg. logoped

2008

Ny upplaga 2008!
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"Be hand ling", "Fritid" och "Läsa, skriva 
och räkna" och utifrån dem ta dig vidare 
till hjälpmedel som kan vara passande för 
ditt barns behov.

På flera ställen ska du även kunna krys-
sa i boxar och sedan trycka på "Jämför" 
längst ner på sidan. Målsättnıngen är att 
du då ska få bra information om skillna-
der på liknande produkter.

Under rubriken "Hur får jag hjälpme-
del" hittar du samlingen med informa-
tion från Sveriges landsting.

Mässor
Mässor kan vara det bästa tillfället 
att ta reda på vilka hjälpmedel som 

finns och vilka leverantörer som erbjuder 
dem. Här samlas hela Sveriges utbud av 
hjälpmedel och brukare och anhöriga få 
direktkontakt med kunniga medarbetare 
från leverantörerna.

Mässor har även den fantastiska 
möjligheten att hjälpa dig som förälder 
eller brukare att upptäcka hjälpmedel 
du inte visste fanns. På så sätt kan du 
utbilda dig själv och sedan vända dig till 
din förskrivare med information och 
krav på hjälpmedel du inte tidigare bli-
vit erbjuden.

Men det är inte bara produkter som 
marknadsförs, på de flesta mässor finns 
flera förbund och organisationer med 
och du kan även få tips på fritidsaktivite-
ter och andra saker som kan göra varda-
gen roligare och enklare.

Viktigaste mässorna i höst:
Ett bra liv, 9–11 september på Stock-

holms mässan i Älvsjö, Stockholm
Hjälpmedel Öresund, 31 september–1 

oktober, Europaporten kongresscenter 
(Stadionmässan), Malmö

ID-dagarna, 7–9 oktober, Factory 
Nacka Strand, Stockholm.

Webb-HIDA
http://80.80.24.87/index.
asp

Vem driver: Hjälpmedelsinstitutet.

Webb-HIDA är den mest kompletta 
hjälp medelsdatabasen i Sverige. Den är 
dessutom helt öppen för privatpersoner 
och en hel del av produkterna på sidan är 
kvalitetsmärkta av Hjälpmedelsinstitutet.

Nackdelen är att Webb-HIDA lång-
samt fasas ut och inte längre uppdateras 
med information om de senaste hjälp-
medlen.

Vad använder jag Webb-HIDA till?
Här kan du söka efter de flesta hjälp-

medel som finns på den svenska markna-
den. Men för att kunna hitta rätt måste 
du själv ha ett hum om vad du söker efter.

Hur använder jag Webb-HIDA?
Det finns två sätt att söka efter hjälp-

medel. Antingen söker du på sökord eller 
så bläddrar du igenom utbudet områdes-
vis. När du når förstasidan kan du själv 
välja om du vill söka på ”sökord”, ”pro-
duktnamn” eller ”leverantör”. Du kan 
även välja om du vill söka specifikt på 
barn eller en viss funktionsnedsättning.

Hjälpmedelstorget
hjalpmedelstorget.se
Vem driver: 

Hjälpmedelsinstitutet i samarbete 
med bland annat Hinfo, 
Försäkringskassan och 
Arbetsförmedlingen.

Ambitionen med Hjälpmedels torget är 
att det ska bli Sveriges bästa samlings-
plats för information om hjälpmedel, an-
passningar och bra lösningar. Det berät-
tar Anders Larsson, ansvarig för 
Hjälpmedelstorget.

– Marknaden håller på att bli mer öp-
pen och idag kan man som vilken konsu-

ment som helst använda sig av Google för 
att hitta leverantörers egen information 
via nätet. Men vi erbjuder en oberoende 
kvalitetssäkring av hjälpmedel och lös-
ningar. Hjälpmedels torget kan även tipsa 
brukaren om vilka sorts hjälpmedel som 
kan vara bra, säger Anders Larsson.

En samlingsplats
Till skillnad från Hinfo och gamla webb-
Hida är Hjälpmedelstorget en samlings-
punkt där olika portaler samlar informa-
tion kring olika ämnen. Me nin gen är att 
hålla sidan kontinuerligt uppdaterad och 
ambitionerna är höga.

– Vi vill utveckla Hjälpmedelstorget 
och tänker förändra sidan grafiskt för att 
göra den ännu mer tillgänglig. I framti-
den hoppas vi även kunna utveckla me-
toder för att vi ska vara självgående fi-
nansiellt, säger Ander Larsson.

Vad använder jag Hjälpmedels-
torget till?

Hos Hjälpmedelstorget finns olika 
portaler som informerar om hjälpmedel, 
anpassningar och hur man tillämpar 
dem. Idag finns portalerna "Smarta ting", 
"Lekplatsen", "Hjälpmedel i arbetet", 
"Fritiden", "Inkontinens" och "Kognition". 
I slutet av augusti lanserar man två nya 
portaler "Bostad" och "Assistanshundar". 
Hjälp medelstorget och dess portaler är in-
te bundna till diagnoser, utan till en bru-
kares behov.

Mål att bli en community
Sidan erbjuder även forum och har som 
mål att i framtiden bli en community för 
brukare, anhöriga och personal.

Via huvudsidan klickar du dig vidare 
till den portal och det område du är in-
tresserad av. 

I varje portal finns möjligheten att 
välja "Sök hjälpmedel" eller till exempel 
"Sök lekredskap".

Men portalerna erbjuder även infor-
mation om hur man anpassar och har fo-
rum där man kan diskutera. +

4

5

6

Tel: 013-71270           www.hargdata.se 












0371-39 01 00 | www.eurovema.se 

700abc

Sitt rätt och 
rulla lätt inför 
skolstarten!
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evin Bräutigam är en 
glad och busig kille på 
fem år. När han föddes 
visste inte mamma 
Caroline Bräutigam att 
han skulle komma att di

agnostiseras med en muskelsjukdom. 
Inte heller visste hon vilket proffs hon 
skulle bli på hjälpmedel eller att hon 
skulle separera med Kevins pappa.

– För mig är Kevin det barn som är all
ra mest rätt i världen och han är det fi
naste jag vet, berättar Caroline.

En separation kan vara smärtsam, 
men den mellan Caroline Bräutigam och 
Kim Blidkvist gick förvånansvärt bra, en
ligt Caroline. Idag lever de separat och 
Kevin bor hos mamma och pappa varan
nan vecka.

– Och av flera stora hjälpmedel har vi 
fått tre likadana. Ett hemma hos mig, ett 
hos Kevins pappa och ett på förskolan, 
berättar Caroline.

Fick hjälpmedel
Ett drygt år efter det att Kevin föddes flyt
tade föräldrarna isär. I början gick Caro
line hemma med Kevin och så fort Kim 
skaffat sig en egen lägenhet fick han utan 
större problem de större hjälpmedel som 
Kevin behövde även hemma hos honom.

– Elrullstolen och transportrullstolen 
har han en av varje av. Sedan har han 
stårullstol, arbetsstol och toalettstol både 
hos mig, Kim och på förskolan. Dessutom 
har jag och Kim dubbelt upp av duschstol 
och den datautrustning som Kevin behö
ver, berättar Caroline.

Hon menar att de har hittat bra lös
ningar.

– Från början bytte vi dag på söndagar, 
men det kunde lätt leda till irritation och 
problem eftersom vi inte alltid tyckte lika 
om vilka hjälpmedel som behövdes, säger 
Caroline.

Nu byter de istället på måndagar, efter 
förskolan. Då kan de själva bestämma vil
ka hjälpmedel som ska med hem och det 
blir mycket enklare att planera helgerna.

– Vi har lärt oss att kommunicera 
kring Kevin även om vi inte är tillsam
mans. Våra veckobyten har blivit enklare, 
men man drar sig ju för att bara byta nå
gon dag, som andra föräldrar kan göra. 
Vi får hålla ganska hårt på veckorna. Men 
jag tror att vi lyckats separera och fortfa
rande få Kevin att känna sig trygg, säger 
Caroline.

Missar att berätta
Risken är ändå stor att man missar att be
rätta allt för varandra. Eftersom Kevin 
ofta besöker habiliteringen är det lätt 
hänt att Caroline eller Kim glömmer bort 
saker som sagts och hänt på det senaste 
mötet.

– Nu har jag till exempel glömt bort 
att berätta att Kevin fått en andnings
mask, vilket jag ju borde ha hunnit berät
ta, säger Caroline.

Kevin har muskelsjukdomen SMA, 
Spinal muskelatrofi. När han föddes upp
täcktes inget, utan det var cirka tre måna
der senare som Caroline började märka 
att han inte rörde sig som andra barn.

Rörde sig inte likadant
– Han rörde sig inte som andra men i öv
rigt betedde han sig som min kompis 
barn. Hos barnavårdscentralen fick jag 
inget gehör. Tiden gick och när han var 
åtta månader kunde han fortfarande inte 
sitta. Min kompis klagade över att hennes 
barn hela tiden sparkade av sig strum
porna och jag tänkte ”vilka bra strumpor 
jag har skaffat, vi har ju aldrig de proble
men”. Men efteråt har jag ju förstått att 
det var för att Kevin inte sparkade som 
andra barn, berättar Caroline.

När han var nio månader gammal och 
fortfarande inte kunde sitta fick Caroline 
och Kim äntligen uppmärksamhet. Kevin 
fick en tid hos en neurolog och fick näs
tan direkt diagnosen SMA.

– Diagnosen var en förklaring på var
för Kevin inte rört sig som andra barn 
och inte följt alla kurvor och test. För oss 
betydde diagnosen inte att det var något 
fel på Kevin, utan den gav oss en lösning, 
med en diagnos får man kontakt med 
sjukvård och habilitering och livet kan 
börja förenklas, säger Caroline.

Lovade hjälpmedel
Läkarna lovade paret att Kevin skulle få 
ståskal, elrullstol och så vidare. Men för 

Skilda föräldrar, 
dubbla behov
”Av flera hjälpmedel har vi fått tre likadana.  
Ett hos mig, ett hos Kevins pappa och ett på  
förskolan”, säger mamma Caroline.

Kevin och mamma Caroline.

Carolines och Kevins sajt
Vill du läsa mer och ta del av Carolines 
tips på nätet? Då ska du surfa in på:
http://kevin.bakel.se
Där finns dagbok från Kevins liv, tips 
om hjälpmedel och mängder av fina 
bilder.

K
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Caroline var alla begrepp nya och hon 
hade ingen aning om vad vårdpersonalen 
pratade om. Så hon vände sig till nätet.

– Jag gick hem och googlade. Det här 
var för flera år sedan och internet såg så 
annorlunda ut då. Det fanns mindre in-
formation och bloggar var i princip obe-
fintliga. 

– Det enda jag hittade var hemsidor 
med döda barn, barn som hade dött på 
grund av sjukdomen. Jag letade efter in-
formation, men hittade bara en massa 
sorgliga dikter med sorgsen musik, berät-
tar Caroline.

Det var då hon bestämde sig för att 
starta en egen hemsida, med en positiv 
inställning och vettig information för an-
dra föräldrar.

– Min son är det allra mest rätta i 
världen för mig. Han har en vilja, en 

hjärna och en fantasi mer kompetent än 
många andra. Jag hade redan en webbsi-
da och bestämde mig för att den skulle 
handla om Kevin, säger Caroline.

Det var viktigt för henne att använda 
webbsidan för att skriva dagbok och läg-
ga upp bilder på Kevin, så att släkten och 
främst hennes föräldrar, som bor i 
England, kunde följa Kevins framsteg.

– Dessutom ville jag visa för andra för-
äldrar att man kan må bra och ha en 
fungerande vardag med rätt hjälpmedel, 
säger Caroline.

Glad och aktiv
För Kevins del har livet fungerat bra. Han 
är en glad och aktiv pojke, med mycket 
fantasi. Han måste ibland avstå från saker 
han inte klarar av, men känner ingen 
större sorg i nuläget.

Då hittade Caroline bara webbsidor med 
döda barn – nu lever och frodas familjeli-
vet och Kevin är pigg och aktiv. >
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Hjälpmedel har överlag väldigt tråkig de
sign som inte passar barn i alla åldrar, 
menar Caroline. Hon har flera exempel 
på hur hon själv fixat och trixat för att 
hjälpmedlen ska passa Kevin bättre.

På sin elrullstol har Kevin ett band 
som ska hjälpa till att hålla hans huvud 
på plats.

Ljusblått med ankor
– Bandet vi fick var ljusblått med gula 

fluffiga ankor på. Vilken femårig pojke 
vill visa sig med ett band med gula ankor 
på? Dessutom var det inte funktionellt. 
Det skulle sitta mitt på pannan, men det 
åkte alltid av. Antingen åkte det av huvu
det, eller så ramlade det ner framför ögo
nen på Kevin. En femåring som får ett 

band framför ögonen slutar inte köra sin 
elrullstol, så det var ju farligt för honom 
också, berättar Caroline.

Istället valde Caroline ut en snygg keps 
till Kevin och satte fast knappar på sidor
na om den. För att hålla kepsen på plats 
köpte hon ett resårband med hål för 
knappar som hon fäste på sidorna om 
huvudstödet på rullstolen.

Sydde om en toppluva
För vintertid har Caroline lyckats med 
ungefär samma lösning. En kompis till 
henne hjälpte henne att sy om Kevins 
toppluva, så att insidan var uppbyggd av 
lakansväv. Lakansväven är inte elastisk, 
vilket gör att man på samma sätt kan 
knäppa fast ett resårband i luvan.

– Nu är det få som reagerar och fak
tiskt ser att Kevin sitter fast med huvudet 
i kepsen eller mössan, säger Caroline.

Caroline berättar om diverse andra 
lösningar. Mycket handlar om att hitta 
rätt konsumentprodukter som fungerar. 
Att hitta en burk med ett lock som är en
kelt att öppna, så att Kevin kan samla 
sniglar. Köpa långa partysugrör så att 
Kevin också kan använda sugrör och kö
pa extra hårda kuddar från Ikea, som går 
att bulla upp så att Kevin också kan sitta 
och mysa i soffan. +

– Han vill till exempel kunna springa 
över sandlådan på förskolan, som hans 
kompisar. Men i övrigt påtalar han väl
digt sällan något, säger Caroline och fort
sätter.

– Han är på gränsen för sittande barn. 
Inga rullstolar eller andra hjälpmedel går 
att använda i dess standardform, utan 
måste anpassas. Det gör att vi alltid får 
vänta längre på hjälpmedlen, vilket är pro
blematiskt när man har ett barn som hela 
tiden växer. För oss är det inte bara att by
ta storlek på rullstolen, säger Caroline.

När det gällde att hitta en datorlös
ning som fungerade för Kevin blev det 
däremot mycket svårare. På sin Permobil 
hade Kevin redan en minijoystick som 
han kunde styra rullstolen med. Men i 
flera omgångar fick han olika lösningar 
till datorn, trots att föräldrarna från bör
jan ville testa en joystick.

Massa olika hjälpmedel
– Han fick en massa olika hjälpmedel, 
men inget av dem passade. Han fick till 
och med en MyTobii, som ju kostar 
170 000 kronor, men den passade inte 
heller! Och hela tiden bad vi om en joy

stick, som han nu äntligen har fått och 
den fungerar jättebra, säger Caroline.

Trots att Kevin fått mycket hjälpmedel 
kan saker och ting alltid bli bättre. Precis 
som många andra föräldrar till barn med 
rörelsenedsättningar efterfrågar Caroline 
fritidshjälpmedel.

För Kevins del är problemet inte bara 
att han inte får några hjälpmedel för fri
tidsaktiviteter. Mamma Caroline menar 
att hon gärna skulle köpa ett hjälpmedel 
om det fanns något som var anpassat, el
ler kunde anpassas, efter Kevin.

Pulkor saknas
– Men idag verkar det inte finnas något. 
Under vintern blir det väldigt svårt efter
som det inte finns några pulkor för 
Kevin. På hjälpmedelscentralerna finns 
en massa duktiga människor, som skulle 
kunna hjälpa till att anpassa och bygga 
fritidshjälpmedel, men på grund av sä
kerhetsregler kan vi inte ens få hjälp med 
anpassningen. Andra barn åker rakt in i 
träd med sina pulkor, men när det kom
mer till barn med funktionsnedsättning 
ska det vara så väldigt säkert, berättar 
Caroline.

För henne är det frustrerande att bo i 
ett radhusområde och se hur Kevin inte 
kan leka som de andra barnen på lekplat
sen i området.

– Som sagt, anpassning av fritidshjälp
medel får man inte hjälp med på grund 
av säkerhetsbestämmelser. Det gör att jag 
inte ens privat kan köpa ett hjälpmedel 
som fungerar för honom. Det finns inget 
som passar för Kevin vad jag vet, säger 
Caroline. +

Kevin är en busig femåring som gillar att klä ut sig.

Fortsättning från föregående uppslag

>

Kan själv. Tråkiga hjälpmedel föder hemmafixare.

”Vilken femårig pojke vill visa sig 

med ett band med gula ankor på? Den smarta hemmagjorda lösningen med 
Kevins mössa gör att han får bra stöd för 
nacken och ser snygg ut.
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Landstingen bestämmer själva över sina 
riktlinjer vid förskrivning av hjälpmedel. 
Det gör att det ser olika ut i olika delar av 
landet när det gäller dubbelförskrivning 
av hjälpmedel.

I Västra Götaland är grundprincipen 
att man bara förskriver ett exemplar av 
en produkt. 

Men samma riktlinjer anger att detta 
inte gäller om förskrivaren bedömer att 
behovet hos brukaren gäller för mer än 
ett exemplar av hjälpmedlet.

I så fall ska förskrivaren ansöka hos 
kostnadsansvarig om att få förskriva än-
nu ett hjälpmedel. Habiliteringen är 
kost nadsansvarig.

Ska vara stora hjälpmedel
Principerna för dubbelförskrivning av 
hjälpmedel till barn med skilda föräldrar 
gäller stora hjälpmedel som inte går eller 
är extra svåra att ta med sig. Det är svårare 
att få dubbelförskrivning av hjälpmedel 
till små barn med små hjälpmedel, men 
lättare till större barn och ungdomar.

En princip är att ett gånghjälpmedel 
kan du alltid ta med dig, men när det 
handlar om stolar är det mycket enklare 
att få dubbelförskrivning. 

Hjälp medel som sängar är en själv-
klarhet att de måste dubbelförskrivas. 
Man måste dock själv ta reda på vad som 
gäller i det egna landstinget. +

Regelverket. Möjligheterna 
varierar runt om i landet.

FRISKONOMEN annons

Det kan vara avgörande för dig och ditt barn var du bor. 
Riktlinjerna för förskrivning av hjälpmedel varierar stort.

”Dubbel-
förskriv-
ning till 
barn med 
skilda 
föräldrar 
gäller 
stora 
hjälp-
medel.”

”Vår” JOBA från Panasonic simulerar hästens 
naturliga skrittrörelse med bevisad nytta för läkning 

och träning.
När man rider överförs 

hästens rörelser till leder och 
muskler. Du reagerar på den 
här hälsosamma rytmen och 
försöker hålla kroppen 
balanserad. Detta tränar 
överkroppens hållning, 

förbättrar din balans och tränar 
musklerna.
Med rörelser som följer siffran 

åtta förflyttar JOBA:n dig kontinuerligt från ditt 
balanscenter och tvingar kroppen att justera sin 
position för att återfå balansen. De 
här kompenserande rörelserna 
tvingar muskelgrupperna att 
arbeta och slappna av. 
Detta stärker mag-, rygg- 
och lårmuskler. Trycket 
minskas på bäcken och 
ryggrad.

I dag används JOBA:n 
framgångsrikt på ett antal 
rehabiliteringscenter, skolor 
såsom Riksgymnasiet i 
Göteborg, Ädelfors Folkhögskola, 
även sim- och träningsanläggningar och i privata 
hem.

Resultatet från Ädelfors är att eleverna har ökat 
bålstabiliteten, balansen och styrkan, och det bästa 
de har kul när de tränar! 

Friskonomen presenterar marknadens 
mest djupverkande nack- och axel-
massage, som rekommenderas av 

kiroprakto-
rerer och 
naprapater. 

David Lega (bilden 
t h), flerfaldig 

EM- och VM-
medaljör i 
handikapps-

simning, vill 
rekommendera alla

JOBA är japanska och 
betyder ”hästridning”

Massagefåtölj av högsta 
kvalitet från Panasonic

 

funktionshindrade tillsammans med deras 
assistenter, att använda Panasonic massa-
gefåtölj – för att göra vardagen enklare 
och för att höja livskvaliteten!

Båda dessa Panasonicprodukter är 
analyserade vid smärtklinik i Kiel. 

Se dessa analyser och övrig information 
på www.friskonomen.se

friskonomen fk 0904 halvsida_ny.indd   4 2009-08-11   19.53friskonomen fk 0904 halvsida_ny.indd   5 2009-08-11   19.54
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icolina är två år och bor 
i Ljungby tillsammans 
med mamma Isabelle 
Zaar och pappa Eywind 
den Dulk. Hon föddes 
med en sällsynt och all-

varlig hudsjukdom, Harlequin Iktyos.
Tack vare försöksverksamheten med 

fritt val av hjälpmedel fick familjen det 
viktiga skötbord som behövs för att kun-
na smörja in Nicolina var tredje timme.

Dödligheten är stor vid sjukdomen, så 
när Nicolina föddes var det en stor chock 
för föräldrarna. Idag lever två personer 
med Nicolinas diagnos i Sverige, vad för-
äldrarna vet, och att hon har överlevt sina 
två första levnadsår visar att hon är en 
tuff och positiv flicka.

Änglavakt
– Vi visste ingenting innan hon föddes. 
Men när hon föddes var hon täckt av ett 
stort skal av förtjocknad hud och hennes 

ögonlock var ut- och invända. De såg ut 
som två körsbär. Som tur var kunde en 
sjuksköterska i forskarteamet för Iktyos 
fastställa Nicolinas diagnos redan dagen 
efter födseln. Med hennes långa erfaren-
het kunde hon ge oss diagnosen direkt, 
samt sätta in den absolut livsnödvändiga 
medicineringen och skötseln med en 
gång. Nicolina hade verkligen änglavakt 
från början. Med stor försiktighet och 
noggrannhet behandlades hon på neona-
talavdelningen på Södersjukhuset i 
Stock holm. Och sakta lossnade skalet 
som hon hade och Nicolina kom fram, 
säger Isabelle Zaar.

Var tredje timme
Numera behöver föräldrarna smörja in 
Nicolinas kropp var tredje timme och ge 
henne minst ett par bad per dag. Det är 
avgörande att ha ett skötbord som funge-
rar bra för Nicolina och det faktum att 
hon växer, men även går att justera för att 

lindra ryggproblem för föräldrar och as-
sistenter.

Den dominerande delen av sjukdomen 
är att Nicolina inte har någon hud i vanlig 
bemärkelse och därför blir extremt känslig 
för all yttre påverkan. Så känslig att hon 
har tur att ha överlevt sina två första år.

– Om vi inte sköter huden kan det få 
allvarliga konsekvenser, till exempel svåra 
infektioner som i värsta fall kan leda till 
blodförgiftningar och livshotande till-
stånd. Tack och lov har vi lyckats hålla 
hennes hud fin och vi hoppas att det 
kommer hålla i sig i fortsättningen, säger 
Isabelle Zaar.

Förskrivaren höll med
Nicolinas förskrivare, Linda Sjödin, pre-
senterade de skötbord som fanns i hjälp-
medelscentralens utbud.

– Men vi såg direkt att de inte skulle 
fungera. De var 80 centimeter höga och 
alldeles för små. Dessutom hade de tyg på 
sig som inte hade fungerat med alla sal-
vor och fjäll som Nicolina avger sig. Till 
och med förskrivaren höll med om att 
skötborden inte var praktiska när de inte 
ens var justerbara, skrattar Isabelle.

Fritt val fungerade över förväntan
– Vi blev förvånade över att vi fick ett så dyrt hjälp-
medel, men väldigt glada! säger Isabelle Zaar, 
mamma till Nicolina som har en svår hudsjukdom.

N

När de hjälpmedel som erbjöds Nicolina inte passade hennes behov använde sig föräldrarna 
Isabelle Zaar och Eywind den Dulk av Fritt val.
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Hon berättar att hon och Eywind blev 
informerade om att det fanns en försöks
verksamhet som hette Fritt val, som åt
minstone skulle täcka en del av kostna
den för ett fungerande skötbord. Eywind 
gick direkt ut på nätet och letade efter 
olika skötbord.

– Så hittade vi ett fantastiskt skötbord 
som var justerbart på längd, bredd och 
höjd. 

Men det fanns en hake – priset på 
19 500 kronor. Trots detta lyckades paret 
få skötbordet betalt av hjälpmedelscen
tralen i landstinget Kronoberg. Eywind 
lyckades pruta ner priset hos företaget 
och familjen behövde inte betala någon
ting extra för hjälpmedlet som passade 
deras behov.

– Vi blev förvånade över att vi fick ett så 
dyrt hjälpmedel, men väldigt glada. Vi har 
verkligen fått mycket bra hjälp, berättar 
Isabelle som är glad för att hon bor i 
Ljungby, där man mött stor hjälpsamhet.

Svårt orka med
Men det är tungt att ta hand om Nicolina. 
Får hon inte den viktiga vården av huden 
kan hon dö och för Isabelle och Eywind 
har det svåraste varit att orka med. Trots 
mycket hjälp är de trötta hela tiden.

– Vi måste alltid följa våra rutiner. Vi 
kan liksom inte hoppa över sjukdomen 
en dag, säger Isabelle.

Men till hjälp har Nicolina fått assis
tenter under de dagar som föräldrarna 
jobbar och hon får även assistans om nät
terna, så att Isabelle och Eywind ska slip
pa gå upp var tredje timme.

– Vi är otroligt nöjda med all hjälp vi 
har fått. Visst har vi kämpat mycket för 

den, men utan stödet skulle det aldrig 
fungera, berättar Isabelle.

Hon berättar om hur Nicolinas sjuk
dom blivit familjens vardag. Trots all 
hjälp, gör föräldrarna mycket själva och 
det var först när Isabelle skulle skriva en 
påminnelse lapp till en assistent som hon 
insåg hur mycket jobb de lägger ner.

Med tillförsikt
Familjen ser ljust på framtiden. Nico
lina är en social tjej som vill bli kompis 
med alla och hon låter ingen backa från 
henne, trots att hon ser lite annorlunda 
ut.

– Vi hoppas bara att det sitter kvar, så 
att hon kan bli en tuff och självsäker tjej. 
Men man är självklart orolig över framti
den. Hur ska hon våga flytta hemifrån? 
Vem ska hjälpa henne med allt smörjan
de när hon själv inte orkar? Hur ska hon 
själv klara kampen om bostadsanpass
ning och rätt hjälpmedel? Kommer hon 
bli mobbad i skolan och kommer hon 
någonsin gifta sig? Och den värsta tan
ken, vad händer om vi skulle försvinna? 
säger Isabelle.

Tar en dag i sänder
Men, menar hon, familjen tar en dag i 
sänder. För ett tag sedan träffade de en 
36årig tjej med en liknande, men lättare 
diagnos.

– Hon var förskolelärare, gift och hade 
barn. För henne hade allt gått bra. Och 
man blev nästan tårögd när man såg hen
ne, för hon såg ut som en äldre Nicolina 
och hon var så vacker! Då fick man upp 
hoppet för Nicolinas framtid, berättar 
Isabelle. +

Förskrivare i Ljungby:
Fler butiker och mässor 
behövs för att ge chans 
att prova på hjälpmedel
Linda Sjödin är Nicolinas förskrivare och 
arbetar med Fritt valförsöket i Kro no
bergs län. För de barnfamiljer som ut
nyttjat Fritt val har produkterna hos 
hjälpmedelscentralerna inte passat bar
nens behov.

– De familjerna har varit väldigt nöjda 
med Fritt val, säger 
Linda Sjödin.

Men hon har ock
så upplevt att många 
föredrar det gamla 
systemet:

– Familjer och bru
kare har så många oli
ka kontakter att man 
inte orkar ge sig på att 
även välja hjälpmedel. 
Det är skönt att någon 
annan hjälper till,.

Hon tycker att det 
bästa vore att ha kvar 
det gamla systemet, 
men ge möjligheten 
för de som vill att själva välja.

– Ett problem är att det finns så få stäl
len som brukarna kan få besöka och kän
na på hjälpmedel. Min önskan vore att 
det fanns fler mindre mässor och butiker, 
så att alla brukare, även de som bor i 
småstäder, hade samma möjlighet att få 
titta på hjälpmedel som finns, säger 
Linda Sjödin.+

Fakta Harlequin Iktyos
+ Harlequin Iktyos är en ärftlig 
genmutation som gör att transporten 
av vissa fetter inte fungerar vilket gör 
att överhud inte kan bildas. Detta 
resulterar i att huden överproduceras 
och faller sönder utan fetter, huden 
fjällar.
+ Båda föräldrarna måste bära på 
samma genmutation. Sannolikheten 
för att ett barn med Harlequin Iktyos 
föds är 1 på 500 000.

Sjukdomen gör att Nico 
linas kropp producerar 
hud tio gånger fortare än 
normalt, vilket gör att 
huden ej kan byggas upp. 
Hudens höga omsätt
ningshastighet beror på 
att kroppen uppfattar att 
hudbarriären är ur 
funktion och fortsätter 
producera överhuden så 
fort den kan.

Nicolina behöver vatten 
och mat var tredje timme 
via knapp eftersom hon 
har ett extremt energi 
och vätskeläckage genom 
huden.
Eftersom sjukdomen 
kräver mycket skötsel har 
Nicolina fått assistans be
viljat, trots att det är 
ovanligt att assistans 
beviljas för Iktyos.

Mycket arbete med skötseln

Linda Sjödin vill 
ha kvar det 
gamla systemet 
parallellt ned 
Fritt val.

Nicolina.

”Vi måste alltid följa våra rutiner. Vi kan  
liksom inte hoppa över sjukdomen en dag.”
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rots att många efterlyser 
mer valfrihet har ganska 
få brukare använt sig av 
Fritt val under projekt-
perioden som tar slut 
vid årsskiftet. Cirka 500 

brukare i de tre försökslänen har valt ut 
sitt eget hjälpmedel när denna artikel 
skrivs.

Kronoberg har testat
I Kronobergs län, ett av försökslänen, är 
man dock väldigt positiv till Fritt val. Efter 
en trög start, på grund av juridiska och or-
ganisatoriska problem, kunde man i maj 
förra året äntligen erbjuda Fritt val av 
hjälpmedel. Efter det har utbudet breddats 
olika mycket i de tre landstingen.

– I Kronoberg har 35 brukare använt 
sig av Fritt val och av dessa är ett tiotal fa-
miljer med barn. I alla tre län har vi använt 
oss av modellen att den brukare som vill 
göra ett fritt val får en rekvisition som 

man sedan får använda för att köpa hjälp-
medlet på egen hand, säger Siv Zethraeus, 
projektledare i Kronobergs län.

Den modell som nu tagits fram ser bå-
de hon och Martina Estreen, projektleda-
re från Hjälpmedelsinstitutet, som ofull-
ständig. 

På grund av juridiska problem har 
man varit tvungen att lämna över ägar-
ansvaret på brukarna. Kanske är det inte 
något problem för mindre, enklare hjälp-
medel, men när brukaren måste äga sin 
rullstol kan det uppstå svårigheter.

Lagen behöver ändras
– I höst ska vi sätta oss ner och titta på 
hur man skulle kunna ändra lagstiftning-
en för ett mer smidigare fritt val, säger Siv 
Zethraeus.

Martina Estreen håller med.
– För de flesta brukare är inte själva 

ägandet det viktiga utan valfriheten.
 När man äger sin rullstol blir man 

även ansvarig för att hålla den med servi-
ce och i Stockholm och Kronoberg har 
man löst det genom att ge brukaren en 
rekvisition även till service. I Sörmland 
diskuteras fortfarande frågan om service. 
Som brukare måste man själv ta reda på 
var och hur man kan få service på en rull-
stol som inte finns i hjälpmedelscentra-
lernas utbud.

– Det viktigaste under den här tiden 
har varit informationsarbetet, att ändra 
attityder hos förskrivare och få dem att 
tänka i nya banor vad gäller att erbjuda 
ett fria val, säger Martina Estreen.

Hur långt rekvisitionsbeloppet räcker 
varierar mellan olika hjälpmedel.

Så fungerar valfriheten i praktiken

– Många har använt Fritt val för att välja 
mer avancerade hjälpmedel genom att 
lägga till egna pengar, säger Martina 
Estreen, projektledare på Hjälpmedels
institutet.

Försöksverksamheten har slagit väl ut – åtminstone i Kronobergs län

”I Kronoberg har 35 brukare 

använt sig av Fritt val och av dessa är ett 

tiotal familjer med barn.” 

T

Drygt 500 familjer och brukare har hittills utnyttja Fritt val. Men blir det någon valfrihet efter årsskiftet, när försöksverksamheten 
är över? Den frågan har ännu inget svar.                  Foto: Istock
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Så fungerar valfriheten i praktiken

Maria Larsson: 

Osäker framtid 
för Fritt val
Folkhälsoministern vill avvakta 
slutrapporten som kommer i 
mars 2010.

Fritt val har varit ett givande och infor-
mativt projekt, säger äldre- och folkhälso-
minister Maria Larsson till Föräldrakraft. 
Hur det blir i framtiden med valfrihet är 
dock osäkert, men säkert är att det krävs 
en lagändring för att förverkliga systemet.

– Försökslandstingen har till viss del 
hittat fungerande system under projekt-
perioden. Men en omläggning av lands-
tingens verksamhet för förskrivning av 
hjälpmedel, med inslag av fritt val för 
dem som vill, kräver förändring i lagstift-
ningen, säger Maria Larsson.

Nöjd med resultatet
Trots att inte så många personer testat 
Fritt val i försökslandstingen är minis-
tern nöjd med resultatet.

– I början av projektet krävdes omfat-
tande analyser för att få fram modeller 
för Fritt val som är juridiskt hållbara och 
som garanterar brukarens säkerhet vid 
användandet av hjälpmedel. Runt 465 
personer än så länge, till antalet tycker jag 
det är ett gott resultat på relativt kort tid, 
menar Maria Larsson.

Hennes målsättning är att människor 
med funktionsnedsättningar ska bli mer 
fria och få möjligheten att göra självstän-
diga val. Hon är nöjd med resultaten, 
men medger att det varit krångligare att 
genomföra fritt val av hjälpmedel, till 
skillnad mot till exempel fritt val av assis-
tansanordnare.

– Även för företagen kan Fritt val 
innebära en omställning från att verka 
som grossist till detaljist. Många företag 
arbetar redan idag som både grossister 
och detaljister och har därför en distribu-
tionskedja som lämpar sig för direkta 
kundkontakter, medan andra måste byg-
ga upp en sådan verksamhet. För att få 
lönsamhet i en sådan verksamhet och 
konkurrens mellan företagen kan det 
krävas en ökad volym av Fritt val, säger 
hon.

Fritt val i framtiden
Maria Larsson är alltså positiv till Fritt 
val, men om det blir fortsatt fritt val av 
hjälpmedel i hela Sverige är fortfarande 
mycket osäkert.

– De delredovisningar som Hjälp-
medels institutet lämnat till regeringen 
visar att det finns ett intresse för Fritt val. 
Men den kartläggning som Hjälp-
medelsinstitutet genomfört visar också 
att det antagligen kommer att krävas vis-
sa lagändringar. Jag vill avvakta Hjälp-
medelsinstitutets slutrapport, som ska 
vara klar mars 2010, innan vi beslutar 
hur vi går vidare, säger Maria Larsson.

Hjälpmedelsinstitutets rapport tas 
fram under höst och vinter 2009 och 
kommer bland annat bygga på undersök-
ningar av hur brukare och förskrivare 
uppfattat projektet i  respektive landsting. 
Projektledarna kommer även se över vilka 
lagändringar som krävs för att Fritt val 
skulle kunna införas i hela Sverige.

Enligt Maria Larsson är det viktigast 
att man hittar vägar att gå mot att indivi-
den får större självbestämmande. +

– Under testperioden har vi sett att 
brukare i Stockholm som väljer en annan 
hörapparat ofta  måste lägga till pengar. 
När brukare har köpt Daisy-spelare har 
rekvisitionspriset däremot räckt till och i 
vissa fall har brukaren valt en enklare 
modell av ett hjälpmedel, säger Martina 
Estreen.

Önskar mer tid
Valfriheten för brukarna är den stora för-
delen med projektet.

– Det är roligt att se att de som vill väl-
ja andra modeller har möjlighet att göra 
det. Fritt val är frivilligt och de som inte 
vill utnyttja det får sitt hjälpmedel på 
vanligt sätt. 

– Det är ju inte alla som kan eller vill 
göra ett eget val. Man gör ett val även när 
man väljer att inte nyttja Fritt val, säger 
Siv Zethraeus.

Hon önskar att försöksverksamheten 
hade fått mer tid. Då hade man haft bätt-
re möjligheter att utveckla Fritt val.

– Det tar lång tid att ändra arbetssätt. 
Ett år till hade inte varit fel, säger Siv 
Zethraeus.

Nu återstår det att se om någon form 
av Fritt val ska etablera sig i Sverige efter 
årsskiftet. +

Så här fungerar det idag:
1. Förskrivaren bedömer brukarens 
behov av hjälpmedel, till exempel en 
rullstol.
2. Brukaren och förskrivaren kom
mer överens om att ett fritt val ska 
göras.
3. Förskrivaren skriver en rekvisition 
på en rullstol. Beloppet motsvaras av 
priset på en rullstol i det ordinarie 
utbudet hos hjälpmedelscentralen.
4. Brukaren köper själv rullstolen hos 
valfri leverantör. Om rullstolen 
kostar mer än rekvisitionen anger får 
brukaren lägga till egna pengar. Om 
rullstolen kostar mindre än rekvisi
tionen fakturerar leverantören 
hjälpmedelscentralen det lägre 
beloppet.
5. Brukaren kan inte använda 
”överblivet” rekvisitionsbelopp till 
ett annat hjälpmedel.
6. Brukaren äger sitt hjälpmedel och 
ansvarar själv för service. Konsu
ment köplagen gäller.

Man kan se tendenser att valfrihet av 
hjälpmedel främst gynnar personer 
med goda ekonomiska förhållanden. 
Eftersom systemet utgår ifrån att man 
får en rekvisition för ett hjälpmedel, 
som motsvarar det belopp som det or-
dinarie hjälpmedlet i landstinget kos-
tar, är det bara personer som är bered-
da att betala extra som kan välja ett 
bättre hjälpmedel. 

Trots att det hjälpmedlet bättre pas-
sar ens behov, blir det alltså en fråga 
om pengar för den enskilde. 

Men den frågan vill folkhälsomi-
nister Maria Larsson inte gå in närma-
re på.

– Det är ingen skillnad. Om bruka-
ren själv vill kan han eller hon lägga till 
pengar för att köpa ett dyrare hjälp-
medel, säger Maria Larsson.

I den frågan kan bristerna med fritt 
val-systemet finnas. De som väljer fritt 
val av till exempel en rullstol kommer 
antagligen göra det eftersom funktio-
nerna på den rullstol som landstinget 
erbjuder inte räcker för brukarens be-
hov. 

En mer avancerad rullstol är dyrare 
och innebär att brukaren själv måste 
betala för något så självklart som rät-
tigheten till hjälpmedel som passar ens 
behov. +

Fritt val – bäst för rika? Frågan kan tydliggöra brister i systemet.
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Foto: Håkan Ivarsson

”Lägg 
inte på 
luren!
Du har 
räddat 
mitt liv.”

Mikael Andersson ger i höst ut boken ”Armlös, benlös men inte hopplös”. Foto: Håkan Ivarsson
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Ny bok

Foto: Håkan Ivarsson
Nu kan du själv få träffa Mikael 
Andersson! Den 11 september 
klockan 13.00 framträder Mikael på 
Föräldrakraftscenen på Ett Bra Liv på 

Stockholmsmässan i Älvsjö. Gratis 
entré både till mässan och till För-
äldrakraftscenen (som du hittar intill 
Föräldrakrafts mässmonter).

Jag är övertygad om att det finns 
många sätt på vilka Mikael Anderssons 
bok ”Armlös, benlös men inte hopp-
lös” kan fånga en läsares uppmärksam-
het. Bokens förord satte klorna i min. 

När jag läser den allra första 
meningen inser jag att jag den före-
ställning jag har gjort mig om innehål-
let är dåligt grundad. Som om dylika 
berättelser kunde finnas i överflöd. 
Som om närmast ofattbara levnads-
öden gick att tjata sönder. 

Framför mig ännu en människa 
med en järnvilja motsvarande den som 
skymtar hos några av de idrottare jag 
haft förmånen att intervjua. Framför 
mig ännu en saga om och av en person 
som aldrig skulle tillåta sig att ens 
tänka tanken att ge upp. Framför mig 
en bok skriven av en person som 
förvisso förmår inspirera och motivera 
personer i sin omgivning, men som jag 
likväl har svårt att identifiera mig med. 
Hans vilja är för stark och de hinder 
han övervinner för stora för att 
vetskapen om dem ska kunna hjälpa 
mig i de, i jämförelse  futtiga, utma-
ningar som väntar mig. 

I värsta fall kommer läsningen ge 
mig en känsla av att vara otillräcklig, 
trots mina armar och ben och min fullt 
dugliga syn och hörsel. 

Så tänkte jag.
Men den text jag möter är inte den 

text jag väntat mig. 
Från första sidan hörs en röst som 

talar om svaghet. För mig fungerar det 
talet som en invit och dörröppnare. 
Det närmast ofattbara blir med ens 
möjligt att i någon mån förstå. Jag vill 
läsa mer, och gör det. Nu råder jag dig 
att göra likadant. 

Jo, just det, den första meningen: ”I 
skolans idrottsundervisning i tredje klass 
bestämde jag mig för att ge upp.” 

Vi vet att Mikael Andersson inte 
gjorde det. +

Mikael J Nyberg
mikael.nyberg@faktapress.se

UPPRIKTIGT TAL
OM SVAGHET 
GÖR KAMPVILJAN 
MER FATTBAR

Mikael Andersson nya bok ”Armlös, benlös 
men inte hopplös” släpps i höst. Föräldra-
kraft publicerar här ett avsnitt ur boken. 

FÖRORD: ATT VÄLJA LIVET

skolans idrottsundervisning i tredje klass bestämde jag mig 
för att ge upp. Det var den första gången det hände, åtminsto-
ne vad jag kan minnas, men det skulle definitivt inte bli den 
sista. Gradvis hade jag upptäckt min kropp och min funk-
tionsnedsättning. Det var omvälvande och smärtsamt att 
tvingas se på mig själv med andra ögon och förändra mitt sätt 

att förhålla mig till omvärlden. Människorna och miljön runt omkring mig 
var fortfarande desamma, men inte bilden jag hade av mig själv. Sanningen 
kom ikapp mig och den gjorde ont.

För mig symboliserar det ögonblicket värdet av att ha en stödjande och 
förstående omgivning. Min egen vilja och inställning har naturligtvis varit 
oerhört avgörande för vem jag är och var jag befinner mig idag, men margi-
nalerna var små mellan hopp och förtvivlan och det som påverkade mig att 
välja rätt väg var de personer som stod mig nära.

I

Fortsättning på nästa uppslag >>

September Aug
usti

27
Utgivningsdag

Träffa författaren på Ett Bra Liv 11
September
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Jag har haft förmånen att ha mycket speciella människor i 
mitt liv som har haft avgörande betydelse för mig på olika sätt. 
De har gjort rätt sak vid rätt tillfälle. Sagt det jag behövt höra 
vid rätt tidpunkt och funnits där när jag behövt det allra mest. 
Några har spelat stor roll under en viss period i livet, andra 
kommer aldrig att lämna mig.

Mina föräldrar, Merit och Bengt, har alltid funnits där. Nu är 
pappa inte längre med här på jorden, men jag känner att han 
fortfarande finns kvar hos mig. Mina föräldrar vägrade acceptera 
sjukvårdens dom  om min framtid och trotsade läkarnas 
uppmaning att lämna bort mig för ett liv på institution.

De älskade mig och kämpade för att jag skulle få leva ett fullt 
liv.

De tog strider, rev ned hinder och bekämpade fördomar för 
att tillvarata mina rättigheter när jag var för liten för att göra 
det själv.

De gav mig ett hem och en familj där jag var älskad och 
accepterad för den jag var.

De tröstade mig när jag var ledsen, stöttade mig i motgång 
och uppmuntrade mig i framgång.

De gav mig möjlighet att delta och utvecklas som andra barn.
De gav mig livet och de valde livet.
Tack mamma och pappa.
Marie har för alltid en särskild plats i mitt hjärta. Hon är 

min lillasyster, 16 månader yngre än jag och bor i Stockholm. 
Maries barndom och uppväxt präglades mycket av att tvingas 
leva lite i skuggan av mig.

Mamma och pappa har berättat att de var medvetna om 
detta och att de på olika sätt försökte undvika att personer i vår 
omgivning riktade allt intresse och all uppmärksamhet mot 
mig. Jag vet att de alltid har varit noga med att behandla oss 
lika och rättvist, men det var ju inte helt enkelt alla gånger när 
vänner och bekanta ofta fokuserade mer på mig än Marie.

”Åh, vad söt han är! Vilket underbart hår, vilka härliga 
lockar han har!”

Marie stod i bakgrunden och var minst lika söt, men blev 
många gånger förbisedd eftersom hon inte var lika uppseende-
väckande som jag. Hon hade all rätt att ta mer plats, att få mer 
uppmärksamhet från de vuxna i vår omgivning. Hon hade 
behov av det och rätt att kräva det och jag önskar att hon hade 
sagt något till mig. Och om hon faktiskt sade något så lyssnade 
jag inte. Jag var van vid att alltid få uppmärksamhet och beröm 

för det jag gjorde och var helt upptagen av mig själv, mina egna 
bekymmer och tankar. Det ångrar jag idag.

Kanske var det ändå en fördel att jag var det äldre syskonet. 
När Marie kom in i vår familj var jag redan en naturlig del av 
familjen, så hon har aldrig upplevt något annat. Säkert förstod 
hon också mycket mer än vad mina föräldrar anade. Hon 
uppfattade tidigt att storebror var annorlunda och jag vet att 
dessa ovanliga förutsättningar under hennes barndom har 
påverkat henne och till viss del format henne som vuxen.

Våra föräldrars tid och kraft ägnades mycket åt kontakter 
med läkare, sjukgymnaster, myndigheter och alla andra 
aktiviteter som krävdes för att min tillvaro skulle fungera. Trots 
att jag ofta tog mycket plats och tid på Maries bekostnad var 
hon den som alltid såg till mitt bästa och tog ett väldigt stort 
ansvar. När jag hamnade i trubbel var hon modig och tog mig i 
försvar, stod upp för mig och tvekade aldrig att skydda mig om 
någon var elak eller sade något som gjorde mig ledsen.

Marie hade dessutom en fantastisk förmåga att vända 
situationerna vi hamnade i, och det ansvar det kunde innebära, 
till unika möjligheter för henne själv. När vi var ungefär ett, två 
år och mamma gav oss en liten tallrik med vindruvor såg Marie 
självfallet bara möjligheter. Hon visste att storebror behövde 
hennes hjälp att få vindruvorna in i munnen, så hon tog först 
en näve druvor till sig själv och sedan gav hon mig en druva … 
Och så fortsatte hon tills hennes mun var full med druvor och 
fatet var tomt. Smart uttänkt av en liten ettåring! Ingen kunde 
ju beskylla henne för att vara elak, hon gav ju druvor till 
brorsan. Bara inte riktigt lika många.

Det fanns också många människor utanför familjen som 
betydde mycket för mig under barndomen. Jag tänker främst 
på mina kompisar, både de jag hade där hemma och mina 
klasskamrater. Utan deras acceptans, vänskap och stöd hade jag 
inte tagit mig igenom min uppväxt och skolgång med förstån-
det i behåll. Deras vänskap och naturliga sätt att agera påverka-
de mig starkt och de hade därmed också ett enormt ansvar, 
utan att de själva var medvetna om det.

Jag hade alltså förmånen att få växa upp i en familj med 
kärlek och trygghet och med fantastiska kompisar. Ändå var det 
på gränsen till att jag inte orkade. Jag stod vid ett vägskäl, drygt 
tio år gammal: Antingen skulle jag välja den enkla vägen, som jag 
i vissa avseenden redan var på väg mot, genom att säga jag skiter 
i allt och ger upp. Fortsätta säga ”jag  kan inte” i alla okända och 
obehagliga situationer, utgå från att jag inte har några resurser, 
inte är värd något och välja att sitta på åskådarplats och låta mitt 

Fortsättning från föregående uppslag

>

Mikael Andersson önskar att lillasystern hade fått större del av den uppmärksamhet som riktades mot familjen. Foto: Tommy Holl
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liv passera. Eller så skulle jag ta den andra vägen, som är betyd-
ligt svårare, som gör ondare ibland och kräver mer av mig som 
person. Men som också innebär större möjligheter, utveckling, 
upplevelser och utmaningar. En väg som leder mycket längre i 
livet. Där jag lever utifrån min fulla potential. Idag har jag satt 
ord på det vägvalet. Det har känts angeläget att formulera vad jag 
innerst inne kände och beskriva vilket beslut jag stod inför. Jag 
valde till slut det som var svårast men som ändå kunde föra mig 
framåt. Beslutet var mitt eget och idag är jag stolt över det. Jag 
bestämde mig för att välja livet.

Att detta val, som jag tog när jag var elva år, var livsavgöran-
de för mig vet jag nu. Jag valde livet av egen kraft och för min 
egen skull. Men att det också skulle påverka andra människor 
starkt, det var jag inte medveten om. Jag har till och med 
påverkat någon så mycket att han också valde livet. Idag inser 
jag därför vilket ansvar jag har vid varje möte och vid varje 
kontakt med andra människor. 

VARIFRÅN HÄMTAR HAN SIN KRAFT?
et var en dag i juni 1999. Jag jobbade som 
produktspecialist hos Autoadapt och var på 
väg söderut på E6. Precis när jag svängde av vid 
avfarten Varberg norra ringde min mobiltele-
fon. Det skulle bli ett telefonsamtal jag aldrig 
glömmer. Så märkligt och speciellt att jag 

fortfarande kan framkalla känslan jag fick just då. Jag svarade 
som vanligt och hörde en man som med mycket stark ameri-
kansk brytning ropade högt och ivrigt, och kanske lite nervöst:

”Är det Mikael Andersson jag talar med?” (Air d’ä Maijkäl 
Ändärrson jau talaur m’ä?)

Ja, vad skulle jag säga. Det var ju jag, så jag svarade:
”Ja.”
”Lägg inte på luren! Jag har en viktig fråga till dig!”
Jag blev både fundersam och rejält misstänksam. Vad 

handlar det här om? Varför säger han inte sitt namn? Vad vill 
han egentligen? Kanske är det en busringning? Någon från 
jobbet som försöker lura mig?

Men jag förmådde inte få fram något annat än:
”Nej, jag ska inte lägga på luren. Vad vill du?!”
Jag hörde hur han samlade sig.
”Jo, jag undrar: Befann du dig på Kanarieöarna, San 

Augustin, Bungalow number fifteen, 1980?”
Jag fattade ingenting! Det ringer en okänd man som inte 

presenterar sig. Som skriker att jag inte ska lägga på luren och 
som därefter frågar var jag var för 19 år sedan.

Nu var jag helt säker på att detta var någon av mina kära 
arbetskamrater som ofta och gärna roade sig med att ringa och 
försöka lura mig på alla möjliga olika vis. Jag var därför väldigt 
nära att säga något smålustigt i luren och sedan trycka av 
samtalet. Mig skulle de minsann inte få lura en gång till! 
Tankarna rusade genom huvudet. Den enda förklaringen jag 
har till att jag ändå tvekade och valde att fortsätta samtalet är 
vad mannen faktiskt sagt. När jag tänkte efter några sekunder 
till kände jag ju igen allting. Jag var på en veckas solsemester 
1980 på Kanarieöarna, San Augustin med mina föräldrar och 
min syster Marie, och vi bodde i en bungalow. Så istället för att 

D
Fortsättning på nästa uppslag >>

Ny bok
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följa min första impuls, att trycka bort honom, valde jag att 
svara:

”Ja, det stämmer faktiskt. Jag är den person du söker. Jag 
befann mig där just då!” Det blev först tyst i luren, och sedan 
hörde jag honom skrika:

”Du har räddat mitt liv!”
Exakt hur jag reagerade då minns jag inte. Hela upplevelsen 

av detta samtal var väldigt omtumlande för mig. Han uttryckte 
i extas att jag hade räddat hans liv! Men jag hade väl aldrig 
räddat någons liv? Allt bara virvlade runt i skallen. Frågor, 
tankar, tvivel. Först då presenterade han sig och förklarade i 
något lugnare tempo vad som hänt. Han hette Ronnie 
Gardiner och var en känd jazzmusiker. Han spelade trummor, 
bland annat med Charlie Norman. 

”Jaha”, sade jag. ”Charlie känner jag ju igen, men Ronnie 
Gardiner har jag aldrig hört talas om. Vad menar du med att 
jag har räddat ditt liv?”

Det var många frågor och starka känslor som kom fram där 
under vårt första samtal. Jag kunde varken ta in eller förstå 
vidden av det Ronnie förklarade för mig just då. Det fanns 
dessutom fortfarande en liten grad av misstänksamhet kvar 
från min sida om detta verkligen var sant. Var hans historia och 
fantastiska berättelse uppriktig? Kanske hade han några dolda 
avsikter eller oseriösa syften med att kontakta mig? Jag uttryck-
te det till honom, att jag gärna ville fortsätta tala med honom 
men att jag kunde ringa upp honom från kontoret samma 
eftermiddag. Då skulle jag ha möjlighet att kolla upp namnet 
och få en första bekräftelse på att han var den person han utgav 
sig för att vara. Jag bad honom också att skicka över några av 
de många tidningsartiklar som skrivits om honom och det som 
hände i San Augustin. När jag kom tillbaka till kontoret i 
Stenkullen utanför Göteborg kollade jag upp namnet, och när 
jag hade kommit över den första chocken efter förmiddagens 
telefonsamtal ringde jag upp Ronnie som överenskommet. Jag 
var mer samlad och försökte ta reda på så mycket som möjligt 
om vad som hänt där på Kanarieöarna 1980 och vilken roll jag 
hade haft. Jag insåg efter en stund att Ronnie var oerhört lättad 
över att ha funnit mig till slut. Han både grät och skrattade om 
vartannat och jag fick en allt starkare känsla av att hans historia 
var uppriktig och ärligt menad. Samtalet när han till slut fann 
mig hade varit avgörande för Ronnie och jag anade redan då 
att det skulle komma att påverka mitt liv också.

Det jag inte visste var hur mycket mitt liv skulle förändras 
tack vare ett möte jag inte ens kunde minnas. Ett möte på några 
få sekunder med en okänd människa, vid en Bungalow i San 
Augustin 1980. I början av 80-talet spelade Charlie och Ronnie 
under en längre period på ett hotell på Kanarieöarna. Charlies 
fru Dagny och Ronnies fästmö Git var med dem under vistel-
sen. Vid ett tillfälle blev Ronnie och Git tillfrågade av en man i 
bekantskapskretsen om att låna ut pengar, något som de 
accepterade efter viss tvekan. Men mannen använde inte 
pengarna till det som från början var avsikten utan spelade 
bort dem på några få dagar på ett kasino.

För att dölja sitt misstag och komma undan skulden till 
Ronnie och Git beslutade han sig för att mörda dem.

En förmiddag begav Ronnie sig till tennisbanan för att spela 
med några vänner. Git stannade kvar på hotellrummet och de 
skulle senare äta lunch tillsammans. Efter en stund på tennis-
planen kände Ronnie sig lite illa till mods, utan att riktigt veta 
varför. Något sade honom att han borde gå till Git på hotellet. 
Han avbröt tennismatchen med vännerna och gick tillbaka till 
deras rum.

Vad som hände därnäst är svårt att beskriva i detalj. När 
Ronnie öppnade hotelldörren fann han Git liggande på golvet, 
allvarligt skadad i huvudet och det var blod över hela rummet. 
Över henne stod en man med en hammare i handen. Git levde 

fortfarande men Ronnie fick aldrig chansen att hjälpa henne 
eftersom mannen i rummet genast attackerade honom med 
ursinniga hammarslag. Ronnie var i chock samtidigt som han 
kämpade för sitt liv. Han lyckades avvärja slagen och övermanna-
de till slut mannen och vred hammaren ur hans hand.

Ronnies instinkt och en stark inre röst uppmanade honom 
att hämnas och utdela det sista dödande slaget mot Gits 
mördare. Men han stod emot och valde att slå mannen med-
vetslös för att sedan kunna ringa polis och ambulans.

Git dog där inne på rummet. Hon blev mördad för att en 
man ville dölja en spelskuld. Ronnie överlevde men kände 
förstås en djup sorg och förtvivlan över att Git inte längre fanns 
hos honom. Det var också svårt för honom att hantera känslan 
av skuld över att ha lånat ut pengar. Det var ju det som ledde 
till att Git blev mördad. I detta mörker såg han till sist ingen 
väg ut. Några veckor efter Gits död befann han sig i en djup 
depression och beslutade sig för att avsluta sitt liv.

Så en förmiddag i mars 1980 gick han från sitt hotell ner 
mot havet för att dränka sig. Han upplevde det som sina sista 
steg i livet. På vägen passerade han några bungalows. Vid en av 
altanerna satt jag, nästan 16 år gammal. Jag hade lärt mig att 
människor som ser mig första gången ofta reagerar på ett eller 
annat sätt, ofta genom att låta blicken dröja kvar. Ibland stirrar 
de och det är många gånger väldigt obehagligt.

Eftersom jag inte kan göra så mycket åt det, har jag istället 
valt att försöka göra det bästa av sådana situationer och möta 
människors blick när de tittar på mig. Jag ler mot dem och 
hejar. Det känns mycket bättre än att undvika blickar, se bort, 
och att ständigt bli irriterad på folks beteende.

Det var också det jag gjorde vid det korta mötet med 
Ronnie. Han passerade den altan där jag satt. Jag visste ingen-
ting om mannen som gick förbi mig då. Jag hade ingen aning 
om vad han varit med om, hans sorg och förtvivlan. Jag visste 
inte vart han var på väg eller vad han hade beslutat sig för. Han 
tittade på mig och jag mötte hans blick, log och hejade glatt. 
För Ronnie blev det korta mötet helt livsavgörande.

Istället för en slutpunkt i livet blev det en vändpunkt. Vårt 
möte varade bara några sekunder men det var många tankar 
som rusade genom Ronnies huvud den korta stunden.

Hur kan en kille i en sådan svår livssituation se så glad ut?
Hur kan han klara av att utstråla så mycket livsglädje trots 

de fysiska begränsningar han har?
Varifrån hämtar han sin kraft?

Fortsättning från föregående uppslag

>

Mikael Andersson är populär inspiratör.  Foto: Lena Vik

Träffa Mikael Andersson på Ett Bra Liv
Du får även möta Mikael Andersson livs levande på 
Föräldrakraftscenen på Ett Bra Liv på Stockholms
mässan i Älvsjö den 11 september. Mikael kommer att 
berätta mer om milstolparna och alla med och mot
gångarna i ett liv där verkligheten överträffar dikten! 
Passa på att ställa frågor och kanske skaffa ett signerat 
exemplar av boken till specialpris!

Läs mer om Mikael på www.mikaelunlimited.se
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Om en så ung kille kunde klara av de problem och svårighe-
ter han ställts inför borde även han själv klara av att övervinna 
sin förtvivlan. Plötsligt inser Ronnie att han trots allt har något 
att leva för. Han har både armar och ben och fortfarande 
möjligheten och förmånen att få göra det han älskar allra mest 
i livet: Spela musik. Han bestämmer sig där och då för att skapa 
något positivt som hjälper människor istället för att kasta bort 
sitt liv. Ronnie vänder och går sakta tillbaka mot hotellet. Han 
väljer livet!

Någon vecka senare försöker Ronnie leta upp mig på vårt 
hotell. Han ville träffa och tacka pojken som så starkt påverka-
de och förändrade hans liv. Men vi hade rest hem bara några 
dagar tidigare och det enda Ronnie fick veta av hotellets 
personal var att jag kom från Sverige. Något namn eller adress 
fick han aldrig. När Ronnie strax därefter reste hem till 
Stockholm bestämde han sig för att börja söka efter pojken 
med det ljuslockiga håret. Han ville möta honom igen och 
uttrycka sin tacksamhet för att ha fått livet tillbaka.

Det skrevs mycket om Ronnie i svensk press vid den här 
tiden. Mycket handlade om det hemska mordet på Git. 
Samtidigt berättade Ronnie även om vad som räddat honom 
den där förmiddagen vid altanen.

Han berättade för alla journalister hur mötet med en okänd 
ung kille med ljust lockigt hår, utan armar och ben, räddat hans 
liv och att han nu sökte efter honom. Trots all uppmärksamhet 
och bevakning var det ingen som kopplade ihop mig med 
berättelsen. Vid något tillfälle reste Ronnie till och med för att 
träffa en kille i en liknande situation som min. Men han såg 
direkt att det inte var rätt person.

Efter flera års resultatlöst sökande började han misströsta 

och trodde allt mer att han kanske hade inbillat sig alltihop. Var 
det något som han själv hade skapat? Fanns den unga pojken i 
verkligheten?

I en intervju med Ronnie i samband med inspelningen av 
programmet ”När blixten slår ned” med Steffo Thörnkvist 
berättade han om RGRM-metoden. En multisensorisk metod 
som är utformad för att hjälpa människor med skador och 
sjukdomar i nervsystem och hjärna, och som jobbar med rytm, 
musik och rörelse för att bland annat främja rörelseförmåga, 
läs- och talförmåga, balans, koncentration och uthållighet. När 
intervjun precis skulle avslutas frågade plötsligt reportern:

”Ronnie, vad var det som gjorde att du kom på det här med 
RGRMmetoden?”

Ronnie berättade då hela historien om mordet på hans 
fästmö, om sorgen och desperationen, och slutligen även om 
mötet med pojken som räddade hans liv och som även gav 
inspiration till hans metod. Han berättade också att han hade 
gett upp hoppet om att finna pojken igen.

Under tiden hade teamets filmfotograf, Carl Bäckström, 
befunnit sig intill och hört hela Ronnies berättelse. När Ronnie 
tystnade sade han:

”Jag tror att jag vet vem han är! Han heter Micke och jag 
filmade honom strax utanför Göteborg i samband med ett 
företagsjobb för några år sedan. Jag kan säkert få fram ett 
telefonnummer till honom om du vill?”

Ronnie får telefonnumret av Carl och resten vet du redan.
Det var en dag i juni 1999. Jag jobbade som produktspecia-

list hos Autoadapt och var på väg söderut på E6. Precis när jag 
svängde av vid avfarten Varberg norra ringde min mobiltele-
fon. Det skulle bli ett telefonsamtal jag aldrig glömmer …

Ny bok
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LIVSFRÅGOR

Gå med dig
Lars H Gustafsson
Libris Förlag
ISBN 978-91-73870-35-1
Antal sidor 144
Pris 169 kronor
Utkom augusti 2009

Lars H Gustafsson skri-
ver om glädjen i att 
vara medmänniska och 
om de mänskliga 
möten som kan uppstå 
överallt. På en station i 
mellansverige, i ett 
tegelhus i ett or-
kandrabbat Haiti, i ett 
församlinghem i södra 
Skåne eller i tvättstu-
gan hemma en lördag 
förmiddag, överallt är 
det möjligt att hitta 
glädjen i att behöva 
och vara behövd.

Ömsint liv i en 
våldsam värld

Originaltitel Living gently in a 
violent world
Stanley Hauerwas, Jean 
Vanier, förord Tomas Sjödin
Cordia Förlag  
ISBN 978-91-562-3274-1
Antal sidor 120
Pris 206 kronor
Utkommer oktober 2009

För 40 år sedan 
grundade Vanier 
kommuniteten i den 
lilla franska byn Trosly 
norr om Paris. Idag 
finns 131 l’Arche-kom-
muniteter utspridda i 
världen. Där lever 
förståndshandikappa-
de personer i centrum 
av kommuniteten 
tillsammans med 
assistenter för att 
tillsammans växa som 
människor. Boken 
innehåller fyra essäer.

Popcornmannen 
Poppe
Charlotta Lagerberg-Thunes
Popcornmannen 
ISBN 978-91-631-8085-5
Antal sidor 45
Pris 149 kronor
Utkom sommaren 2009

Popcornmannen 
Poppe är det poppan-
des pedagogiska 
konceptet som belyser 
EQ och Livskunskap. 

En bok som öppnar 
barnens alla sinnen. I 
de nio olika sagorna tas 
bland annat ämnen 
som kärlek, döden, 
drömmar, rädsla och 
humor upp. Sång, 
odling, massage 
blandas med rit och 
skrivövningar. Varje 
saga avslutas med olika 
frågeställningar.

PSYKOLOGI

Armlös, benlös 
men inte hopplös
Mikael Andersson
Norstedts Förlag  
ISBN 978-91-1-302360-1
Antal sidor 240
Utkommer september 2009

Mikael Andersson var 
dömd till ett liv på 
institution när han 
föddes armlös och 
benlös för drygt fyrtio 
år sedan.

Det här är en man 
vars förutsättningar 
från första början var 
så svåra att ingen 
trodde på ett värdigt 
liv. Mikael föddes utan 
armar och ben och nu 
får vi möjligheten att 
höra hans historia, ta 
del av hans tankar och 
se världen med hans 
ögon. Läs om barnets 
kamp mot rådande 

värderingar och synsätt 
och följ hans väg från 
den stund då läkarnas 
dom var ett liv på 
institution till där han 
är idag som trebarnsfar 
och egen företagare.

Självbilder
Annika Berg-Frykholm
Bokförlaget Bergsäker  
ISBN 978-91-633-2659-2
Antal sidor 215
Utkom hösten 2008

Självbilder är en bok 
om skapandet som 
läkande kraft, om 
bilden som redskap för 
livsviktiga förändringar. 
Hur bildprocesserna 
kan gå till berättas i ett 
30-tal kapitel. Det 
handlar om allt från 
svåra katastrofer till att 
nå ökad självinsikt.

Denna bok vänder 
sig till alla som har ett 
intresse för människor 
och mänsklig utveck-
ling och är en inspira-
tionskälla för dig som 
arbetar inom pedago-
gisk, terapeutisk, social 
eller själavårdande 
verksamhet.

Trädgårdsterapi
Patrik Grahn
Studentlitteratur  
ISBN 978-91-4405-368-4
Antal sidor 174
Pris 204 kronor
Utkommer hösten 2009

Det krävs ingen 
brinnande trädgårds-
fantast för att skriva 
under på att en stund i 
trädgården kan vara 
både inspirerande, 
stärkande och tillfreds-
ställande. Men kan 
dessa gröna rum också 
bidra till att läka och 
bota människor?
Naturens och våra 
trädgårdars betydelse 
för människors hälsa, 
välbefinnande, rehabi-
litering och funktions-
förmåga växer stadigt. 
Frågorna är fortfaran-
de många: Vilken roll 
spelar trädgårdarnas 
innehåll och utform-
ning? Vilken betydelse 
och funktion har 
personalen i trädgår-
darna? Hur bör en 
terapeutisk trädgård 
lämpligen designas för 
att på bästa sätt stödja 
återhämtning och 
läkning? Möjliga svar 
diskuteras i Trädgårds-
terapi.

Vägar i sorgen
Lars Björklund och Göran 
Gyllenswärd
Natur och Kultur
ISBN 978-91-27-11667-2
Antal sidor 124
Pris 167 kronor
Utkom maj 2009

Liv och förlust hör 
ihop. Därför är sorgen 
en väsentlig del av våra 
livsvillkor. Vägar i 
sorgen behandlar 
vanliga reaktioner på 
förlust och visar hur 
man som medmännis-
ka kan möta den 

Äntligen är sommaren slut ...

Text: Annette Wallenius
annette.wallenius@faktapress.se

Äntligen höst och tid att läsa böcker! Föräldrakraft tipsar här 
om mer än 40 böcker ur höstens skörd. Skriv gärna till oss 
och berätta om dina favoriter. På annan plats i tidningen har 
vi även utdrag ur boken ”Armlös, benlös men inte hopplös” 
skriven av Mikael Andersson. 
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Böcker

sörjande. I sorgearbetet 
spelar den sörjandes 
personlighet en 
av görande roll, och här 
finns kopplingar till 
livssammanhang, 
tidigare förluster i livet 
och anknytningsmöns-
ter. Vägar i sorgen 
bygger på författarnas 
mångåriga erfarenhet 
av möten med sörjande 
samt aktuell psykolo-
gisk kunskap. Det är en 
tanke- och inspira-
tionsbok för alla som i 
sin yrkesverksamhet 
möter människor i 
sorg – psykologer, 
socionomer, läkare, 
sjuksköterskor, präster 
och diakoner, liksom 
för anhöriga och 
sörjande.

PEDAGOGIK

Elevhälsa börjar i 
klassrummet
Lars H Gustafsson
Studentlitteratur  
ISBN 978-91-4405-607-4
Antal sidor 170
Pris 208 kronor
Utkom augusti 2009

Boken handlar om 
hälsofrämjande arbete 
i grundskolan. Ett 
kompetent elevhälso-
team ska finnas på 
varje skola, men det 
som betyder mest för 
elevers fysiska och 
psykiska välbefinnande 
är vardagens möten 
med skolans vuxna. 
Den stora utmaningen 
för skolan är att 
utforma en arbetsmiljö 
som främjar både hälsa 
och lärande. Bara 
elever som trivs och 
mår bra lär sig något av 
värde!

Med sikte på 
förskolan – barn 
i behov av stöd

Anette Sandberg (red)
Studentlitteratur  
ISBN 978-91-4405-119-2
Antal sidor 304
Pris 307 kronor
Utkommer hösten 2009

Denna bok fördjupar 
förståelsen och 
kunskapen om försko-
lebarn i behov av 
särskilt stöd. Boken 
behandlar olika 
områden som har sin 
utgångspunkt i studier 
som författarna 
genomfört i samverkan 
med lärare i förskolan, 
andra professionella 
och föräldrar. Med 
hjälp av tankeväckande 
beskrivningar sam-
manflätas skildringar 
av barnens, familjens, 
förskolans och andra 
professionella exper-
ters vardag med ett 
teoretiskt tänkande. 

Barn läser och 
skriver – 
specialpedagogiska 
perspektiv

Louise Bjar, Astrid Frylmark 
(red)
Studentlitteratur  
ISBN 978-91-4404-874-1
Antal sidor 320
Pris 320 kronor
Utkom augusti 2009

Boken handlar om de 
barn som av någon 
anledning inte lyckas 
med den första läs- och 
skrivinlärningen. De 
som tappar sugen och 
därmed tilltron till sin 
egen förmåga att lära. 
Områden som tas upp 
är bland annat delak-
tighet, självbild och 
elevers upplevelser av 
specialpedagogiska 
insatser, relationen 
mellan tal- och 
skriftspråk, läs- och 
skrivutveckling, 
kartläggning, kompen-
satoriska åtgärder och 
principer för fram-
gångsrika arbetsformer 
i klassrummet.

Den mångkulturella 
förskolan
Johannes Lunneblad
Studentlitteratur  
ISBN 978-91-4404-091-2
Antal sidor 152
Pris 189 kronor
Utkom juli 2009
Kategori Pedagogik

Boken handlar om vad 
som menas med ett 
mångkulturellt 
samhälle och dess 
relation till utbildning i 
allmänhet och försko-
lan specifikt. Sedan 
1970-talet har den 
svenska förskolan varit 
en del av samhällets 
politiska intentioner 
och en mötesplats för 
människor med olika 
bakgrund och erfaren-
heter. I dagens styrdo-
kument beskrivs 
förskolan som en social 
och kulturell mötes-
plats som ska stärka 
och förbereda barnen 
för ett liv i ett allt mer 
internationaliserat 
samhälle. Genom 

arbetet i förskolan ska 
varje barn få möjlighet 
att känna delaktighet i 
sin egen kultur och 
utveckla känsla och 
respekt för andra 
kulturer.

Att intervjua barn
Ann-Christin Cederborg
Studentlitteratur  
ISBN 978-91-4405-479-7
Antal sidor 80
Pris 178 kronor
Utkommer hösten 2009

Den här boken främjar 
utvecklingen av en 
gemensam kunskaps-
bas för hur barn med 
intellektuella och 
neuropsykiatriska 
svårigheter kan förstås 
och bemötas. Om de 
personer som möter 
barn bättre lär sig hur 
de kan lyssna och 
intervjua ökar förut-
sättningarna för att 
barn kan förmedla sina 
erfarenheter. Boken är 
framförallt inriktad på 
barn och ungdomar 
med funktionsnedsätt-
ningar, men kan även 
bidra till att utveckla 
bemötandet av barn i 
allmänhet. Boken 
vänder sig i första hand 
till dem som i sitt 
arbete möter barn med 
intellektuella och 
neuropsykiatriska 
funktionshinder samt 
till studerande och 
yrkesverksamma 
psykologer, sociono-
mer, läkare, poliser, 
jurister och nämnde-
män och andra som 
möter barn i utsatta 
situationer.

Problemskapande 
beteenden vid ut-
vecklingsrelaterade 
funktionshinder
Bo Hejlskov Jörgensen
Studentlitteratur  
ISBN 978-91-4405-652-4
Antal sidor 224
Pris 242 kronor
Utkommer hösten 2009

Problemskapande 
beteende stör det 
normala samspelet 
mellan människor, och 
förekommer ofta vid 
psykiska eller neuro-
psykiatriska störningar 
av olika slag. Det kan 
vara relativt beskedliga 
tics eller vredesutbrott, 
olydnad, självskadande 
beteende eller bisarrt 
uppträdande, och är ett 
stort problem i många 
pedagogiska verksam-
heter. Boken ger en  
förståelse av problem-
skapande beteende och 
föreslår metoder för att 
förebygga och hantera 
detta.

Awesomism - ett 
nytt sätt att förstå 
diagnosen autism
Suzy Miller
Sorena AB 
ISBN 978-14-40102-85-1
Antal sidor 152
Pris 150 kronor
Utkom maj 2009

Suzy Miller hade sedan 
slutet av 1980-talet 
varit en mycket 
eftertraktad logoped 

Äntligen är sommaren slut ...
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när hon för 10 år sedan 
hade en livsförändran-
de upplevelse med en 
fyraårig pojke diagnos-
ticerad med autism. 
Händelsen innebar ett 
genombrott för Suzy i 
hur man förstår och 
kommunicerar, dels 
med dessa begåvade 
barn, men även med 
alla andra barn och 
vuxna. Några av 
frågeställningarna som 
Suzy tar upp i sin bok 
och på sina föreläs-
ningar: Hur hanterar 
jag som förälder min 
egen och omgivning-
ens stress när mitt barn 
inte är ”som alla 
andra”?

Hur hanterar jag 
som förälder mina 
egna känslor av skam, 
skuld och frustration?

Vad är positivt med 
att ha ett barn med 
någon form av inlär-
nings- eller koncentra-
tionssvårighet?

LÄROMEDEL

Jag läser ännu mer
Eva Eriksson
Illustratör Gunilla Guldbrand
Ordriket Förlag
Läsebok:
ISBN 978-91-633-4597-5
Antal sidor 27
Pris 150 kronor
Arbetsbok:
ISBN 978-91-633-4624-8
Antal sidor 20
Pris 30 kronor
Utkom sommaren 2009

”Jag läser ännu mer” är 
den senaste utgåvan 
från förlaget Ordriket. 
Syftet är att komplette-
ra ”Jag vill läsa”-serien 
med en svårare läsebok 
och arbetsbok med 
övningar av varierande 
svårighetsgrad. 

Materialet vänder sig 
till särskoleelever på 
gymnasienivå och 
unga vuxna på särvux.
Läsebok och arbetsbok 
är mångsidiga och 
unika genom att de tar 
upp och pekar på 
viktiga frågeställningar 
i vuxenlivet, exempel-
vis; vad vill du jobba 
med? Och vad vill du 
göra på din fritid?
Ordbilder används 
som metod för lästrä-
ning. Samtliga ord 
finns också som 
teckenbilder.

FAKTA

Min första 
skogsbok
Anja Baklien
Forma Publishing Group  
ISBN 978-91-32-15591-8
Antal sidor 95
Pris 111 kronor
Utkom mars 2009
Kategori Fakta för barn
Skogen finns nära oss 
alla, men kanske ingen 
riktigt ser den lika väl 
som det lilla barnet på 
upptäcktsfärd. Bakliens 
bilder visar oss å ena 
sidan på avstånd 
hoppande harar och 
stolta furor, men också 
närbilder på skira blad 
och mossans konstiga 
sporer. Läsaren går 
djupare och djupare in 
i skogens värld och lär 
sig spännande fakta 
och underlig kuriosa 
– och får liksom i 
tidigare böcker själv 
fylla i när man har 
hittat eller sett något 
som syns på bild.

Bakom muren – 
systrar i Palestina
Anne Sörman
LL-Förlaget  
ISBN 978-91-7053-303-7
Antal sidor 80
Pris 120 kronor
Utkom augusti 2009
Kategori Fakta, unga vuxna

Nadia bor i Betlehem 
och Natasja i Jerusa-
lem. Mellan dem går en 
mur. Nadia är politiskt 
aktiv och mamma till 
fyra barn. Natasja är 
nunna på ett kloster. 
Anne Sörman berättar 
om vardagslivet nära 
muren. 

Europa brinner – 
Hitler och andra 
världskriget
Bengt Fredrikson
LL-Förlaget  
ISBN 978-91-7053-297-9
Antal sidor 250
Pris 180 kronor
Utkom augusti 2009
Kategori Fakta, unga vuxna

Över hundra tusen 
människor trängs inne 
på den enorma arenan. 
Alla vill höra Adolf 
Hitler tala om hur 
Tyskland ska bli störst 
och mäktigast i 
världen. Adolf Hitler 
och hans nazister är på 
väg att ta makten i 
Tyskand. Några år 
senare faller de tyska 
bomberna över 
Europas länder. Det 
andra världskriget 

börjar, kriget som 
kostade minst 35 
miljoner människor 
livet. Men hur kunde en 
misslyckad konstnär 
från Österrike bli en av 
världens mäktigaste? 
Hur gick det till när den 
tyska krigsmaskinen 
stoppades?

             
När jag får mens 
& Killar, målbrott, 
pubertet
Pia Höjeberg
Gothia Förlag  
ISBN 978-91-7053-295-5
Antal sidor 96
Pris 180 kronor
Utkommer augusti 2009
Kategori 
Diskussionsunderlag

Vad händer i kroppen 
när man kommer in i 
puberteten?
Broschy  rerna ”Killar, 
målbrott, pubertet” 
och ”När jag får mens” 
tar upp frågor om vad 
som händer, både 
fysiskt och psykiskt, 
när man kommer in i 
puberteten. Författaren 
Pia Höjeberg beskriver 
med ett tydligt och rakt 
språk hur tjejers och 
killars kroppar utveck-
las och vilka känslor 
och funderingar som 
kan uppstå under 
puberteten. 
Broschyrerna innehål-
ler även frågor om 
oskuld, sex, sexualitet, 
onani och preventiv-
medel och vill bidra till 
att killarna och tjejerna 
känner sig stolta över 
sig och sina kroppar.
Skrifterna kan använ-
das som diskussions-
underlag i samtal om 
killars och tjejers 
utveckling, sex och 
sexualitet. 

TECKEN

Bamses leksaker
Grete Janus Hertz
Vulkan Förlag  
ISBN 978-91-975974-8-7
Antal sidor 48
Utkommer juli 2009
Kategori Teckenbok för Barn/
ungdom

Bamse har en leksaks-
låda full med leksaker. 
Sitt röda lok hakar han 
ihop med två lastvag-
nar. Bamses apa kör 
loket men vart tar 
hunden, katten
och grisen vägen?
Innehåller även 
teckenförklaringar, 
handalfabetet sett från 
annans och egen hand 
samt plats för egna 
anteckningar.
Upprepningssaga.

BARN

Jag älskar dig så 
mitt hjärta brister

Anette Skåhlberg
Illustratör Katarina Dahlquist
Sagolikt Bokförlag
ISBN 978-91-976681-2-5
Antal sidor 66
Pris 199 kronor
Utkom våren 2009

Selma älskar Hugo. 
Hon älskar honom så 
hennes hjärta brister. Så 
fullt med kärlek är det.

Hugo är det vackras-
te som Selma vet. Hon 
tänker bli drottning 

>
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och han får bli kung eller 
riddare om han vill. De ska 
vara med varandra för alltid i 
hela livet.

Men varför vill Selmas 
mamma och pappa att Selma 
slutar leka med Hugo? Varför 
säger de hela tiden att han inte 
är som alla andra. Det är ju 
precis just därför som Selma 
älskar honom.

Alla spökens dag
Anna Ribbing
Illustrationer Filippa Widlund
Natur och Kultur 
ISBN 978-91-2711-746-4
Antal sidor 48
Pris 82 kronor
Utkommer augusti 2009
Kategori Lättläst, 6-9 år

Det är Halloween, men det 
spöregnar ute och Nisse har 
tråkigt. Han håller i sin 
turkula och önskar att något 
spännande ska hända. Då 
dyker Knarran, Gnisslan, 
Stöket, Turen och Oturen upp. 
De är spöken som bor lite här 
och var. De är osynliga men 

syns under Halloween, fast 
bara barn kan se dem. Det blir 
den roligaste bus- eller 
godisrunda som Nisse 
någonsin varit med om.

Min bok om husdjur
Amanda Erksson
Natur och Kultur 
ISBN 978-91-2711-909-3
Antal sidor 48
Pris 82 kronor
Utkommer augusti 2009
Kategori Lättläst, 6-9 år

Här har Elias skrivit ned allt 
han har kunnat komma på om 
husdjur. Det är nämligen 
mycket som är bra att veta 
innan du skaffar djur. Att du 
inte ska vara allergisk, till 
exempel. Och hur du sköter 
om djuret på bästa sätt. Och 
att du helst ska fråga din 
mamma och pappa innan du 
springer iväg och skaffar ett 
djur ...

>

Memo Comai är
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med feedback-
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Med Lätta Lyft 
badsits blir
solsemestern
roligare.
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Hjälpmedel Öresund, Malmö
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Vänner och ovänner
Pia Hagmar
B Wahlströms förlag 
ISBN 978-91-32-15601-4
Antal sidor 144
Pris 64 kronor
Utkom juni 2009
Lättläst, 6-9 år

Flisans högsta dröm 
har blivit sann, hon har 
fått en alldeles egen 
häst! Men att vara häst-
ägare är inte lätt, 
särskilt till en envis 
ponny som vägrar gå 
ett enda steg med 
Flisan på ryggen. Och 
helt plötsligt är inget 
som det brukar vara på 
grund av Tarzan. Flisan 
och bästa kompisen 
Siri blir osams, mam-
ma och pappa bråkar 
och Sofie på ridskolan 
tycker att Flisan är 
mallig. Dessutom har 
säkert Ninna och 
Rebecka rätt – Flisan 
kan ju inte rida på 
riktigt! Tarzan blir bara 
mer tjurig och envis för 
varje gång Flisan är i 
stallet. 

Flickan och 
presidenten
Petter Lidbeck
Bild Lisen Adbåge
Natur och Kultur 
ISBN 978-91-2711-911-6
Antal sidor 48
Pris 82 kronor
Utkom augusti 2009
Lättläst, 6-9 år

Det kommer ett 
rymdskepp! Mitt över 

fattigkvarteren svävar 
det. Presidenten ger 
order om att flytta på 
alla fattiga så han kan 
ha ett viktigt möte med 
utomjordingarna. Men 
han kommer för sent. 
Utomjordingarna har 
redan bestämt sig för 
att prata med den 
fattiga flickan som bor 
i en kartong.

Strumpmannen 
och superhjältarna
Dan Höjer, Lotta Höjer
Natur och Kultur 
ISBN 978-91-2711-813-3
Antal sidor 64
Pris 82 kronor
Utkom augusti 2009
Lättläst, 6-9 år

Sigge börjar tröttna på 
Strumpmannen – de 
små problemens 
mästare. Han är trött 
på att flyga omkring 
och hjälpa folk. Han 
vill hellre leka med 
Siggan och Viktor. Men 
Tore Tofsmes har andra 
planer. Han vet att 
Sigges krafter behövs 
nu, mer än nånsin. Nu 
är det nämligen 
självaste superhjältarna 
som vill ha 
Strumpmannens hjälp.

Moa hjärta Jesse 
– en kärlekshistoria
Micka Andersson
Illustratör Karin Holmström
LL-Förlaget  
ISBN 978-91-7053-293-1

Antal sidor 112
Pris 150 kronor
Utkommer augusti 2009
Kategori Unga läsare, fr.10år

Moa och Agnes är 
bästisar för alltid. 
När Agnes ska åka till 
Frankrike i fyra veckor 
blir Moa förtvivlad. En 
hel månad utan Agnes!
När Moa ser Jesse får 
hon fjärilar i magen 
och han har varit kär i 
henne i över ett år. 
Det är bara två pro-
blem: Jesse är ett år 
yngre än Moa och 
Agnes tycker att han är 
en barnunge.

Unga monster
Michael Lawrence
Argasso Förlag  
ISBN 978-91-85071-76-0
Antal sidor 75
Pris 106 kronor
Utkommer november 2009
Kategori Lättläst, fr. 8 år

Det är Lons första dag i 
sin nya skola, doktor 
Ffelix Ffurters 
Akademi för Unga 
Monster. Ohyggliga 
varelser hemsöker 
korridorerna, och då 
pratar vi bara om 
lärarna. Är Lon 
tillräckligt hemsk för 
att klara av skolan? 
Från och med nu 
måste han uppföra sig 
så illa han bara kan! 
Unga monster är en 
humoristisk, rikt 
illustrerad bok om hur 
svårt det kan vara att 
börja på en ny skola 
när man inte är som 
alla andra. 

När natten är 
som mörkast
Britt Engdal
LL-Förlaget  
ISBN 978-91-7053-296-2
Antal sidor 75
Pris 150 kronor
Utkommer augusti 2009
Kategori Unga läsare, fr.10år

Varje natt står hon vid 
Max säng, kvinnan i 
långa kjolar, lysande i 
mörkret. Hon nynnar 
på en melodi. Är hon 
ett spöke? Och vad vill 
hon? 13-årige Max får 
allt svårare att sova. 
Han som inte tror på 
spöken, varför är han 
då rädd? I skolan har 
Max grupparbete om 
släktforskning med 
Amanda, klassens 
sötaste tjej. En av 
Amandas släktingar är 
Lisa Kristina Lars-
dotter, en flicka som 
dödade sitt barn. Max 
och Amanda försöker 
ta reda på varför. 
Kanske har Lisa 
Kristina något med 
spöket att göra?

Martes bok
Mie Mohlin, Magne Medhus
Översättning Per Olaisen
Cura Förlag 
ISBN 978-91-89091-53-5
Antal sidor 105
Pris 165 kronor
Utkommer hösten 2009

Marte är en flicka på 
åtta år. Hon och 
hennes klasskompis 
Johanna och Martes 

äldre kusin Frida 
planerar en resa. De 
skall åka båt till en ö 
som kallas för 
Sommarön. Marte 
(som har autism) vill 
egentligen inte åka. 
Hon tycker inte om 
förändringar utan vill 
att allt skall vara precis 
som det brukar. Men så 
småningom när Frida 
visat fina foton från 
Sommarön och 
berättat om alla djur 
och allt annat som 
finns där kan Marte 
tänka sig att åka med.
Boken handlar om 
spännande äventyr 
som de får vara med 
om, om nya vänner 
som de lär känna – 
bland annat en pojke 
med Aspergers syn-
drom – om katter, 
hundar och hästar, 
utflykter, grillfester,
sol, bad och ridning.

Noa får en katt
Kirsten Ahlburg
Illustratör Jon 
Ranheimsaeter
Hegas förlag
ISBN 978-91-85877-16-4
Antal sidor 24
Pris 52 kronor
Utkommer hösten 2009
Lättläst för barn från 6 år

Noa är en glad och 
nyfiken kille som hittar 
på alla möjliga saker 
och hamnar i de mest 
dråpliga situationer. I 
den här boken får Noa 
en katt. Den klättrar 
upp i ett träd. – Misse, 
kom ner! ropar Noa. 
Men Misse är rädd.
Andra Noa-böcker 
som kommer under 
hösten är ”Noa får 
stryk”, ”Noa och bina” 
och ”Noa och tjuven”.

>
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Stanna, Milo!
Åsa Storck
Illustratör Andréa Räder
Hegas förlag
ISBN 978-91-85877-18-8
Antal sidor 50
Pris 158 kronor
Utkommer hösten 2009
Lättläst för barn från 10 år

Milo lever gömd med 
sin familj. De vet inte 
om de ska få stanna i 
Sverige. Milo kan bara 
hoppas och vänta. 
Under tiden får han 
börja skolan. Äntligen! 
Första dagen i skolan 
går bra. Men redan 
andra dagen händer 
det. Polisen kommer 

till skolan och Milo 
väntar inte på vad som 
ska hända nu. Han flyr. 
Stanna, Milo! är en 
fristående fortsättning 
på Milos flykt..

Tavlans hemlighet
Ewa Christina Johansson
Illustratör Åsa Carlsson
Hegas förlag
ISBN 978-91-85877-21-8
Antal sidor 90
Pris 158 kronor
Utkommer hösten 2009
Lättläst för barn från 10 år

Tant Tea finns bara en 
på tavla. Ändå är det 
nog hon som gör att 

det händer konstiga 
saker i huset. Ella ser 
att det är något fel med 
tavlan. Hon försöker få 
de andra i familjen att 
se det också, men 
ingen lyssnar. Kan det 
ha något att göra med 
de svarta pärlorna? De 
som försvann för länge 
sedan? Ella börjar sakta 
förstå. Men hon vet 
inte vad som finns där 
klipporna slutar och 
havet tar vid ...
 

Snabba ryck!
Gunnar Åberg

Illustratör Stefan Lindblad
Hegas förlag
ISBN 978-91-85877-22-5
Antal sidor 68
Pris 158 kronor
Utkommer hösten 2009
Lättläst för barn från 10 år

Regnet öser ner och 
det börjar bli mörkt. 
Alice och Kalle är 
ensamma kvar i kaféet 
vid Svartsjön. De ska 
just stänga för kvällen. 
Då hörs ljudet av en bil 
på parkeringen. Två 

män i rånarluvor stiger 
ur. Alice och Kalle flyr i 
panik ner mot sjön. 
Alice håller hårt i 
påsen med kaféets 
pengar. Ingen får ta 
pengarna! Men 
rånarna rusar efter 
dem och kommer allt 
närmare...

Här kan du läsa mer om böckerna:
www.argasso.se 
www.berg-frykholm.se
www.cordia.se
www.cura.se
www.formapg.se
www.gothiaforlag.se
www.hegas.se
www.lattlast.se
www.liber.se
www.nok.se

www.norstedtsforlags-
grupp.se

www.ordriket.se
www.popcornmannen-
poppe.se

www.sagoliktbokforlag.se 
www.sorena.se

www.studentlitteratur.se
www.vulkan.se
 www.wahlstroms.se

Böcker

>
Fortsättning på nästa 
uppslag

Utbildningsdagar på ”Ågrenska - nationellt kompetenscenter”

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 hösten 2009

Vuxenvistelser hösten 2009
 2 sep -  4 sep      Vuxna med transplanterade  
                            hjärtan
14 sep- 16 sep     22q11 deletionsyndrom
30 sep - 2 okt      Albinism

6  okt     Ehlers-Danlos syndrom- för personal
7  okt     Ehlers Danlos syndrom- för föräldrar       
              och närstående

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 mötesplats 
för personer med funktionsned-
sättningar och sällsynta diagnoser, 
men också för yrkesverksamma 
som kommer i kontakt med dessa 
individer och deras familjer.

Vi erbjuder veckovistelser för dessa       
familjer som ger en unik möjlighet för 
dem att möta andra i samma situation, få 
kunskap och utbyta erfarenheter. Du som 
i din verksamhet kommer i kontakt med 
familjerna har också möjlighet att delta 
under veckans två utbildningsdagar.  

Du deltar tillsammans med föräldrarna 
i ett skräddarsytt program med föreläs-
ningar om aktuell medicinsk forskning, 
om psykosociala aspekter och konse-
kvenser i vardagen, om pedagogik, sam-
verkan och lagstiftning. Att personal och 
föräldrar delar samma kunskap är sedan 
till gagn för barnen när ni är tillbaka i 
vardagen.
Barnen och deras syskon har ett eget 
program med förskola, skola och triv-
samma fritidsaktiviteter. 

Välkomna till givande 
utbildningsdagar!

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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Det löser sig, 
grabben
Jan-Olof Ekholm
Illustratör Kaj Wistbacka
Hegas förlag
ISBN 978-91-85877-19-5
Antal sidor 72
Pris 158 kronor
Utkommer hösten 2009
Lättläst för barn från 10 år

Skrik-Axel blir påkörd 
av en bil. Han blir 
skadad och behöver 
hjälp, men bilföraren 
smiter från olycksplat-
sen! Klas och hans 
kompisar letar efter 
smitaren. Det gör Lasse 
och Malin också. Men 
något är fel.  

Vad sa du?
Morten Dürr
Illustratör Peter Bay 
Alexandersen
Hegas förlag
ISBN 978-91-85877-20-1
Antal sidor 42
Pris 116 kronor
Utkommer hösten 2009
Lättläst för tjejer från 10 år

Anna är ny i klassen. 
Hon säger aldrig något. 
En dag får hon vara 
med tjejerna i klassen. 
De leker viskleken. 
Anna avslöjar en 
hemlighet. Hon 
behöver hjälp. Men får 
hon det?

Plats för tre
Kerstin Erlandsson-Svevar
Illustratör Cecilie Vold 
Johnsen
Hegas förlag
ISBN 978-91-85877-23-2
Antal sidor 96
Pris 159 kronor
Utkommer hösten 2009
Lättläst för tjejer från 11 år

Linn och Nora är 
kompisar. De åker på 
skidresa tillsammans. 
Där träffar de Martin. 
Linn blir kär. Hon 
glömmer nästan bort 
Nora. Och Nora blir 
sur. Men så händer 
något, och allt blir 
annorlunda.

Men jag då!
Bente Bratlund
Illustratör Karin Södergren
Hegas förlag
ISBN 978-91-85877-25-6
Antal sidor 108
Pris 158 kronor
Utkommer hösten 2009
Lättläst för tjejer från 12 år

Linneas bror Tobias är 
sjuk. Så sjuk att han 
kanske ska dö. Och 
mamma bryr sig bara 
om honom. Hon ser 
inte Linnea. Hon 
kommer inte ens och 
tittar på pjäsen i 
skolan. Men så blir 
Tobias sämre ...

>

Efterlängtad 
bok om 
bildterapi 
– de inre 
verktyg som 
alla föds med  

Läs ett utdrag ur 
Annika Berg-
Frykholm bok 
”Självbilder - att 
komma vidare 
genom skapande” 
på Föräldrakrafts 
webbsida
foraldrakraft.se

Efterlängtad 

FK_0904_s094-100_bok_v09.indd   100 2009-08-16   11.28



# 4, 2009 FÖRÄLDRAKRAFT 101     

Krönika

ika viktigt är tillgången 
på förebilder, en brist
vara särskilt för ett 
uppväxande släkte med 
funktionsnedsättningar.

Jag minns själv hur 
jag i tonåren längtade efter förebilder, 
vuxna personer med funktionsnedsät
tningar som levde ett vanligt svenssonliv 
med jobb, villa och bil. Nu försöker jag 
att vara den förebild för andra som jag 
själv saknade så mycket som ung.

För det är sällan vi ser personer med 
funktionsnedsättningar i det offentliga 
rummet, i politiken, i media eller som 
ledare för organisationer och företag.

Ett liv bortom institutioner
Jag har medverkat i en film om vårt 
Europa, som ska visas på EU:s nya 
besökscentrum i Bryssel. Det var lätt att 
tacka ja, jag vill så gärna visa alla europeis
ka ungdomar med funktions nedsätt
ningar att det finns en framtid bortom 
institutioner och förtidspensioner.  

Det är viktigt med målbilder och 
förebilder. Att ha någon vuxen att spegla 
sig i och identifiera sig med, för att 
kunna föreställa sig hur livet kan se ut 
när man kommit lite längre. 

Ett av VH Kids sommarkollon var i år 
förlagt till Öland, och vi var med och 
firade kronprinsessan Victoria på hennes 
födelsedag. Under kvällen intervjuade 
Mark Levengood en rörelsehindrad tjej. 
Hon satt på scenen i sin rullstol, svarade 
klokt på hans frågor och fick avsluta med 
att påannonsera en av sina absoluta 
idoler, Måns Zelmerlöw. Och när han 
drog loss i Cara Mia rullstolsdansade 
hon tillsammans med honom på scenen. 
Vilken fröjd att se hennes mod, stolta 
hållning och glädje! Vi behöver fler 
sådana förebilder, varje dag året om, och 
gärna på bästa sändningstid.

Våra figurer Vera och Herman är med 
på alla våra läger. Alla tycker att Vera och 

Herman är skojiga men det ligger en 
mycket djupare tanke bakom. Vera och 
Herman är bästisar, och de hjälps åt. 
Herman sitter i rullstol, Vera är den som 
går. Ingen liten skör prinsessa som rullar 
fram och ska tas om hand av en han
dlingskraftig ung man. Nej, snarare två 
levnadsglada kompisar med en stark 
vänskap som gör att de klarar av det 
mesta, i alla fall mycket mera än de flesta 
vuxna tror. För Vera och Herman är lite 
äventyrliga av sig, de vill gärna resa, gå 
på konserter och leva lägerliv, frigöra sig, 
precis som alla andra unga.

Lika viktigt som förebilder och 
gemenskap är modet att ställa krav på 
barn och ungdomar med funktionsned
sättningar. Att ställa krav är ett sätt att 
visa att man bryr sig om, att barn faktiskt 
har ett människovärde. Motsatsen är att 
klappa på huvudet, inte sätta upp regler 
och överbeskydda.

Föräldrar rädda
Jag tror att många föräldrar drar sig för 
att låta sina barn prova på nya saker. Av 
ren välvilja naturligtvis, ett misslyckande 
ska inte få finnas. Jag tror också att 
många föräldrar är rädda för att barnen 
ska upptäckta den begränsning som 
funktionsnedsättningen innebär, att de 
räds insikten av konsekvenserna. Men 
skyddandet kanske innebär att barnet 
istället hindras i sin utveckling.

Min erfarenhet är att barn och 
ungdomar nästan alltid hittar lösningar 
på problem på sitt eget sätt. 

Trial and error, så är det mer eller 
mindre genom hela livet. Och tänk vad 
ofta det blir ett försök som lyckas 
istället för ett misslyckande. Ge livet en 
ordentlig chans, jag är övertygad om att 
vi alla kommer att bli positivt över
raskade! 

Veronica Hedenmark
Valde som 19-åring att starta ett assistans-
företag istället för att bli sjukpensionär.

Försök att låta 
ditt barn Försöka

Det är viktigt att kunna känna sig 
som en del av en gemenskap, mycket 
viktigare än vad vi tänker på till vardags.

Krönika

L
”Barn hittar nästan 
alltid lösningar på 
problem på sitt 
eget sätt. Låt dem 
testa olika grejer och
sätta egna gränser.” 

Veronica Hedenmark

”Maja och jag, två tjejer på morgonpro-
menad med mina hundar Elle och Joy. 
Det skiljer många år mellan oss två, men 
vi har trots det mycket som förenar. Min 
förhoppning är att Maja kan spegla sig i 
mig och före ställa sig hur hon en dag 
som vuxen, yrkesarbetande kvinna går ut 
med sina hundar.”
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”Proteser 
ska inte 
märkas”

m en bransch kunde le 
skulle hjälpmedelsbran
schen ha skäl att göra 
det. En sympatisk vin
narskalle vid namn 
Chris  toffer Lind he har 

bestämt sig för att vidareutbilda sig till ut
vecklingsingenjör. Målet är att ta aktiv del 
i produktutveckling, främst av nya hjälp
medel.

– Det är absolut det som jag vill syssla 
med. Det kan handla om att ta fram nya 
proteser, men även annat, säger han när 
Föräldrakraft når honom i Halmstad, där 
han bor i en studentlägenhet med sin 
flickvän.

Vad gör en utvecklings ingen  jör?
– Du blir en produktutvecklare, men 

som ingenjör, med fokus på att lösa 
prob lem. 

Vad en 20åring målar upp för fram
tidsplaner är i vanliga fall av måttligt in
tresse för andra än de närmaste. Med 
Christoffer Lindhes yrkesval är det annor
lunda. När han bestämt sig händer det sa
ker, det har vi sett tidigare.

Redan bra simmare
Före olyckan, som krossade hans två 
ben och slet av ena armen, var han som 
18åring en av Östergötlands bästa 
simmare. När han tog sig tillbaka till 
simhallen dröjde det inte länge innan 
resultaten kom. Snart hade han satt 
svenskt rekord, tagit plats i truppen till 
Para lympics i Peking, där han kom att 
överträffa sina egna mål med två fjär
deplatser.  

När vi pratar med Chris toffer Lindhe 
är det i sluttampen av vårterminen. .

– Jag bor i studentlägenhet, med eget 
kök och toa, i en korridor. Min flickvän 
har också flyttat hit nu. Hon är min per
sonliga assistent också, och det funkar 
väldigt bra, säger han.

Hur hinner du med att kombinera 
simträning och studier? 

– Jag tycker faktiskt att det är lättare 
att kombinera studier med simning på 
högskolan än på gymnasiet, där du har 
mer fasta tider. På högskolan har du mer 
eget ansvar och kan planera mer själv.

Kom snart in i simningen
När bestämde du dig för att återuppta 
simningen?

– Cirka ett halvår efter olyckan. Jag 
började simma i rehabiliteringen. Efter
som jag hade simmat mycket innan kom 
jag snart in i det igen, säger han.

”Proteser ska vara lika bra som 
riktiga armar och ben”, säger 
Christoffer Lindhe som har bestämt 
sig för att bli utvecklingsingenjör.

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

Med rekordfart till Paralympics

2006 Christoffer 
tävlingssimmar, når 
goda resultat och är ran
kad 8 i Östergötland.

2006, 15 juli Christoffer hamnar 
under ett godståg på väg hem från en 
bil och mcutställning. Ena armen 
slits av och båda benen krossas. 

2006-2007 Christoffer börjar 
simma som en del av rehabili
teringen. Bestämmer sig snart 
för att återuppta tävlandet.

O
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Idrott

Han beskriver återkomsten till vattnet 
och simhallen som en aha-upplevelse.

– När jag kom ner i vattnet märkte jag 
nästan direkt att, aha, så här gör man. Att 
simma är nästan som att cykla, har man 
en gång lärt sig så finns det där, man vet 
hur man ska röra sig i vattnet. Det var nå-
gon som sa att det blir Paralympics nästa, 
och vi var några som skrattade, säger han.

Fantastiskt direkt
Christoffer Lindhe var kort därpå med 
i en tävling i Malmö, och det gick ”fan-
tastiskt direkt”, och sedan rullade det på. 

– Jag är kanske den som gått snabbast 
in i landslaget, säger han.

Att simma utan en arm och två ben 
måste vara svårt, och mycket olikt hur 
det var att simma före olyckan, eller?

– Nej, det var väldigt likt, det är själva 

balansen i vattnet som är viktig, att du 
känner hur du ska röra dig, säger Chris-
toffer Lindhe.

Att simningen blev en del av rehabili-
teringen berodde inte bara på att Chris-
toffer tidigare hade tävlingssimmat.  

– Det var svårt att träna alla muskler 
på något annat sätt, simning var ett själv-
klart alternativ, säger han. 

När Christoffer Lindhe väl bestämde 
sig för att återuppta tävlingssimmandet 
blev målet snart att komma med i 
landslaget. 

– Jag ville också bli bäst i Sve rige, och 
sedan förbättra mina tider. Därefter ville 
jag slå några konkurrenter som jag hade 
mött tidigare. Till slut ville jag med till 
Paralympics, och för att klara det var jag 
tvungen att tillhöra de tio bästa i värl-
den, säger han.

Närmast väntar nu EM och VM, som 
går i Island respektive Brasi lien i höst.

Dina framgångar har lett till stor 
uppmärksamhet. Hur påverkar det 
dig? 

– Som idrottsman peppar det samti-
digt som det ställer krav. Det är en bidra-
gande orsak till att man orkar kämpa sig 
igenom träningen. Som privatperson 
tycker jag det är enklare om folk känner 
igen mig och om de vet vad jag varit ige-
nom. Då blir det lättare att starta ett 
samtal, säger han.

Du säger i den film som visades inför 
Leva & Fungera att ”jag är samma per-
son som förut, sedan kanske jag har 
ändrat vissa beteenden, men det är ju 
en del av mognadsfasen, så jag kanske 
hade varit samma person även utan 
olyckan”. 

Kort om 
Christoffer Lindhe
Födelseår: 1989 
Födelsestad: Ulricehamn
Bor: Studentlägenhet i Halmstad
Aktuell: Fyra i Paralympics i Peking 
2008. Tog sig med rekordfart in i 
landslaget efter olyckan som krossade 
hans båda ben och slet av ena armen.
Familj: Flickvän i Halmstad, mor och 
far i Ulricehamn.
Favoritsajter: Facebook, Youtube 
Favoritmusik: Lyssnar på allt
Senast lästa bok: Arn-böckerna

Med rekordfart till Paralympics

2008 Går från klarhet till klarhet 
och kvalar in till Paralympics i 
Peking där han överträffar sig 
själv och kommer fyra.

2009 Studerar ekonomi på högskolan och ska 
vidareutbilda sig till utvecklingsingenjör. Har börjat 
en parallell karriär som föreläsare och siktar mot 
medalj i Paralympics 2012.

>

Christoffer Lindhe beskriver det som en 
aha-upplevelse när han kom tillbaka till 
simbassängen efter olyckan. Sedan den 
dagen har det blivit många timmar och 
längder i bassängen.
Foto: Tomas Karlsson
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Tänker du ofta på hur olyckan kan 
ha påverkat dig som person? 

– Det är klart att man funderat över 
det någon gång, men ofta, nej, säger 
Christoffer.

Du framstår i mina och många an
dras ögon som en smart och sympatisk 
kille som tycks klara det mesta. Händer 
det att du blir less på allting? 

– Det blir jag då och då, självklart. Då 
försöker jag hitta inspiration, jag har 
många inspirationskällor. Redan kort 
efter olyckan hittade jag en förebild i 
USA, Canon Clapp. Han simmar också, 
men han är inte tävlingssimmare. Han 
tävlingsspringer med sina proteser, och 
han har ett handikapp som är identiskt 
med mitt. Jag har försökt få kontakt 
med honom, men inte lyckats. Det hän
der fortfarande att jag tittar på filmer 
och annat när han tränar. 

Därtill finner Christoffer inspiration i 
tankarna på att försöka ta medalj i Para
lympics 2012, och i sina studier, vilka ska 
leda honom till ett yrke som är intimt 
kopplat till hans livssituation.

– Jag har ett personligt intresse av att 
klara av skolan. Jag vet att jag måste gå 
igenom det här nu, säger han.

Hur ser du på din möjlighet att mo
tivera andra och vara en förebild? 

– Det är någonting som kommit på 

vägen. När jag började rehabliteringen 
och återhämtningen var det för att jag 
ville tillbaka, det har visat sig att jag in
spirerat andra. Folk har kommit fram i 
simhallar och förklarat att det jag gör be
tytt mycket för dem och först då har jag 
förstått att det faktiskt är så, säger han.

Kan du använda din position som 
uppmärksammad och omtyckt idrotts
man på andra sätt? 

– Det hoppas jag. Jag har börjat med 
föreläsningar. Jag föreläser bland annat 
för Banverket och dess satsning Säker 
järnväg. Jag tror att budskapet går fram 
när jag talar, eftersom jag är en ganska of
fentlig person nu.

Om intresset finns
Vad vill du hälsa barn, ungdomar och 
föräldrar som läser det här och kanske 
funderar på att börja idrotta? 

– Har man ett intresse för något så ska 
man satsa på det. Det går oftast vägen om 
man har ett stort intresse. 

På din hemsida finns 14 företag, 
som alla sponsrar dig. Har du aktivt ja
gat sponsorer? 

– Jag har ringt runt och fixat allihopa 
själv. Nu börjar jag få fler sponsorer, men 
nu har jag en sportagent som sköter det, 
för det tar mycket tid. Företagen på hem
sidan är nästan alla Ulricehamns företag. 
Nu har jag ett avtal med Frö sunda LSS, 
och det är därigenom jag har en agent. 

Jag har också startat ett föreläsningsföre
tag, säger han.

Kan du leva på ditt idrottande nu? 
– Föreläsningsbiten finansierar idrot

ten, och den biten går att utveckla, men  
just nu hinner jag inte det. 

Du beskrivs ofta som en tävlings
människa, stämmer den bilden?

– Ja, den passar bra, jag är ganska dålig 
förlorare och jag gillar att tävla om det 
mesta. Jag ger allt för att vinna, och vin
ner jag inte är jag inte lika glad längre, sä
ger han. 

Träffade ny flickvän
Ett halvår efter olyckan tog det slut mel
lan Christoffer och hans förra flickvän. 
Försommaren året därefter träffade han 
sin nuvarande flickvän Martina, och det 
skedde när han var ute med några kom
pisar. Vännerna brukar hjälpa honom att 
ta sig in och fram på ställen som långt 
ifrån alltid är handikappanpassade.

– Ofta när man är ute är det väldigt 
dåligt anpassat. De hjälper mig. Det går 
inte att komma in på annat sätt. Vän ner
na lyfter med mig om det behövs. 

Om femtio år hoppas Christoffer att 
utvecklingen ska ha gått framåt så mycket 
att han i stort sett kan göra allt som han 
gjorde före olyckan.

– Jag hoppas att protesarmar och 
protesben ska vara lika bra som riktiga 
ben och armar, säger han. +

”Jag har många inspirationskällor”
Fortsättning från föregående uppslag

>

Christoffer Lindhe och simkollegan Jennie Ekström vid mässan Leva & Fungera tidigare i år.
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Idrott

”Barn brukar undra 
hur jag alls kan simma”
Föräldrakrafts idrottspanel har varit 
igång några månader, det senaste tillskot-
tet är simmaren Christoffer Lindhe, som 
du kan läsa om härintill. 

– Barn och ungdomar brukar undra 
hur jag alls kan simma”, säger han. 

Christoffer Lindhe har fullt upp. Han 
studerar, idrottar och har blivit en flitig 
talare.

Men att svara på eventuella frågor via 
Föräldrakrafts idrottspanel tror han sig 
hinna med.

Christoffer Lindhe är van att träffa 
barn och ungdomar, och har bland annat 
varit gäst i Lilla Sportspegeln. 

Vad brukar barn och unga i första 
hand vilja fråga dig?

– Det är olika. Oftast frågar de vad 
som hänt mig, och sådana saker. Och de 
undrar hur det är möjligt att jag kan 
simma. På senare tid har det blivit allt 
vanligare att de vill ha autografer, säger 
han. +

IDROTTSPANELEN

Fråga idrottspanelen
� Idrottarna i Föräldrakrafts 
idrottspanel når du med ett mejl till 
idrott@foraldrakraft.se
� Ditt mejl skickar vi vidare till den 
eller de idrottare du vill nå. 
� I idrottspanelen ingår Jonas 
Jacobsson, Anders Olsson, Elvira 
Kivi, Josefin Abrahams son, Tomas 
Åkerberg , Stina Sellin och 
Christoffer Lindhe.

300 delegater 
möttes i Gävle 
Kunskapsutbyte Kronprinsessan Vic-
toria invigningstalade när omkring 300 
delegater från 59 länder hade kommit till 
Gävle för att delta i den stora internatio-
nella kongressen om fysisk aktivitet tidi-
gare i sommar. 

Konferensen arrangeras av Svenskt ut-
vecklingscentrum för handikappidrott, 
SUH, på uppdrag av IFAPA, Inter national 
Federation of Adap ted Physical Activity. 
Ut över Kron prin ses san, som är beskydda-
re av SUH, kom många namnkunniga fö-
reläsare och forskare till konferensen. 

SUH verkar för att utveckla rehabilite-
ring och habilitering för personer med 
funktionsnedsättningar och bistår bland 
annat landets paralympier och andra 
handikappidrottare med teststöd, trä-
ningsrådgivning och utbildning. 

Med hjälp av idrotten utvecklar SUH 
träningsmetoder, teknik och redskap 
som gynnar alla med funktionsnedsätt-
ning.

– Personer med funktionshinder ska 
ha lika goda möjligheter som andra att 
bedriva fysisk aktivitet i skolan och på 
fritiden, sade Kennet Fröjd, chef för 
svenskt utvecklingscentrum för handi-
kappidrott, inför konferensen.

Den internationella kongressen ar-
rangeras vart annat år, 2007 hölls den i 
Brasilien. Syftet är att utbyta kunskap, 
lägga grunden för nya  initiativ och ge 
goda exempel på fungerande metoder. +

Rasmus Isaksson 
skrattar åt sin olikhet
Ny bok Rasmus Isaksson har tävlat med 
svenska kälkhockeylandslaget i Paralym-
pics. 2002 i Salt Lake City tog laget brons. 

Som 28-åring ger han nu ut boken  
”Utfryst, utdömd, accepterad och välkom-
men” där han berättar om sitt liv i rullstol. 

Så här skriver han själv om boken: 
”Jag heter Rasmus Isaksson. Jag har alltid 
sett på min olikhet som att jag har något 
som många andra inte har. Ändå kan folk 
som ser mig sitta i rullstolen, ibland fråga 
vad som fattas mig.

Jag har 28 års erfarenhet av att obser-
vera andras olikheter och känna efter hur 

mina egna tas emot av omgivningen. Jag 
bor i Eslöv. ’Sveriges tråkigaste stad’ bru-
kar folk säga när jag berättar var jag bor. 
Men det, mina vänner, är också bara en 
seglivad fördom!”

– Den stora frågan för mig har aldrig 
varit varför just jag föddes med snedställ-
da fötter, utan snarare varför det ska spe-
la så stor roll i samhället, för mina möj-
ligheter i livet och för det bemötande 
som jag kan uppleva från min omgiv-
ning? sade han i en intervju för Norra-
skåne.se tidigare i år.

I boken berättar han om händelser 
från sin resa med sin tränare till Bra-
silien, om hur roligt de har haft tillsam-
mans och hur tränaren lärde honom att 
kunna skratta åt sin funktionsnedsätt-
ning. +

Gräspremiär för Stefan 
Tennis Stefan Olsson från Sundborn och 
hans spelpartner Peter Wikström förlo-
rade visserligen semifinalen i Wimble-
don, men turneringen kan ändå ses som 
ett fall framåt för tennisspelare. 

– Riktigt kul, det var häftigt, säger 
Stefan till Dala-Demokraten efter semifi-
nalförlusten.

Svenskparet mötte de topprankade 
fransmännen Houdet/Jeremiasz som vann 
med 7-6 (15-13), 6-1. Det franska paret, 
som segrade i senaste Paralympicsfinalen, 
vann sedan även Wimbledonfinalen. 

– Vi missade fem setbollar i första set, 
det tog nog knäcken på oss för i andra 
hade vi inte stor chans. 

Det var inte bara premiär i Wimbledon 
för Stefan, det här var första gången som 
han spelade på gräsunderlag. +

VM-brons till U23-lag
Basket Sveriges U23-lag ställdes mot 
Australien i kampen om bronset i rull-
stolsbasket-VM i Paris. Svenskarna bör-
jade bra och hade efter första kvarten 
tagit ledningen med 14-11. I andra 
kvarten ökade man trycket ytterligare 
och hade i halvtid utökat ledningen till 
36-21. 

– I andra kvarten spelade vi riktigt bra, 
säger förbundskapten L-G Andersson på 
Svenska handikappidrottsförbundets 
webb  plats, shif.se.

Det var första gången Sverige hade ett 
lag med i U23-VM. Förra året debutera-
de det här laget i U22-EM där man också 
tog brons.  +

Kronprinsessan Victoria invigningstalade 
som beskyddare av SUH.

Titel: ”Utfryst, utdömd, 
accepterad och välkommen”
Författare: Rasmus Isaksson
ISBN: 10: 9186207520
Förlag: Recito Förlag AB

Klubbars bidrag för 
handikappidrott försvann
Bidrag Sparbanksstiftelsen Skåne har be-
talat ut stora bidrag till fotbollsklubben 
ÄFF och volleybollklubben EVS för att de 
skulle ordna träningar för handikappade, 
men träningarna blev aldrig av, skriver 
Helsingborgs Dagblad.

Kritiker hävdar, enligt tidningen, att 
klubbarna  funnit det enklare att få bi-
drag när de kunnat visa på ett socialt en-
gagemang, men att pengarna sedan gått 
till annan verksamhet.

Sedan drygt två år finns en särskild fot-
bollsträning för ungdomar med funk-
tionsnedsättning i Ängelholm. Det hand-
lar oftast om ungdomar med koncentra-
tionssvårigheter. Men träningen organise-
ras av Skäldervikens IF, inte av den stora 
Ängelholmsklubben som fått bidraget, 
uppger Helsingsborgs Dagblad. +
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år son som är åtta år 
gammal har en muskel-
sjukdom som gör att 
han långsamt förlorar 
muskelkraft och 
förmågor. Det är så 

smärtsamt att se hans försämring, att 
se på när han nu inte längre kan göra 
det han kunde för bara ett år sedan. 
Han blir arg och vi blir ledsna. Hur 
kan vi hjälpa honom att orka, ha kvar 
gnistan?

 
Svar: Ni föräldrar bär på en enorm sorg 
som nu successivt också blir sonens sorg. 
Det har säkert varit oerhört tungt för er 
att försöka leva i nuet samtidigt som ni, 
sedan er sons diagnos fastställdes, har 
burit på kunskap om ett sjukdomsför-
lopp som innebär förlust av förmågor. 
Nu blir smärtan även er sons. Han börjar 
alltmer förstå att han blir sämre, att han 
tappar funktioner. Den egna kroppen in-
formerar honom.

Försök att stå ut med att sonen blir bå-
de arg och ledsen. Bakom barns ilska och 
utbrott döljer sig ofta ledsnad och för-
tvivlan. Sonen behöver ert stöd och er 
tröst utan att hans känslor bagatelliseras 
eller ignoreras. I er förtvivlan är det fres-
tande att byta samtalsämne, ge käcka tips 
på vad barnet kan bra, hur duktig han är 
och så vidare.

Tankarna är tillåtna
Barn i er sons situation behöver extra 
mycket få bekräftat att deras känslor och 
tankar är tillåtna. Han behöver känna 
att han är älskad för den han är, att det 
är tillåtet att känna ilska och sorg, att li-
vet är ”fuskigt” och så vidare. Beroende 
på sjukdomens förlopp och barnets ål-
der/utvecklingsnivå kommer nya frågor 
och funderingar. Liksom hos vuxna har 
sorgen många ansikten. Barn behöver 
också information, fakta. Ge honom 
möjlighet att få ställa frågor, få kunskap 
om sin sjukdom anpassat till hans ut-
vecklingsnivå. Föräldrar är oftast ut-
märkta på att besvara frågor, men ibland 
kan det kännas svårt att berätta när man 
själv är ledsen. Tag gärna hjälp från till 
exempel sonens läkare eller annan 
lämplig person.

Min förhoppning är att ni har stöd 
hos varandra och att niföräldrar hittar 
utrymme för att ventilera er egen förtviv-
lan och oro. +

Vi har en 5 år gammal dotter med ett 
ovanligt syndrom som medför hudför-
ändringar, rörelsehinder och utveck-
lingsstörning. Hennes hudproblem 
syns och gör att många tittar. Vi föräld-
rar är så trötta på alla blickar, frågor, 
kommentarer och synpunkter. Ibland 
känns det som att om det kommer 
ytterligare en person med en fråga om 
hennes utseende, ja då hänger smock-
an i luften! Vi märker också att vår dot-
ter börjar reagera, blir obekväm när vi 
pratar om henne med främmande. Ge 
oss råd på sätt att bemöta intresse, 
nyfikenhet och så vidare från omgiv-
ningen!

 
Svar: Det är inte så förvånande att 
”smockan hänger i luften” ibland! Ni har 
verkligen inte någon skyldighet att svara 
på frågor, berätta om ert barns diagnos, 
utelämna barnet osv. Troligen är det så att 
vissa dagar och inför vissa personer känns 
det helt rätt att ge bakgrund, att ge en för-
klaring, medan vid ett annat tillfälle måste 
ni tillåta er att tydligt markera att ni inte 
vill prata.

Frågor och kommentarer från andra 
barn har vi oftast lättare att bemöta än de 
som kommer från vuxna. Barn kommer 
med raka frågor och när de väl fått ett 
svar är det för det mesta färdigpratat där-
efter. När barn får fakta, svar på sina frå-

Det är Så SmärtSamt att Se  
hur vår Son blir allt Sämre. 
hur kan vi hjälpa honom 
att orka?

Helena Fagerberg-Moss är en av exper-
terna vid Ågrenska som svarar på frågor 
i Föräldrakraft.

vaD kan man 
göra om man 
tröttnar på 
alla blickar 
och kommen-
tarer och 
känner att 
”Smockan 
hänger i 
luften”? 

V

ågrenskas experter ger svar på 
frågor om barn med sällsynta 
funktions hinder. Denna gång är det 
Helena Fagerberg-Moss, som svarar. 
Hon är psykolog på barn- och ung-
domsmedicin i Göteborg.
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gor blir de nöjda, konstaterar att så är det 
och så var det med det! De jämför och 
konstaterar att vi ser olika ut och sedan 
fortsätter de med leken. Vuxnas frågor el-
ler kanske ibland frånvaron av frågor, 
som i stället blir blickar är svårare att be-
möta. Ni och ert barn känner er iakttagna 
och granskade och situationen blir obe-
kväm.

Ni märker också att er dotter börjar 
reagera, hon blir successivt mer medve-
ten om omgivningens reaktioner och att 
pratet handlar om henne. Ni vill natur-
ligtvis skydda henne, skona henne från 
denna sortens uppmärksamhet. Anpassat 

till barnets ålder och utvecklingsnivå kan 
det underlätta att hjälpa barnet med fär-
diga och förberedda korta svar att ha till 
hands när frågor och kommentarer kom-
mer. Detta kan handla om mer eller min-
dre artig fraser! Ni föräldrar kan också ha 
en uppsättning av alternativa bemötan-
den förberedda för att slippa bli över-
rumplade och ställda i mer eller mindre 
obehagliga situationer.

Barn behöver förklaringar, informa-
tion på sin nivå, anpassat till vad de kan 
ta till sig.  Fråga er dotter vad hon tänker 
om sina symtom, vad hon vet om sin di-
agnos och berätta, korrigera, ge henne en 

enkel och tydlig information.  När någon 
tittat, frågat osv är det bra att prata om 
vad som hänt, hur hon och ni kände osv. 
Följ upp det inträffade vid ett lämpligt 
tillfälle.

Som förälder kan man inte isolera 
barnet för att skydda henne från omgiv-
ningens kommentarer men ni kan hjälpa 
barnet, göra henne rustad så att inte alla 
blickar och kommentarer invaderar och 
sårar.

Helena Fagerberg-Moss,
psykolog på barn- och 

ungdomsmedicin i Göteborg

Doktorn kunde inte riktigt 
laga mig: barn om sjukdom 
och funktionshinder och om 
hur vi kan hjälpa

Författare: Renlund Christina
Förlag:  Gothia Förlag
Bandtyp: Häftad 
Språk: Svenska 
Utgiven: 200805, Antal sidor: 160
Upplaga: 2
ISBN10: 9172055375
ISBN13: 9789172055377

Jag har en sjukdom 
men jag är inte sjuk
Författare:  Christina Renlund
Förlag:  Rädda barnen förlag
Bandtyp: Häftad. Språk: Svenska 
Utgiven: 200410
ISBN10: 9173211214
ISBN13: 9789173211215

 
 

LITTERATURTIPS

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

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

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

Hjälpmedelsinstitutets specialbibliotek med böcker och filmer om  
funktionsnedsättningar, hjälpmedel och tillgänglighet är öppet för 
alla! 

På vår webbplats, www.hi.se, finns Hjälpmedelstorget. Där finns 
bl.a. information om lekplatser, fritiden och kognition.

ID-dagarna 2009
Kom och träffa oss den 7–9 oktober på Factory Nacka Strand i 
Stockholm. www.hi.se/iddagarna
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år dotter flyttade 
hemifrån för två år sen 
då hon var 24 år. Fram 
till dess bodde hon 
hemma helt och hållet. 
Hon är lindrigt begåv-

ningshandikappad och fick en egen 
lägenhet i en gruppbostad i samma 
stad som vi bor. Vi har alltid trivts bra 
tillsammans och hon kommer hem till 
oss varje helg fortfarande. 

Men vi har ett stort problem och det 
är tystnadsplikten. Personalen och 
enhetschefen berättar ingenting för oss 
om vi frågar något om vår dotter, för de 
säger att hon är vuxen och myndig och 
att de inte har rätt att berätta något om 
hennes privatliv för oss. 

Vi är mycket frustrerade över detta, 
eftersom hon själv ibland kan ha 
problem med att komma ihåg, eller 
med vissa saker som hon har svårt att 
förstå och sortera. Vi är ju inte ute 
efter att kontrollera och snoka, vi vill 
samarbeta med personalen för att 
hjälpa vår dotter! Är det rätt att 
personalen inte får berätta någonting 
för föräldrarna?

Margareta i Västergötland

Svar: Kära Margareta i Västergötland!
Det du beskriver – om hur personal 

och föräldrar skall kunna samverka – är 
ett återkommande problem för många 
föräldrar med vuxna barn som får stöd 
och service från personal. Sekretesslagen 
säger mycket riktigt att varje person som 
är myndig och därmed över 18 år, själv 
har rätt att bestämma över sitt liv och si-
na val. Det är en av de viktiga grundpela-
re som vårt samhälle vilar på, och en frå-
ga om personlig integritet och självbe-
stämmande. Men trots grundinställning-
en att vi ska få vara oss själva, göra som vi 
vill, bestämma själva och inte ha obefo-
gad insyn i våra liv, uppstår problem i 
vissa fall. 

En situation som ibland kan bli pro-
blematisk är just den du beskriver, då ditt 
barn är vuxet och myndigt – men på 
grund av sin funktionsnedsättning inte 
har förmågan att alltid förstå konsekven-
serna av sina handlingar.

Felar ibland
Vi människor gör fel ibland, eller vi gör 
mindre kloka val som kan leda till konse-

kvenser vi inte förutsåg. Och det kan vara 
viktigt att få göra fel. Det är inte alltid lätt 
för någon av oss att alltid ”förstå vårt eget 
bästa”. Men det är inte det du ifrågasät-
ter, utan i stället beskriver du hur ni öns-
kar stötta er dotter att förstå och förenkla 
sin vardag. Du efterlyser också ett bättre 
samarbete med personalen i din dotters 
gruppbostad. 

Närhet och öppenhet
Det finns i de flesta familjer en närhet 
och öppenhet mellan föräldrar och barn. 
Denna närhet är naturlig under många år 
då barnen växer upp. Så småningom, allt 
eftersom tiden går, frigör sig de flesta 
barn från föräldrarna, flyttar hemifrån 
och börjar leva sina egna vuxenliv. De 
vuxna barnen väljer då själva hur mycket 
närhet och öppenhet de vill ha till sina 
föräldrar. 

När det gäller barnet med funktions-
nedsättning, kan det ibland vara så att 
det inte själv frigör sig från föräldrarna i 
samma utsträckning eller i samma ålder 
som andra. Då är det inte alltid enkelt för 
föräldrar att ta på sig rollen att frigöra 
barnet från sig själva. Vi föräldrar älskar 
våra barn och vill deras bästa, det tar inte 
slut för att de flyttar hemifrån. Vi vill så 
gärna hjälpa dem så att det går bra för 
dem. 

Samma rätt
Ändå måste alla våra barn ha samma 
rätt att fjärma sig från föräldrarnas to-
tala insyn i sina liv. Har man själv svårt 

ÄR det RÄtt att peRSonalen 
inte fåR beRÄtta någonting 
föR föRÄldRaRna? 

Från och med detta nummer med-
verkar Maud Deckmar med svar på 
läsares frågor om bland annat föräl-
draskap, relationer och bemötande. 
Här ger hon goda råd till en mamma 
som på grund av sekretessen hindras 
att  hjälpa sin dotter. Du kan också 
få svar av Maud Deckmar genom att 
mejla dina funderingar till  
fraga.maud@foraldrakraft.se

”Vi ÄR inte ute 
efteR att kon-
tRolleRa och 
Snoka, Vi Vill 
SaMaRbeta Med 
peRSonalen föR 
att hjÄlpa VåR 
dotteR”, SkRiV-
eR MaMMan.

V

Maud Deckmar svarar på läsarnas 
frågor.
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att hålla sina föräldrar på ”behörigt av-
stånd” och sätta gränser för vad man 
vill berätta eller inte, kan man ibland 
behöva få personals stöd att få behålla 
vissa ”hemligheter”.  I de fall där den 
vuxne personen med funktionshinder 
uttryckligt säger till personalen att ”inte 
berätta för mamma och pappa”, då ska 
personalen respektera önskemålet, en-
ligt lagen.
 
Kan samarbeta ändå
Men – som jag ser det behöver tystnads-
plikten inte innebära att personal och 
föräldrar inte ska kunna samarbeta där 
samarbete är till nytta för den enskilde 
personens livssituation. Med god vilja 
och fantasi kan man, om det vuxna bar-
net medger det, träffas tillsammans, för-

äldrar, personal och er dotter själv – runt 
frågor som uppkommer. Syftet är ju att er 
dotter ska ha det bra. 

Be om en träff
Ett annat sätt att börja, som många 
gånger kan medverka till att skapa en 
god grund för samtal mellan personal 
och föräldrar, kan vara att ni ber enhets-
chef och/eller personal om en träff. Hur 
många och vilka som skall delta väljer ni 
själva eller i samråd. Jag tänker mig att 
er dotter inte är med på denna träff, ef-
tersom samtalet inte skall handla om 
henne, utan om er och personalen. 
Under den träffen får både ni och perso-
nalen tillfälle att prata om hur ni vill att 
samverkan er emellan skall fungera, om 
var gränser ska gå och vad som ska gälla. 

Om båda parter kan mötas i god vilja 
och förståelse för varandras uppdrag, 
respektive situation, brukar man till-
sammans kunna lösa upp meningsskilj-
aktigheter och finna en god nivå för 
kommande möten i vardagen. 

Får anledning att återkomma
Svaret på din fråga blev tyvärr varken en-
tydigt eller enkelt. Samverkan mellan för-
äldrar och personal är en viktig fråga som 
vi kanske får anledning att återkomma 
till. 

Lycka till!

Maud Deckmar 
Arbetar som föreläsare, utbildare, 

handledare/coach, framför allt inom 
vård- och omsorgsverksamheter. 

Helena Fagerberg-Moss
Psykolog på barn- och 

ungdomsmedicin i Göteborg

Ett speciellt hus med full tillgäng-
lighet, för alla människor och alla 
sinnen. Ett hus med aktiviteter och 
utbildning, eller lugn och ro. Ett 
upplevelsecenter med tillgängliga 
toalett- och duschrum, restau-
rangkök och en ljus, vacker matsal. 

Ett hus, ett pensionat, med upp-
levelserum och sinnesträdgård. 
Omgivet av frodig bokskog och 
fem minuters promenad till havet, 
med bad– och grillplats.  Välkom-
men till Villa Valjensa – ett hus 
gjort för dig!

www.valjensa.se

Ett hus gjort för dig!
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Läger 2009
på Mättinge

26 okt–1 nov: 
Höstlovsläger

www.mattinge.se

Har ditt barn diabetes?
Då är den här boken för dig
och ditt barn.
Helena skrev boken hon själv
velat läsa när hennes dotter
fick diagnosen diabetes typ 1
vid dryga tre års ålder. Allt blev
så jobbigt med stick och
sprutor som gör ont.
- Jag har velat förmedla känslor
som barnet upplever, säger
Helena.

Kikkuli förlag har givit ut
boken. Läs mer och köp
www.kikkuli.com

Kurs med Iréne Johansson ”Utbyggd Grammatik” 
28-29/9 och 16-17/11 i Stockholm   www.hattenforlag.se  

Många nyheter! Tecken ABC, EngelskaHatten, 
SpråkPussel, Babblarna kortspel    www.hattenforlag.se
Många nyheter! Tecken ABC, EngelskaHatten, 
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 Tecken ABC, EngelskaHatten, 
SpråkPussel, Babblarna kortspel    www.hattenforlag.se
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Ny upplaga och nya annonspriser börjar
gälla från och med januari 2010

ANNONSFORMAT & PRISER

Uppslag: 400 x 270 mm
Uppslag utfallande: 
420 x 297 mm
+ 3 mm utfall runt om

Helsida:  bredd 190 x 270 mm
Helsida utfallande: 
210 x 297 mm 
+ 3 mm utfall runt om.
Helsida baksidan: 
190 x 260 mm 
(33 mm i topp går bort för 
adressering).

Halvsida liggande: 180 x 132 mm
Halvsida liggande utfallande: 
210 x höjd 144 mm + 3 mm utfall
Halvsida stående: 
87x 265 mm
Halvsida stående utfallande: 
100 x 297 mm + 3 mm utfall

Kvartssida liggande: 
bredd 180 x  66 mm
Kvartssida stående: 
87 x 132 mm

1/8-dels sida liggande: 
87 x 64 mm
1/8-dels sida stående: 
42 x 132 mm

Uppslag

34 800 kr 

 

Helsida
23 200 kr

 

1/8-dels sida

4 300 kr

 

Annonspriser vid bokning senast 30 oktober    

1/4-dels sida

8 000 kr

Halvsida
13 900 kr

 

Bilagor
Föräldrakraft lämpar sig utmärkt för bilagor 
som medföljer hela eller del av upplagan.
1-25 gram kostar 3:30 kr per styck
26-50 gram kostar 3:90 kr per styck
51-75 gram kostar 4:60 kr per styck
76 gram eller mer offereras
Tillägg punktlimning av bilaga: 1000 kronor + 30 
öre styck.
Tillägg inplastning av bilaga: 1500 kronor + 90 
öre styck.
Bilaga kan även häftas in/bindas in i tidningen. 
Pris för detta offereras.

1 modul, bredd 92 x höjd 61 mm:  .............3 400 kr
2 moduler, bredd 92 x höjd 130 mm:  ........5 700 kr
3 moduler, bredd 92 x höjd 183 mm:  ........8 000 kr
4 moduler, bredd 190 x höjd 130 mm:  .....10 200 kr

Annonstorget, moduler

Tillägg begärd placering: Baksidan 30 %. Första 
och sista uppslagen 20 %. Högersida mot ledaren 
20 %. Övriga begärda placeringar: 10 %.
Annonsmaterial ska normalt levereras digitalt via 
mejl till info@faktapress.se  
Material via vanlig post sändes till FaktaPress AB, 
Backebogatan 3, 129 40 Hägersten.
Färgavdrag ska bifogas för att vi ska kunna 
garantera kvalitet. Om färgavdrag saknas kan 
kund ej reklamera för bristande tryckkvalitet.
Annonsmanus kan lämnas, avgift för bearbetning 
betalas av annonsören.
Vid avbokning av beställd annons efter material-
dag förbehåller vi oss rätten att debitera fullt 
annonspris. Vid avbokning senare än 14 dagar 
före materialdag debiteras 75 procent. Om 
orderbekräftelse ej stämmer ska Föräldrakraft 
meddelas senast 8 dagar efter mottagandet av 
bekräftelsen. 
Tekniska specifikationer, annons material: 150 
linjer per tum. Upplösning bilder: 300  dpi.

Viktigt att känna till

Boka annons
Kontakta vår annonssäljare:
Lotta Appelqvist, tel 08-4100 5637 
eller mobil 0709-560 780. 
Mejl: lotta@faktapress.se
Du kan också mejla till 
info@faktapress.se eller 
ringa 08-4100 5636

Redaktionen
Valter Bengtsson, ansvarig utgivare. 
Mejl: valter.bengtsson@faktapress.se. 
Tel 08-4100 5636, 0709-56 08 52.

Föräldrakraft växer. I januari 2010 startar ett nytt spännande 
samarbete som ger Föräldrakraft kraftigt ökat genomslag när 
vi höjer upplagan med hela 50 procent till 30 000 exemplar. 
Samtidigt kommer annonspriserna att öka med 20–25 procent. 
Mer information om detta kommer inom kort. Läs mer på 
www.foraldrakraft.se

Missa inte möjligheten att boka nästa års annonser till 2009 
års lägre priser – det kan du göra t o m den 30 oktober. 

För mer information och bokning kontakta Lotta Appelqvist 
på telefon 08-4100 5637 eller mobil 0709-560 780. Mejl: lotta@
faktapress.se. Du kan också mejla till info@faktapress.se eller 
ringa 08-4100 5636.
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Bellstasuntasunt d Omsorger AB

Vi tillhandahåller särskilt anpassat boende och daglig 
verksamhet enligt LSS för personer med 

utvecklingsstörning eller förvärvad hjärnskada.

Ett gott liv - hela livet
Ett företag inom

.....

www.bellstasund.se

Vill du veta mer om oss och våra olika verksamheter
så titta in på vår hemsida.

VI GÖR DET 
MÖJLIGT!

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

VI GÖR DET 
MÖJLIGT!

IfA-godkänd

Som assistent och förälder 
förekommer det ofta tunga lyft 
och förflyttningar. En utbildning i 
förflyttningskunskap ger dig kunskap 
att utnyttja dina krafter optimalt 
istället för maximalt. 

Du lär dig en mjuk, behaglig och 
effektiv förflyttningsmetod. 

Kursen skräddarsys efter era behov 
och önskemål.  Våra utbildningar 
präglas av en öppen och trevlig 
stämning med många skratt där 
kursdeltagarna står i centrum 

Vi utbildar över hela landet och 
kommer gärna till er.
 Vi utbildar även i hemmet.  

Mölndalsvägen 77 
Box 16 003 • 412 21 GÖTEBORG 
Tel. 031-200 700 www.durewall.se

Skräddarsydda kurser 
underlättar din vardag.

SV Stockholm anordnar kurser och kulturverksamhet för personer med 
funktionsnedsättningar samt för deras närstående och personal. Här ett urval 
som riktar sig till anhöriga/närstående samt personal. 

TAKK/Teckenkommunikation
Används främst tillsammans med hörande personer som av olika anledningar  
har nedsatt kommunikations- eller talförmåga. Vi har kurser på dag och kvällstid, 
helg- och intensivkurser samt i lugnare tempo. Kurs för hela personalgrupper.  
Vi samarbetar med Föräldrautbildningen inom Handikapp & Habilitering, som 
subventionerar avgiften för föräldrar och nära anhöriga. Denna termin kan vi 
även kostnadsfritt erbjuda översyn i användandet av TAKK direkt i verksamheten 
eller ett informationstillfälle på arbetsplats eller i föräldragrupp. 

Höstens föreläsningar

       Vad innebär våga leva för dig?  
Torsdagen den 29 oktober kl  9-12. Sosso Milegrim berättar om hur det är att vara 
annorlunda, omvärldens syn samt hur välja förhållningssätt mot sig själv och 
andra. Sosso åker ski-cart, har dykarcertifikat och har gjort flera långresor, samt i 
flera år agerat familjehem åt tonårsflickor. Sosso är 39 år, 120 cm lång, använder 
permobil och är en förebild för många som vill, men har svårt att leva fullt ut!

Hur samarbetar du med andra? 
Tisdagen den 24 november kl 13-16. Föreläsare Gillis Herlitz – antropolog, 
etnolog och författare, har medverkat i TV och radions, telespånarna. Hur vi 
samspelar blir allt viktigare och speglar vår människosyn. Det är därför viktigt  
att etik, moral och omtanke råder på arbetsplatser. Hur kommer vi dit?  
Vad innebär social kompetens? Civilkurage? Gillis  
reder ut begreppen och ger exempel på vägar att  
gå mot en trivsam och tillåtande arbetsmiljö. 

Anmälan & info: 08-679 03 33 lill.carlsson@sv.se   www.sv.se/stockholm

Är hemsidan du skall gå till om du funderar på att kunna 
använda IT mer i assistansen. Ju mer du använder IT - ju 
mer sparar du din tid, pengar, natur, samt får en smidig väg 
att umgås med oss och personalen via Internet.
Vår personal har erfarenhet sedan 1994 av personlig 
assistans. Vi vill inte bli någon assistansfabrik där du blir 
anonym, utan vi vill lära känna alla våra brukare och 
personal personligen. Hemsidan svarar på de flesta 
frågorna och du kan ladda ner vår folder. 
Välkommen att höra av dig och berätta hur du vill ha din 
assistans utformad!

SUCCURRO.SE

succuro fk 0904.indd   4 2009-08-13   10.43
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Den självklara självkäns-
la som 22-åriga Jenny 
Wikström  utstrålar är 
ganska nyvunnen. 
Flytten hemifrån är en 
av de viktigaste sa-
ker hon gjort, liksom 
ansikts operationen.
– Det var jobbigare när 
jag var yngre, nu blir 
jag mer irriterad än så-
rad av fördomarna.

enny Wikström, 22 år, är 
en av cirka 40 svenskar 
med diagnosen Mö bius 
syndrom. Till sammans 
med sju unga vuxna med 
olika sällsynta diagnoser 

sitter hon med i det så kallade empower
mentrådet. När jag träffar henne är hon 
nyss hemkommen från Hjo där hon har 
läst på folkhögskola i två år.

Jenny fick diagnosen Möbius syndrom 
när hon var åtta månader gammal. Fram
för allt kännetecknas det av en ansikts
förlamning. För Jennys del är det ungefär 
halva ansiktet, men för ett par år sedan 
var det mycket värre. När hon var 18 år 
genomgick hon en ansiktsoperation. 

– Jag har fått ett leende nu, säger Jenny 
och skrattar.

Empowermentrådet är en verksamhet 
som är knuten till Riksförbundet Säll
synta diagnoser.  Det kallas för ett kvali
tetssäkrande forum, eftersom deltagarna 
formar ett projekts verksamhet genom 
att ge sina synpunkter. 

– Det är så lärorikt och det är kul att 
känna sig behövd. Det går väldigt mycket 
ut på att hjälpa andra människor att hitta 
lösningar. Till exempel hur man kommu
nicerar på ett bra sätt med För säkrings
kassan, berättar Jenny Wik ström. 

Empowermentrådet kom hon i kontakt 
med i samband med kursen ”Jag kan det 

jag kan” som hon deltagit i på Tollare folk
högskola utanför Stockholm. Under ett 
par dagar i slutet av april samlades 16 unga 
människor med sällsynta diagnoser för att 
arbeta med att öka sin självkänsla och hitta 
nya sätt att driva sina egna frågor på. 

– Det var jättekul! Framför allt var det 
kul att lära känna nya människor, säger 
hon.

Under kursen fick deltagarna bland an
nat bli mer självmedvetna genom att rita 
upp sin livslinje och markera sina toppar 
och dalar. Vad har varit livets höjdpunk
ter så här långt? När har det varit jobbigt 
och varför? För Jennys del var en av de 
absoluta höjdpunkterna när hon gjorde 
sin ansiktsoperation. Jobbigast var det 

när hon var yngre, numera är hon 
tryggare i sig själv och har lättare att 
handskas med att människor tittar 
och har fördomar. 

– Just nu känner jag att jag har 
vuxit som person så det är inte så 
mycket som är jobbigt. Under tonår
en var det jobbigt när folk tittade, 
men nu blir jag mer irriterad än jag 
blir sårad. Då tänker jag ”titta ni, ni 
vet inte vem jag är och jag vet inte vil
ka ni är”, säger Jenny bestämt. 

De fick också träna på att skriva 
CV för jobbansökningar under kur
sen i våras. Hur mycket ska man 
egentligen skriva om sin funktions
nedsättning? Kort och tydligt, menar 
Jenny. Det får inte komma som en 
överraskning för arbetsgivaren, men 
det får inte heller dominera. 

Viktigt steg att flytta hemifrån
Den självklara självkänsla som Jenny ut
strålar är ganska nyvunnen. Att ta steget 
att flytta hemifrån för två år sedan är 
bland det bästa hon gjort.

 – Jag var tvungen att förlita mig på 
mig själv, jag kunde inte förvänta mig att 
mamma och pappa skulle finnas till 
hands hela tiden och hjälpa till och det 
var jättebra, säger hon.

Nu är hon tillbaka i Stockholm. Till 
hösten hoppas hon komma in på någon 
av alla de socionomutbildningar som 
hon har sökt. Men gör hon inte det så 
har hon fler planer. Inte mycket tycks 
kunna stoppa henne när hon väl be
stämt sig. När hon var yngre ville hon 
bli reporter på Aftonbladet. Hon tyckte 
att de vinklade artiklarna alldeles för 
hårt och det ville hon göra något åt. Nu 
har hon tänkt om och vill i stället arbeta 
med rättsfrågor för personer med funk
tionsnedsättningar. 

– Jag vet att jag ska dit, sen får vi se vil
ken väg jag tar, säger hon. +

Intervju

bildbyline Åsa Secher

Äntligen känner sig Jenny Wikström 
självständig: Det var jobbigare när jag 
var yngre. Foto: Åsa Secher

Nu blir jag mer irriterad 
än sårad av fördomarna

J
Text: Åsa Secher
info@faktapress.se

Kursen ”Jag kan det jag kan!” 
genomförs igen i augusti i år, 
kontakta Maria Gardsäter på 

Riksförbundet Sällsynta diagnoser 
för mer information.
www.sallsyntadiagnoser.se

Kurs i augusti

”Jag har fått ett leende nu.”

Den som har en sällsynt diagnos är ofta i 
behov av stöd från vårdgivare, myndigheter 
och närstående. Diagnosen kan innebära 
att man skiljer sig från normen genom till 
exempel ett annorlunda utseende, sätt att 
tänka eller fungera. Omgivningen kan 
reagera med osäkerhet.

Det kan innebära att diagnosbäraren känner 
sig utsatt, vilket medför att självbild och 
självförtroende riskerar att 
påverkas negativt.

Kunskapsnivån om sällsynta 
diagnoser är i de flesta fall låg 
både hos vårdgivare och i övriga 
samhället. Därför behöver den 
som har en sällsynt diagnos en 
stark förmåga att driva sina egna 
frågor för att få rätt vård och 
stöd. Det kan vara svårt när 
självförtroendet är dåligt.

Extra besvärligt kan det vara 
för de vuxna personer som har 
flera funktionsnedsättningar där 
en något nedsatt kognitiv 
förmåga ingår. Nedsättningen döljs ofta i en 
komplex symtombild och är svår att se för 
utomstående, som därmed inte förstår 
konsekvenserna av denna.

Denna grupp klarar det mesta själv, men inte 
allt. De behöver ofta ett anpassat stöd i 
boende, på arbetsplatsen eller vid myndig-
hetskontakter. De får sällan stöd av vare sig 
Lagen om stöd och service för vissa funktions-
hindrade (LSS) eller Socialtjänstlagen (SoL). 

Ett sätt att stärka dessa personers rättigheter 
är empowerment. Begreppet innebär att agera 
för att förstärka sin sociala, kulturella, ekono-

miska och psykiska styrka. 
Mot denna bakgrund har 

Riksförbundet Sällsynta 
diagnoser startat kursen 
”Jag kan det jag kan”. 
Syftet är att stärka kursdel-
tagarnas självkänsla och 
självförtroende, samt öka 
förmågan att se och utrycka 
egna behov och få rätt hjälp 
och samhällsstöd. Den 
första kursen genomfördes 
under våren.

– Det var underbara 
dagar med en mängd nya 
erfarenheter och nya 

vänner! Vi är så lika och ändå olika, säger en av 
deltagarna i mötesforumet på 
Sallsyntadiagnoser.se

”Rekommenderas starkt!” skriver en annan.

De informella mötena mellan deltagarna 
blev lika betydelsefulla som föredrag om 
jobbsökande och teaterövningar i bemötande-
situationer.

– Samtalen och samvaron under kursen var 
som balsam för själen, säger en av deltagarna. 

Med kunskap om rättigheter, positivt 
tänkande och nya vänner blir vardagen lättare. 
Via mötesforumet på Sallsyntadiagnoser.se 
kan deltagarna fortsätta att ha kontakt och 
diskutera verkliga situationer med varandra. 
Där kan även du delta oavsett om du är 
diagnosbärare eller närstående!

”Jag kan det jag kan” har 
utarbetats i samarbete 
mellan Sällsynta diagnoser, 
Ågrenska, Tollare folkhög-
skola och kunskapscentret 
Bosse råd och stöd.

Maria Gardsäter
Projektledare

Empowermentkurs ger stärkt självkänsla

n Läs mera om Riksförbundet Sällsynta 
diagnoser på www.sallsyntadiagnoser.se

Riksförbundet Sällsynta diagnoser
Box 1386, 172 27 Sundbyberg
Telefon 08-764 49 99

Information från Riksförbundet Sällsynta diagnoser

Maria Gardsäter.

Kursen ”Jag kan det jag kan” 
lyfter självkänslan.

sällsynta fk 0904.indd   50 2009-08-14   10.05
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Intervju 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

Den som har en sällsynt diagnos är ofta i 
behov av stöd från vårdgivare, myndigheter 
och närstående. Diagnosen kan innebära 
att man skiljer sig från normen genom till 
exempel ett annorlunda utseende, sätt att 
tänka eller fungera. Omgivningen kan 
reagera med osäkerhet.

Det kan innebära att diagnosbäraren känner 
sig utsatt, vilket medför att självbild och 
självförtroende riskerar att 
påverkas negativt.

Kunskapsnivån om sällsynta 
diagnoser är i de flesta fall låg 
både hos vårdgivare och i övriga 
samhället. Därför behöver den 
som har en sällsynt diagnos en 
stark förmåga att driva sina egna 
frågor för att få rätt vård och 
stöd. Det kan vara svårt när 
självförtroendet är dåligt.

Extra besvärligt kan det vara 
för de vuxna personer som har 
flera funktionsnedsättningar där 
en något nedsatt kognitiv 
förmåga ingår. Nedsättningen döljs ofta i en 
komplex symtombild och är svår att se för 
utomstående, som därmed inte förstår 
konsekvenserna av denna.

Denna grupp klarar det mesta själv, men inte 
allt. De behöver ofta ett anpassat stöd i 
boende, på arbetsplatsen eller vid myndig-
hetskontakter. De får sällan stöd av vare sig 
Lagen om stöd och service för vissa funktions-
hindrade (LSS) eller Socialtjänstlagen (SoL). 

Ett sätt att stärka dessa personers rättigheter 
är empowerment. Begreppet innebär att agera 
för att förstärka sin sociala, kulturella, ekono-

miska och psykiska styrka. 
Mot denna bakgrund har 

Riksförbundet Sällsynta 
diagnoser startat kursen 
”Jag kan det jag kan”. 
Syftet är att stärka kursdel-
tagarnas självkänsla och 
självförtroende, samt öka 
förmågan att se och utrycka 
egna behov och få rätt hjälp 
och samhällsstöd. Den 
första kursen genomfördes 
under våren.

– Det var underbara 
dagar med en mängd nya 
erfarenheter och nya 

vänner! Vi är så lika och ändå olika, säger en av 
deltagarna i mötesforumet på 
Sallsyntadiagnoser.se

”Rekommenderas starkt!” skriver en annan.

De informella mötena mellan deltagarna 
blev lika betydelsefulla som föredrag om 
jobbsökande och teaterövningar i bemötande-
situationer.

– Samtalen och samvaron under kursen var 
som balsam för själen, säger en av deltagarna. 

Med kunskap om rättigheter, positivt 
tänkande och nya vänner blir vardagen lättare. 
Via mötesforumet på Sallsyntadiagnoser.se 
kan deltagarna fortsätta att ha kontakt och 
diskutera verkliga situationer med varandra. 
Där kan även du delta oavsett om du är 
diagnosbärare eller närstående!

”Jag kan det jag kan” har 
utarbetats i samarbete 
mellan Sällsynta diagnoser, 
Ågrenska, Tollare folkhög-
skola och kunskapscentret 
Bosse råd och stöd.

Maria Gardsäter
Projektledare

Empowermentkurs ger stärkt självkänsla

n Läs mera om Riksförbundet Sällsynta 
diagnoser på www.sallsyntadiagnoser.se

Riksförbundet Sällsynta diagnoser
Box 1386, 172 27 Sundbyberg
Telefon 08-764 49 99

Information från Riksförbundet Sällsynta diagnoser

Maria Gardsäter.

Kursen ”Jag kan det jag kan” 
lyfter självkänslan.
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i börjar sakta landa i vår 
”nya” verklighet, ett liv 
utan vår Tommy. Vårt 
liv, vår vardag, har tyvärr 
normaliserats en hel del. 
Jag inser sorgset att 

under våra nio år med Tommy, när vi 
upplevde en känsla av ett ”vi-och-dem” 
(”vi” var en familj med ett flerfunktion-
shindrat barn och ”dem” var familjer 
med barn utan diagnoser), så hade vi 
rätt. Det finns ett vi och det finns ett dem 
– men jag är chockad över hur stor 
klyftan verkligen är. Vi levde under 
exceptionellt tuffa förhållanden och det 
var faktiskt ”synd om oss” (varför tar det 
emot att erkänna det?). 

Trots att man som en familj med ett 
barn med funktionsnedsättning faktiskt 
lever i en kronisk kris, blir även detta 
vardag och man upplever efter flera år 
att det är det nya normala. Jag tror inte 
man orkar se hur mycket lättare andra 
familjer har det. Våra barn är det 
vackraste vi har, det finns inga alternativ 
till det liv vi lever. Att inse hur vi har det 
skulle kunna stjälpa oss över, in i ett än 
större hopplöshetens hål. MEN, inser jag 
nu, det är omgivningens förbannade 
plikt att se sina medmänniskor. 

Ord som slutat användas
Jag skulle önska och faktiskt uppmana 
alla som lever ett liv utan större dramer 
att våga titta in i en familj med ett 
funktionshindrat barn. Ni skulle få se en 
oändligt trött familj, en familj som 
kanske aldrig får sova, som är konstant 
stressad och som har slutat att ropa på 
hjälp. Ofta orkar man inte som förälder, 
men man fortsätter ändå. Innebörden av 
ord som spontanitet, sovmorgnar, bio, 
friskis och svettis-pass och spa-weekend 
har förlorat sin betydelse, det är ord som 
slutat användas i vår vardag.

 I Sverige har vi ett otroligt stöd 
genom våra socialförsäkringar. Vi har 

korttidshem, bra skolor, personliga 
assistenter etcetera. Men någonstans i allt 
detta förloras något, jag frågar mig: 
Kanske samhällets empati och omsorg 
om sin nästa? Omgivningen kanske 
tittar, men ser inte.

Tommy föddes i Sydney i Australien. Vi 
flyttade till Sverige när han var tre år ung. 
I Australien finns en jämförbart bra 
sjukvård och en kunnig eftersjukvård. Det 
som saknas är resten – taxiresor, blöjor 
(jag tror vi fortfarande står på kö för att få 
gratis blöjor där), korttidshem etcetera. 
Men det som de har och vi saknar, är en 
större ödmjukhet och känslighet inför 
hur andra runtomkring en har det. 

Erbjöd sig vara barnvakt
Under en period, när Tommy var cirka 
18 månader, gick jag regelbundet hos en 
och samma tandläkare. Dr Rosalind 
Pettett i Willoughby. Jag hade alltid med 
mig Tommy, som tålmodigt satt och 
väntade i sin barnvagn. Under ett besök 
berättade hon att hon hade diskuterat 
Tommy med sin sambo och då hennes 
barn var utflugna ville de erbjuda oss 
barnpassning. De kunde ha Tommy 
några timmar under vissa helger, för att 
ge oss ”time-out”. Jag tror de flesta 
svenskar skulle fundera över tandläka-
rens mentala tillstånd, dock ej en 
australiensare.

Vi går alla igenom perioder i våra liv, då 
det saknas utrymme att räcka till för 
andra. Men jag vill verkligen uppmana de 
som kan, att engagera sig och erbjuda stöd 
till till exempel en familj med barn med 
funktionshinder. Visst, det kanske blir en 
något tuffare helg  en gång per månad för 
er, men familjen ni hjälper lever sitt liv 24 
timmar per dygn, sju dagar per vecka. 
Dessutom berikas era liv på ett magiskt 
sätt av att få ta del av detta barns liv. 

Linda Forshaw
Driver företaget TomTom – creating beauty
www.tomtomsweden.se

Vi Vaknar upp 
i en annan VerkligheT

Nu inser jag att det är omgivningens  
förbannade plikt att se sina medmännis-
kor, skriver Linda Forshaw.

Krönika

V
”Jag skulle önska och 
faktiskt uppmana alla 
som lever ett liv utan 
större dramer att våga 
titta in i en familj med 
ett funktionshindrat 
barn.” 

Linda Forshaws son Tommy avled 
den 1 mars i år till följd av blödningar  
i hjärnan efter en akut operation. Fler 
krönikor av Linda Forshaw samt en 
längre version av denna krönika kan 
läsas på foraldrakraft.se

Linda Forshaw
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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. 
Läkemedelsföretag som är medlemmar i LIF  
följer idag ”Läkemedelsbranschens etiska regel-
verk”, ett etablerat etiskt regelverk för information 
om läkemedel. Läkemedelsbranschen har tagit  
ytterligare ett steg mot tryggare informationssök-
ning på nätet genom en egen kvalitetsmärkning. 
LIFs kvalitetsmärke står för att informationen på  

läkemedelsföretagets webbsida är balanserad, sak-
lig och aktuell. Att reglerna efterföljs övervakas 
fortlöpande av läkemedelsindustrins oberoende 
granskningsinstanser. 

Titta efter symbolen nästa gång du söker information 
– det handlar om din trygghet på nätet!

LIF är branschorganisationen för forskande läke-
medelsföretag 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!

LIF0906

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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Bäst i världen. Oavsett.
för att bli bäst i världen krävs träning, talang och ännu 
mer träning. Personliga tränare, fysiologer, agenter och 
sponsorer ser till att den aktive kan koncentrera sig helt 
på att bli bäst. Det är helt fantastiskt vilket jobb de lägger 
ner! Så ser det naturligtvis sällan ut inom handikapp-
idrotten - här är själv bäste dräng.

I början av 2000-talet var jag långt ifrån bäst i världen. 
Efter en rad olyckliga omständigheter i vården blev jag 
blev förlamad från midjan och nedåt. Dessutom har jag 
bara knappt femtio procents lungkapacitet kvar efter ska-
dan. Mot smärtorna fick jag morfin och mediciner.

Vändpunkten kom 2002 när en god vän utmanade 
mig att simma Vansbrosimmet. Jag antog utmaningen och 
började träna. Efter ett tag upptäckte jag att träningen 
kunde ersätta morfinet. När jag fick ont tränade jag istället 
för att ta till pillerburken. När jag kom i mål på 98:e plats 
hade jag inte bara slagit min vän utan dessutom en stor del 

av simeliten. Det gav mersmak och i dagsläget har jag tagit 
guld i Paralympics 2004 och 2008 och är världsmästare i 
handikappsimning. Jag har förbättrat mina världsrekord 
52 gånger.

När mitt samarbete med Team Frösunda startade 
fick jag friheten att koncentrera mig på att bli bäst. En 
sportagent tar hand om sponsorer, resebokningar och 
träningsmöjligheter, min personlige assistent är samtidigt 
min tränare. Istället för att hålla på med allt runtomkring 
kan jag ägna mig åt träning. Nästa år ska jag vara med i 
triathlontävlingen Ironman på Hawaii. Kvalificeringen är 
tuff men nu kan jag enbart koncentrera på målet.

Tack vare Team Frösunda och vänner som tror på mig 
har jag möjligheten att vara bäst i världen. Oavsett.

ANDERS OLSSON

Anders
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telefon 08-505 23 500, www.frosunda.se 
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