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Föräldrar har mer inflytande idag, 

men de måste kämpa för att få 

den hjälp deras barn har rätt till, 

säger Mikael Andersson.

20 SIDOR FÖRLUST OCH SORG

Föräldrar har mer inflytande idag, 

men de måste kämpa för att få 

den hjälp deras barn har rätt till, 

säger Mikael Andersson.
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Goalball...
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Sören Olsson: 
Barnkonventionen 
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även mammor 
och pappor
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för allt fler

”Jag orkar inte 
längre bry mig 
om assistenterna”
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Samhall måste 
anställa unga nu! 

Juristernas tips: 
Tio rättsfall visar 
vägen till utökad 
assistans

PAUL 
LEDERHAUSEN
Inte en dag utan 
att jag tänker på 
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Mikael Andersson om varför 

det är viktigt att umgås med 

människor som hör och förstår 

det outtalade.
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leverna på Höghammar-
skolan vill visa att även 
särskolan kan underhålla 
med samma kvalitet som 
de estetiska linjerna på 
andra gymnasieskolor.

– Det är roligt att skriva texter och jag 
har lärt mig hantera mina svårigheter, sä-
ger 19-årige Alexander Lindholm.

Esteteleverna från Höghammarskolan 

i Bollnäs besökte mässan Ett Bra Liv i 
Älvsjö i september och uppträdde på 
Föräldrakraftscenen. Under de tre dagar-
na fanns många intressanta föreläsare på 
plats, men en av de mest spännande ar-
rangemangen var när Höghammar-
skolan visade delar ur sin show ”Jag”.

Projektet startade med att eleverna 
skrev texter på temat ”religion och tro”.

– Det blev en massa fina texter om tro, 
att hitta sig själv och att bli missförstådd, 
berättar Alicja Rowinska, lärare på estet-
linjen.

Lärare och elever satte sedan tillsam-
mans ihop en hel pjäs som bygger på tex-
terna, musik och teater. Pjäsen har visats i 
Bollnäs och man har även fått hjälp av 
Johan Söderberg, som redigerat musikvi-
deos åt Madonna och Robyn, att produce-
ra en musikvideo till låten ”Leva mitt liv”.

– Johan Söderberg är pappa till en av 
eleverna på skolan och vi är jätteglada att 

Lidelsefullt. Saari Nord och Albin 
Högare drar igång hela showen med ett 
musikframträdande.

1. Eleverna illustrerar problemet att hitta sig själv med en mask. 2. Cecilia 
Lindqvist sjunger. 3. Hårdrockaren Johan Back har stora musikdrömmar och 
älskar sminket han får ha under showen. 4. Eleverna sjunger med i den musik-
video de spelat in, som nu spelas på storbildsskärm.

Musikvideoklipparen Johan Söderberg har 
hjälpt till att producera elevernas musikvideo.

E

De fi ck besökarna 
att stanna upp
Höghammarskolan showade på Ett Bra Liv.

Text: Sara Bengtsson
sara.bengtsson@faktapress.se

1

2

3

4
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Reportage

han har engagerat sig i musikvideon, sä-
ger Anders Skogh, musiklärare.

Videon har setts av uppåt 4 000 perso-
ner på videosajten Youtube och eleverna 
är själva väldigt glada av den erfarenhet 
de fått på skolan.

– Jag gillar musik och teater väldigt 
mycket. Min dröm är att bli hårdrocks-
musiker och nu vill jag komma igång 
med skolans hårdrocksband. Tidigare 
stammade jag mycket och ville inte prata 
på scenen, men mitt självförtroende har 
höjts och jag stammar inte när jag är på 
scenen, berättar 18-årige Johan Back som 
spelar en av huvudrollerna i ”Jag”.

Snyggt sminkad
Han har dessutom sett till att han får ha 
en snygg sminkning i pjäsen, precis som 
killarna i bandet Kiss.

– Det är ett minne för livet, säger 
18-åriga Louisa Frost och fortsätter:

– Det är roligt att skriva texter. När jag 
gick på mellanstadiet var min bästa dag 
fredagar. Då hade vi drama och jag tyckte 
det var jättekul. Annars var jag en ensam-

varg. Nu när vi spelar teater och utvecklas 
på skolan har det blivit enklare att umgås, 
säger hon.

Pjäsen ”Jag” är en gripande och djup 
pjäs som utgår från ungdomarnas egna 
funderingar och tankar. Och det märks 
när de går upp på scen, läser texter eller 
sjunger låtar. Det är deras uppriktiga 
tankar som kommer fram, vilket gör 
Hög ham marskolan och dess elever så 
speciella.

Svårt minnas repliker
Alexander, Johan och Louise tycker bara 
en sak kan vara lite svår, och det är att 
komma ihåg sina repliker.

– Fast idag var det ingen som glömde 
sina repliker, ni gjorde ju ett riktigt bra 
jobb, säger Alicja Rowinska.

Förutom att Höghammarskolans ele-
ver har satt upp en alldeles speciell pjäs, 
har de själva utvecklats oerhört mycket 
på kuppen.

– Bara att vi bor på skolan har varit 
jättebra. Det är inte många i vår ålder 
som redan har flyttat hemifrån och jag 

har verkligen lärt mig att klara mig själv 
bra, säger Louisa Frost.

Elevernas nyvunna självförtroende 
och känslan av att lättare kunna umgås 
med andra människor gör att omgiv-
ningen reagerar.

– Jag har varit med om flera gånger att 
folk frågar varför jag går i särskolan, men 
då berättar jag att det är för att jag har 
svårt för vissa saker, att jag många gånger 
har inlärningssvårigheter. Det är det som 
är bra med teatern, att folk ser att särsko-
lan också är bra på att underhålla män-
niskor, säger Alexander Lindholm.

Nu börjar eleverna om på nytt och 
planerar inför sin nästa show, som på nå-
got sätt ska ha kopplingar till temat 
”Samer”.

– Det blir ett helt annat ämne som nog 
blir väldigt kul att jobba med, säger Johan 
Back. +

Läs mer: 
www.hoghammar.se
Se videon på: www.youtube.com/
watch?v=spSV7bVxBMo

5. Louisa Frost tycker att estetlinjen gett henne självförtroende och lärt henne vara självständig. 6. Läraren Alicja Rowinska 
tillsammans med eleverna Louisa Frost, Johan Back och Alexander Lindholm. 7. Föräldrakraft tackar för en härlig föreställ-
ning och att Höghammarskolans skådespelare tog sig hela vägen till Stockholm.  8. Alexander Lindholm vill visa att även sär-
skolan kan underhålla. 9. Höghammarskolan bjöd på en högkvalitativ föreställning på Föräldrakraftscenen.

5 6 7

8

9
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”Vi har inte gjort tillräckligt”
Ylva Johansson (S) anser att mer måste göras för att tackla den svaga 
ekonomi som omger många familjer med barn med funktionsnedsätt-
ning. /s 16 

Attention vill utbilda myndigheter
Men det är inte alla som ens förstår att de behöver kunskap. /s 18

Hit men inte längre
Föräldrakrafts jurister visar var gränsen går för utökad assistans. /s 26

Allt annat än hopplös
Mikael Andersson i öppenhjärtig intervju för Föräldrakraft. /s 30-38

Tema: Förlust & sorg
Fyra mammor berättar om saknaden efter sina barn – och om den 
mödosamma vägen tillbaka till vardagen. /s 39-57

Skaffa dig ett jobb!
Jo, tack. Om jag bara fick en enda chans
att visa allt jag kan. 
Tema arbete och daglig verksamhet. Jonas Helgesson fixade jobb – på 
egen hand. Men han är arg över att så få får chansen. Dessutom: Tommy 
Mäkelä vände sin funktionsnedsättning till en tillgång. /Näringsminis-
tern välkomnar goda råd. /Veronicas starta eget-tips. /s 58-67

Goalball – en sport i medvind 
Föräldrakraft har träffat två av hjältarna från EM i goalball, en sport 
som satsar på både bredd och elit. /s 74

”Jag har inget hem längre”
Jag orkar inte längre bry mig om alla assistenter i mitt hem. /s 82

Linda Åkesson: Här är jag fri
Den självklara självkänsla som 22-åriga Jenny Wikström utstrålar är 
ganska nyvunnen. /s 88
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Särskolans favorit i repris 4
Ledaren: Det lönar sig att 
vara högljudd 8
Vi som gör tidningen 10
Krönika
Sören Olsson 12
Teman 2009 - 2010 12
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Självkritisk Ylva Johansson 

om ekonomin, jobben och 
barnens räddningstjänst 16
Attention vill utbilda 18
Modellerna som tog 
Ett Bra Liv med storm 20
Så minns vi mässan 20
Heta nya prylar 24
Rättsfall
Utökad assistans 26
Intervjun
Mikael Andersson 30

Tema förlust och sorg
Linda Forshaw 40
Helena Fjellman 42
Birgitta Wiell  44
Jurister om ansvar 47
Maria Askerskär 48
Paul Lederhausen  
  om sin dotter Erica  50
Tsunamin uppenbarade
  behov av stöd 54
Syskon i skuggan 55

”Det här ska bli 
så spännande”
Frida-Louise Vikman 
marknadsför Föräldrakraft
Frida-Louise Vikman är ny 
marknadsförare och annonssäl-
jare på Föräldrakraft. Hon tar 
över efter Lotta Appelqvist, som 
haft samma uppgifter sedan 
tidningen startade 2006, och 
som från och med oktober går 
vidare till nya utmaningar.

Frida-Louise kommer 
närmast från uppdraget som vd 

för Stiftelsen 
Rullstolsfräm-
jandet:

– Jag tycker 
det ska bli 
spännande och 
roligt att jobba 
med Föräldra-
kraft, säger 
Frida-Louise 
Vikman.

– Jag har ett 
stort intresse för 
den här bran-
schen. Min bror 

har flera olika funktionsnedsätt-
ningar som gör att han har 
assistans dygnet runt. Jag har 
tidigare arbetat som hans 
assistent i drygt sex år.

– 2007 grundade jag tillsam-
mans med en vän Stiftelsen 
Rullstolsfrämjandet, som arbetar 
för jämlikhet och ökad tillgäng-
lighet. Nu har jag lämnat 
stiftelsen och är redo för nya 
utmaningar på Föräldrakraft. +

Du når Frida-Louise på mejl 
frida-louise@faktapress.se eller  
telefon 08-4100 5637 och mobil 
0709-560 780.

foraldrakraft.se:
Barn ska slippa skulder för 
vårdavgifter

Ny lag gör det svårare få bra betyg 
för gymnasieelever med funk-
tionsnedsättning

Ågrenskas restaurang blev först i 
Europa med ny allergicertifiering

Vasamuseet visar vägen för hur 
man gör kultur tillgänglig

Frihetsmarsch kräver personliga 
assistans i hela Europa

Frida-Louise 
Vikman är ny 
marknadsfö-
rare och 
annons-
säljare.
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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

örslaget till ny skollag ska stärka rättigheterna för barn i behov 
av särskilt stöd. Förslaget till ny LSS, lagen om stöd och 
service till vissa funktionshindrade, ska ha ett barnperspektiv. 
Två exempel på höga politiska mål. 

Så varför dras det då ned på resurserna för de mest utsatta 
inom skola, vård och omsorg?

Det verkar inte finnas någon klar koppling mellan de politiska ambitioner-
na, att alla ska få det bättre, och verkligheten.

Det går ju knappast att hitta en etablerad politiker som säger sig vilja skära 
ned på stöd till barn och unga med funktionsnedsättningar. Ändå görs idag 
besparingar som har just dessa effekter, samtidigt som andra grupper, personer 
som har jobb och hälsa, får mer pengar över.

Det som behövs är fler högljudda föräldrar som kan och orkar säga ifrån.
Det stora problemet är nog inte att det saknas rättigheter och resurser, utan 

att alltför få föräldrar och barn känner till dem eller, när så krävs, orkar ta strid 
för dem.

Föräldrar gör skillnad
Det kan räcka med en enda högljudd förälder för att förvandla en dålig skola, 
som lämnar utsatta barn vind för våg, till en bra skola, som gör allt för att ge 
alla elever möjligheter att utvecklas.

Tack och lov har många sådana föräldrar, som dessutom är kända och 
därmed också mäktiga, framträtt i Föräldrakraft de senaste åren. 

Bland dem som här har berättat om sina egna erfarenheter finns Charlotte 
Petri Gornitzka (internationell chef för Rädda Barnen), Lars Lööw (marknads-
chef för Samhall), Signhild Arnegård Hansen (Svenskt Näringslivs ordförande) 
och skådespelerskan Suzanne Reuter. Fyra föräldrar som blivit starka förebilder 
för oss andra.

Som förälder till ett barn i behov av särskilt stöd är det inte fult att vässa 
armbågarna, använda sina kontakter och sitt inflytande för att påverka skolled-
ningar, kommuner och landsting. 

Tvärtom – genom att nyttja sin makt skapar de bättre möjligheter för alla barn 
och unga. Så fram för fler högljudda föräldrar som lägger sig i och ifrågasätter!

Möjlighet att betala ersättning till advokater
Vi har tidigare skrivit om att det behövs en fond som ger barn möjligheter att 
betala ersättning till de advokater som kan behövas för att överbevisa trilskan-
de försäkringsbolag. Nu är frågan åter aktuell. Christer Nyström, AJ Person-
skador, tog upp frågan om ”rättvisa för barn i försäkringssammanhang” från 
Föräldrakraftscenen på Ett Bra Liv i september.

Men spelreglerna kan också behöva ändras av våra politiker. En preskrip-
tionstid på tre år för barn som drabbas av skador är alldeles för kort. Ofta blir 
frågan om försäkringsersättning inte aktuell förrän barnet blir myndigt, men 
då möts många 18-åringar av det bittra beskedet att skadan skulle ha anmälts 
innan den generella treårsgränsen passerats. Det är förstås orimligt att ett barn, 
som inte själv kan föra talan eller i övrigt påverka situationen, ska få hela livets 
ekonomi raserad. Ett rimligt förslag är att ta bort preskriptionstiden för barn 
och flytta gränsen till 18-årsåldern. +

Tacka vet jag högljudda föräldrar

F
Tacka vet jag högljudda föräldrar

Tyck till & vinn boken 

eller föreläsningen! 
Mikael Andersson (”Armlös, benlös 

men inte hopplös”) är känd för 

Föräldrakrafts läsare. Nu får ni 

chansen att vinna en av tio föreläs-

ningsbiljetter och tre 

böcker. Dessa lottas ut 

bland de läsare som 

hör av sig med ett mejl 

till info@faktapress.se 

eller med ett brev. Skriv 

några korta rader och tyck till om 

tidningen eller någon aktuell fråga, 

så deltar du! Ange om du helst vill ha 

bok eller föreläsning. Läs mer om 

föreläsningarna på www.fma.se

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

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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Hej, det är vi som gör Föräldrakraft!
Vad ser du fram emot under hösten?

Valter Bengtsson, 
ansvarig utgivare: 
Uppfriskande cykelturer 
till och från kontoret på 
Söder men, allra mest, 
en tur hem till Småland.

Sören Olsson, krönikör: 
Naturens färger och 
levande ljus på 
kvällarna. Och att 
äntligen få slippa alla 
artiklar i tidningar om 10 
sätt att komma i form 
innan sommaren.

� 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: 

Klara skolan bättre 

med rätt it-stöd  
Tema i Föräldrakraft nr 6 som 

utkommer den 3 december 2009. 

Datorn spelar allt större roll på skolan, 

fritiden och i arbetslivet. I Föräldrakraft nr 6 

tar vi en titt på goda exempel som gör det möjligt för barn och unga att klara 

skolarbetet bättre och senare även arbetslivet. Vilka nya produkter finns, vad 

säger forskarna om it-stöd i skolan och vad tycker barn och föräldrar? 

 Tema ekonomi  Hur hållbart är det svenska skyddsnät för den som har funktionsnedsätt-

ningar? Föräldrakraft ger en översikt av dagens ekonomiska stöd och presenterar förslag 

på hur situationen kan förbättras. Vad täcker samhällets stöd och vilka möjligheter det 

finns att söka pengar från fonder och stiftelser? Experter ger råd om hur man klarar sin 

ekonomi inför steget över till vuxenlivet. 

Du som är läsare av Föräldrakraft – hör gärna av dig med förslag och synpunkter till båda 

dessa teman på 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: Bandy och 
hockey på Gubbängens 
konstfrusna is med 
spontana matcher mot 
andra pappor och barn. 
Och långa löpturer i 
höstdoftande skog.

Lotta Appelqvist, 
avgående annonssäljare 
för Föräldrakraft: Tända 
ljus och elda i vedspisen 
och njuta av alla vackra 
färger i naturen.

Annette Wallenius, 
projekt och kundtjänst: 
Slutstriden i Allsvenskan 
i fotboll, AIK ligger bra 
till!

Sara Bengtsson (som 

jobbar deltid parallellt 

med reporterjobb på Strix).

De fina färgerna på träden.

Maud Deckmar, 
expertsvar: Färgerna! 
Vinrött, rost, guld i 
träden och de ”brinnan-
de” fjällen när mossor 
och fjällbjörk glöder! Då 
går jag ut och låter alla 
sinnen uppfyllas!

Åsa Secher, frilansrepor-
ter: Jag ser fram emot 
att få komma igång med 
träningen och att 
tillbringa många mysiga 
höstkvällar hemma i 
fåtöljen med någon av 
alla olästa böcker som 
fyller bokhyllan.

Frida-Louise Vikman, 
ny marknads- & 
annonsansvarig sedan 
22 sept: Långa höst-
pro menader och att 
mysa i soffan med en 
kopp te och en bra bok. 

Linda Forshaw, krönikör: 
Att få vara mammaledig 
med min 2-åring, långa 
skogspromenader och 
att mysa i soffan med lite 
tända ljus. En resa till 
solen hägrar också.

Foto: IstockFoto: Istock

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

Katarina Nyberg, 
frilansreporter: Att snön 
kommer tidigt så att 
hösten blir kort och 
vintern blir lång!

Olle Fellenius, jurist 
(Rättsfallet): Att OFUS 
ska bli ännu mer 
användarvänligt för de 
som vill hitta rätt.

Ninnie Wallenborg, 
krönikör:  Att fortsätta 
att jobba med ombygg-
naden av funktionshin-
der.se och att ha mysiga 
höstkvällar med min 
familj.

Sara Bengtsson (som 

jobbar deltid parallellt 

med reporterjobb på Strix).

De fina färgerna på träden.
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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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samma stund som vi blir 
föräldrar förändras vår 
värld. 

Oavsett om vi vill det 
eller inte så är vi själva 
inte längre det viktigaste i 

universum.
Det lilla barnet behöver oss. Och vi ger 

det vi kan ge, med kärlek.
Så är det oftast. Så kanske det till och 

med är tänkt att det skall vara.
Men tyvärr så är det inte alltid det som 

inträffar.

Någon sa en gång att man får de barn 
man klarar av.

Det kan vara en tröstande tanke för oss 
föräldrar till barn med särskilda behov. 
Även om jag ibland undrar om det inte 
mer är så att vi får de barn vi får. Punkt. 

Föräldrarna skapar barnen och barnen 
skapar föräldrarna. 

Utan barn kan man inte bli förälder och 
utan föräldrar kan barnen inte skapas. 
Barn kommer fullständigt oskyddade till 
världen. De har ännu inga knep att ta till 
för att hantera livet.

Därför blir jag extra sorgsen när jag hör 
talas om barn som far illa.

Barn som utsätts för de mest fruktans-
värda saker.

Det borde vara varje barns rättighet att 
bli älskad för den man är.

Att barn ska få känna sig trygga, 
omhändertagna och okränkbara. 

Varje enskilt barn förtjänar att få känna 
ovillkorlig kärlek från sina föräldrar. 

Och när jag funderar lite mer över detta 
så inser jag att det är precis samma sak 
som alla vi vuxna också behöver.

Vi behöver bli sedda, respekterade och 
älskade för de som vi är.

Skillnaden är endast en siffra. En ålder.
Behovet är det samma oavsett om man 

är 3 eller 30 år.

Det finns ju vissa grundläggande 
behov hos ett litet barn. Behov som de 
inte har möjlighet eller förmåga att 
omvärdera. 

Ett barn förväntar sig att bli skyddad 
från faror. Det ber inte om hjälp att bli 
skyddat. Det bara förväntar sig att 
föräldrarna ska se till att inget otäckt 
händer.

Dessutom har barnet behov av att få 
uppmärksamhet och omtanke av sina 
föräldrar. Det är heller ingenting som 
barnet ens funderar på om det först ska 
förtjäna för att kunna få. Det existerar 

ingen känsla av att inte vara värdig 
föräldrarnas kärlek. Den tar de för givet.

Det fjärde grundläggande behovet är att 
föräldrarna ska se barnets behov. Det 
behöver inte be om hjälp för att få det. 
Barnet förväntar sig att föräldrarna ser att 
blöjan behöver bytas till exempel.

Barnet har inga strategier att ta till om 
deras grundläggande behov inte tillgodo-
ses. De blir bara förvirrade och känner sig 
otrygga.

När en människa sedan växer upp utan 
att ha fått tillräckligt tillgodosedda 
behov, så kan dessa behov utvecklas till 
att bli krav.

Den vuxna människan kanske kräver 
att bli skyddad av sin partner. Den kräver 
att bli sedd. Och tycker sig ha rätt att 
kräva omtanke av sina närstående. Man 
vill att omgivningen ska ge sin fulla 
uppmärksamhet när man begär det. 

Dessutom kräver många människor att 
andra ska se vilka behov som behöver 
tillgodoses, och att de ska få detta omedel-
bart utan att man behöver kommunicera 
vad behovet är.

Och när dessa krav kommer så dyker de 
oftast upp tillsammans med någon 
känsla. Någon är kanske arg över att du 
inte lyssnar ordentligt. Någon annan blir 
ledsen över att du inte förstår vad den 
andra innerst inne önskar eller behöver. 
En tredje blir introvert och rädd att du 
inte ska bry dig och att du kanske ska 
överge honom eller henne.

Visst är det väl så att vi alla kan känna 
igen oss i det mellan varven?

Vem har inte känt sig övergiven eller 
oälskad när man inte får det man begär av 
sin partner eller sina närstående?

Och på vilket sätt skiljer vi oss då åt från 
alla dessa små barn som behöver omtanke 
och kärlek?

Jag står fast vid det jag skrev längre upp 
i denna krönika. Skillnaden är bara en 
siffra. En ålder.

Så när jag tänker på till exempel FN:s 
barnkonvention, så funderar jag på om 
man lika gärna kunde ta bort ”barn” och 
ersätta med ”människa”. 

Alla människor oavsett ras eller kön 
eller ålder är värda att älskas. Vi förtjänar 
att ovillkorligt älskas som de vi är. Med 
både fördelar och nackdelar.

Ingen är perfekt. Vi lär oss så länge vi 
lever. Oavsett om vi är stora eller små 
barn.

Sören Olsson

MÄNNISKOKONVENTIONEN

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

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.

Välkommen till vår webbsajt

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

”Alla förtjänar att ovillkorligt älskas som de vi är.”

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

I

Sören Olsson
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XxxxxxxxTeman på gång 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 
STO946 9 - 13 nov   5 dagar  4 350:-
STO006 8 - 12 feb   5 dagar  4 350:-
STO012 22 - 26 mars  5 dagar  4 350:-

göteborg
GÖT010 8 - 11 mars  4 dagar  3.590:- 

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. 

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!

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

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

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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retton stora handikapp
organisationer står bak
om satsningen ”Föräldra
skaps  ini  tia ti vet” som re
dan har träffat folkhälso
minister Ma ria Lars son.

– Våra frågor kommer att väga tungt på 
den politiska arenan, säger Ulf Grape, 
ordförande för Hjärtebarnsförbundet och 
medlem i Handikappförbundens styrelse.

Många olika handikappförbund arbe
tar redan med barn och föräldrafrågor, 
men nu ska det ske mer gemensamt, 
medvetet och systematiskt.

Ett och ett halvt år sedan
Föräldraskapsinitiativet rullade igång när 
Janne Carlsson, ordförande Riks förbun
det för döva, hörselskadade och språk
störda barn, DHB, fick idén för 18 måna
der sedan.

– Föräldraskapsinitiativet har två ben, 
dels föräldrar till barn med funktionsned
sättning, dels föräldrar med egen funk
tionsnedsättning, berättar Ulf Grape.

– Vi skapade ett nätverk inom Handi
kapp förbunden och upptäckte att det 
fanns mycket som knöt oss samman, sä
ger Ulf Grape.

En av de frågor som förenar de olika 
förbunden handlar om utanförskapet in
om det sociala livet, på förskola och sko
la, arbete och fritid.

Förbunden förenas också av behovet 
av mer kunskap och information.

Logistikproblem – alla kontakter för 
att få vardagen att fungera – är en annan 
gemensam fråga.

– Våra frågor har inte funnits på agen
dan inom Handikappförbunden tidigare. 
Vi lyfte frågan för att testa om det fanns 
intresse och om den skulle få utrymme 
inom organisationen, säger Jan Carlsson 
som framhåller Emma Wieslander, Han
dikapp förbunden, som den ”motor” i 
nätverket som initialt fick alla att lyfta 
blicken och fokusera på gemensamma 
frågor.

Utbildning av föräldrar
Utbildning av föräldrar är en av initiati
vets prioriterade frågor.

– Vi vill ha en generell föräldrautbild
ning för alla föräldrar som har någon 
funktionsnedsättning och det behövs 
även utbildning om vilka rättigheter som 
finns för föräldrar till barn med funk
tionsnedsättningar, säger Ulf Grape.

– Det behövs också specifika utbild
ningar anpassade till olika behov, till ex
empel om hur det är att leva med ett barn 
som har hjärtfel, hörselskada eller allergi. 
Vilka möjligheter och rättigheter har 
man då?

Handikappförbunden, som organise
rar totalt 480 000 svenskar, är samlande 
för de förbund som ingår i satsningen.

– Det är viktigt för Föräldraskaps ini
tia tivet med en länk till samarbetsorga
net. Tidigare kände vi inte att de här frå
gorna fanns representerade inom Han
dikappförbunden, men det har nu för
ändrats, säger Ulf Grapes som själv sitter 
i styrelsen för Handikappförbunden och 
fungerar som en länk.

Ulf Grape menar att man redan fått 
upp ett stort intresse för frågorna och att 
detta intresse växer allt mer.

– Det är en positiv känsla. I bruset av de 
stora samhällsfrågorna är det ändå famil
jen som är basen. Med tanke på det blir vå
ra frågor viktiga på den politiska arenan.

Träffade minister
I slutet av augusti träffade gruppen folk
hälsominister Maria Larsson.

– Vi presenterade framför allt vårt för
slag om föräldrastödsutbildning. Det 
mottogs väl och nu ska det bli fortsatta 
diskussioner, men vi fick inga ekonomis
ka utfästelser, säger Ulf Grape.

– Det var positivt att Maria Larsson 
tog emot oss personligen. Det visar att 
politikerna ser vikten av att träffa företrä
dare för de här frågorna, även om hon in
te visade på något agerande, säger Ulf 
Grape.

 Valter Bengtsson

Föräldrar sätter 
press på politiker
Familjens viktiga roll lyfts fram i nytt nätverk

T

Ministern mötte upp. Folkhälsominister Maria Larsson (mitten) tog personligen 
emot Maritha Sedvallson, Ulf Grape, Janne Carlsson och Pernilla Hoflin.
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Brett stöd
Förbunden som står bakom 
Föräldraskapsinitiativet:
DHB – www.dhb.se
Hjärtebarnsförbundet – 
www.hjartebarn.org
PIO – www.pio.nu
Astma- och allergiförbundet – 
www.astmaoallergiforbundet.se
ILCO – www.ilco.nu
FUB – www.fub.se
SDR - www.sdrf.se
Afasiförbundet – www.afasi.se/
Dyslexiförbundet FMLS – 
www.fmls.nu
HIV-Sverige – www.hiv-sverige.se
Attention – www.attention-riks.se/
På listan finns även SRF, DHR, 
RSMH, Cystisk Fibros och 
Sällsynta diagnoser. Alla är aktiva 
medlemmar i Handikappförbun-
dens samarbetsorgan.

1. Vad har ni för mål?
– Vi vill belysa barn- och familjefrågor i 
samband med funktionsnedsättningar. I 
snitt har en familj 17 olika kontakter 
med olika typer av myndigheter för att få 
den hjälp de behöver. Behovet av 
koordination är stort och vi vill jobba för 
att skapa den koordinationen.

2. Vilka hinder ser ni i ert arbete?
– Frågan har inte funnits på politikernas 
agenda. Varken politiker eller tjänstemän 
ser vidden av hur vi lever. De saknar 
insikten och kunskapen för att förstå.

3. Vilka möjligheter ser ni genom 
Föräldrainitiativet?
– Styrkan är att vi känner igen oss i 
varandra. Det är mycket mer som 
förenar oss än som skiljer oss åt. Tre 
miljoner svenskar påverkas av funktions-
nedsättning. Jag skulle vilja se den 
politiker som säger nej till alla deras 
röster. +

NÄR DU

VILL VAR A ÖVER ALLT

www.permobil.se

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

tar dig dit du vill.

M X

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

3 frågor...

Vi känner igen 
oss i varandra

...till Ulf Grape.

”I snitt har en 
familj 17 olika 
kontakter med 
olika typer av 
myndigheter 
för att få den 
hjälp den 
behöver.”
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amiljer som har barn 
med funktionsnedsätt
ningar har generellt be
tydligt sämre ekonomi 
än genomsnittet.

Vad vill Social demo
kraterna göra åt det? 

– Det är ett reellt problem som drab
bar många familjer och kan vara särskilt 
svårt för den som är ensamstående, säger 
Ylva Johansson (S). 

– Dessvärre har vi i riksdagen inte lagt 
några konkreta förslag om ekonomiska 
förbättringar riktade till dessa familjer 
utöver de förstärkningar vi föreslagit för 
alla barnfamiljer. Det här är ett område 
där jag anser att vi behöver utveckla vår 
politik, säger hon självkritiskt.

Rätt till riktiga jobb
I somras presenterade RBU, Riks för bun
det för rörelsehindrade barn och ungdo
mar, sitt krav på att utöka rätten till så 
kallad daglig verksamhet till personer 
med fysiska funktionsnedsättningar.

Det kravet ställer Ylva Johansson upp 
på, men hon tycker ambitionen är för låg.

– Man ska ha rätt till arbete. Jag tycker 
inte man ska nöja sig med en daglig verk
samhet. Daglig verksamhet har ökat dra
matiskt bland unga, men när det gäller 
att komma ut på arbetsmarknaden har 
det inte hänt något alls, och det måste ju 
ändå vara ambitionen för varje ung män
niska – att kunna finnas på arbetsmark
naden.

Du tycker att daglig verksamhet är 
en återvändsgränd?

– Ja, särskilt när det gäller unga är det 
arbete vi ska sikta mot. Det kan ta längre 
tid och kräva anpassningar, men det är 

rätt använda pengar att se till att unga 
kommer ut på arbetsmarknaden. Inves
teringar för att göra detta möjligt betalar 
sig många gånger om. Att få uppleva att 
man inte platsar och inte är behövd gör 
oss sjuka, säger Ylva Johansson.

Är LSSkommittén inne på fel spår 
när man föreslår utökad rätt till daglig 
verksamhet för personer med psykiska 
funktionsnedsättningar och på sikt 
även andra grupper som berörs av LSS?

– Jag säger inte nej till kommitténs 
för slag men det är en alltför låg ambi
tionsnivå, särskilt när det gäller unga.

Tunga områden
Vi möter Ylva Johansson i det socialde
mokratiska riksdagskansliet vid Rid dar
hustorget i Gamla stan, varifrån hon le
der Sarbetet inom sociala frågor, vård 
och omsorg.

Vad blir det första ni gör om S vin
ner valet nästa år?

– Det är framförallt två stora föränd
ringar vi ska ta itu med direkt. Inom 
sjukvården vill vi införa en nationell kva
litetscertifiering av alla vårdgivare, för att 
uppnå en högre och mer likvärdig kvali
tet och även förbättra säkerheten inom 
vården.

– Den andra stora förändringen är en 
sammanslagning av delar av Försäk rings
kassan och Arbetsförmed lingen, för att få 
en kraftsamling kring personer som har 
svårighet att komma in på, eller tillbaks 
till, arbetsmarknaden. Grundsynen är att 
alla ska ha möjlighet att försörja sig på 
egen lön och få stöd och hjälp för att 
kunna göra det.

Men det tar väl lång tid innan den 
typen av förändringar ger resultat?

Ylva Johansson om hur hon vill hantera:
1. utsatta familjers ekonomi
2. de krångliga beslutsvägarna
3. jobben och dagliga verksamhet
”Vi har gjort för lite och måste utveckla vår 
politik”, säger hon till Föräldrakraft.

”Vi har gjort 
för lite”

F
Text: Valter Bengtsson
valter.bengtsson@faktapress.se

Jobb direkt. Nya jobb på Samhall direkt 
efter skolan, är en av de första åtgärder-
na som Ylva Johansson vill vidta.
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– Många saker kan göras stegvis. När 
det gäller arbete kan vi snabbt se till att 
ungdomar får en riktig chans till arbete, 
utan att tvingas gå igenom misslyckande 
efter misslyckande. Vi vill ge unga möjlig-
het till en anställning hos Samhall som ut-
vecklingsinsats. Idag måste man ha provat 
allt annat innan man får börja på Samhall.

– Det är en riktig princip att man ska 
försöka på den ordinarie arbetsmarkna-
den först, men när det gäller unga män-
niskor måste man också göra det man tror 
är möjligt att lyckas med. Unga ska inte 
behöva börja sitt inträde på arbetsmark-
naden med en lång rad misslyckanden.

Unga ska kunna börja arbeta på 
Samhall direkt efter skolan?

– Ja, under en begränsad tid, under 
kan ske några år, och den vägen slussas ut 
i andra delar av arbetslivet. Idag är Sam-
hall en slutstation för många, men verk-
samheten kan utvecklas till att bli ett in-
träde på arbetsmarknaden för fler än 
idag.

Högt på agendan vid ett maktskifte 

står även ett mycket starkare allmänt stöd 
till familjer som har barn med funktions-
nedsättningar.

Barnens räddningstjänst
Ylva Johansson kallar det ”Barnens rädd-
ningstjänst”. De konkreta förslagen till 
åtgärder är inte helt nya men har inte bli-
vit mindre viktiga.

– Det här är svårare än många andra 
frågor men jag hoppas att vi ska lyckas 
förändra skolan och få ett samarbete mel-
lan socialtjänst, sjukvård och skola.

– Om det börjar brinna i skolan vet al-
la vad man ska göra, det har man tränat 
på. Men när det händer något med ett 
barn; om det skadar sig, far illa eller be-
höver insatser av andra skäl så bollas man 
mellan olika instanser.

– Det krävs att man har väldigt strid-
bara föräldrar som både orkar slåss för 
att få rätt till insatser och kan ta sig fram 
till de olika insatserna.

– Detta borde vara en samhällsupp-
gift. Precis som en skola har beredskap 
för att det kan börja brinna måste man 
vara beredd på att ta hand om elever som 
har rullstol eller neuropsykiatriska pro-
blem. Man måste veta vad man ska göra 
och vem som är ansvarig för vad.

Upprustning av elevhälsan
– För att lyckas med det behövs en upp-
rustning av elevhälsan. När den fungerar 
är det en bra första linjens sjukvård. Men 
nu har det varit så stora nedskärningar i 
de flesta kommuner att det finns för få ti-
der hos skolsköterskan och kuratorn.

– Resurser i skolan kan möjliggöra att 
alla barn kan klara skolan på sina villkor. 
Idag får man alltför ofta uppleva, både 
som förälder och som barn, att man är ett 
bekymmer för skolan – det var inte me-
ningen att man skulle haft de behoven, 
det hade man inte byggt skolan eller pla-
nerat resurserna för.

Hur ska räddningstjänsten byggas 
upp?

– Jag vill lagstifta om att alla kommu-
ner ska ha en konkret plan för hur man 
samverkar mellan skola, socialtjänst, 
sjukvård och BUP. Exakt hur får planen 
ska se ut får man utveckla lokalt, men vi 
bör lagstifta om att det ska finnas.

Räcker det att lagstifta, behövs det 
inte också ökade resurser?

– Ofta finns resurser, men familjer får 
strida länge innan man får tillgång till 
dem. Många föräldrar kan vittna om att 
när man väl kommer fram till rätt instans 
så finns det resurser, men det tar en väl-
digt tid att komma dit.

Regeringen har liknande idéer, man 
talar om att det ska finnas en kontakt-
person. Är det inte samma sak?

– Det kan det vara, det viktiga är att 
det är ett konkret krav som alla måste le-
va upp till. Men det är viktigt att det tyd-
ligt framgår vad man har rätt till och vem 
som är ansvarig. Det ska man inte behö-
va ta sig genom en djungel för att hitta.

Är det egentligen någon större skill-
nad mellan er och regeringen?

– Den stora skillnaden är resurserna 
till kommuner och landsting. Nu ser vi 
besparingar i skolan, vården och omsor-
gen. Man ställer angelägna verksamheter 
mot varandra och vi hör kommunalpoli-
tiker säga: Har vi verkligen råd med LSS? 
Har vi verkligen råd med den och den in-
satsen? 

– Man ställer funktionshindrade mot 
gamla. Det är oerhört viktigt att på natio-
nell nivå ta ansvar för resurserna och att 
man inte tillåter att olika behövande 
grupper ställs mot varandra. +
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– Ofta finns resurser, men familjer får 

I väntan på ministerns svar. En 
debattartikel skriven av en mamma utan 
vare sig jobb, a-kassa eller socialbidrag 
och ingen skola till sin son visar att 
skyddsnäten inte räcker till. Texten 
publicerades i Föräldrakraft nr 3, 2009. 
Föräldrakraft har upprepade gånger bett 
folkhälsominister Maria Larsson (KD) om 
en kommentar – hittills utan resultat. 
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I Örebro finns Sveriges enda riksgymnasium för teckenspråkiga
elever och för elever som använder hörseltekniska hjälpmedel i
undervisningen. Här får ca 450 ungdomar sin gymnasieutbildning
som grund för fortsatta studier eller yrkesarbete.

Vill du veta mera om våra skolor eller våra utbildningar?

Kontakta Inger Sandelius: inger.sandelius@orebro.se
Eller besök vår hemsida: www.orebro.riks.rgd-rgh.se

Bara i Örebro

RGD – Riksgymnasiet för döva • RGH – Riksgymnasiet för hörselskadade

Box 31188, 701 35 Örebro

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

Hon vill utbilda myndigheter
Attention revolutionerar stödet för unga med ADHD

n stor satsning på ut-
bildning dras igång av 
Riks förbundet 
Attention.

– Vi vill ge utbild-
ningsverksamheten en 

riktigt ordentlig skjuts fra måt, säger Anki 
Sandberg.

Hon är ordförande för förbundet som 
växer så det knakar och snart har 10 000 
medlemmar.

Sedan sommaren arbetar Attention 
mycket mer medvetet med att nå ut till 
boendestödjare, LSS-handläggare, lärare, 
skolhälsovård och andra yrkesgrupper 
som kommer i kontakt med barn, ung-
domar och vuxna.

– Vår devis är att ”kunskap gör skill-
nad” och med det menar vi att man kan 
ge ett mycket bättre stöd om man har 
kunskap om ADHD, Asperger, Tourette 
och andra neuropsykiatriska funktions-

nedsättningar. Om man inte förstår vad 
som orsakar ett problem kan man inte 
heller lösa det, säger Anki Sandberg.

Det handlar alltså om många tusen 
personer som Attention skulle vilja nå 
med sina utbildningar, föreläsningar och 
temadagar.

Men alla tilltänkta målgrupper är inte 
intresserade, inte ännu i alla fall.

– Vi skulle vilja utbilda Försäkrings-
kassan och Arbetsförmedlingen, men de 
har tyvärr inte insett hur mycket mer 
kunskap de behöver när det gäller olika 
aspekter på neuropsykiatriska funktions-
nedsättningar, säger Anki Sandberg.

Vill ge mer än fakta
Attention satsar hårt på att ge något mer 
än att bara förmedla fakta.

– Vi involverar personer som själva har 
funktionsnedsättningar i utbildningen. 
Därigenom kan vi arbeta lösningsfokuse-
rat med målet att alla ska gå hem med nå-
got mer än bara en akademisk beskriv-
ning av funktionshindren, säger Anki 
Sandberg. +

Utbildning av interner. På Norrtälje-
anstalten har behandlingen av intagna 
med ADHD varit mycket framgångsrik, 
säger Anki Sandberg. Läs mer om 
detta på www.foraldrakraft.se

E
” Vi skulle 
vilja utbilda 
Försäkrings-
kassan och 
Arbetsförmed-
lingen, men 
de har tyvärr 
inte insett hur 
mycket mer 
kunskap de 
behöver.” 

Läs hela artikeln på foraldrakraft.se >

Aktuella 
utbildningar
Här några aktuella 
utbildningar från 
Riksförbundet Attention:
� Grund- och fördjup-
ningsutbildning om 
ADHD, Tourette och 
Aspergers syndrom.
� Temadagar för 
personal med grundläg-
gande kunskaper och 
förhållningssätt.
� Kvällsföreläsningar i 
ämnen som ”Flickor med 
ADHD”, Stöd och 
struktur i vardagen”, 
”ADHD i klassen” och 
”Aktiv fritid”.
� Skräddarsydda 
utbildningar efter 
beställning.
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MALL

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

 

Vi vet att personer med 
funktionshinder kan delta  
i arbetslivet med rätt stöd! 
 

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

 
Mini Crosser 

- frihet med kvalitet!

60 personer förlorade 
rätten till personlig assistens
Tuffare bedömning Mer än 60 personer har förlorat sin rätt 
till personlig assistans, sedan Försäkringskassan började till-
lämpa en tuffare bedömning av vad som är grundläggande 
behov. Anna Barsk Holmbom, Intressegruppen för Assistans-
berättigade, kritiserar de nya riktlinjerna.

Läs hela artikeln på foraldrakraft.se >
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nder tre septemberdagar 
var Stockholmsmässan i 
Älvsjö skådeplats för 
modevisningar, föreläs-
ningar, expertråd och 
ståuppkomedi.

Den 9-11 september lockade mässan 
Ett Bra Liv drygt 8 000 besökare och 
många drogs till Föräldrakraftscenen där 
det bjöds på ett fullmatat program som 
var kostnadsfritt och öppet för alla.

Det hela avslutades på fredagseftermid-
dagen med ett underbart framträdande av 
inte mindre än sex musikstjärnor.

Mikael Andersson drog mest
Allra mest publik drog Mikael Andersson 
med sin föreläsning under rubriken 
”Armlös, benlös men inte hopplös”, då 
det var mer än fullsatt framför scenen.

Funkisbyrån genomförde sitt program 
med ett 30-tal modeller på catwalken, ett 

framträdande som även lockade andra 
medier och bland annat resulterade i en 
artikel med stor bild i Svenska Dagbladet.

Vidare medverkade Habiliteringen in-
om Stockholms landsting med en pre-
sentation av Ung-grupperna. 

Habilite ringen svarade för ytterligare 
två programpunkter som var mycket 
uppskattade, bland annat en föreläsning 
av Sven-Olof Dahlgren om autism. 

Vände funktionsnedsättning
Tommy Mäkelä medverkade alla tre 

dagarna med en mycket uppskattad före-
läsning om hur han vänt sin funktions-
nedsättning till en möjlighet och tillgång. 
Idag har han både bildat familj och skaf-
fat ett bra jobb.

Vi på Föräldrakraft vill tacka alla som 
bidragit till att göra Föräldrakraftscenen 
till en succé på Ett Bra Liv – både förelä-
sare, besökare och mässans arrangörer. Vi 
längtar redan till nästa års Föräldra-
kraftscen! +

Den kände fotografen Walter Hirsch omgiven av flertalet av de modeller som medverkade på Funkisbyråns catwalk på 
Föräldrakraftscenen. Från vänster i bild: 1. Marianne H, 2. Ida W, 3. Mathilda B, 4. Lena E, 5. Pelle W, 6. Katrin R, 7. Sandro G, 
8. Mikaela A, 9. Sebastian D, 10. Fredrik S, 11. Linda Å, 12. Laurentio P, 13. Johan P, 14. Sigrid E, 15. Lina L, 16. Desideria G, 
17. Margareta N, 18. Jyoti L, 19. Ida F, 20. Karin T, 21. Clara N, 22. Sofi K, 23 Mattias B och 24. Stig O.

Jubel för funkismodeller och musikstjärnor avslu-
tade spännande dagar på Föräldrakraftscenen

U

Ett Bra Liv Ett Bra Liv 
så minns vi

Funkisbyråns modeller 
gjorde ingen besviken
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1. Ingen kan allt, men alla kan något. 
Jonas Helgessons lämnade ett tänkvärt 
budskap till besökarna på Ett Bra Liv på 
onsdagen.
2. Njutbart. Publiken njöt av både skratt 
och allvar under Jonas Helgessons 
föreläsning på Föräldrakraftscenen.
3. Lockbete. Funkisbyråns modeller 
drog storpublik till Föräldrakraft scenen 
och var väl värda de varma applåderna.

2
3

1
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Läger året runt.
Helger, skollov, 
höst, vinter, vår 
och sommar! 

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

info@tuskulum.se | www.tuskulum.se

Vi fi nns till året runt för barn och ungdomar med 

ADHD, ADD, Tourette och Aspergers syndrom samt 

andra närliggande funktionshinder. Vi fungerar som 

ett stöd för dem och deras familjer.

 Tuskulum har ferieläger sommar, 

höst, vinter och vår, på fl era platser 

i Sverige.

• Strukturerade aktiviteter 

• Tydliga rutiner

• Små grupper. 8 – 14 deltagare 

• 7 – 18 år

• Rutinerade ledare

Läs mer på www.tuskulum.se 

där du kan fylla i en ansökan.

ANSSONS NSS ABABBBABAB
d | 08 648 77 40

r.

ar, 

er 

Tuskulum betyder
”lantlig fristad”.

Barn utan bra försäkringar
Förvånansvärt många barn saknar till-
räckligt bra försäkringar, berättade Chris-
ter Nyström och Maria Nilsson från AJ 
Personskadeförsäkringar. 

Och även om försäkringar finns så är 
risken stor att barnet inte får det skydd 
som det har rätt till. 

Att en välförsäkrad åttaåring som blir 
påkörd och får en en hjärnskada resten 
av livet får den framtida inkomstförlus-
ten ersatt är ingen självklarhet.

– Försäkringsbolagen lägger sig på ab-
solut lägsta nivå om man inte som för-
älder vet vad man har rätt att kräva, sa 
Christer Nyström som hade många kon-
kreta exempel att berätta om. +

– Ge inte upp om ni får avslag på assis-
tansersättning, uppmanade Sofia Tedsjö, 
jurist på CJ Advokatbyrå, från Föräldra-
kraftscenen.

Det lönar sig att överklaga, menar 
hon, och hänvisade till en tendens som 
visar att det ofta lossnar i handläggning-
en efter några ansökningar. 

– Om man är noggrann från början, så 
detaljrik som möjligt och skickar med lä-
karintyg så har man ett viktigt försprång 
om det första beslutet går en emot. Ge in-
te upp om det blir problem!

Sofia var alltså väldigt positiv trots att 
hon normalt sett främst får ”de dåliga 
besluten” på sitt bord.

– I många av dessa avslag hänvisar ut-
redaren till att det begärda stödet ingår i 
normalt föräldraansvar. Det svaret har 
blivit något av ett mantra för illa under-
byggda beslut, sa Sofia Tedsjö.

– Man har ofta bortsett från att göra 
objektiva bedömningar och jämförelser 
med ett friskt barns behov. När så är fal-
let har man inte fullgjort sitt utrednings-
ansvar, och vi märker också att många 

föräldrar upplever utredningarna som 
förutbestämda.

Avgörande är alltså ofta vad som kan 
räknas till ”normalt föräldraansvar” och 
ju mindre barnet är desto mer tillhör för-
äldrarnas normala ansvar.

– Vid ungefär tre års ålder brukar det 
bli enklare att få igenom ansökningar, 
men assistansersättning kan även ges till 
mindre barn, men då handlar det ofta om 
akuta livshotande tillstånd, sa Sofia Tedsjö.

Gränsdragningen för normalt föräld-
raansvar är fortfarande mycket oklar och 
CJ Advokatbyrå är involverat i olika 
domstolsmål där striden om detta just nu 
är het.

Sofia Tedsjö betonade att kraven på 
föräldraansvar ofta går till överdrift. +

Ett Bra Liv Ett Bra Liv 
så minns vi

Det lönar sig 
att överklaga

Ge inte upp. Sofia Tedsjö genomskå-
dar dåligt underbyggda beslut. 

Oförsäkrat. Christer Nyström och 
Maria Nilsson.

TMTM

Zitzi 
Del� Pro

Tel. 011-161800

Fax 011-162005
Web  www.anatomicsitt.com

E-post info@anatomicsitt.com
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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 

Assistans för drömmare

Talande rubrik. Sven-Olof 
Dahlgren föreläste om autism och 
Aspergers syndrom under rubriken 
”Varför stannar bussen när jag inte 
ska gå av?”

Succé för Musikstjärnorna. Det blev massor av applåder för de sju unga tjejerna som 
framträdde med olika låtar på Föräldrakraftscenen. Från vänster Elise Mattisson, Jessica 
Rohdén, Josephin Öhjne, Josephine Hagel, Matilda Amundsson, Nicole Khayati och Elina.

Ny verksamhet för unga vuxna. 
Ann-Catrin Röjvik berättade både 
allmänt om Ågrenska och specifikt 
om den relativt nya verksamheten 
för unga vuxna.

Så går det till. Logoped 
Marjana Tornmalm från 
Handikapp & Habilitering fick 
hjälp av en åhörare att 
demonstrera Samtalsmattan.

Värdefulla tips. Familjer 
som har barn med funktions-
nedsättningar fick värdefulla 
tips om bilanpassningar från 
Vägverkets specialist 
Aleksandar Milatovic.

Nyheter
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Mobiltelefonen är den optimala plattfor-
men för kognitiva hjälpmedel. Det anser 
Gotlandsföretaget Comai AB som tagit 
fram två tids- och påminnelsehjälpmedel 
för vanliga mobiltelefoner.

– Ungdomar ser våra hjälpmedel som 
något som ger dem stöd, trygghet och 
oberoende utan att göra dem annorlun-
da. Mobilen är normaliserande, säger 
Anna-Karin Bergius på Comai.

Företaget har två nya produkter för 
mobiltelefoner, dels Chrono Comai som 
är ett tidshjälpmedel, dels Memo Comai 
som är ett påminnelsehjälpmedel.

– En av våra användare säger att anled-
ningen till att han använder Memo är att 
den är en tjatförminskare. Numera får 
hans mamma automatiskt ett sms när han 
har betalat räkningar, bokat tvättid och ta-
git medicin, berättar Anna-Karin Bergius.

Lägger in information
Memo-programmet har en kalender som 
är baserad på att man lägger in informa-
tion om aktiviteter, påminnelser och 
checklistor på en webbsida. Informa-
tionen överförs sedan till mobiltelefonen 
där alla påminnelser och aktiviteter visas.

När tiden är inne för en påminnelse 
ljuder en signal och en bild, text eller 
checklista lägger sig främst i mobiltelefo-
nens display. När användaren bekräftar 
påminnelsen sänds ett sms till en förvald 
mobiltelefon. 

Memo Comai kostar 3 500 kronor att 
installera och sedan tillkommer en årlig 
licensavgift på 2 400 kronor. Moms till-
kommer. Många köper produkterna pri-
vat för att de inte vill vänta på att de ska 
förskrivas som hjälpmedel.

Vilka telefoner som fungerar med 
Comaiprodukterna framgår av företagets 
webbsida, men alla mobiltelefoner kan 
inte använda programmen.

– Vi har valt att inte programmera till 
smartphones, till exempel iPhone, då 
målgruppen är barn, ungdomar och per-
soner som inte ofta har ekonomi för in-
köp av dyrare modeller, säger Anna-
Karin Bergius.

Vilka ungdomar tror du kan ha sär-
skilt stor nytta av dessa hjälpmedel?

– Memo Comai har förskrivits mest 
till barn och ungdomar som har någon 
form av neuropsykiatrisk diagnos och 
personer med en lättare utvecklingsstör-
ning men jag tror att många fler skulle 
kunna ha nytta av det, till exempel barn 
med språkstörningar, ryggmärgsbrock 
och alla som behöver stöd för medicine-
ring, säger säger Anna-Karin Bergius.

Både Chrono och Memo Comai är 
Anna-Karin Bergius uppfinningar.

– Min bakgrund är arbetsterapeut och 
genom mitt yrkesliv har jag fått idéer om 
hur dagens teknik kan möjliggöra tillgäng-
liga, användarvändliga och normaliseran-
de hjälpmedel. Jag har inte utvecklat pro-
dukterna själv utan endast gjort kravspeci-
fikationerna, säger Anna-Karin Bergius.

På museum
Memo Comai har blivit uttagen till 
Tekniska museets utställning för kvinnli-
ga uppfinnare. Denna utställning ska nu 
ut på en turné runt om Europa och är en 
av de mest besökta utställningar som 
Tekniska museet har arrangerat. Memo 
Comai fick tredjepris i Nobelstiftelsens 
uppfinnartävling Skapa 2005. +

Minns vad du glömt.
Memo-programmet i 

mobiltelefonen 
påminner användaren 

och skickar sedan 
sms till anhöriga.

Idékläckare.  ”Genom min bakgrund 
som arbetsterapeut har jag fått idéer 
om hur tekniken kan användas för att 
skapa användarvänliga hjälpmedel”, 
säger Anna-Karin Bergius.

”Mobilen är bästa plattformen för kognitiva hjälpmedel”

Permobil har i år lanserat två nya 
stolar med sikte på lek och äventyr 
och att växa i. K300 PS jr är namnet 
på den nya stolen som är anpassad 

för att kunna växa i. Den andra 
nyheten är K450 MX, en stol 
med extrafunktioner som 

ger mer möjligheter för 
barn eller små-
växta. 

– Stolen tar dig ända ner till golv men 
även väldigt högt, berättar Ann Engström 
på Permobil.

De nya stolarna har väckt stort intres-
se på årets olika hjälpmedelsmässor i 
Göteborg, Linköping, Stockholm och nu 
senast i Malmö.  +

Produktnytt i varje nummer 
Nu startar vi en fast sektion med nya 

prylar. I varje nummer av Föräldrakraft.

Har DU en produktnyhet? 

Mejla en beskrivning och 1-2 bilder till 

redaktionen på info@faktapress.se

 Läs mer: 
Mer om hur Memo och Chrono fungerar 
finns att läsa på företagets hemsida 
www.comai.se

Nya stolar för lek och äventyr – och att växa i

 Läs mer:
www.permobil.se
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Heta prylar

Skwirrel II är en ny stol från Minicrosser 
som gör det möjligt att sitta både högt 
och lågt. 

– Filosofin bakom Skwirrel II är att ge 
barnen maximal mobilitet, så att de kan 
utforska omgivningarna och ha maximal 
räckvidd, säger Tobias Hallgren på Mini
c rosser. 

Att nå något på en hylla i förråden, att 
öppna dörren eller sitta i den rätta höj
den vid bordet, blir så mycket enklare 
med Skwirrel II. 

Från Minicrosser kommer även 
sittskalet Simba, ett nytt modulsystem i 

svart ”look”. Fördelen med Simba är att 
systemet ska kunna användas med 
många olika typer av underreden. 

– Aluminiumkonstruktionen gör att 
sitsen upplevs som stabil och lösningarna 
som säkra, säger Tobias Hallgren. 

Förutom utsvängbara lösningar kan 
ryggen breddjusteras. Simba finns från 
sittbredd 20 till 40 cm vilket gör den till 
en av marknadens minsta sittenheter. +

Når överallt.
Med Skwirrel II blir 

varken höga eller 
låga positioner 
något problem.

Följbar. Simba har en svart 
look och är väldigt flexibel.

Stolen som når både högt och lågt

 Läs mer:
www.minicrosser.se

Från förskola till gymnasium
med alla individuella möjligheter till utveckling

Vi erbjuder barn och ungdomar chans att utvecklas utifrån de egna behoven och förutsättningarna. 
Vi ser varje elevs individuella möjlighet till egen, personlig utveckling och bygger undervisningen i 
skolan på detta. Tillsammans guidar vi våra barn och ungdomar till ett meningsfullt liv.

Insatserna för varje elev präglas av individuellt anpassad 
pedagogik och samspelet mellan barn/ungdom och med
arbetare. Föräldrar är vikitiga för alla barn, för oss är ett 
nära samarbete och en ständig dialog med föräldrar och 
andra närstående en förutsättning. Hos oss får varje elev en 
egen stödperson.

Vi tillhandahåller möjligheter inom särskolan för elevens 

hela skolgång från förskola till gymnasium. Vi driver även 
korttidshem, boende och daglig verksamhet som led i vårt 
individanpassade erbjudande.

Blev du nyfiken och vill veta mer?
Kontakta gärna Ingela Georgas, vice sektorchef Carema 
Orkidén, tfn 070395 31 17.
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Rättsfall: Assistans 
på idrottsläger
En man, som var beviljad assistanser-
sättning, ansökte hos kommunen om 
ytterligare assistans för att kunna delta i 
olika läger för träning inför idrottstäv-
lingar. Lägervistelse stämmer ganska bra 
med exemplet ”semesterresa” i proposi-
tionen. Det finns åtskilliga avgöranden 
där ansökan om extra assistans under 
lägervistelser bedömts som tillfällig ut-
ökning av personlig assistans. 

Men i detta fall konstaterade kam-
marrätten att den sökande tränade och 
tävlade på elitnivå och att det därför 
kunde förutsättas att han även i fortsätt-
ningen kommer att ha detta behov. 
Därmed kunde ökningen inte anses vara 
av tillfällig karaktär. Kommunen hade 
därför rätt att inte bevilja ansökan som 
istället skulle prövas av Försäkrings-
kassan.

Rättsfall: Dagcenter 
och assistans
En man var beviljad insatsen dagcenter 
och assistansersättning. Assistans ersätt-
ning utgick inte för tiden i dagcentret. 
Dagcentret var stängt för semester under 
två veckor under sommaren och mannen 
ansökte hos kommunen om tillfällig ut-
ökning av personlig assistans under de 
veckorna. Han fick avslag. 

Kammarrätten motiverade avslaget 
med att semesterstängningen fick be-
traktas som ett stadigvarande och åter-
kommande inslag varje år. Med andra 

ord borde mannen ha tagit med denna 
tid redan då han ansökte om assistans-
ersättning. 

Rättsfall: Assistans 
vid kriser
Detta avgörande kan jämföras med föl-
jande fall. En MS-sjuk kvinna ansökte 
och beviljades assistansersättning. För-
säkringskassan medgav dock inte assis-
tansersättning för hjälp vid ”krissituatio-
ner som vid akut sjukdom, svimning 
med mera”. Kassan ansåg att detta var 
tillfälliga behov (och alltså en fråga för 
kommunen) och varken länsrätten eller 
kammarrätten ändrade.

Rättsfall: 
Kommun avslog 
Move & Walk-träning 
En kommun avslog en ansökan om till-
fällig utökning av antalet assistanstim-
mar under Move & Walk-träning med 
motiveringen att det inte ingår i ansvars-
området för LSS att tillgodose behovet av 
personal under behandling som sker på 
remiss från sjukvården. 

Kammarrätten ansåg, liksom länsrät-
ten, att vistelsen föranlett ett tillfälligt ut-
ökat assistansbehov som kommunen var 
skyldig att tillgodose.

Om behovet av utökad assistans beror 
på att den funktionshindrade ska delta i 
verksamhet som landstinget är huvud-
man för saknas också vad vi jurister bru-
kar kalla fast praxis. 

Rättsfall: 
Utprovning av protes
En kvinna ansökte om utökning av sin be-
viljade personliga assistans för att resa till 
en klinik där hon skulle prova ut en ögon-
protes. Hon behövde hjälp vid förflytt-
ningar, toalettbesök och för att kunna äta. 

Kommunen avslog ansökan med moti-
veringen att utprovningen var en del av 
sjukvårdshuvudmannens ansvar. Länsr-
ätten beviljade personlig assistans. Kam-
marrätten fastställde kommunens avslag 
och anförde att det får anses ankomma på 
landstinget att ansvara för att utprovning-
en av protesen kan genomföras genom att 
tillhandahålla kvinnan den hjälp hon be-
höver i samband med utprovandet. 

Rättsfall: Assistans 
vid intensivvård
En 16-årig flicka med hjärntumör var 
beviljad assistansersättning. Hon ope-
rerades och ansökte om utökning av 
personlig assistans dels för tiden på 
sjukhuset, dels för tid i hemmet när-
mast efter operationen. Kommunen av-
slog ansökan och hänvisade till rätten 
till tillfällig föräldrapenning under 
barns sjukdom och till föräldraansva-
ret. Kommunen anförde att den ifråga-
sätter att någon förälder skulle lämna 
sitt barn ensamt på en intensivvårdsav-
delning. I vissa fall måste det betraktas 
som att leva som andra då man vistas 
med sitt barn under sjukhusvistelser. 
Varken länsrätten eller kammarrätten 
ändrade kommunens avslag. 

Föräldrakrafts experter går igenom rätts-
fallen som visar när du har rätt till utökad 
assistans. De råder dig att noga tänka 
igenom i vilka situationer assistansen 
kommer att behövas.

Hit men 
inte längre
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Länsrätten, vars bedömning delades 
av kammarrätten, anförde att flickans be-
hov under vistelsen på sjukhuset fick be-
traktas som tillgodosedda av sjukvårds-
huvudmannen. Vad beträffar tiden då 
hon vårdades i hemmet har inget annat 
framkommit än att hennes mamma, tilli-
ka personlig assistent, frivilligt har sett 
till sin dotters behov. Hennes behov av 
assistans har således rent faktiskt tillgo-
dosetts på annat sätt än genom tillfälligt 
utökad personlig assistans.

Svårt få tillfällig utökning
Det kan vara svårt att få tillfällig utök-
ning av personlig assistans då det tillfälli-
ga behovet inte beror på någon ändring i 
den funktionshindrades hjälpbehov utan 
på andra omständigheter i dennes om-
givning. Här följer exempel på detta.

Rättsfall: 
Utökad assistans när 
korttids drogs in
En pojke var beviljad assistansersättning 
och korttidstillsyn. Då korttidstillsynen 
drogs in ansökte han hos kommunen om 
tillfällig utökning av assistansen i avvak-
tan på Försäkringskassans beslut om yt-
terligare assistansersättning. Kom munen 
avslog ansökan och länsrätten ändrade 
inte. Kammarrätten fann däremot att 
han var berättigad till utökad personlig 
assistans.

Kammarrätten slog fast att det inte va-
rit någon förändring av pojkens medi-
cinska situation sedan han ursprungligen 

Rättsfallet§ Så delas kostnaderna 
mellan stat och kommun

� I LSS och LASS finns regler om 
hur kostnader för assistans ska 
delas mellan kommunen och 
Försäkringskassan. 

I korthet innebär reglerna: 
Assistansbehovet delas in i hjälp 

med grundläggande behov och 
hjälp med andra behov. För den 
som behöver hjälp med sina 
grundläggande behov i mer än 
tjugo timmar per vecka ska 
Försäkringskassan genom att 
bevilja assistansersättning svara för 
kostnaderna. Detta även för 
kostnader för assistans som gäller 
andra behov än de grundläggande. 
Kommunen har kostnadsansvaret 
för de första tjugo timmarna. 

För kostnaderna för assistans 
till den som inte behöver hjälp 
med sina grundläggande behov i 
mer än tjugo timmar har kommu-
nen hela kostnadsansvaret.

En regel som i den praktiska 
handläggningen visat sig vara svår 
att tillämpa är följande: Även när 
Försäkringskassan har beviljat 
assistansersättning ska kommunen 
svara för kostnaden när det 
uppkommer ett tillfälligt ökat 
behov av assistans. Man letar 
förgäves efter bestämmelser om 
detta i lagtexterna. Men i proposi-
tionen med förslag till LSS och 
LASS sägs att även om den enskil-
de beviljats assistansersättning 
kvarstår kommunens skyldigheter 
då den enskildes behov av stöd 
ökar vid vissa tidpunkter. Som 
exempel på sådana tillfälliga 
utökningar av insatsen nämns 
hjälp under semesterresor eller när 
den ordinarie assistenten är sjuk. +

Fortsättning på nästa uppslag >

Foto: Photos.com

www.spsm.se

Riksgymnasier
för unga med svåra rörelsehinder
• För dig som har avslutat grundskolan och vill fortsätta på gymnasium

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

 eller vanlig klass

• För dig som behöver habilitering och personlig praktisk hjälp

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

Riksgymnasier finns i Stockholm, Göteborg, Kristianstad och Umeå.

Sista ansökningsdatum 2010-01-15. Skicka ansökan till:

Specialpedagogiska skolmyndigheten,

Nämnden för mottagande i specialskolan och för Rh-anpassad utbildning

Box 12161, 102 26 STOCKHOLMTel: 010-473 50 00 eller 010-473 51 66
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ehöver barnet mer assis-
tans under sommarlovet 
eller under andra lov? 
Hur ser familjens semes-
terplaner ut? Är barnet 
mer eller mindre regel-

bundet på läkarbesök eller intaget på 
sjukhus eller på grund av funktionshin-
dret hemma från skolan? 

Man bör inte heller utan vidare nöja 
sig med att tid då kommunen beviljat till 
exempel korttidsvistelse räknas bort då 
Försäkringskassan bestämmer antalet 
timmar för assistansersättningen. För 
hur lång tid gäller kommunens beslut? 
Finns det något förbehåll om ändring? 
Gäller insatsen hela året? Det bör vara 
kommunens ensak om den inte vill ut-

nyttja möjligheten till assistansersättning 
när den beviljar korttidsvistelse. 

Vid ändrade förhållanden kan det va-
ra klokt att samtidigt vända sig till både 
kommunen och Försäkringskassan med 
ansökan om ytterligare assistans.

Korttids med 
assistans
Vi vill särskilt påpeka att det är möjligt 
att ordna vistelsen i ett korttidshem med 
personlig assistans. Assistansersättning 
kan då utgå för tiden där. Självklart ska 
stöd där faktiskt ha skett genom person-
lig assistans. Lika självklart är att assis-
tansersättning inte ska utgå för tid i kort-

tids om stödet inte getts av någon som 
varit utsedd till personlig assistent. Men i 
sistnämnda fall får Försäkringskassans 
bedömning göras vid granskningen av 
räkningen för utförd assistans och inte i 
samband med utredningen som görs vid 
ansökan om assistansersättning.

Assistansersättningen syftar till att sta-
ten ska ta över en del av kostnaderna för 
personlig assistans. Vi tror att det är av 
ren okunnighet som kommunerna inte i 
större utsträckning utnyttjar detta vid 
korttidsvistelser.

Korttidstillsynen är en frivillig insats. 
Om familjen inte vill utnyttja den vid nå-
got tillfälle bör detta inte betraktas som 
en tillfällig utökning utan assistansersätt-
ning bör redan från början täcka in en så-
dan situation. Den omständigheten att 
kommunen ställer upp med korttidsvis-
telse bör inte hindra att ett barn med 
funktionshinder följer med familjen på 
semester och då får personlig assistans, 
med eller utan assistansersättning.

beviljades personlig assistans. Kam-
marrätten fortsatte: Den del av pojkens 
personliga hjälpbehov som tidigare om-
fattades av korttidstillsyn tillgodoses inte 
genom andra insatser från samhället. 
Han fick därför anses berättigad till utö-
kad personlig assistans i avvaktan på att 
behoven kan tillgodoses på annat sätt.

Enligt vår tolkning av kammarrättens 
motivering ansåg kammarrätten inte att 
det var fråga om ett tillfälligt behov av ut-
ökning. Kammarrätten framhåller att det 
inte var någon förändring i pojkens till-
stånd. Däremot var kommunen skyldig 
att ge insatsen i avvaktan på Försäk rings-
kassans beslut om assistansersättning, 
det vill säga tills hans behov tillgodosågs 
på annat sätt.

Rättsfall: När 
hustrun reste bort
En man, som var beviljad assistansersätt-
ning och handikappersättning, bodde 
tillsammans med sin hustru. Hon hjälpte 
honom i olika avseenden utöver den be-

viljade assistansersättningen. Han ansök-
te om tillfällig utökning av den personlig 
assistansen under en tid då hustrun skul-
le vara bortrest. Socialnämnden avslog 
men länsrätten biföll hans ansökan. 
Kammarrätten ansåg att hustruns tillfäl-
liga bortavaro inte innebar att mannens 
behov av stöd och service ökade i sådan 
omfattning att han inte kunde anses vara 
tillförsäkrad goda levnadsvillkor genom 
redan beviljade insatser.

Rättsfall: Avslag 
saknade grund
En man var beviljad assistansersättning. 
Efter att hans samboförhållande upphört 
ansåg han sig behöva ytterligare assistans 
och ansökte därför hos Försäkringskassan 
om fler timmar. Han ansökte också hos 
kommunen om personlig assistans i av-
vaktan på Försäk ringskassans beslut om 
assistansersättning. Kommunen avslog 
hans ansökan.

Kammarrätten fann att kommunen, i 
avvaktan på Försäkringskassans beslut, 
hade saknat grund att avslå hans ansökan 
om personlig assistans. 

Rättsfall: 
Oväntade behov
Ibland går det inte att förutse de situatio-
ner där man behöver en utökning av as-
sistansen. I ett fall då ansökan om utök-
ningen kom in till kommunen endast en 
vecka innan assistansen behövdes avslog 
kommunen ansökan med motiveringen 
att den inkommit för sent för att hand-
läggaren skulle kunna utreda ärendet. 
Såväl länsrätten som kammarrätten an-
såg dock att ansökan borde ha prövats. 
Kammarrätten hänvisade även till möj-
ligheten till retroaktiv ersättning. 

”Den del av pojkens 
personliga hjälpbehov 
som tidigare omfatta-
des av korttidstillsyn 
tillgodoses inte genom 
andra insatser 
från samhället.”

Fortsättning från föregående uppslag

>

Insats i väntan på Försäkringskassans beslut

Tänk noga igenom dina behov
Rättsfallen visar att det är viktigt att 
redan i ansökan om assistansersättning 
tänka  igenom vilka behoven är. 

B

Vårt mål med vår dagliga verksamhet är att 
erbjuda meningsfulla arbetsuppgifter och 
bidra till en ökad självständighet. 
Den personliga utvecklingen stimuleras av 
att vi anpassar verksamheten allt efter varje 
persons behov och förmåga. 

 Vi följer hela tiden varje enskild persons 
utveckling och är öppna för förändringar och 
förbättringar.  För oss är friskvård en viktig 
ingrediens i verksamheten. 
Friskvårdsinslagen består av dagliga fysiska 
aktiviteter, kunskap om en näringsriktig kost, 

vilka krav ett arbete ställer och betydelsen 
av vila, allt för en optimal utveckling. 
Vi tror också på en daglig verksamhet som 
skapar en balans mellan ”kropp och själ”, 
vilket kräver personal med rätt kompetens, 
lyhördhet och flexibilitet. 

  Hos oss präglas vår dagliga verksamhet 
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.

www.cameleonten.se
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I varje nummer
Ulf Sjöberg är lands-
tingsjurist och författa-
re 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, 
förarbeten och rättsfallsreferat 
som gäller funktionshinder. 

De återkommer med nya rättsfall 
i varje nummer av Föräldrakraft.

Glöm inte avlösning
För den som behöver avlösning i hem-
met, och är berättigad till personlig assis-
tans eller assistansersättning, kan tiden 
för avlösningen ingå i tiden för assistan-
sen. Många familjer upplever att detta in-
te räcker, utan att en del av avlösningen 
behövs i form av korttidsvistelse. Inte säl-
lan avslås korttidsvistelse med hänvis-
ning till att Försäkringskassan beviljat as-
sistansersättning. 

Det kan därför vara bra att i samband 
med ansökan om assistansersättning tän-
ka igenom hur avlösningen ska ordnas 
och då också samråda med kommunens 
handläggare. Och som sagt, assistanser-
sättning kan utgå för personlig assistans i 
korttidshemmet.

Retroaktiv ersättning
Ersättning för personlig assistans och as-
sistansersättning kan utbetalas retroak-

tivt. Detta gäller även vid tillfällig utök-
ning av assistans. Men det krävs att per-
sonlig assistans i den mening som avses i 
LSS faktiskt utförts och att den enskilde 
haft kostnader för denna. 

Det finns en hel del formalia som 
måste vara uppfyllda. Ett gott råd är att 
ha kontakt med ett assistansföretag. 
Detta särskilt då man måste överklaga ett 
beslut om assistans, eller om beslutet av 
annan anledning drar ut på tiden. 

Olle Fellenius och Ulf Sjöberg

Tänk noga igenom dina behov

Rättsfallet§

”Assistans-
ersättning kan 
utgå även 
vid vistelse 
i korttidshem.”

Vårt mål med vår dagliga verksamhet är att 
erbjuda meningsfulla arbetsuppgifter och 
bidra till en ökad självständighet. 
Den personliga utvecklingen stimuleras av 
att vi anpassar verksamheten allt efter varje 
persons behov och förmåga. 

 Vi följer hela tiden varje enskild persons 
utveckling och är öppna för förändringar och 
förbättringar.  För oss är friskvård en viktig 
ingrediens i verksamheten. 
Friskvårdsinslagen består av dagliga fysiska 
aktiviteter, kunskap om en näringsriktig kost, 

vilka krav ett arbete ställer och betydelsen 
av vila, allt för en optimal utveckling. 
Vi tror också på en daglig verksamhet som 
skapar en balans mellan ”kropp och själ”, 
vilket kräver personal med rätt kompetens, 
lyhördhet och flexibilitet. 

  Hos oss präglas vår dagliga verksamhet 
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.

www.cameleonten.se
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Intervjun

Mikaels hopp
Utdömd som spädbarn. Inspiratören, 
trebarnspapppan och författaren Mikael  
Andersson har tagit språng i livet som  
få trodde var möjliga. Föräldrakraft har 
träffat honom. 

Foto: Henrik Brunnsgård
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Stjärnglans. Mikael Andersson njuter av uppmärksamheten efter att ha gett ut sin första bok. 
 Foto: Stig Almqvist 
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ikael Andersson är pojken 
som föddes utan armar 
och ben och långa tider 
förvisades till en institu-
tion långt från familj och 
vänner, tvingad att kämpa 

med proteser som han aldrig tyckte om. 
Eller, om man så vill: Mikael Anders son 

är trebarnspappan som försörjer sin familj 
som uppskattad föreläsare – för närvaran-
de högaktuell i samband med publice-
ringen och marknadsföringen av sin för-
sta bok, som Föräldrakraft hade förmånen 
att berätta om redan i förra numret, 
”Armlös, benlös men inte hopplös”.

Dröm besannad
Mikael Andersson hade bråda dagar i 
Stockholm den andra helgen i september. 
Hans dröm att bli författare hade just be-
sannats och han sålde och signerade sin 
bok i många exemplar och var en av de 
mer efterfrågade personligheterna på 
mässan Ett bra liv, där han också höll en 
välbesökt och, att döma av tystnaden när 
han talade och applåderna som följde, 
uppskattad föreläsning under rubriken 
Tankens kraft. 

Vi träffas i slutet av den andra mässda-
gen. När besökarna lämnar hallen i 

Älvsjö får Mikael andrum, och kan låta 
sig intervjuas. Vi slår oss ned vid sidan av 
den scen där han följande dag ska hålla 
sin föreläsning.

Mikael Andersson kom närmast från 
Örebro, där han hade mellanlandat på 
sin väg från Göteborg, och med sig en bit 
på resan hade han sin mamma. I bilen ta-
lade de om boken.

–  Men min mamma kan bara läsa den 
i små stycken. Men jag vill inte anklaga 
någon, och det vet hon, jag vill bara för-
hindra att det ska hända igen. För att för-
stå framgången i mitt liv måste man även 
förstå hur det har varit, säger han. 

Fick uppleva gemenskap
Mikael Anderssons barndom, uppväxt och 
ungdomsår pendlade mellan djupaste sorg  
och fullkomlig glädje. Det nybyggda villa-
området Wrangels gränd i utkanten av 
Örebro stod för det senare. Det var dit för-
äldrarna flyttade när det blev för tungt att 
bära Mikael och lillasyster Marie de tre 
trapporna till lägenheten. 

I det nya grannskapet upplevde Mikael 
gemenskap, att vara en bland andra.

Mikael minns hur hans mamma, kort 
efter att de hade flyttat till villan i utkan-
ten av stan, tog med honom och hans sys-

ter till en lekplats och hur andra barn 
kom fram till dem, undrande, ibland 
rättframt frågande. Hans mamma förkla-
rade, på ett sätt så att barnen förstod, var-
för Mikael inte hade några armar och 
ben. Snart hade Mikael inte bara sin lilla-
syster och mamma till hjälp utan även 
”ambassadörer” i form av andra barn. 
Mikael blev en självklar del i en större 
grupp av lekkamrater. 

– Jag minns värmen från den här ti-
den. Och det finns en speciell episod, 
som jag beskriver i boken, om när några 
kompisar och jag spelade landhockey. 
När jag berättade för en av dessa kompi-
sar, Örjan som jag ännu har god kontakt 
med, att jag skrivit en bok sa han att jag 
måste berätta om den händelsen. 

På samma villkor
Minnesbilden, som på ett slående sätt il-
lustrerar hur Mikael tog del i leken på 
samma villkor som sina kompisar, består 
av några killar som turas om att stå i mål. 
När alla i tur och ordning har knutit på 
sig benskydden är det Mikaels tur att age-
ra målvakt.

– Det fanns ingen tanke, hos någon av 
oss, på att jag skulle slippa stå i mål. Vi 
lekte på samma villkor och vi hade alla 

I korthet
Namn: Mikael Andersson 
Född: 1964.
Aktuell: Med boken ”Armlös, benlös 
men inte hopplös”.
Familj: fru Christina, dottern Sara och 
sönerna Simon och Linus
Bor: Hus med trädgård i Västra 
Frölunda.
Yrke: Föreläsare och coach.
Cv: Tidigare anställningar på Örebro 
Läns Handikappidrottsförbund, Handi 
Sverige, Beram och Autoadapt.
Senast lästa bok: ”Da Vinci-koden”.
Läs mer: www.mikael-unlimited.se

Han lever sin dröm

M
Mikael Andersson har bråda dagar när Föräldrakraft träffar honom på 
mässan Ett bra liv, där han är högaktuell med sin nya bok.

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

>

Favoritmusik
Bruce Springsteen – Born to Run
Bryan Adams – Summer of 69
Dire Straits – Walk of life eller 
Brothers in arms
Queen – The Show must go on
Led Zeppelin – Stairway to heaven
Scorpions – Still Loving You
Bon Jovi – It´s my Life
Def Leppard – Love bites
Nazareth – Love hurts
Eric Clapton – Tears in Heaven
Status Qou – Whatever You want
Tom Petty – Learning to fly
Whitesnake – Here I go again

Idrottsmeriter
Minigolf: 21 slag på 18 hål.
Gymnastik: godkänt i handstående 
i gymnastiken.
Styrkelyft: Ett kg från att bli en av få i 
världen att lyfta mer än tre gånger sin 
kroppsvikt. Mikael lyfte 107 kg när han 
vägde 36 kg. ”Hade jag bastat några 
timmar hade jag nog klarat det.”
Orientering: Oringensegrare i 
handikapporientering, numera kallat 
Pre-O, fem år i rad.
Övrigt: framstående spelare i bordten-
nis liksom i flera andra racket- och 
bollsporter.

Intervjun
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samma rättigheter och skyldigheter, sä-
ger Mikael.

Kompisarna hjälper Mikael på med de 
stora benskydden. När utrustningen väl 
är på plats kan Mikael inte röra annat än 
huvudet. Och, som han skriver i boken, 
det var ju bra, för då ”kunde jag åtmins-
tone se när de sköt mål”. 

Tar del i all idrott
Ett annat ljust minne kommer från idrot-
ten i skolan, under de allra första årskur-
serna. Mikael tar del i all idrott i skolan. 
När det är brännboll ritar klasskamrater-
na upp ”Mickes bana”, det är den bana 
som Mikael ska förflytta sig när det är 
hans tur. Eftersom han rör sig ungefär 
hälften så fort som de andra springer blir 
hans bana hälften så lång. Rättvist.

– Det rådde en mycket tillåtande och 
accepterande atmosfär. Jag vet inte vad 
det beror på, men så var det, säger han.

Men det ljusa i Mikaels liv följdes hela 
tiden av en annan sida. Där fanns en gna-
gande känsla av att någonting var radi-
kalt fel. 

Mikael beskriver i boken hur han bar 
en sorg inom sig, och han talade inte ut 
med någon om sina funderingar och 
känslor förrän långt senare i livet. Hans 
slutenhet har en förklaring. Mikael visste 

hur det var att då och då tvingas till vistel-
ser i Eugeniahemmet i Stockholm. Det var 
där han, och andra i liknande situation, 
tvingades prova ut proteser och försöka 
lära sig att använda dem. Han visste också 
att där fanns barn som inte blev hämtade 
av några föräldrar. Mikael var rädd att 
samma öde kunde drabba honom, han 
var rädd för att placeras på barnhem, och 
rädd att mista sina föräldrar.

– Barn följer sin egen logik. Jag berät-
tade ingenting för mina föräldrar, helt 
enkelt därför att jag var rädd att förlora 
dem. Jag hade sett hur ett barn en gång 
rullade ut framför fötterna på människor 
som var på besök, i hopp om att de skulle 
vilja bli hans föräldrar, säger han. 

Talade ut med vänner
Nära vänner och goda kamrater har alltid 
funnits i Mikaels liv. När han som 25-åring 
flyttat hemifrån hade han ofta några av 
dem på besök. I soffan i lägenheten kunde 
han för första gången i sitt liv helt öppna 
sig för andra människor. Där var grannen 
Gert, barndomsvännen Örjan och Kickan, 
som han lärt känna på den lokala och ny-
startade idrottsföreningen.

– Det var inte så att vi träffades alla fy-
ra, tillsammans, men jag träffade dem al-
la, ganska ofta. Jag hade ett behov av att 
diskutera frågor som snurrade, och hade 
snurrat länge, i huvudet. De var nära 

vänner och jag kände en tilltro som gjor-
de att jag till slut började tala om de här 
sakerna. 

Mikael kunde tala ut. Om den sorg 
han burit på ända sedan han var barn, 
om relationer och sex, om hur livet kun-
de ha tett sig ”om det inte vore för om”.

– Vi talade om allt, säger han, och den 
som läser boken eller hör honom säga 
det, behöver inte tvivla på hur mycket 
denna period kommit att betyda för ho-
nom. 

Förhärskande idéer
På 1960-talet fanns en hel del förhärs-
kande idéer om vad som var bra för barn 
som föddes utan armar och ben. Mikael 
slussades in och ut på Eugeniahemmet, 
där han fick bo långa perioder, ibland 
upp till flera veckor, utan sina föräldrar, 
tillsammans med andra barn av vilka 
många bar missbildningar från Neurose-
dynkatastrofen.

Direktiven från auktoritärt håll, för-
medlat via personalen på Eugenia-
hemmet, var att barnen skulle normalise-
ras och att bruket av proteser var det en-
da rätta. Och tvånget släppte inte ens när 
han kom hem. Föräldrarna kände sig 
pressade att följa de tuffa direktiven om 
daglig träning.

Men Mikael upplevde aldrig att pro-
testerna var bra hjälpmedel för honom. 

Säljkalas. Mikael Anderssons bok sålde stort efter att han  hållit sin föreläsning på Ett Bra Liv. 
Föräldrakrafts Sara Bengtsson hjälper till för att klara anstormningen.

Fortsättning från föregående uppslag

>
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Mikael sammanfattar tidsandan och 
skriver i boken att barnens behov fick stå 
tillbaka för giriga och karriärsugna tek-
nokrater. Mikael känner sig bestulen på 
14 år av sitt liv.

–  Man borde ha utvecklat och satsat 
resurserna under dessa år på elektriska 
rullstolar. 

Om du jämför med idag, vad är an-
norlunda?

– Föräldrarnas makt och inflytande 
har ökat, och det finns en trend att ifrå-
gasätta vårdens utveckling, vilket är sunt 
och bra. Det råder ett tydligare fokus på 
barns bästa idag, och det finns en mer 
flexibel syn på hur man kan ta sig fram i 
livet, tror jag. Men samtidigt som sam-
hället är öppnare på många sätt är det 
tuffare, föräldrar måste kämpa för att få 
de bidrag och den hjälp som de och deras 
barn har rätt till, säger han. 

Mikael var illa ute
Om idrotten i skolan inledningsvis hade 
gått mycket bra, så förändrades allt 
mycket hastigt och dramatiskt när 
Mikael var tio år. Det blev plötsligt näst 
intill omöjligt för honom att, efter 
idrotten och inför klasskamraternas 
blickar, ta sig fram på rumpan på ett 
smutsigt duschgolv. Han fattade ett 
ödesdigert och, som det tycktes då, oå-
terkalleligt beslut att aldrig vara med på 
idrott. 

Kanske var hotet mot den Mikael som 
lyckats förflytta så många gränser och ra-
sera så många mentala hinder, större då 
än någonsin tidigare eller senare i hans liv.

Mikael stängde ute omvärlden, han 
avskärmade sig och byggde mentala mu-
rar. Han var illa ute.

– Det kunde ha gått riktigt illa. Att sä-
ga nej till skolidrotten hade kunnat bli ett 
första steg. Sedan hade jag vägrat annat, 

stängt mig ute från det mesta, kanske allt, 
säger han.

Ingen kunde, eller kan, påstå att 
Mikael borde ha kämpat mer än vad han 
redan hade gjort. Ingen kunde påstå att 
Mikael inte hade försökt. Men tioåringen 
hade fått nog. Påfrestningen hade varit 
för stor för länge. Han gav upp, och hade 
all rätt i världen att göra det.

Nu vet vi att Mikael inte blev kvar där. 
En speciell omständighet skulle få honom 
att successivt komma ut ur sin låsning. En 
idrottslärare, Birgitta, fick i uppdrag att 
fungera som assistent åt Mikael och försö-
ka förstå vad som hade hänt. 

Nådde tioåringen
Birgitta nådde den tioåriga pojken. Steg 
för steg kom en dialog igång. Mikael kän-
de sig respekterad och fann i Birgitta nå-
gon som såg hans resurser. Mikael kom 
tillbaka till skolidrotten och, senare, till 
ett idrottande liv.

Kan vi lära oss något av det du gick 
igenom?

– Jag vill lyfta fram hur viktigt det är 
att ha rätt människor omkring sig. Ibland 
måste man få vara den som ger upp. Det 
är naturligt. Det håller inte att gå och tro 
att ensam är stark. Jag tror att vi alla be-
höver människor omkring oss och den 
kraft som finns i mötet med andra män-
niskor. Att umgås med någon som ser di-
na resurser och som hör och förstår ock-
så det outtalade. 

Mikael kom tillbaka. Han fick kraft 
och mod att åter välja livet. 

Ännu en tung period
Blockeringen i tioårsåldern hade varit 
närmast total och på gränsen till förö-
dande. När han väl kom ur den stundade 
en annan, och kanske ännu tyngre, 
 pe riod av hans uppväxt. 

I gymnasieåldern mötte han andra 
hinder. Han hade dittills aldrig känt sig 
utesluten ur skolans, klassens eller grann-
kompisarnas gemenskap. Nu kunde han 
allt oftare höra hur klasskamraterna 
skämtade om festen de hade varit på, om 

”Jag berättade ingenting därför att jag var rädd att förlora dem.”

”Att säga nej 
till skolidrotten 
hade kunnat 
bli ett första 
steg. Sedan 
hade jag 
vägrat annat, 
kanske allt.”

>

Intervjun

Ett gott liv - hela livet!

Solhagagruppen erbjuder en helhetslösning  
för människor med funktionsnedsättning. 
Alla har möjlighet att leva ett gott liv -hela livet!

Våra tjänster inom LSS och SoL  
Lagen om Stöd & Service, Socialtjänstlagen  
•  Specialförskola
•  Utvecklingsboende
•  Korttidsboende
•  Barn- och ungdomsboende
•  Kolloverksamhet
•  Ledsagning
•  Grupp- och serviceboende
•  Daglig verksamhet
•  Utredning och vård

 

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

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
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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.
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hur berusade de hade varit.  Men Mikael hade inte va-
rit på någon fest. 

– Gymnasietiden, som för många är en glädjefylld 
tid när man slår sig fri från sina föräldrar, hör till de 
mörkaste perioderna i mitt liv. Utseendet var det enda 
som räknades under den här tiden. Jag hade bra betyg 
när jag gick ut nian, men mindre bra i gymnasiet. Jag 
var ordentligt blockerad, säger han. 

Mikael kände sig allt mer utanför, och den tonårsre-
volt som även han var i behov av, förträngde han, eller 
sköt på framtiden, varje gång han tvingades be sina för-
äldrar om hjälp att gå på toaletten. 

Idrotten hjälpte
Men även ur detta mörker fann Mikael en väg ut, och 
den vägen var kantad av allt mer målmedvetet idrot-
tande.

Idrotten, och framför allt den fysiska anspänningen 
inför och under tuffa träningspass samt, i bästa fall, 
den följande avspänningen, löper som en röd tråd ge-
nom Mikaels liv. Mikael har hållit på med många 
idrotter, och det är de fysiskt mest krävande som be-
tytt mest för honom. Den tuffa styrketräning som han 
underkastade sig under gymnasieåren innebar något 
av en vändpunkt. Och han tackar en annan idrottslä-
rare för allt stöd och all uppmuntran.

– Tack vare Erland kunde jag släppa det där med 
fester och tjejer, åtminstone för ett tag. Jag kunde ändå 
aldrig bli mörk och snygg, men jag kunde se till att bli 
vältränad. Idrotten hjälpte mig att inte bli kvar i det 
som jag inte var och inte kunde vara, och som bara 
ledde till förvirring, sorg och smärta. Idrotten, att hål-
la mig i form, genomsyrar hela mitt liv. 

Ett sätta att komma  bort
Idrotten har varit ett sätt att komma bort från om-
ständigheter som gjort honom frustrerad, men ock-
så, i bästa fall, erbjudit tillfällig vila från tryckande 
behov i den egna kroppen. Mikael beskriver i boken 
hur han kände sig fången i sin kropp. Han påstår att 
det många gånger glöms bort att unga män och kvin-
nor med funktionsnedsättningar har samma behov 
som andra unga män och kvinnor. 

Mikael har många gånger ignorerat kroppens sig-
naler och tränat så hårt att han förlorat medvetandet. 

– Jag har vetat att jag passerat gränsen för vad jag 
tål, och ändå fortsatt. Det här är ingenting jag vill re-
kommendera, men det har ibland varit mitt sätt att 
slippa hela skiten, säger han. 

Ett högt pris
Och han tränar än idag, stenhårt. Trä ningspassen på 
studsmattan med blyväst blir både långa och många. 

– Det händer att en del inte förstår varför jag håller 
på som jag gör, varför jag envisas med den där studs-
mattan. Men för att kunna leva det liv jag lever måste 
jag hålla mig stark. Om jag får ryggproblem, eller disk-
bråck, blir jag återigen i behov av mycket hjälp, och då 
lever jag inte min dröm längre, säger han. 

I idrotten blir Mikaels bruk av målbilder kanske tyd-
ligare och mer talande än i något annat sammanhang. 

”Tack vare Erland kunde jag 
släppa det där med tjejer.”

Fortsättning från föregående uppslag

>

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

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

Träffa oss på “Leva & Fungera” på
Svenska Mässan i monter C05:34i monter C05:34i monter
där vi har Sverigepremiär för Innowalk
en ny, unik produkt för ett liv i rörelse.

Vi är
skapade 
för rörelse!

>
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– Jag har kanske alltid jobbat med mål, 
men det är först som vuxen som jag gör 
det mycket medvetet. 

Det är när målen sätts som de mentala 
låsningarna tillintetgörs. Ordet omöjligt 
kan omöjligt användas om framtiden, 
ska Mikael komma att säga under sin fö-
reläsning nästa dag. 

Men idrotten var mycket mer än de 
krävande träningspassen, där fanns även 
en möjlighet till gemenskap. Under den 
här perioden startade en idrottsförening 
i Örebro för personer med funktions-
nedsättningar, Hifa -82. Mikael valdes in 
i styrelsen som representant för de akti-
va. Han skriver att verksamheten och alla 
kompisar blev navet i hans liv.

– Vi hade en fast träningstid på onsdag 
och den tiden var helig för mig. 

 
Körkortet gav frihet
En annan vändpunkt i Mikaels liv var 
körkortet. 

– Att ha körkort och en egen bil har 
betytt oerhört mycket, inte minst socialt. 
Jag vet hur jag tänkte när jag började läsa 
teorin: Det här ska bli min revansch, om 
man nu får säga så. Jag bar på en oerhört 
stor revanschlusta, säger han.

Det var med bilen som han kunde ta 
sig till den kurs till vilken han visste att 
Christina, den kvinna som han hade fått 
upp ögonen för och så gärna ville lära 
känna lite bättre, hade anmält sig. Kursen 
handlade om orientering, men det var i 
första hand för att få en chans att träffa 
Christina som Mikael anmälde sig till den. 

Och det med var sin bil han körde för 
att senare besöka henne i föräldrahem-
met i Göteborg.

Mikael hade funnit kvinnan i sitt liv.
– Jag hade inte uteslutit att jag en dag 

också skulle träffa en kvinna att dela mitt 
liv med. Jag tror det hjälpte mig att agera 
när chansen väl uppstod, säger han.

Idag är Mikael en framgångsrik och 
uppskattad föreläsare som försörjer tre 
barn och fru. 

Och han njuter av att bära på en när-
mast hemlig 40-årskris. 

– Jag vill skaffa en motorcykel, säger 
han. Men skriv inte gärna det, säger han 
med ett leende och tillägger: 

– Min dotter kallar det för 50-årskris.
De som läst Mikael Anderssons bok 

och hoppas på en ny kan känna sig lugna. 
– Jag upplevde det inte som jobbigt att 

skriva boken, utan lustfyllt, och under 
skrivandet nådde jag nya insikter. Jag tror 
absolut att jag kommer att vilja göra om 
det, men först vill jag njuta av stunden ett 
tag till, säger han. +

”Att ha körkort och en egen bil har betytt oerhört mycket.”

Fortsättning från föregående uppslag

>
När Mikael Andersson föreläste på 
Föräldra kraftscenen på Ett bra liv de-
monstrerade han hur han använder 
sin nya mobiltelefon, en Iphone med 
så kallad touchscreen.

– Jag hade hört att det kanske inte 
var så lämpligt för mig att skaffa en 
mobil med värmekänslig touchscreen. 
Jag går igång på sådant – varför skulle 
inte jag kunna ha en sådan!? Så jag 
skaffade en.

Mikael Andersson, och de som såg 
honom på Föräldrakrafts scen, kan 
konstatera att mobilen nu fungerar 
utmärkt för honom. 

– Det tog mig två veckor att komma 
underfund med hur jag enklast skulle 
hantera den, men nu passar den mig 
jättebra, säger han.

Men kamerafunktionen dröjde yt-
terligare en tid.

– Jag tyckte synd om mig själv när 
jag tänkte på att mobilen har en bra 
kamera som jag inte kunde använda. 
Men så kom jag på att jag inte ens ha-
de försökt använda kameran. När jag 
väl försökte så visade det sig att jag 
visst kan använda den. Jag hade burit 
på den mentala föreställningen att jag 
inte kunde använda den, säger han. +

”Iphone är nog inget för dig”

Den sannolika förklaringen till att Mika-
el Andersson föddes utan armar och ben 
är att hans mor blev exponerad av växt-
bekämpningsmedlet Hormoslyr under 
en känslig period av graviditeten. 

Vill få klarhet
Mikael har under lång tid försökt få klar-
het i riskerna med bekämpningsmedlet. 
Han skriver i boken: ”De personer som 
alldeles nyss hade förklarat hur ofarligt 
Hormoslyr var, och dessutom tjänat gro-
va pengar på att det blivit godkänt, för-
svann snabbt in i skuggorna. Klarhet och 
bekräftelse i den här frågan är viktigt för 
mig, men lika mycket har jag känt behov 
av att stå upp för mina föräldrar och min 
morfar och mormor som aldrig fick stöd 
eller hjälp att söka svar på vad som egent-
ligen var orsaken till att jag föddes utan 
armar och ben.”

Senare skriver han: ”Det som är in-
tressant i Kemikalie inspektionens redo-
görelse är att när medel innehållande fe-

noxisyran 2,4,5-T först registrerades 
1964 var de helt ofarliga för människa 
och miljö. Några år senare, 1971, rekom-
menderades en begränsning av utspri-
dandet, för att sedan bli totalförbjudet 
1977. Men att det skulle finnas några 
skadliga effekter på människa, djur eller 
miljö, det förnekar man bestämt, utifrån 
att det saknas vetenskapliga rön som på-
visar det. 1997 klassade WHO 2, 3, 7, 
8-TCDD (dioxin) som cancerframkal-
lande för människa och idag vet man att 
cancerframkallande ämnen även brukar 
öka risken för missbildningar.”

Inget skadestånd
Något skadestånd har familjen aldrig fått. 
Längre fram i boken går det att läsa ett 
svar från Justitiekanslerns granskning: 
”Om det trots skadeståndslagen ändå 
kan bedömas finnas ett ansvar hos staten 
för felaktigt förfarande, är det alldeles för 
sent att framföra några krav idag, över 40 
år senare.” +

Segdragen kamp för upprättelse

En dag på jobbet. Mikael Andersson 
har just anlänt till mässan i Älvsjö i 
Stockholm.
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ag upplever att min sorg 
är intensiv. Kanske hade 
den sett ut så även om 
Tommy inte hade varit 
flerfunktionshindrad, 
om han hade varit ett 

friskt barn. Men jag funderar över om jag 
sörjer intensivare för att jag, under våra 
nio år tillsammans, tvingats till detta. Att 
processa fort och effektivt, innan nästa 
scenario, nästa drama utspelades, vilken i 
sig kanske också skulle komma att behö
vas bearbetas? 

Nu finns det plötsligt mer utrymme 
och tid att sörja och försöka bearbeta 
”ordentligt”, något jag inte fått på nio år. 
Men vad är det som kommer upp, hand i 
hand med sorgen över Tommys bort
gång? Kanske delvis obearbetade delar av 
vårt liv tillsammans. Åren med Tommy 
har förberett och utrustat mig för livet på 
ett fantastiskt sätt, men jag känner mig 
också så oändligt trött. Trött i själen och 
undrar över hur jag skall orka sörja. 

Kanske har min bakgrund gjort mig 
ödmjuk inför livets inverkan, jag har lärt 
mig att ta emot hjälp när den erbjuds. När 
sjukhusprästen Cathrina erbjuder remiss 
för mig och min man till en terapeut för 
krisbearbetning, tackar jag och tar emot.

Till ny verklighet
Hos terapeuten kan jag få hjälp med de 
delar som inte hunnits med tidigare, de
lar som nu gör min sorg komplicerad att 
ta sig igenom. Jag inser även att jag måste 
orientera mig tillbaka till en ny verklig
het, den som fanns före Tommys födelse. 
Men upptäcker att den verkligheten ser 
annorlunda ut nu – jag har fått nya glas
ögon och världen ter sig på ett nytt sätt. 
Jag vet att delar av mig själv, mitt jag, har 
utvecklats enormt, men andra delar har 
fått stå åt sidan. Plötsligt har jag större 
valmöjligheter för självutveckling. Jag 
hoppas att det modet Tommy har gett 
mig, hjälper mig nu. 

Tommy lärde mig att det är ok att gå 
emot strömmen. Det har exempelvis ing
en betydelse vad jag arbetar med, trots att 
man ofta i Sverige frågar ”vad är du?”, 

 istället för, som i andra länder, ”vad arbe
tar du med?” Jag är jag och behöver inte 
hänga upp min identitet på hur andra ser 
mig, hur de speglar mig. Den Linda jag 
ser i spegeln är den som gör mig lycklig. 
Jag påminner mig själv om att, lika lite 
som jag är mina prestationer, var Tommy 
sina. Jag älskade honom för den han var.

Världen känns plötsligt stor och 
skrämmande. Tommy upptog så mycket 
av mitt tankeliv och livsenergi, vad gör 
jag med de rummen nu? Känslan av att 
jag var en Linda före Tommys födelse och 
en annan Linda efter, förstärks. Vår var
dag, vår planering, vårt sätt att  prio ritera 
– allt förändras.

Enklare men fattigare
Ganska snart efter Tommys bortgång in
ser vi detta, hur annorlunda våra liv 
kom mer att bli, så mycket enklare. Enkla
re men mindre rikt. Innan mitt stränga 
medvetande hinner stoppa känslan av en 
ny frihet, dränks jag snart av en stor käns
la av skuld och dåligt samvete över dessa 
tankar. Detta brottas jag med länge, trots 
att jag i mitt hjärta vet att sorgen över 
Tommy är långt mycket större än den ny
vunna friheten. Att de två egentligen inte 
hör ihop. Men sorgen är svår som den är, 
det känns orättvist omänskligt att behöva 
brottas även med detta. Det är underbart 
att slippa sömnlöshet, ”knappmatande”, 
konstant oro över om Tommy är okej när 
han inte är hemma, etcetera. Jag känner 
hur jag, efter några månader, vinner en 
ny typ av lust att hitta på spontana saker, 
som att plocka upp en novell och börja 
läsa – något som varit otänkbart tidigare. 
Jag har en bokhylla full med påbörjade 
böcker, som aldrig avslutats. 

Tyvärr är jag inte den enda som blan
dar ihop sorgen efter Tommy med ”för
lusten” av vardaglig stress. Många har 
sagt efter Tommys bortgång; ”bara för att 
Tommy var funktionshindrad, så blir ju 
inte sorgen mindre för er”. De säger det i 
välmening och kanske de själva tror på 
det, men varför finns ett behov av att ut
tala det? Det finns en botten i uttalandet 
som orsakar förvirring och smärta.

Jag fortsätter att lägga i fyra tvättar om 
dagen, trots att tvätthögen halverats. 
Vissa rutiner kan jag inte ändra, vanan 
har satt sig fast på ett obevekligt, kroniskt 
sätt. Att få ett barn med funktionshinder 
innebär mer ”arbete”, både praktiskt och 
mentalt. Mer tid ägnas åt just tvätt, famil
jelogistik och läkarbesök. Jag inser att det 
tomrummet kanske också blir större när 
ett barn som Tommy går bort. 

Ytterligare en dimension på hur för
ändrat våra liv blir är den totala livssitua
tionen. Vi valde att bo på Björkö då mina 
föräldrar bodde här (och att därigenom 
ha tillgång till familjestöd), vi har totalre
noverat huset för att underlätta ett liv fullt 
av hjälpmedel, vi har två stora bilar av 
samma anledning, jag arbetar inte med 
det jag är utbildad till (socionom), utan 
har varit personlig assistent/mamma åt 
Tommy. Vi har alltid sett oss själva som 
stadsbor och har saknat citylivet. Vad gör 
vi nu? Flyttar vi? Vad behöver, vad vill vi 
ha för bostad nu? Vad skall jag arbeta med 
nu, skall jag fortbilda mig? Vårt liv ser 
plötsligt helt annorlunda ut och vi har, för 
länge sedan, slutat lyssna på våra egna in
dividuella behov, då familjens ekvation 
var tvungen att gå någorlunda jämnt ut 
för att vi skulle ha en chans till lycka.

In i ny familj
När man välsignas med ett barn som 
Tommy, föds man även in i en ny familj. 
Den stora familjen består av läkare, ar
betsterapeuter, sjukgymnaster, tecken
språkslärare, specialpedagoger, personli
ga assistenter, sjuksköterskor, taxichauf
förer etcetera och framför allt andra för
äldrar till barn med olika funktions  
nedsättningar. Som alla familjer, för   
bannas och älskas den. Nu har vi ryckts 
ut ur den gruppen, gemenskapen, vilket 
känns konstigt och tomt. Vännerna finns 
kvar, men alla kontakter vi byggt upp un
der nio år, försvinner plötsligt. All kun
skap vi fått under åren; hur man sköter 
en knapp, hur man bearbetar kommu
nen och Försäkringskassan, hur man 
överklagar, all medicinsk terminologi 
och dess innebörd, kunskap om olika di

Linda Forshaw:

Så sörjer jag min son
Hur ser vår sorg ut? Hur skiljer den sig från den förälders vars bortgångna barn 
var friskt? Linda Forshaw reflekterar kring en annorlunda och speciell sorg. 

J
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agnoser såsom autism och tillhörande 
olika pedagogiska metoder – vad gör vi 
med den kunskapen nu?

En del av identiteten
En del av min identitet är den som mam
ma till ett barn med funktionshinder, en 
del av mig som jag är mycket stolt över. 
Jag kommer att fortsätta att vara det, 
men bära ”statusen” inom mig, nu när 
den inte längre är synlig för världen. Det 
tog ett tag innan jag omfamnade den här 
delen av mig själv, nu måste jag hitta ett 
nytt sätt att hantera den.

Ingen som inte har förlorat ett barn 
kan förstå vad vår sorg innebär, kanske 
finns det ännu mindre förståelse när det 
är ett funktionshindrat barn som går 
bort. Sympatin och värmen finns där, 
men empati saknas hos en del, men nå
gonstans förstår jag att det är svårt att 
förstå och ”känna med oss”. 

En naturlig känsla hos alla föräldrar är 
skuld över att man aldrig räcker till. 
Känslan av att man skulle kunna göra så 
mycket mer för sina barn. Att räcka till 
för ett barn med flerfunktionshinder, 
tror jag inte är möjligt. Jag lärde mig att 
leva med min känsla av skuld när Tommy 
fortfarande fanns hos oss. Även nu gör 
den sig påmind, hundrafalt. Kanske vi 
skulle ha jobbat mer på träning med rull
latorn? Jag borde haft mer tålamod.

Sorgearbetet startar tidigt
Många föräldrar till personer med funk
tionshinder är medvetna om att de med 
all sannolikhet kommer att överleva sitt 
barn. Detta medför, tror jag, att sorgear
betet omedvetet startar långt innan per
sonen ifråga går bort. Jag kunde fundera 
över vilken musik vi skulle välja, om jag 
skulle säga något vid begravningen – tan
kar som kröp in i mitt medvetande när 

jag minst anade det, till exempel i sängen 
när jag var på väg in i sömnen.

När jag blev medveten om att jag var 
just medveten om detta, bestämde jag 
mig för att leva sårbart. Jag blev rädd att 
om jag inte tänkte tanken fullt ut fanns 
det en risk att jag omedvetet skulle ha 
distanserat mig från Tommy, i ett försök 
att skydda mig från den framtida sorgen 
och smärtan. Dessa tankar hjälpte mig att 
uppskatta Tommy mer och njuta av nuet, 
njuta av vår samvaro, trots all stress. En 
insikt som spred sig som ringar på vatt
net, ut över resten av familjen, vännerna 
och vardagen. 

Gläds åt åren tillsammans
Kanske kan jag snabbare, än en förälder 
som har förlorat sitt friska barn,  glädja 
mig över de åren vi ändå fick tillsam
mans. Nio år är många år, fler än de år lä
karna initialt förutspådde. Kanske Tom
my också, på grund av hans funktions
hinder, lärde mig att se världen ur ett mer 
andligt perspektiv. Min känsla av att 
Tommys tid på jorden var tidsinställd 
och är över nu, hjälper mig i min sorg. 
Kanske hans livsuppgift var uppfylld och 
hade nått sitt slut. Sorgen förflyttas in i 
ett annat rum inom mig och gör det lätt
tare att leva. Sorgen ser annorlunda ut för 
oss som förlorat ett sådant unikt och 
vackert barn som Tommy, den är inte 
svårare eller lättare, bara något mer kom
plicerad och annorlunda. +

XXXFörlust & sorg

Har redan sörjt länge. Linda med sin son Tommy, som gick bort den 1 mars i år. 

Jag blandar  
ihop sorgen efter 
Tommy med  
”förlusten” av  
vardaglig stress.
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ad händer med mig som 
mamma när mitt barn får 
ett funktionshinder? Väl 
hemma börjar vi anpassa 
oss till livet. Vi köper 
handsprit och avstår från 

besök hos förkylda. Jag läser allt om diag-
nosen och vi går med i Hjärtebarns före-
ningen och Svenska Noo nan  före nin gen. 

Jag börjar tänka på framtiden. Vad 
kommer hon att få svårt med? Kommer 
kompisarna att tycka att hon är annor-
lunda? Kommer vi att klara detta? Men vi 
kör på, vi vill ju vara som ”alla andra”. 
Det visar sig med tiden att vi oroat oss 
mycket i onödan. Visst blir det många 
sjukhusbesök: dubbelsidig öroninflam-
mation, 41 graders feber och svårt att an-
das. Akutbesök när hon blir slö och inte 
orkar äta på grund av astma. Årlig hjärt-
undersökning, astma och eksem. Ögon -
under sökning, glasögonutprovning. 
Habi  lite rin gen, oro för hjärtat, infektio-
ner, väldigt långa förkylningar.

Men Nora växte efter sin egen kurva. 
Hon kämpade hårt och lärde sig äta men 

med lite speciella favoriträtter och totalvä-
grade andra. Hon lärde sig gå om än med 
lite dålig balans. Vi försökte  lära oss teck-
en men vips pratade hon bättre än många 
barn i sin ålder. Hon hade en fantastisk 
fantasi och en väldigt bestämd vilja. 

Hon var inte gammal när hon talade 
om för mig att hon skulle bli prinsessa 
när hon blev stor. Storebror blev helt 
förfärad och ville att jag skulle tala om 
för henne att det inte gick men jag sa att 
det är ju självklart att hon ska bli prin-
sessa. Visst fick storebror stå tillbaka 
många gånger. Ibland fick vi åka till 
sjukhus mitt i natten och var borta flera 
dagar. Han fick vara ofta hos mor- och 
farföräldrarna och han klagade över lil-
lasyster ibland. Visst bråkade de, som 
syskon gör, men man märkte också hur 
mycket han älskade henne och hon ho-
nom. Han inkluderade henne i det mes-
ta och vi anpassade oss efter henne och 
levde ett gott liv. Hon var långsam och 
tog god tid på sig. 

Hennes bästa vän
Hon började på dagis med en jättemysig 
assistent som vår dotter snart sa var 
hennes bästa vän. Hon fick också många 
vänner som väntade på att få leka med 
henne när vi kom till dagis. Vi kämpade 
med blöjan och strax efter hon fyllt fyra 
släppte det. Jag vet inte vem som skrek 
högst av lycka, hon eller jag när den för-
sta bajskorven hamnade i toan. Hon 
som inte skulle få så bra finmotorik pär-
lade en pärlplatta, pusslade och ritade. 

Hennes lycka när hon till slut tog på 
sig kläderna själv. Det tog kanske 45 mi-
nuter och tightsen satt bakfram – men 
vad gjorde det? Hon blev fort trött i be-
nen och fick bäras. Om hon fick upp 
tempot blev hon varm och flåsig. Hon 
var glad och intresserad av det mesta. Såg 
alltid fram emot de enklaste saker som 
utflykt, cykeltur, biblioteksbesök och att 
hälsa på vänner och släktingar. 

Hon hade en självklar charm och för-
väntade sig att alla skulle se henne, och 
det gjorde de. Hon hade världens finaste, 
lockiga, ljusa hår. Alla berömde det, 
klappade henne på huvudet och ju mer 
man försökte kamma till det, desto mer 
skakade hon på huvudet och det var lika 
stort och busigt igen. 

När livet brister
Vad händer då med mig som mamma 
när min dotter dör? När själva livet bris-
ter för en hel familj? Två dagar före jul-
afton lämnar pappa en glad och frisk tjej, 
fyra år, fem månader och två dagar, på 
dagis, full av förväntan och planer på li-
vet. Efter några timmar på dagis, som vil-
ken dag som helst, lägger hon sig på gol-
vet mitt i leken med de andra barnen och 
hjärtat har slutat att slå. Inga uppliv-
ningsförsök hjälper, allt är slut. 

Vi förstår ingenting och inte läkarna 
heller. Tre veckor tidigare har den årliga 
hjärtkontrollen visat oförändrade värden 
sedan operation, bra värden. Hon hade 
inga begränsningar eller hjärtmediciner 
och ingenting skulle kunna ske hastigt 
utan skulle i så fall ses tidigt på ultraljud 
av hennes hjärtläkare. Men det som inte 
kunde hända hände.

För storebrors skull tog vi oss igenom 
julen. Allt var hemskt. Kroppen gjorde 
fruktansvärt ont och det kändes som om 
hela universum tyngde mina axlar. Sam-
tidigt visades bilder på näthinnan om och 
om igen som ingen mamma ska behöva 
se. Paniken på mina barns kära förskola, 
personalen, ambulanserna, akutmottag-
ningen och min underbara dotter som lig-
ger på en säng. Hon är lika vacker som all-
tid, det ser precis ut som om hon sover. Jag 
väntar på att hon ska börja andas men det 
gör hon inte. Min familj runt omkring 
mig i tårar. Alla varför?

Ser henne överallt
Jag ser och hör henne överallt, drömmer 
om henne på natten. Plötsligt har jag ing-
enting att göra. Storebror, som tidigare 
låtit så mycket i gott sällskap, blir alldeles 
tyst och kräver ingenting. Familj och 
vänner hjälper oss. Vår dotters förskola 
och vår sons skola visar en enorm om-
tanke. Nya och gamla vänner tar hand 
om storebror så att han får ha den tillvaro 
han förtjänar. Han har många kompisar 

Till min ängel
När Nora fi ck diagnosen Noonans syndrom 
 förändrades mycket för familjen Fjellman. Mamma 
Helena berättar här om tiden efter beskedet om 
diagnosen, och senare, om sorgen och saknaden 
efter dottern. 

V

Nora.
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och sitter ofta med grannens katter som 
han verkar finna tröst i.  

Min man och jag går hos en kurator 
som hjälper oss att sätta ord på våra tan-
kar. Jag promenerar i skogen varje dag, där 
känns det som om tankarna flyter på. Jag 
vill inte vara bland mycket folk på allmän-
na platser. Alla platser vi varit på påmin-
ner om min dotter och gör fruktansvärt 
ont. Hon fattas mig hela tiden. Allt som en 
gång fyllt mig glädje och mening gör mig 
ledsen. Storebror är den som ser till att vi 
har våra rutiner och ser till att vi får skrat-
ta ibland och det älskar jag honom för. 

Vi har valt en väldigt fin gravsten som 
skiftar i rosa där vi tänder ljus och sätter 

blommor. Vi märker ofta att andra varit 
där och lämnat blommor och andra sa-
ker, det känns fint. Hon är saknad av så 
många. Jag förstår av vår omgivning att 
hon satt sitt avtryck på så många under 
sitt alldeles för korta liv. Att så många 
tar hand om mig och vill hjälpa oss 
känns fint. Att dagarna går och att vi in-
te kommer att få se henne växa upp 
känns lika svårt som att försöka gå med 

ena benet avslitet vi höften. Livet känns 
obegripligt. 

Vi har många fina fotografier på bar-
nen tillsammans och massor av minnen 
från vår dotter. Hon var pappas gulle-
plutt och beundrade sin storebror och 
allt han gjorde. Jag kände ofta att hon och 
jag tänkte lika och att vi tyckte om sam-
ma saker. De minnena kommer jag att 
bära i mitt hjärta hela livet. Jag är tack-
sam för den tid vi fick tillsammans och 
att just jag fick bli hennes mamma. Hon 
har lärt mig så mycket och format mig till 
den jag är och hennes underbara person 
kommer alltid att finnas kvar i mig. Det 

kan ingen ta ifrån mig. +

För storebrors 
skull tog vi oss 
igenom julen. Allt 
var hemskt.

Illustration: Isra Feyli
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Livet rullar på för alla andra

Vill vara där Niclas finns. Birgitta Wiell besöker dagligen kyrkogården.

Niclas hade dödsångest.  
Ibland ville han inte sova, var 
rädd för att inte vakna mer. 

XXXFörlust & sorg
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ag tog alltid hänsyn för 
Niclas skull, jag var så för-
siktig, ville inte höja rös-
ten. Jag var rädd för att 
stöta mig med folk och att 
Niclas skulle få betala för 

det. Han kunde ju inte försvara sig.
Det började redan i småskolan. Niclas 

blev mobbad och bytte skola i femte 
klass. Och så blev det ny skola igen efter 
sjätte klass när han gick över till högsta-
diet.

”Niclas behöver hjälp,” sa jag. 
”Nej, så dålig är han inte,” blev svaret.
Jag har suttit hos lärarna och gråtit 

och bett: ”Ni måste hjälpa Niclas.”
Under alla år av läkarbesök har jag flera 

gånger sagt att det är något som inte stäm-
mer. ”Det är epilepsin”, blev alltid svaret.

I april förra året fick jag ett samtal från 
Niclas doktor. Efter en neuropsykologisk 
utredning på Stora Sköndal hade man 
kommit fram till diagnosen Asperger. 

”Du hade rätt,” sa doktorn. ”Vi har fo-
kuserat för mycket på epilepsin.”

Det här var pusselbiten vi saknat så 
länge! När den äntligen bekräftades var 
Niclas 23 år och hade två månader kvar 
att leva.

Ett år var bra
Ett skolår av 13 var bra för Niclas. Det var 
när han gick om femte klass och bytte 
skola. Sedan blev det byte igen i sexan för 
högstadiet och de gamla klasskamraterna 
gick då i parallellklasser. De var på Niclas 
när chansen gavs, mobbningen fortsatte. 

När Niclas gick i skolan och hade prov, 
säg att det var 25 frågor, och han kunde 
svaret på fråga ett. Sedan kunde han inte 
svara på fråga två och då fastnade han, 
han kom inte vidare. Det är typiskt för 
Asperger.

Han tyckte själv att han borde kunnat 
få hjälp utan diagnos. Men så enkelt är 
det inte.

Allt fokus under åren låg på mediciner 
för epilepsin. Han har väl provat det mesta 

som finns. När han var 17 år fick han en 
vagusnervstimulator inopererad. Det är 
en dosa som opereras in under huden och 
som sänder elektriska impulser till vagus-
nerven vilket motverkar epilepsianfall. 
Men den fungerade aldrig för Niclas.

Han hade allt ifrån fem till 75 anfall 
per månad. För det mesta ramlade han 
omkull vid ett anfall.

Han hade dödsångest. Ibland ville han 
inte sova, var rädd för att inte vakna mer.

Hade inte rätt kunskap
Denna tomhet. Saknaden. Sorgen över 
att vi inte hade rätt kunskap i bemötan-
det av Niclas. Det är så mycket som kom-
mer upp.

Varför? 
Han var 23 år, han kände sig fri, han 

var med de sina, han var lycklig. Victor, 
hans tioårige brorson, var den sista han 
pratade med. 

”Var försiktig när du hoppar i vattnet så 
ingenting händer dig,” sa Niclas där han 
satt på bryggan. Därefter kom anfallet.

I våras fick Victor en skrivuppgift i 
skolan: Om du skulle göra ett sommar-
lovsprogram i TV, vad skulle det handla 
om? Victor skrev om en pojke som var 
hans farbror. (Läs vad Victor skriver på 
nästa uppslag.)

Diagnosen Asperger hade berättigat 
Niclas till insatser enligt LSS, lagen om 
stöd och service till vissa funktionshindra-
de, och därmed till att få en personlig as-
sistent. Epilepsi som diagnos ger inte den 
rätten, vilket är otroligt märkligt. Niclas 
fick bara ha ledsagare och det är ju inte alls 
samma sak. Sista året hade han färdtjänst 
och han kunde själv ta sig från punkt A till 
B. Det var annat han behövde hjälp med. 

När vi fick diagnosen Asperger kom 
det igång, han skulle få personlig assis-
tans. En kille som varit hans ledsagare 
och som han kom bra överens med skulle 
bli hans personliga assistent. Det var ock-
så på gång med eget boende. Vi hade bör-
jat planera.

Bara några dagar innan han dog sa 
Niclas till mig, när vi pratade om att han 
fått diagnosen Asperger: ”Tänk om jag 
kunde få leva om mitt liv. ”

Han insåg att det skulle varit annor-
lunda, att diagnosen Asperger gav helt 
andra möjligheter än det lilla stöd han 
fått utifrån sin epilepsi.

Psykologer och kuratorer är inte så 
mycket för mig. Jag pratar och gråter och 
talar om hur jag känner mig i stunden. 
Det som hjälper mig är de dagliga besö-
ken på kyrkogården och minnessidan på 
nätet, TillMinneAv.se.

Där bloggar jag om mina tankar och 
känslor. Där är jag inte ensam. Där finns 
föräldrar som skriver om sina förluster.

Jag är så lycklig när någon tänt ett ljus 
för Niclas. Jag är rädd för att han ska 
glömmas.

I början, när det hade hänt, var jag 
nerringd. Men nu är jag bortglömd, 
känns det som. Livet rullar på för alla an-
dra men inte för mig.

Önskar en av- och påknapp
Alla tankar ”om …”. Ibland önskar jag 
att det fanns en av- och påknapp

Tiden läker inte alla sår. Och det här 
med första sorgeåret som många pratar 
om, det stämmer inte för mig. Jag miste 
min första man när jag var ung. Vi hade 
två små barn och han var bara 23 år när 
han plötsligt dog. Jag har haft en oro för 
mina äldre söner när dom var 23, att nå-
got skulle hända. Så hände det Niclas när 
han var 23.

Nu vilar Niclas i graven bredvid sina 
äldre syskons pappa. På samma lilla kyr-
kogård finns också mina föräldrars grav. 

Min man och jag, vi har pratat om vå-
ra begravningar och det finns plats för 
oss där hos Niclas.

Något jag skulle önska är en kedja för 
dem som mist barn i ungefär samma ål-
der och ganska nyligen. 

När jag efter ett år kan upptäcka att nu 
har inte Niclas varit med mig på några 
timmar. Hur är det då om 15 år? Sorgen 
förändras. För mig ger det mer att prata 
med en förälder vars sorg, liksom min, är 
ganska ny. Den som miste sitt barn för 
många år sedan är i en annan fas.

Veckorna före Niclas födelsedag i maj 
mådde jag så dåligt. Men själva födelse-
dagen blev fin för oss i familjen.

Livet rullar på för alla andra
Birgitta Wiell berättar om sin son Niclas som drunk-
nade i samband med ett epilepsi anfall förra somma-
ren. ”Niclas var överallt och han älskade tända ljus. 
Så han får vara överallt här i huset”, säger hon. 

J

>
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et var en gång en kille 
som gick i skolan som 
alla andra barn fast han 
var inte som alla andra 
barn.

Det som gjorde 
honom olik alla andra var att han hade 
epilepsi. Det är en sjukdom som man får 
krampanfall av, man blir borta från sig 
själv, man vet inte om vad som händer, 
man bara lägger sig ner på marken och 
krampar. 

När Niclas som han heter blev lite 
större och började gymnasiet då blev det 
värre med hans sjukdom. Anfallen blev 
mycket värre och Niclas mådde jättedå
ligt för då blev han bara mer mobbad. 
Niclas kunde därför inte gå ut på stan 
själv eller gå på disco, han kunde inte 
åka tåg själv, inte åka buss själv. Niclas 
och hans familj hade ett landställe nere i 
Småland där han gillade att vara! Han 
var jättesnäll mot sina syskonbarn och 
dom gillade honom jättemycket.

Han gjorde en massa saker med dem. 
Han spelade alla spel som dom ville 
spela, han spelade kort, monopol, 
fotboll, bandy, brännboll, basket, kull, 
burken. Allt sånt där.

En sommar, 2008, kom hans syskon
barn Victor och Michaela till Småland. 
Dom åkte till ett badställe. Hans mam
ma och pappa var inte med, bara hans 
syskons barn och hans bror och hans fru 
var med. Victor och Michaela sprang i 
vattnet. Niclas får ett anfall mitt på 
bryggan och glider i vattnet och glider 
ner från bryggan ner på botten för när 
han får ett anfall då väger han ungefär 
100 kilo.

Så han åker ner på botten. Då ringer vi 
ambulansen. Eftersom vi var i Småland 
på ett badställe i skogen så tog det 20 
minuter innan dom kom så när dom fick 
upp honom så var han död! +

Saknar sin farbror. Victor Ek skriver om Niclas. Foto: Anna Ek

Victor minns sin farbror 
Utdrag ur ett skolarbete

D
”Han 
spelade 
kort, 
monopol, 
fotboll, 
bandy, 
bränn-
boll, 
basket, 
kull, 
burken. 
Allt sånt 
där.”

Som ombud i personskadefrå
gor träffar vi regelbundet per
soner som drabbats av sorg till 
följd av att anhörig avlidit ef
ter en olycka, sjukdom eller 
felbehandling inom vården. 
De vi möter har ofta svårt med 
att reda ut vilken hjälp de har 
möjlighet att få i form av ex
empelvis vård och ersättning
ar. Här är några vanliga fråge
ställningar.

n I kontakten med försäk
ringsbolag ska allting värderas 
krasst ekonomiskt, man måste 
se sambandet mellan behov av 
till exempel psykologhjälp och 
förlusten av den anhöriga. 
Försäkrings hand läggaren ska 
dessutom efter att sambandet 
har blivit fastställt också upp
skatta hur länge den drabbade 
har rätt att sörja ur ett ersätt
ningsperspektiv. Hur länge 
behöver ett litet barn gå och 
prata med en psykolog efter 
att ha förlorat sin mamma, 
pappa eller ett syskon? Hur 
länge behöver föräldrarna gå 
hos en psykoterapeut efter att 
ha förlorat sitt barn?  Om den 
psykolog som passar bäst rå
kar vara privat, vem betalar då 
kostnaden? För säk rings bola
get gör det inte. 

n Om man inte kommer 
ur sorgen, vilket inte är ovan
ligt, vad händer då? I vissa fall 
kan det bli kvarstående be
svär och leda till en psykisk 
invaliditet som då får prövas 
av försäkringsbolaget. 

n När ett barn dör som 
omfattats av en försäkring 
brukar ersättning lämnas 
med ett schablonbelopp för 
begravningskostnad samt 
eventuellt också ersättning 
till närmaste anhöriga för 
sveda och värk under en viss 
tid, cirka 25000 kronor för ett 
år. Kostnad för psykologhjälp 
kan lämnas under viss tid och 
inom landstingets vård men 
ska alltid förhandsprövas av 
försäkringsbolaget.

Undersök saken
Sammanfattningsvis kan sä
gas att när barn dör betalas 
inga stora ersättningar ut 
men vi tycker ändå det är vik
tigt att de som drabbas av för
lust av anhörig undersöker 
vilka försäkringar som finns 
och vad som kan betalas ut. 

Christer Nyström
Marie Nilsson
Aj Personskador, 
www.aj.se

Kan jag få ersättning?

Två jurister ger vägledning
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SYNS DU INTE SÅ FINNS DU INTE 
– PÅ TORGET SYNS DU TILL LÅG KOSTNAD 
Modulannons, 1 modul, 92 x 61 mm: 2 900 kr
Modulannons, 2 moduler, 92 x 130 mm: 4 900 kr
Modulannons, 3 moduler, 92 x 183 mm: 6 900 kr
Modulannons, 4 moduler, 190 x 130 mm: 8 900 kr
Beställ din modulannons genom ett mail till 
info@faktapress.se. (Priser exkl moms.)

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

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

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

När livet stannar – 11 år och 338 
dagar med Jennie 
”Anette Stoltz har skrivit en bok som konkret målar upp en vardag fylld av vård 
av och ständig oro för ett litet barn. En enkel och gripande historia som drar med 
mig rakt in i familjen Stoltz värld och lämnar kvar väl ingraverade spår i mig.” 
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et var en gång en kille 
som gick i skolan som 
alla andra barn fast han 
var inte som alla andra 
barn.

Det som gjorde 
honom olik alla andra var att han hade 
epilepsi. Det är en sjukdom som man får 
krampanfall av, man blir borta från sig 
själv, man vet inte om vad som händer, 
man bara lägger sig ner på marken och 
krampar. 

När Niclas som han heter blev lite 
större och började gymnasiet då blev det 
värre med hans sjukdom. Anfallen blev 
mycket värre och Niclas mådde jättedå
ligt för då blev han bara mer mobbad. 
Niclas kunde därför inte gå ut på stan 
själv eller gå på disco, han kunde inte 
åka tåg själv, inte åka buss själv. Niclas 
och hans familj hade ett landställe nere i 
Småland där han gillade att vara! Han 
var jättesnäll mot sina syskonbarn och 
dom gillade honom jättemycket.

Han gjorde en massa saker med dem. 
Han spelade alla spel som dom ville 
spela, han spelade kort, monopol, 
fotboll, bandy, brännboll, basket, kull, 
burken. Allt sånt där.

En sommar, 2008, kom hans syskon
barn Victor och Michaela till Småland. 
Dom åkte till ett badställe. Hans mam
ma och pappa var inte med, bara hans 
syskons barn och hans bror och hans fru 
var med. Victor och Michaela sprang i 
vattnet. Niclas får ett anfall mitt på 
bryggan och glider i vattnet och glider 
ner från bryggan ner på botten för när 
han får ett anfall då väger han ungefär 
100 kilo.

Så han åker ner på botten. Då ringer vi 
ambulansen. Eftersom vi var i Småland 
på ett badställe i skogen så tog det 20 
minuter innan dom kom så när dom fick 
upp honom så var han död! +

Saknar sin farbror. Victor Ek skriver om Niclas. Foto: Anna Ek

Victor minns sin farbror 
Utdrag ur ett skolarbete

D
”Han 
spelade 
kort, 
monopol, 
fotboll, 
bandy, 
bränn-
boll, 
basket, 
kull, 
burken. 
Allt sånt 
där.”

Som ombud i personskadefrå
gor träffar vi regelbundet per
soner som drabbats av sorg till 
följd av att anhörig avlidit ef
ter en olycka, sjukdom eller 
felbehandling inom vården. 
De vi möter har ofta svårt med 
att reda ut vilken hjälp de har 
möjlighet att få i form av ex
empelvis vård och ersättning
ar. Här är några vanliga fråge
ställningar.

n I kontakten med försäk
ringsbolag ska allting värderas 
krasst ekonomiskt, man måste 
se sambandet mellan behov av 
till exempel psykologhjälp och 
förlusten av den anhöriga. 
Försäkrings hand läggaren ska 
dessutom efter att sambandet 
har blivit fastställt också upp
skatta hur länge den drabbade 
har rätt att sörja ur ett ersätt
ningsperspektiv. Hur länge 
behöver ett litet barn gå och 
prata med en psykolog efter 
att ha förlorat sin mamma, 
pappa eller ett syskon? Hur 
länge behöver föräldrarna gå 
hos en psykoterapeut efter att 
ha förlorat sitt barn?  Om den 
psykolog som passar bäst rå
kar vara privat, vem betalar då 
kostnaden? För säk rings bola
get gör det inte. 

n Om man inte kommer 
ur sorgen, vilket inte är ovan
ligt, vad händer då? I vissa fall 
kan det bli kvarstående be
svär och leda till en psykisk 
invaliditet som då får prövas 
av försäkringsbolaget. 

n När ett barn dör som 
omfattats av en försäkring 
brukar ersättning lämnas 
med ett schablonbelopp för 
begravningskostnad samt 
eventuellt också ersättning 
till närmaste anhöriga för 
sveda och värk under en viss 
tid, cirka 25000 kronor för ett 
år. Kostnad för psykologhjälp 
kan lämnas under viss tid och 
inom landstingets vård men 
ska alltid förhandsprövas av 
försäkringsbolaget.

Undersök saken
Sammanfattningsvis kan sä
gas att när barn dör betalas 
inga stora ersättningar ut 
men vi tycker ändå det är vik
tigt att de som drabbas av för
lust av anhörig undersöker 
vilka försäkringar som finns 
och vad som kan betalas ut. 

Christer Nyström
Marie Nilsson
Aj Personskador, 
www.aj.se

Kan jag få ersättning?

Två jurister ger vägledning
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in äldsta dotter blev bara 
21 år gammal, eller för att 
vara exakt 7801 dagar. Jag 
hade länge vetat om att 
hennes liv var begränsat 
och jag hade börjat inse 

att hennes sjukdom skulle leda till döden 
inom kort, men att leva med vetskapen 
om att ens barn kommer att dö är svårt. 

Jag tror att Josefin var den som hjälpte 
oss allra mest, hon var alltid glad och po-
sitiv. Hon oroade sig inte för framtiden 
utan kunde konsten att leva i nuet. 

I början var hon heller inte så påver-
kad av sin sjukdom, men symtomen öka-
de och ändrades i styrka. Hon kunde bli 
väldigt ledsen när hon fick ett blod-
trycksfall och blev yr. Tidigare hände det 
bara vid ansträngning och inte så ofta 
som på slutet. 

När hon inte kände av sin sjukdom, 
blev yr, fick andnöd och blev blå, var hon 
lika glad som vanligt. 

”Snart går yret över”, kunde hon säga, 
ibland lite sorgset, men ofta med en viss 
fascinering över att hon blev så blå. ”Titta 
på mina ben, jag är helblå! Det är syret 
mamma. Det blir snart bra.”

Kommer med åren
Josefin hade Downs syndrom och Eisen-
menger syndrom. Downs syndrom är en 
kromosomrubbning som orsakar en ut-
vecklingsstörning. Det följs ofta av någon 
form av hjärtfel. Eisenmenger är ett fel 
som antingen uppstår från födseln eller 
kommer med åren. Det beror på högt 
tryck i lungans blodkärl och är vanligast 
förknippat med ett medfött hjärtfel som 
orsakar, som i Josefin fall, att man får svå-
rare att syresätta sig och att blodvärdet, 
antalet röda blodkroppar, ökar och blodet 
blir alltmer trögflytande. Hjärtat får arbe-
ta väldigt hårt för att orka pumpa runt 
blodet. Josefins syresättning var extremt 
dålig på slutet och hon orkade mindre och 

mindre ju äldre hon blev. På slutet var 
hennes kropp lika blå som lilafärgade 
plommon, främst benen och ansiktet. 
Samtidigt var hon väldigt blek och det 
kunde se ut som om det var en hinna över 
huden, ungefär som ett frostat glas. Till 
slut utvecklade sjukdomen ett allvarligt 
tillstånd av hjärtsvikt som slutligen blev 
dödsorsaken. Även om det var väntat blev 
det en chock när hennes liv väl tog slut och 
att hon redan då, i februari 2008, var dö-
ende hade jag inte alls klar för mig.

Livets pärlor
Jag fick både ångest och panik när Jose-
fins liv tog slut. När det blev definitivt 
och oåterkalleligt. Hon, som var så lev-
nadsglad, skulle inte längre få ta del av 
allt hon njöt så mycket av. Det kändes 
mycket orättvist och jag tyckte att hon 
blev ”dragen vid näsan”, lurad, på något 
sätt. Jag tror inte hon förstod vad som 
skulle ske och hon kämpade så väl i sin 
sjukdom och klagade nästan aldrig. 

Jag blev orolig över att hon skulle 
glömmas bort och att jag skulle möta 
människor i framtiden som inte visste att 
jag en gång haft Josefin i mitt liv. Det 
skulle inte synas på mig att jag förlorat en 
dotter som varit en av de viktigaste per-
sonerna i mitt liv och som satt outplånli-
ga spår hos mig. 

Vad skulle jag göra av det ”paket” som 
nu var Josefins liv. Hur skulle jag kunna 
gå vidare? Skulle jag bara knyta ett snöre 
runt paketet och stoppa in det i gardero-
ben eller kanske lägga upp det på vinden? 
Nej, det kunde jag bara inte, jag ville ak-
tivt bevara hennes liv. 

Tanken att skriva ner alla minnen och 
händelser kom ganska snart efter hennes 
död. Jag blev så rädd för att glömma, 
rädd för att Josefin skulle glömmas bort 
av andra. Att minnet av henne skulle bli 
så blekt att det till slut försvann. Jag fun-
derade på vad jag ville berätta och hur jag 
skulle utforma mitt skrivande och tanken 
växte till slut fram att jag ville samman-
fatta det jag skrev för att på något sätt pu-
blicera det, låta andra ta del.

Som i ett etui
Jag började skriva och under skrivandets 
gång började jag alltmer att tänka mig 
Josefins liv som i en låda eller en ask. Jag 
tänkte först att boken skulle heta ”Jose-
fins ask”, likt ”Pandornas ask”, vilken hon 
av nyfikenhet till slut inte kunde låta bli 
att öppna. Men ur den asken flög olyckor 
och sjukdomar ut över världen och så vil-
le jag inte minnas Josefins. Mitt val blev 
till sist ”Josefins etui”. Ett kärlekens etui 
fyllt med olika pärlor, livspärlor. Om ni 
törs och vill veta vad som finns däri så 

Jag hade en gång ett barn
Margareta Askerskär 
har skrivit en bok för att 
bearbeta sorgen efter 
Josefi n. Här berättar 
hon om hur boken 
kom till. 

M
Josefin.

”Värdefull” 
Föräldrakraft är tid-
ningen för Dig som är 
förälder eller anhörig 
till barn med funktions-
nedsättning och 
särskilda behov. Varje 
nummer innehåller 
massor med tips och 
praktisk vägledning, 
intervjuer, teman och 
reportage. Beställ en 
helårsprenumeration 
(6 nr) för 331 kr  genom 
att fylla i kupongen 
här intill. Eller ta två år 
direkt (12  nr) för endast 
662 kronor så missar 
du ingenting!

läsning för dig som 
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Föräldrar har mer inflytande idag, 

men de måste kämpa för att få 

den hjälp deras barn har rätt till, 

säger Mikael Andersson.
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öppna locket och det kommer att flöda 
ut kärlek, värme och glädje, men även 
sorg och smärta. 

Det är viktigt för mig att lämna locket 
på glänt och att de människor som varit 
en del av Josefins liv också är nyfikna och 
intresserade, att de vill minnas och njuta 
av en pärla då och då, plocka fram den, 
stryka den mot kinden eller rulla den mel-
lan sina fingrar. Dela sina minnen av 
Josefin med mig. Jag bad dem att skriva 
ner någon av sina pärlor, hjälpa mig att 
minnas och fylla detta etui med många fi-
na pärlor. Pärlor som jag själv inte har och 
som är unika för deras möten med henne. 
Jag återger deras berättelser i boken. +

XXXFörlust & sorg
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”Jag 
tror att  
Josefin var 
den som 
hjälpte oss 
allra mest, 
hon var 
alltid glad 
och posi-
tiv.”

Bok och hemsida
”  Jag heter Margareta Askerskär och har skrivit 
en självbiografisk bok till minnet av min dotter 
som avled den 24 februari 2008. Jag skrev boken 
i första hand för att bearbeta min sorg. Jag var 
väldigt rädd för att glömma och att Josefin skulle 
glömmas bort därför skrev jag allt jag kom på i 
ren förtvivlan. Jag bestämde mig tidigt för att om 
jag fick ihop tilltäckligt mycket material så att det 
blev en hel bok så skulle jag försöka att få den 
utgiven. 

Nu finns boken, ”Josefins etui - en resa genom 
liv och död” , att köpa på Litenupplaga.se till och 
med 19 oktober.

Som ytterligare ett sätt att bearbeta sorgen har 
jag en hemsida: www.nublevdetsomenfest.
dinstudio.se. Där kan boken också beställas.
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(6 nr) för 331 kr  genom 
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”Varje dag finns Erica här”

aul Lederhausen är fram
gångsrik företagare och 
en av svenskt näringslivs 
mest betydelsefulla per
sonligheter. Det första 
han säger när vi möts för 

ett samtal kring öppnandet av det senaste 
Ronald McDonaldhuset är dock att han är 
”en mycket känslig person”.

– Känslorna kommer så lätt i svallning, 
säger han när vi slår oss ned i bib lio teket i 
det nybyggda huset i Linköping, närmast 
tårögd efter all den uppskattning han 
mött i samband med invigningen.

– Vilken värme som utstrålas bland al
la dessa fina människor, som själva bidra
git till att det här har blivit verklighet, sä
ger Paul Lederhausen.

Han beskriver rört den lilla flickan i 
rullstol som nyss välkomnat Prinsessan 
Madeleine med blommor.

– Tänk att vi har kommit så långt att vi 
kan ge tillbaks lite av det vi har skapat ge
nom vår restaurangrörelse, säger han stolt. 

– Vi känner att det här vill vi ställa upp 
för, fortsätter han och beskriver en av 
grundprinciperna inom McDonald’s – att 
företaget ska vara en god medborgare och 
ge tillbaka till samhället där man verkar.

Ett äkta engagemang
Tomma ord från en företagsledare som 
vill hålla en snygg fasad? Nej, om man får 
chansen att möta Paul Lederhausen per
sonligen går det inte att missta sig på att 
engagemanget är äkta. 

– Det ger en oerhörd tillfredsställelse, 
inte bara för gästerna utan för vår perso
nal, som har ett företag som står upp för 
samhället och gör de här bidragen, fort
sätter Paul Lederhausen.  

– Men så har det inte alltid varit, vi har 
blivit ifrågasatta. Varför vi gör det här, 

bara för att få publicitet och dölja ett då
ligt samvete för felaktig mat? Det har va
rit en inställning bland många journalis
ter. Nu är det inte så längre. Hade vi varit 
en bluff hade det aldrig blivit 33 000 res
tauranger i världen.

En speciell dag
Denna dag är det lätt att få en känsla av 
att just denna invigning är speciell. Bygg
entreprenören Mats Paulsson har nyss 
överlämnat en check på en miljon kronor 
som gåva till framtida nya byggnationer. 
För det lär bli ännu fler Ronald Mc Do
naldhus.

– Jag vet inte hur många vi ska bygga, 
säger Paul Lederhausen. Tiderna föränd
ras och kanske myndigheterna börjar 
förstå att landstingen måste bygga sjuk
hus som ser ut så här. Då har i alla fall va
rit en murbräcka.

Men det låter som att det blir ett nytt 
hus redan inom ett par år?

– Kanske är det väl snabbt men det 
kan mycket väl bli så.

Ronald McDonaldhus spelar en allt 
större roll för familjer som har sjuka 
barn. Är det så att er satsning på fa-
miljehus vid de stora sjukhusen inten-
sifieras?

– Allt fler sjukhus ringer och vill ha vår 
hjälp. Det finns 70 olika lekrum ute bland 
mindre sjukhus där vi hjälper till genom 
att köpa leksaker. När sjukhusen väl har 
kommit i kontakt med oss den vägen, blir 
det lätt att de även frågar om Ronald 
McDo naldhus; ”du jag hörde att ni hade 
öppnat i Linköping, vi behöver ett i Umeå, 
ett i Malmö...” Många är intresserade, jag 
kan nästan säga att man står i kö.

Paul Lederhausen är entreprenören 
bakom McDonald’s i Sverige. År 1960 
föddes Erica med den mycket allvarliga 

sjukdomen cystisk fibros. Hon dog bara 
16 år gammal. I samband med det beslöt 
Paul och hustrun Iréne att försöka hjälpa 
andra familjer i liknande situation. 

Iréne Lederhausen grundade Ronald 
McDonald Barnfond år 1990, med syfte 
att bygga hus som skapar en hemlik och 
trygg miljö när specialistsjukhusen.

Hur upplevde ni själva er dotters 
sjukdomstid och sedan den svåra för-
lusten, sorgen och stödet ni fick i er fa-
milj?

– Vårt stora hopp var Ericas läkare 
professor Birgitta Strandvik, säger Paul 
Lederhausen. När jag frågade hur allvar
ligt det var fick vi veta att Erica hade en 
sjukdom där det inte fanns några tonår
ingar. Det var den största smäll man kan 
få. Då bestämde jag mig för att ”det här 
accepterar jag inte”. Jag måste se till att 
Erica blir frisk!

Paul Lederhausen gör en paus, som 
för att hämta kraft för att fortsätta:

– Jag tänkte jag skulle göra det genom 
att arbeta hårdare, vara mer sparsam och 
se till att jag kunde ...

Samtalet avbryts då Mats Paulsson, en 
av bröderna som byggt upp byggföreta
get Peab, tittar in för att säga adjö till Paul 
Lederhausen.

– Jag kan bara säga att du har gjort 
mer än någon kan förvänta sig, säger 
Paul Lederhausen och kramar om entre
prenörs kollegan. Tack snälla du, jag hör 
av mig!

– Jag tycker detta är fantastiskt, stort 
tack till er alla, svarar en rörd Mats Pauls
son.

Skulle finnas pengar
Paul Lederhausen fortsätter sin berättelse.

– Jag bestämde mig för att det i alla fall 
inte skulle saknas några ekonomiska re
surser för att ta Erica till det sjukhus som 
hade den bästa vården, oavsett om det 
var i Amerika, eller i Indien, eller var som 
helst. 

Men pengar eller andra resurser spela
de ingen roll. 

– Professor Birgitta Strandvik berätta
de för oss att det vi vet inom cystisk fi
bros här i Sverige är precis samma som i 
USA. Nya rön inom läkarvetenskapen 

Det skulle ha blivit en stor barnaskara, men när dot-
tern Erica föddes med cystisk fibros fick Paul och 
Iréne Lederhausen klart för sig att risken var för stor. 
När Erica dog vid 16 års ålder resulterade föräldrar-
nas djupa sorg i skapandet av en barnfond.

P
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sprider sig väldigt snabbt, man håller ing-
enting hemligt.

Erica hade sin sjukdom redan när hon 
föddes, den följde med generna. 

– Vi upptäckte sjukdomen när hon var 
ett år gammal, berättar Paul Lederhausen, 
så under 15 år var hon sjuk i varierande 
grad. Med åren blev hon sämre. Hon bor-
de ha levt längre än 16 år, men hon fick en 
väldigt svår infektion som hon inte klara-
de av.

Det var på sjukhuset i Huddinge som 
Erica fick sin vård, eftersom familjen bod-
de i Stockholms om rådet.

– Huddinge var specialistsjuk-
huset för barn med cystisk 

fibros och därför blev 
Huddinge det 

sjuk hus där vi 

”Tiderna förändras 
och kanske myndig-
heterna börjar för-
stå att landstingen 
måste bygga sjukhus 
som ser ut så här.”

Paul Lederhausen
Ålder: 73 år.
Bor: i Stockholm samt Värmdö 
och Marbella.
Familj: Gift med Monica.
Intressen: Vinprovning samt bok-
lig bildning är huvud intressena i 
kombination med friluftsliv, fiske 
och golf.
Motto: ”Lev som du lär” och  
”Man får vad man ger”. Vill också i 
alla lägen göra bra ifrån mig.

>

Förlust & sorg

Sörjer varje 
dag.  Paul 
Lederhausen 
tänker på sin 
dotter, varje 
dag.
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byggde det första Ronald McDo nald
huset.

Hur hanterade familjen förlusten av 
Erica?

– De flesta tycker nog att förlora ett 
barn måste vara bland det värsta som kan 
hända. Och det håller jag med om, men 
samtidigt kan jag säga att vi lyckades stötta 
varandra. I sorgsna stunder, när man var 
ledsen och grinade, kunde vi krypa ned till 
varandra i sängen och kramas, gråta ut 
och så kunde vi kämpa oss igenom. 

– Och så hade vi sonen Mats som var 
en spelevink som gav oss kraft. 

Förhoppningarna om en stor barn
skara förverkligades aldrig.

– Varje människa är bärare av kroniska 
sjukdomar, om det är blödarsjuka eller 
cystisk fibros eller något annat. Jag är bä
rare av CFanlag och Iréne är också bärare 
av CF. Då har barnet som ska födas 75 
procent chans att vara frisk, men 25 pro
cent risk att få sjukdomen utvecklad och 
det var precis vad som hände Erica, som 
var vår förstfödda. Det kunde lika väl ha 
skett med tredje barnet eller fjärde barnet. 

– Mats föddes frisk och vi vågade inte 
utmana ödet en gång till. Det tror jag alla 
kan förstå. 

Vilken betydelse fick Ericas sjukdom 
för er vardag? 

– Man inser sin begränsning. Man sä
ger ju ”människan spår, Gud rår”. Jag ska 
inte säga att jag blev religiös, inte alls, 
men man får andra värderingar. 

– Ett tydligt exempel är vår son Mats, 
som är så skötsam och noggrann med sitt 
liv. Jag tror att han, i stunder av ensam
het, tänker på att han blev född utan 
sjukdomen men mycket väl kunde ha 
haft den. Jag tror att Mats har utvecklats 
på ett väldigt positivt sätt som en följd av 
att Erica inte fick möjlighet att leva vida
re. Jag skulle tro det, även om vi aldrig 
har pratat om det.

Hon visste att hon skulle dö
Ditt eget liv blev också annorlunda? 

– Det är klart, Ericas bortgång blev min 
största förlust. Det finns inte en dag när 
jag inte tänker på henne. Inte en dag. Det 
kan vara att man möts av ett fotografi. Det 
kan vara att man hör Rod Stewart på radi
on, när han sjunger I am sailing, Ericas fa
voritlåt. Om man lyssnar till texten, då 
brister man, för den handlar om just hen
ne och det hon gick igenom. Hon visste att 

hon en dag skulle dö i förtid, hon berätta
de om det och sa att ”jag vill inte lämna 
er”. Det är klart att det påverkar mitt liv. 

Ni bearbetade genom att dra igång 
ideella satsningar?

– Ett av de första samtal jag hade, sedan 
Erica dött, var med McDonald’s grundare 
Ray Kroc, som själv hade förlorat en dot
ter i en sjukdom. Han förstod hur jag kän
de. Han sa ”Paul, jag sänder över en check 
till minne av Erica och ni kan starta en 
stiftelse med det.” Vilket vi gjorde, och 
idag har vi en minnesstiftelse för Erica 
som delar ut väldigt mycket pengar varje 
år. Den har samlat på sig stora resurser. Jag 
har fyllt femtio år och sextio år. De presen
ter jag skulle fått från företag och vänner 
har gått till minnesstiftelsen istället. Senast 
hade licenstagarna samlat in 280 000 kro
nor. Det blir pengar!

Två stiftelser
Ericas bortgång ledde alltså till skapandet 
av två stiftelser, dels Ronald Mc Do nald 
barnfond kopplad till McDo nald’s restau
rangrörelse, dels Ericas Min nes stiftelse, 
Lederhausens privata stiftelse. 

Ericas Minnesstiftelse har skötts av 
Paul Lederhausens nära vän Mats Qvi berg 
på fondfirman Hagström & Qvi berg. Och 
under många år har Ericafondens utveck
ling varit ”fantastisk”, säger Paul Leder
hausen, som är mycket tacksam över den 
hjälp han fått av Mats Qviberg att förränta 
fondens kapital. 

Paul hade tänkt be om hjälp att förval
ta sina egna, privata tillgångar, men Mats 
Qviberg ville annorlunda.

– Jag ska inte hjälpa dig för att göra dig 
mer förmögen, men däremot ska jag se 
till att Erica Minnesstiftelse blir en stor 
stiftelse som kan dela ut mycket pengar, 
slog Mats Qviberg fast.

Och på den vägen blev det, även om 
Paul Lederhausen sedan även fått hjälp 
med sin privatekonomi.

Idag har Paul Lederhausen inte längre 
någon formell position som verksam in
om McDonald’s. 

– Jag har inga! utropar han glatt när vi 
frågar vilka hans viktigaste uppgifter är.

Men i nästa andetag konstaterar han att 
”McDonald’s är fortfarande min baby”. 

– Det spelar ingen roll att jag inte läng
re har något operativt ansvar. Jag tycker 
om mina medarbetare och jag är sååå 
nöjd när jag är ute på fältet idag och tittar 
på restaurangerna som är oerhört fina.

För Paul Lederhausens del handlar det 
om att fortsätta vara det bollplank som vd, 
ekonomichef, etableringschef och andra 
medarbetare ibland behöver för att vida

reutveckla, utan att för den skull växa bort 
från grundidén. Och uppenbarligen fung
erar arrangemanget alldeles utmärkt.

– Det plingar till klockan nio varje 
morgon när försäljningssiffrorna kom
mer. Det var ingen som någonsin kunde 
tro att det här företaget skulle ha 12 000 
anställda och de volymer vi har. Jag skrev 
kontrakt med McDonald’s på hela Nor
den, men i början blev våra restauranger 
”bombade”, man kastade smörsyra på 
oss, man anklagade oss för att ”föda 
Nixons lakejer”. Hela företaget var i 
gungning. Då trodde jag att vi kanske 
skulle kunna öppna 50 restauranger i 
Sverige och 30 i Norge. Idag har vi nästan 
240, bara i Sverige. 

Hur ser dina personliga visioner ut?
– Med McDonald’s har jag inga mål 

och styr det inte på något sätt, förutom 
att jag är väldigt glad och tacksam att jag 
kan vara support eller bollplank för dem 
som vill det fortfarande. 

– När det gäller Ericastiftelsen, och yt
terligare en stiftelse som vi har privat, de
lar vi ut pengar. Jag donerar personligen 
en hel del pengar till olika ändamål. 
Sedan försöker jag förvalta mitt pund ge
nom att se till att kapitalet inte förstörs 
genom ovarsam hantering.

Att Prinsessan Madeleine var här på 
invigningen av Ronald McDonaldhuset 
i Linköping betyder mycket? 

– Det ger kunglig glans! Vi har haft 
Kron prinsessan Victoria, som öppnade 
Ronald McDonaldhuset i Göteborg, och 
Prinsessan Christina i Huddinge. Det har 
blivit så. Republikanerna får gå på Max 
och äta, skämtar Paul Lederhausen.

Hur upplevde du att möta Prinses
san Madeleine? 

– Hon är en förtjusande person och 
behaglig på alla vis. Jag passade på att 
gratulera henne till förlovningen. Det 
verkar vara en strong person hon förlovat 
sig med, Jonas Bergström. 

Vad tror du Prinsessan tog mest in
tryck av här?

– Det var nog när hon hörde familjer
na berätta om hur man har det. Varken 
hon eller någon annan kan ha den insik
ten, det är först när man träffar familjer
na som man förstår. 

Paul Lederhausen önskar att många 
fler fick möjlighet att lära känna verk
samheten vid Ronald McDonaldhuset.

– Tänk om vi kunde berätta för hela 
svenska folket vad vi gör här? Vi skulle gå 
på moln. Även en person som Björn 
Eriksson, landshövdingen i Östergötlands 
län, som jag har träffat i många samman
hang, sa till mig idag: ”Varför visste jag 

Fortsättning från föregående uppslag

>

”Jag tror att Mats har utvecklats på ett väldigt positivt sätt som en följd av 
att Erica inte fick möjlighet att leva vidare.”
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inte det här?” Han visste nog, men det är 
när man får lyssna på familjerna som 
man får insikten. 

Du måste ha träffat många andra 
betydelsefulla personer med liknande 
erfarenheter som du har?

– Ja, jag har haft sådana kontakter men 
jag vill inte nämna några. 

Är detta frågor som man pratar om 
när höga beslutsfattare träffas?

– Ja, men bara med de personer som 
man står väldigt nära. Jag har ett bra ex-
empel på det, även om jag inte kan berät-
ta vem det är. Vi satt en hel natt och pra-
tade. När personen senare avled skrev jag 
ett brev till hans son och berättade om 
den där natten som vi tillbringade till-
sammans och pratade om våra döttrar.

Växte snabbt
Ett annat exempel är Peab-grundaren 
Mats Paulsson som själv engagerat sig i 
Ronald McDonald.

Under 25 år hade McDonald’s samar-
betat med ett annat byggbolag, som växte 
snabbt med hamburgerkedjans fram-
gångar. 

– En dag såldes byggbolaget och vi fick 
besked om att de inte ville fortsätta med 
oss, utan ville tjäna pengar bättre på an-
nat håll. Det gjorde mig lite ledsam, då 
ringde jag Mats. 

– Vi sågs på ett Ronald McDonald Hus 
och gick igenom bakgrunden. Vi hade en 
fantastisk dag och Mats sa att ”jag bestäm-
mer inte allt, men det här ska vi bygga”. 

– Vi utnämnde Peab till vår nya bygg-
herre och Mats var glad för det.  Lite se-
nare ringer Erik Paulsson och ber mig 
ringa till Mats ”för han är förtvivlad, 
hans son har blivit väldigt sjuk”. 

– Då hade sonen fått galopperande 
can cer. Jag sa att ”jag ska se vad vi kan gö-
ra”. Stefan Einhorn, onkolog och profes-
sor, hade suttit i vår styrelse under många 
år. Jag ringde honom. Sedan ringde jag 
sonen Mats, som sitter i huvudstyrelsen 
för McDonald’s USA. De läkarkontakter 
vi har är enorma. Vi gjorde våra bästa an-
strängningar för att se om vi kunde hjäl-
pa till, men det gick för fort. 

– Det är otäckt att man kan sitta och 
berätta om Erica i augusti och sedan 
drabbar en liknande sak honom själv, 
och knappt sex månader senare dör 
hans son. 

Stark gemenskap
Händelseförloppet skapade en stark ge-
menskap mellan Paul Lederhausen och 
Mats Paulsson. Vid invigningen i Lin kö-
ping, då Mats gjorde en miljondonation, 
berättade han att ”Palle” varit ett oerhört 
stöd. 

– Han sa till mig att ”Palle, vet du att, 
när det händer ett dödsfall hör vänner 
och bekanta av sig den närmaste tiden, 
men sedan är man borta, som pestsmit-
tad, folk vänder sig om på gatan, vill inte 
prata”. Folk är blyga, det är inte att de vill 
en illa, men de tycker det känns olustigt, 
hur ska vi behandla honom nu då? 

– Du ska veta att du har ett sorgeår 
framför dig, sa jag till honom när sonen 
hade gått bort, berättar Paul Leder-
hausen. Det är första julen utan sonen, 
första påsken, första sommaren. Jag höll 
kontakt med honom varje vecka eller var 
tionde dag. Ringde honom, ibland bara 
för att säga ”hur är det nu då?”

Samtalet lider mot sitt slut men vi pas-
sar på att fråga om Paul Lederhausen vill 

påverka eller förändra något annat inom 
svensk vård och omsorg.

– Ja, det vill jag, säger han utan att tveka. 
Det är maten. Den är förskräcklig. Om det 
finns någon högtidsstund på sjukhuset, så 
är det när tallriken kommer med en bit 
mat. Men de bleka makaronerna och lilla 
falukorvsskivan... Inte en blomma, inte en 
persiljekvist, inte ett glas saft, inte en öl el-
ler ett glas vin. Det måste ändras, det är en 
sådan katastrof. Men skriv för Guds skull 
inte att det ska vara mat från McDonald’s!

Maten viktig
Att maten har stor betydelse för möjlig-
heterna att tillfriskna, har Paul Leder-
hausen fått klara besked om från läkare 
som han diskuterat frågan med.

På samma sätt som de miljöer som 
Ronald McDonaldhusen erbjuder – ett 
hem istället för en betongvägg – spelar en 
viktig roll för de sjuka barnens utveckling.

– När jag talar med läkare säger de 
”Palle, på de sjukhus vi har Ronald 
McDonaldhus är tillfrisknandegraden 
mycket högre, eftersom man lever i en 
annan miljö”. +

Kunglig glans. Prinsessan Madeleine fick hjälp av starka tjejer att plantera ett vårdträd vid ingvigningen.

Ronald McDonald
Fondens vision är att göra livet 
lättare för allvarligt sjuka barn och 
deras familjer i samband med 
behandlingar eller besök på landets 
sjukhus. Pengar som samlas in går 
till att bygga Ronald McDonald Hus.
Läs mer på: www.rmdbarnfond.se

Förlust & sorg

FK_0905_s39-59_FORLUST_v06.indd   53 2009-10-01   13.04



54 FÖRÄLDRAKRAFT # 5, 2009

Tsunamin visade på behov av stöd

ena Fagéus har länge va
rit verksam som präst 
och är idag även legiti
merad psykoterapeut.

– Jag är van att möta 
olika personer på olika 

sätt. Riten kring begravningen är en sär
skild erfarenhet som jag bär med mig.

Hon har ingen anställning som präst 
idag men vikarierar ibland.

– Att vara präst är min djupaste identi
tet och jag vill fortsätta ha kontakten med 
kyrkan och med prästyrket, säger hon.

Lena Fagéus har arbetat med grupper 
av föräldrar som förlorat barn och sam
arbetar med barncancerföreningarna i 
Stockholm och Skåne. 

– En ganska stor del av min vardag 
handlar om möten med föräldrar.

Försorg, det företag som hon idag ar
betar inom, har sitt ursprung i tsunami
katastrofen.

– Jag var starkt inbegripen i sorgearbe
tet efter tsunamin. Vi som idag finns här 
på Försorg träffades där och började pra
ta om vad vi med våra olika kompetenser 
skulle kunna göra tillsammans.

Hennes erfarenhet är att en grupp av 
människor som sörjer behöver ha någon 
som leder samtalet, som ger stöd och som 
har kunskap om hur sorgeprocessen ser ut. 

– Sorgen behöver inte alltid handla 
om att någon dött.

En annan sorg
Att få ett barn med en funktionsnedsätt
ning är en oerhörd sorg. Det barnet mås
te man kunna sörja, för det är ett annat 
barn än man förväntat sig. Det finns en 
komplikation. Barnet kanske aldrig blir 
vuxet, kanske aldrig kommer att kunna 
klara sig på egen hand.

– Det är både att sörja det barn man 
inte fick och att sörja att barnet kanske 
får lida och gå igenom mycket som är 
svårt. Även om barnet inte upplever li
dandet så gör föräldern det, säger hon. 

Lena Fagéus talar om den dubbelhet 
som finns i att kämpa med svår sjukdom 
i väntan på en död som man vet ska kom
ma och där döden också kan upplevas 
som en lättnad.

– Som förälder gör man naturligtvis 
hela tiden det man måste. Men det finns 

många känslor i en sådan process. Hem
ska, sorgliga och sköna känslor. Det är 
värdefullt att kunna bejaka de positiva 
känslorna, säger Lena Fágeus.

I sitt arbete har hon sett att syskon ofta 
har det knepigt. De får stå tillbaka för det 
sjuka syskonet och när sorgen kommer 
får de stå tillbaka ännu mer för då sörjer 
man barnet som dog.

– I samband med arbetet efter tsuna
min åkte vi på sorghelger, eller stödhel
ger, med dem som förlorat barn. Både 
föräldrar och syskon var med och det var 
mycket bra.

Många som deltog i arbetet efter tsu
namin fick en samlad och intensiv erfa
renhet. Det fanns en vilja från samhället 
att hjälpa till.

– Annars är sörjandet så vinddrivet. 
Det finns ingenting. Man får hitta sina eg
na terapeuter, gå sina egna vägar. Kyrkan 
har lite att erbjuda men alla passar inte 
där. Frågan är var man hittar grupper där 
man kan känna igen sig, säger hon.

Stort hål
Hon menar att det finns ett stort hål i 
samhällskroppen, efter ett system där 
man hjälper sörjande. Det räcker inte 
bara med de första akuta insatserna 
från psykiatrin och den vanliga sjukvår
den.

– Något av det blottlades omkring tsu
namin. Det blev tydligt att här behövs re

L

Lena Fagéus är präst och har arbetat med 
sörjande i 20 år och mött människor i akut sorg.

Låt sorgen ta tid. Lena Fagéus tillhör de yrkespersoner som kom i nära kontakt med familjer som drabbats av tsunamin. 
Foto: Katarina Nyberg 

Text: Katarina Nyberg
info@faktapress.se
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surser. En sådan modell arbetar vi efter 
på Försorg, fast i mindre skala.

Kyrkans stöd till sörjande skiftar från 
församling till församling.

– Kyrkan skulle kunna vara mer inno
vativ och fundera över vad man kan göra 
för att möta personer som har en svårare 
sorg. Man är redan bra på att göra sorg
grupper för äldre personer som mist sin 
partner efter ett långt liv. Men det behövs 
mer även för andra grupper, säger hon.

Lena Fagéus är medveten om att många 
församlingar saknar tillräcklig kompetens 
för komplicerade sorgeprocesser.

– Rent generellt gör kyrkorna ett fan
tastiskt jobb. Men det finns ändå många 
som inte får det stöd de skulle behöva, sä
ger hon.

Fem till tio år
Hon menar att det finns en okunskap om 
att sorg kan ta otroligt lång tid att bear
beta. Det finns forskning som säger att 
när man har förlorat ett barn så tar det 
mellan fem och tio år innan ångestkur
van återgår till normalnivå. 

– Låt det ta sin tid. Hasta inte. För lus
ten blir inte mindre med tiden, men man 
kanske kan fyllas av andra saker emellan
åt. Från att ha mått dåligt mest hela tiden 
kan man börja känna att det finns ett läge 
uppåt och ett nedåt, att man pendlar, sä
ger hon. 

Kan medföra livsmod
Men sorgen kan också medföra livsmod, 
kraft och kreativitet. Livsglädje som bara 
handlar om här och nu. Små stunder 
som blir viktiga och som gör att man  kan 
klara det svåra.

– I den sorgeprocess som måste till är 
vi olika beroende på vad vi varit med om, 
vilket kynne och vilken personlighet vi 
har. I allas liv finns en rörelse där man 
gång på gång går från sorg till liv, från liv 
till sorg. Varje flöde öppnar för något 
nytt, säger hon.

– Vi börjar tidigt träna oss för förlus
ter. Vi övar oss i att sörja, bearbeta och 
komma tillbaka. Hur vi hanterat det vi 
har bakom oss påverkar de sorger vi se
dan drabbas av. +

Centrum för vuxna  
och barn i sorg
n Försorg är ett resurscentrum 
som vänder sig till vuxna och 
barn i sorg, till vänner och 
anhöriga till sörjande och till 
dem som i sitt yrke kommer i 
kontakt med sörjande. 
n Mer information finns på 
nätet på www.forsorg.se 
n Att söka hjälp hos Försorg 
kostar eftersom verksamheten 
drivs i privat regi. Man kan 
fråga sin arbetsgivare om det 
finns möjlighet att få ekono-
misk hjälp därifrån. Eller från 
socialförvaltningen i hemkom-
munen. Det brukar också 
kunna gå att få ersättning för 
ett antal krissamtal på en 
försäkring.

Förlust & sorg

”Från att ha mått dåligt hela tiden kan man börja 
känna att det finns ett läge uppåt och ett nedåt.”

Margaretha Nolbris har intervjuat 
35 syskon till barn som drabbats 
av cancer.

Varje år diagnostiseras cirka 300 barn 
och ungdomar i Sverige med cancer.

– Sjukdomstiden innebär alltid stor 
oro och sorg för familjen. Omgivningen 
fokuserar på det sjuka barnet, vilket är 
naturligt, säger sjuksköterskan Marga
retha Nolbris som i sin avhandling om att 
vara syskon till barn som får cancer har 
intervjuat 35 syskon till barn som be
handlades, var under uppföljning eller 
hade dött av sin sjukdom. 

– Syskon till barn med cancer riskerar 
att bli bortglömda. De har ingen att dela 
sin sorg med, säger Margaretha Nolbris.

Första större studien
Avhandlingen är den första större studien 
om hur hela situationen upplevs och han
teras av syskonen. Syskonen i studien var 
mellan 8 och 36 år gamla. Studien visar 
hur syskon påverkas under den kaotiska 
period när ett barn i familjen dör.

Syskonen uttrycker känslor av oro, en
samhet och svartsjuka gentemot föräld
rar, det sjuka syskonet och sig själva.

Syskonen kände sorg av olika anled
ningar, som att deras bror eller syster fått 
utstå så mycket smärta och lidande och 
att just deras bror eller syster drabbats. 
De kände också sorg över att det sjuka 
syskonet förlorat så mycket av sin barn
dom eller ungdomstid.

– Men de hade ingen att dela de här 
tankarna med eller att prata med. När si
tuationer uppstod som gjorde att tankar
na på brodern eller systern blev för jobbi
ga försökte de antingen tänka positiva sa
ker eller förtränga tankarna, säger hon.

Stärker relationen
Det outtalade hotet av den livshotande 
sjukdomen stärkte relationen mellan sys
konen. Varken föräldrar eller kamrater 
inkluderades i denna relation. 

Studien visar att redan när diagnosen 
ställdes fick syskonen en försorg inför 

risken att förlora en närstående. Det kan 
kännas som en katastrof och handlar inte 
om att syskonet ska dö utan om att sys
konet blir annorlunda.

Denna sorg fanns kvar genom hela be
handlingen och de uppföljande kontrol
lerna. Syskon får inte den information 
som föräldrarna får. De glöms bort. De 
syskon som fått hjälp tidigt har haft stor 
nytta av det. 

– Min studie handlar om syskon till 
cancersjuka barn, säger Margaretha Nol
bris. Men det är säkert inte annorlunda 
för unga som förlorar sina syskon på an
dra sätt.

Ligger efter i sorgearbetet
Syskonen ligger efter föräldrarna i bear
betning av sorgen. 

– Föräldrar och vårdpersonal behöver 
involvera syskonen direkt när diagnosen 
ställts och sedan kontinuerligt ge dem in
formation om sjukdomen, behandlingen 
och den sjukas hälsotillstånd. Syskonen 
måste också få möjlighet till samtalsstöd. 
Stödgruppssamtal med andra i samma 
situation kan hjälpa syskonen att bearbe
ta sina tankar och upplevelser, säger Mar
garetha Nolbris. 

Det viktiga är att få tid att prata oav
brutet, tills man tömt sig, menar hon. +

Syskon hamnar 
lätt i skuggan

Har studerat en bortglömd grupp. 
– Föräldrar bör involvera syskon direkt, 
säger Margareta Nolbris. 

Läs hela artikeln på 
www.foraldrakraft.se

FK_0905_s39-59_FORLUST_v06.indd   55 2009-10-01   13.08



56 FÖRÄLDRAKRAFT # 5, 2009

vå av terapeuterna, Ewa 
Heland och Kerstin Eriks-
son, tar emot och ger en 
bakgrund till verksamhe-
ten. Sorgmottagningen 
drivs i privat regi av 

Sjukvårdsföreningen på övre Norrmalm 
som bildades 1888 av Ebba Lind af 
Hageby. Samtalen är kostnadsfria. Verk-
samhetens kostnader täcks genom fond-
medel och donationer.

– Vi har en 18-årsgräns och tar bara 
emot sökanden som drabbats av förlust 
genom dödsfall. Vanligen kommer man 
en gång i veckan. 60 procent har cirka 20 
samtal, men en del har fler eller färre sam-
tal. Man får ta den tid man behöver. Vi tar 
emot sökande från hela Stock holms län.

30 procent kommer 40 veckor efter 
dödsfallet. Oftast kan man inte bearbeta 
sin sorg precis i början. Men i den akuta 
fasen kan man behöva hjälp med till ex-
empel sjukskrivning. En del sökande 
kommer via vårdcentraler som känner till 
mottagningen, eller via sjukhusens akut-
mottagningar. 

– Man måste veta vad som händer 
med människor i kris, hur människor 
kan reagera och man måste ha kompe-
tens att ta hand om det, säger Ewa 
Heland. Vi kan inte nog betona att man 
behöver ha en gedigen utbildning.

Tillbaka till arbete
Försäkringskassan är en del av omgiv-
ningen och uppfattningen där är att efter 
tre månader, eller ännu tidigare, så ska 
den som sörjer gå tillbaka i arbete. Hus-
läkarna är rädda att sjukskriva någon un-
der en längre period för då kommer 

Försäkringskassan med synpunkter. Men 
för den som sörjer går det upp och ner. 
Många säger att det är värre efter några 
månader.

– När vardagen sätter fart, det är då 
man ofta känner en oerhört stor saknad, 
säger Kerstin Eriksson. Man ska gå tillba-
ka till en vardag där den person man sör-
jer inte finns. Skolorna börjar. Kam-
raterna fortsätter sina liv, tar studenten, 
allt det där som påminner om den förlust 
man gjort.

Nästan alla som sörjer upplever att 
det, från att ha varit väldigt intensivt 
kring dödsfallet och begravningen, sedan 
blir så tyst. Man är besviken på dem man 
trodde var ens vänner.

– Andra träder fram och hör av sig. De 
man inte tänkt sig ger stöd. Oftast då nå-
gon som har liknande erfarenhet. Kanske 
någon man fått kontakt med via de stöd-
föreningar som finns.

Varför blir det så tyst?
Varför hör man inte av sig fast man kanske 
själv erfarit sorg och att det blir tyst?

– Man vill inte störa, säger Ewa He-
land. Ofta handlar det nog om att man är 
rädd för sin egen död eller tanken på att 
det egna barnet skulle kunna dö.

– Man vet inte vad man ska säga och 
när det gått en tid tror man att man väck-
er jobbiga känslor om man hör av sig och 
börjar prata om det som hänt. 

Väldigt många berättar om denna 
tystnad. Att folk byter samtalsämne eller 
går över på andra sidan gatan.

– Även om man som utomstående tar 
steget att börja prata så får man vara be-
redd på att det kanske inte passar, säger 
Kerstin Eriksson.

En del sörjande berättar om en annan 
obehaglig ytterlighet: att man ringer av 
nyfikenhet och vill höra allt. Man frossar 
i andras sorg.

Hur går man vidare?
Det är en ny familj nu. Balansen är störd. 
Vad ska man bära med sig av det barn 
man förlorat? Och om man förlorat sitt 
enda barn, är man fortfarande förälder? 

Hur svarar man på frågan om man har 
barn? Svarar man ja så blir nästa fråga: 
Vad gör hon eller han? Hon är död.

Hur man svarar på frågor är något 
som ofta kommer upp i samtalen. Att in-

te säga något kan kännas som att man 
förnekar det döda barnet. Men i vissa 
sammanhang har man inte lust att säga 
att man förlorat ett barn. Då vet man 
också varför man inte vill säga det.

Hur lång tid tar det?
Kerstin Eriksson berättar att det inte är 
ovanligt att man kommer hit med en öns-
kan om att det ska gå fort, att sorgen ska gå 
över. Men sorg är ingen sjukdom, den går 
inte att skynda på, den måste få ta sin tid. 

– Vi brukar få gehör för den förkla-
ringen, man inser att det tar tid och kän-
ner sig lugnare med att man inte mår bra.

Sorgen tar mindre tid varteftersom. 
Man blir inte upptagen alla dygnets tim-
mar av tankarna på den man förlorat. Så 
småningom är det inte alltid det första 
man tänker på när man vaknar. Man får 
frizoner där man kan göra andra saker.

– Många tar till sig det som ett slags 
okej, att man kan få koppla av utan att ha 
dåligt samvete.

– Man får till och med skratta, tillägger 
Ewa Heland. 

Det är bra att man går tillbaka i jobb, 
men inte på heltid. Det ska ske successivt, 
först bara med någon timme per dag. 

– När vi säger det får vi ofta höra ”Åh, 
vad bra att du sa det. Det hade jag inte 
tänkt på”. Och ingen annan hade sagt det 
heller. +

 Katarina Nyberg

Vägar genom sorg
Skriften vänder sig i första hand 
till den som just förlorat en nära 
anhörig genom dödsfall. Den 
beskriver hur sorgen normalt kan 
te sig, vilka uttryck den tar och 
hur den förändras med tiden. 

”Vägar genom sorg” kan 
beställas hos Centrum för 
allmänmedicin 
(CeFAM), via eva.
hakanson@sll.se. Den 
kan också laddas ner 
som pdf-fil från www.
folkhalsoguiden.se, gå 
in under 
Publikationer.

Mottagning vill förmedla hopp
Förlust genom traumatiska dödsfall och komplicerad sorgproblematik prioriteras 
på Sorgmottagningen. Här arbetar fyra terapeuter med lång erfarenhet. 

T

Ingjuter hopp. Ewa Heland och 
Kerstin Eriksson.
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Snart finns ett hospice för barn
tockholms län får landets 
första hospice för barn. 
Vårdenheten beräknas 
starta under våren.

– Det är glädjande att 
Hälso- och sjukvårds-

nämnden beslutat att starta hospice för 
barn, säger Olle Björk, generalsekreterare 
vid Barncancerfonden. Barn i livets slut-
skede behöver särskild vård.

I Sverige finns hospice för vuxna men 
det har saknats vård för barn med obotli-
ga sjukdomar. 

Hospice är till för patienter med svåra 
sjukdomar, där det bara kan gå åt ett håll, 
där barnen kan vara med föräldrar och 
syskon i livets slutskede. 

Tog kontakt
Chefssjuksköterska Catharina Kum lien 
vid Astrid Lindgrens Barnsjuk hus har 
under många år arbetat med svårt sjuka 
barn. Hon har sett behoven och tog kon-
takt med Olle Björk, generalsekreterare 
på Barncan cer fon den. 

– Han tyckte det var en bra idé och 
ordnade så att jag kunde vara tjänstledig 
från mitt arbete för att för Barncan-
cerfondens räkning ta fram ett underlag 
om ett hospice.

Det underlaget har legat till grund för 
Stockholms läns landstings beslut om ett 
hospice för ungdomar upp till 18 år.

Det viktiga är att barnen och ungdo-
marna kan få vara med sina anhöriga i en 
hemlik miljö sin sista tid i livet och att de 

ges större möjlighet att vara sig själva. 
Det är också viktigt att föräldrarna kan 
erbjudas avlastning. 

– Jag är väldigt glad över att ett första 
hospice för barn och ungdomar nu blir 
verklighet i Sverige, säger Catharina Kum-
lien.

Hospicet ska drivas i privat regi men 
finansieras av Stockholms läns landsting. 
Det blir åtta vårdplatser, vilket bedöms 
klara behovet i Mälardalen. Det kommer 
att finnas möjlighet för barn även från 
andra landsting att få en plats.

Olika sjukdomar
En del av de barn som kommer till hospi-
cet har någon cancersjukdom. Men de 
flesta barnen som behöver denna vård har 
andra sjukdomar. Ofta kan det vara för ti-
digt födda. Det kan också handla om barn 
som råkat ut för olyckor. 

– Hospicet fyller verkligen ett behov, 
säger Catharina Kumlien. Medicinsk be-
handling som lindrar och palliativ om-
vårdnad, att underlätta vardagen och ge 
existentiellt stöd till hela familjen.

– All slags personal ska finnas. Det 
handlar mycket att ta hand om närståen-
de, att ha tid.

Förutom alla personalgrupper som 
naturligt ingår i teamet runt familjerna, 
som läkare, sjuksköterskor, arbetstera-
peuter, sjukgymnaster, psykologer, kura-
torer, logopeder och dietister så är lek-, 
bild- och musikterapeuter väldigt bety-
delsefulla.

– Vi kommer bums sa clownerna på 
Astrid Lindgrens Barnsjukhus när jag ställ-
de frågan om det ville arbeta på hospicet.

I arbetet med sin utredning besökte 
Catharina Kumlien två hospice för barn i 
England, ett i Oxford och ett i London.

 – Det är hospice som funnits under en 
längre tid och där man samlat stor erfa-
renhet. Jag har fått många idéer och tan-
kar med mig hem. 

Just nu letar man efter ett lämpligt 
hus. Det krävs ordentligt med utrymme 
för anhöriga och för aktiviteter av olika 
slag. Inte bara för de sjuka barnen, syskon 
som är på hospicet kan ha aktiviteter till-
sammans med andra syskon.

– En lösning jag såg i England var ett 
stort rum med skjutdörrar som kunde 
ordnas på olika sätt, ett flexibelt rum 
med möjlighet till avskildhet och öppen-
het, allt efter vad situationen kräver.

Bra mat
Hon berättar också om att det ska finnas 
fina samlingsrum. Och att en duktig kock 
är ett måste.

– Maten ska smaka och dofta gott. 
Aptiten behöver stimuleras och även om 
man inte kan äta så kan man njuta av 
doften.

På de engelska hospicen  såg Catharina 
Kumlien en stor glädje, syskon som hade 
roligt tillsammans.

– Ambitionen är att ta fram så mycket 
friskt som möjligt. Att skapa en välkom-
nande och hemlik miljö. +

Förlust & sorg

Drivkrafter bakom hospice. 
Catharina Kumlien och Olle Björk.  

Engelsk modell. Helen House är ett barnhospi-
ce i Oxford som funnits sedan 1982. Här finns 
åtta vårdplatser och fyra familjelägenheter. Där 
finns bland annat ett  musikrum, ett tonårsrum, 
en liten pool, upplevelserum, barkök och en stor 
ljus matsal. Trädgården sköts av volontärer.

S

Förlust & sorg
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onas Helgesson blev 
egen företagare som en 
nöd lösning, eftersom 
han inte lyckades få ett 
vanligt jobb.

Idag kan han inte tän
ka sig något annat än entreprenörslivet – 
men den stängda arbetsmarknaden är 
fortfarande en av hans största besvikelser.

– Frågan om arbete är den svåraste nö
ten att knäcka, säger Jonas. Vi har klarat 
av diskussionen om allas människovärde 
och behovet av stöd, respekt, bidrag och 
assistans, men arbetsmarknaden är fort
farande stängd.

– Jag kan bli både ledsen och sur när 
jag tänker på det. Än idag, år 2009, fattar 
vi ytliga beslut när det gäller vem vi ska 
anställa.

Vad tycker du att politikerna ska 
göra?

– Om jag fick bestämma skulle politi
kerna inte göra så mycket, utan det här 
borde vanligt folk och arbetsgivare ta tag 
i. Jag arbetar för att vanligt folk ska ändra 
sin attityd.

– Jag tror ärligt talat inte att politikerna 
har några lösningar. Man har testat så 
många olika grejer och det är så många 
aktörer inblandade. Som handikappad 

blir man knuffad som en flipperkula från 
instans till instans och Försäkringskassan, 
Arbetsförmed lingen och andra spelar ut 
varandra, säger Jonas som liknar proces
sen för att hitta jobb vid ett bråk i en sand
låda.

Jonas är inte främmande för en lag
stiftning eller en kvotering som tvingar 
arbetsgivare att ändra attityd vid anställ
ning. 

– En kvotering, som i Tyskland, är 
tänkbart som ett första steg, för att tvinga 
oss att bli öppna, men ingen blir nöjd 
med en nödlösning.

Som goda exempel bland arbetsgivare 
nämner han restaurangkedjan Max och 
Ikea, som har ett samarbete med Samhall.

Anonym grupp
Ett grundläggande problem, menar Jo
nas, är att personer med funktionsned
sättningar är en alltför anonym grupp i 
samhället.

– Fler handikappade måste synas på 
kaffferasten. Eftersom handikappade inte 
syns vare sig i tv, tidningar eller media i 
övrigt blir det dubbelfel om man inte har 
handikappade arbetskamrater. Om vi in
te syns på arbetsplatserna förblir vi ano
nyma. Man kanske aldrig lär känna nå

gon av de 600 000 svenskar som har funk
tionsnedsättningar.

– Fördomar älskar distans, det är det 
bästa fördomar vet och där kan de växa. 
Fördomar avslöjas däremot av närhet. 
Varför har mina vänner inga fördomar 
om handikappade? Det är för att de kän
ner mig, säger Jonas Helgesson.

Den ”sociala tillgängligheten” måste 
bli bättre både i utbildningsvärlden och 
hos arbetsgivarna, framhåller Jonas.

– Många handikappade vill vara lära
re, polis eller busschaufför men får inte 
möjlighet till det. Det är inte lagarna som 
är fel utan jag talar om attityderna och 
den interna stämningen. Man kanske in
te blir nekad direkt, men när man mark
nadsför dessa yrken vänder man sig ald
rig till handikappade.

– Man måste ofta ha universitetsut
bildning för att få det jobb man vill ha, 
men bara 20 procent av handikappade lä
ser vidare på högskolor och universitet 
och det är en väldigt låg siffra.

Pluggade tio terminer
Själv pluggade Jonas ”tills CSN tog slut” 
eller tio terminer och han har förslag på 
hur man kan lyfta den sociala tillgänglig
heten på högskolor och universitet.

För Jonas Helgesson var det en nödlös-
ning att bli egen företagare. Nu stortrivs 
han med att driva sin verksamhet, men han 
är djupt besviken över att arbetsmarknaden 
är stängd för så många.

”Jag älskar 
det jag gör”

Måste synas. Fler handikap-
pade måste synas på kaffe-
rasterna. Om vi inte finns där 
så förblir vi anonyma.

J
Text: Valter Bengtsson
valter.bengtsson@faktapress.se

”Min mamma är min hjälte, hon har varit min hejaklack hela livet!”

På följande sidor:
Tommy fick chansen och tog den | Maud Olofsson välkomnar 
idéer | Din rätt på arbetsförmedlingen | Veronicas starta eget-tips
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Arbete

– Det börjar alltid med ledaren! Det 
finns många möjligheter till föreläs
ningar och kompetensutveckling för le
darna, men allra viktigast är att få en 
känsla för frågorna, inte att bara veta om 
att det är ett problem. Sedan kommer 
det att krävas många goda exempel, sä
ger Jonas.

Vad ska företagarna då göra för att 
öppna sig som arbetsgivare?

– Som företagare tänker man ofta på 
vinsten och utmaningen är att tänka på 
den långsiktiga vinsten. Man ska inte ta 
för givet att handikappade är sämre på 
just det arbetet. Kanske är det tvärtom. 
Den som är handikappad har ofta jobbat 
igenom sin egen identitet mycket bättre 
och hänger inte upp sig på småsaker utan 
ser möjligheterna. Som handikappad blir 
man en ständig problemlösare, hela livet 
är ett problemlösningsprojekt. Det kan 
alla företag dra nytta av.

Nödlösning till en början
Själv stortrivs Jonas med att vara egenfö
retagare.

– Jag har förmånen att ha ett jobb som 
jag trivs med, men att jag började som 
egenföretagare var en nödlösning, efter
som jag inte fick något vanligt jobb.

Jonas har alltid haft en längtan efter 
att få tala och inspirera. Han ville bli lära
re, men de planerna gick om intet.

– Nu älskar jag det jag gör och skulle 
inte vilja byta till en vanlig anställning. 
Alla handikappade kan inte bli föreläsare, 
men jag tycker det är bra att det ändå är 
så många som jobbar som föreläsare.

Själv hämtar Jonas Helgesson inspira
tion hos sin omgivning – till exempel de 
nära vännerna, familjen och hustrun 
Hanna, som han gifte sig med år 2007. 

– I min familj är vi aktivt kristna och 
det har hjälpt mig – tanken att det finns 
något mer, att mitt liv inte bara är en 
slump och att jag är ett måndagsexem
plar. Jag har en enkel tro på en gud som 
tycker att jag är okej som jag är.

Lära nytt
Lika viktigt är att läsa böcker och lära sig 
nya saker:

– Jag älskar att läsa böcker och är en fa
natiker när det gäller kunskap. När någon 
berättar fängslande om sitt liv blir jag jät
tenyfiken och vill veta allt. Jag gillar fasci
nerande människor som brinner för nå
got, oavsett om det är schack eller politik. 

Musiken betyder också mycket. Jonas 
spelar bas och piano och skriver musik. 

– Jag letar instinktivt efter miljöer, 
som musik eller film, där jag får ett av
brott och glömmer bort att jag är handi
kappad!

Jonas Helgessons första bok ”Grabben 
i kuvösen bredvid” får snart en uppfölja
re. Den kommer att handla om de vikti
gaste lärdomar Jonas hittills har dragit av 
sina egna erfarenheter. 

– Målet är att boken ska komma ut fö
re nästa sommar, säger Jonas.

Vad har du för planer i övrigt?
– Nästa år ska jag bestiga Kebnekajse. 

Jag har en fix idé om att stå längst upp på 
toppen och ringa ett samtal till Färd
tjänst: ”Hejsan, kan ni hämta mig? Det är 
lite kallt här”, säger Jonas Helges son och 
skrattar.

Att testa är halva livet, är en av Jonas 
Helgessons valspråk i livet, och det är en 
bidragande orsak till att han i juni 2010 
kommer att påbörja bestigningen.

– Det var någon som sa att ”det där 
fixar inte du” och då fick jag den dumma 
idén. Jag visste direkt att jag inte skulle 
kunna släppa tanken, utan att testa. Så 
snälla, ge mig inga fler dumma idéer, sä
ger Jonas Helgesson, som redan har inlett 
förberedelserna på allvar med hjälp av en 
kompis som är personlig tränare. +

Kvotera. En kvotering, 
som i Tyskland, kan 
vara ett tänkbart första 
steg för att öppna 
arbetsmarknaden.

Magkänsla. Den sociala 
tillgängligheten börjar 
alltid med ledaren. Det 
viktigaste är att få en 
känsla för frågan.

Folkets sak. Politikerna 
har inga lösningar, 
frågan om arbete måste 
vanligt folk och arbetsgi-
varna ta tag i.

”Ingen kan allt, men alla kan något.”
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Tommy tog chansen 

ommy Mäkelä minns när 
han kom till sin första 
anställningsintervju. Den 
var över på tio minuter. 

– Jag har aldrig varit 
så nervös i hela mitt liv.

Han fick jobbet och idag är han dess
utom pappa och populär föreläsare, som 
gärna ställer sig upp och berättar för an
dra ungdomar, föräldrar och andra in
tresserade om hur man kan hantera 
ADHD och Asperger syndrom.

Välkomnar lönebidrag
Men den egna drivkraften att skapa ett 
bra liv kan gott få lite hjälp, tycker Tommy 
Mäkelä som välkomnar möjligheten att få 
lönebidrag, för att underlätta för arbetsgi
vare att våga ta steget att anställa.

Sedan början av 2009 är Tommy an
ställd inom Team Olivias föreläsnings
verksamhet. Eller rättare sagt; han är 
Olivas föreläsningsverksamhet och dess 
hittills enda anställde.

– Många talar om lönebidrag som nå
got dåligt, och vill att det ska försvinna så 
snabbt som möjligt, men för mig har det 
varit en tillgång, säger Tommy.

– Det är väldigt svårt att komma ut på 
arbetsmarknaden och många är rädda 
och osäkra för att anställa. Det betyder 
att många aldrig får chansen att visa sin 
kreativitet, men med lönebidrag ökar 
möjligheterna.

På arbetsmarknaden blir många för
domar tydliga. Ibland har Tommy mötts 

av skepsis inför lönebidraget. Och tidiga
re kunde han bli ifrågasatt för att han ar
betade i sin mammas företag, där han 
också hade hand om föreläsningar paral
lellt med marknadsföring. 

– Jag fick en känsla av att man inte 
trodde att jag skulle klara mig utan min 
mamma, trots att familjeföretagande är så 
vanligt, se bara på Wallenberg och Ikea.

– Jag arbetade ett år på min mammas 
företag och det var som vilken anställ
ning som helst. Jag byggde bland annat 
upp en verksamhet med tre kvinnliga en
treprenörer i ett nätverk.

Det var bland annat på Arbets för
med lingen som Tommy mötte denna 
skepsis och fick veta att det kunde vara 
ett problem att han skulle arbeta i famil
jeföretaget.

– Visst, det kunde ha varit ännu bättre 
med ett annat jobb, men det fanns inget 
då, säger Tommy.

Fullödig plan
Det hela löste sig dock när Tommys mor 
Agneta Lundqvist skrev en fullödig och 
noga strukturerad plan för hur hela årets 
anställning skulle utformas (och senare 
en dokumentation) så blev Arbets för
med lingen imponerad. Det blev ett 
mycket spännande år, som bland annat 
innefattade föreläsningar i USA och byg
gandet av personliga nätverk.

Så dök en förfrågan om jobb upp från 
assistansanordnare Olivia, som erbjöd 
en provanställning.

– Det var bland det största som hänt i 
mitt liv, att få en sådan förfrågan. Att kän
na sig riktigt behövd på arbetsmarknaden 
var så positivt. Jag vet så många andra 
som känner utanförskap och skulle behö
va få samma möjlighet, säger Tommy.

Det var också en extremt nervös upp
levelse att kallas till anställningsintervju.

– Jag hade ingen CV (curriculum vi
tae) och visste inte hur jag skulle fånga 
deras uppmärksamhet. Men jag tog med 
ett reportage från Föräldrakraft –  det 
räckte, berättar Tommy (som hade inter
vjuats i denna tidning hösten 2007).

På anställningsintervjun träffade 
Tommy dels Olivias grundare Karsten 
Inde, dels chefen för föreläsningsverk
samheten Marie Söderman.

– De ville veta vem jag var och vad jag 
ville få ut av ett jobb hos dem. Det var 
över på tio minuter, minns Tommy.

Hitta kontor nästa steg
Trots att han var mer nervös än någonsin 
tidigare blev jobbet Tommys. Nästa steg 
blev att hitta ett kontor för den nystarta
de föreläsningsverksamheten. Det blev 
ett kontorshotell i centrala Borås. Och nu 
är Tommy i full gång med verksamheten 
genom att planera föreläsningar, sköta 
marknadsföring och hålla i reklambyrå
kontakter. Under hösten 2009 genomförs 
föreläsningar på 17 olika platser, med 
Tommy och andra föreläsare, varav flera 
har funktionsnedsättningar.

– Mitt budskap är att inspirera och be
röra människor, säger Tommy om sina 
egna föreläsningar, som han bland annat 
genomfört på det stora postorderföreta
get Ellos i Borås. 

– Det kändes väldigt positivt på Ellos 
och jag tror de blev ganska paffa. Mitt 

Envishet och goda nätverk har gjort det möjligt 
för Tommy Mäkelä att vända sin funktionsned-
sättning till en möjlighet – och skaffa ett bra jobb.

T

Tre har tänkt om – vill 
anställa unga med 
funktionsnedsättning
Uppvaknande – Vi har varit värdelösa 
på att anställa ungdomar och vuxna 
med funktionsnedsättning, säger Kata
rina Berg, personaldirektör på teleope
ratören Tre.

För ett tag sedan fick företaget upp 
ögonen för att det inte tog emot personer 
med funktionsnedsättning. Nu vill man 
bli bättre och efterfrågar samtidigt att fler 
ungdomar med olika bakgrund vänder 
sig till dem och söker arbete.

– I sommar har vi inte lyckats hitta till
räckligt många sommararbetare, vi vill att 

ungdomar söker sig till 
oss, berättar Kata rina 
Berg.

Satsningen är inte 
stor, men man har bör
jat samarbeta med RIA, 
Resurser i arbetslivet.

– RIA har kommit 
och provjobbat på vår kundservice och 
har sedan placerat ut ungdomar hos oss. 
Och vi är jättenöjda. Eftersom vi främst 
letar efter personal inom vår kundservi
ce, behöver vi en personal som avspeglar 
våra kunder, säger Katarina Berg.

– Vi tror också att det skapar en stolt
het hos alla våra medarbetare, att veta att 
man arbetar på ett företag som jobbar 
med integration. När vi upptäckte att vi 

inte hade några anställda med funktions
nedsättning, om det var på grund av att 
de inte sökte eller att vi inte anställde 
dem, var det som en ahaupplevelse att 
starta det nya samarbetet med RIA, säger 
Katarina Berg. +

Läs mer: 
www.integrationiarbetslivet.se

Samhallanställda får 
förverkliga drömmen
Starta eget Tio anställda inom Samhall 
får chansen att förverkliga sina drömmar 
om eget företag.  Den nystartade företa
garakademin inom Samhall ordnar både 

Katarina Berg, 
Tre.
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budskap var att alla är betydelsefulla och 
att det gäller att hitta det unika. Många 
företag vill ju anställa personer med 
funktionsnedsättningar, men vet inte om 
de vågar. De behöver föredömen för att 
våga ta steget.

Du har inget stort kontor, saknar du 
inte arbetskamrater?

– Ibland kan jag absolut göra det, men 
på kontorshotellet finns flera andra med
arbetare som jag kan ha samvaro och fi
karast med. Men jag kan känna mig en
sam ibland och tidigare har jag många 
gånger känt mig väldigt ensam i livet. 
Men det går att ändra på, säger Tommy, 
som är noga med att slå vakt om sina nät

verk, inte minst bland de professionella 
som fortsätter att ge honom stöd.

– En gång var sjätte eller var tredje må
nad träffar jag Arbetsförmedlingen, För
säkringskassan och vuxenhabiliteringen, 
berättar han.

Tre gånger på Ett Bra Liv
Jobbet rullar på. Under mässan Ett Bra 
Liv i Stockholm i september föreläste 
Tommy Mäkelä tre gånger på Föräldra
kraftscenen och fick nog många att ändra 
på gamla invanda tankesätt.

Snart stundar viktiga föreläsningar på 
bland annat några större företag som har 
hört av sig.

– De vill ha mer kunskap om männis
kor och det här är ett steg i rätt riktning, 
säger Tommy Mäkelä.

26 år gammal har han kämpat sig ige
nom en turbulent tonårstid, jobbat i 
mammas företag och hittat något av ett 
drömjobb som föreläsare. Därmed har 
han också blivit det där goda exemplet 
som så många arbetsgivare behöver för 
att inse att funktionsnedsättningar lika 
mycket kan vara en fördel som en nack
del när man söker personal.

Men Tommy är inte nöjd. På frågan 
”Vad gör du om tio år?” svarar han:

– Något mycket stort som alla vet vad 
det är. +

Tommy Mäkelä
Familj: Fru Mona-Lisa och dottern 
Livia, 20 månader.
Bor:  Borås.
Jobbar: I företaget Olivias föreläs-
ningsverksamhet runt om i landet.
Tre saker som du skulle ta med dig till en 
öde ö: Mig själv, dottern och frun.
Vad gör du om 10 år? Något mycket 
stort som alla vet vad det är.
Du som person? Snäll,trevlig,person 
som vill väldigt mycket.
Tips till någon annan som själva har 
samma problematik som du har? Sträck 
på dig som individ och var stolt över 
att du är den du är. Kom ihåg att 
ingenting är omöjligt och någon gång 
blir du det du vill bli.

Arbete

Tommy föreläser på Ett Bra Liv.

Bra med bidrag. 
Många får aldrig 
chansen att visa sin 
kreativitet, men med 
 lönebidrag ökar 
möjligheterna, säger 
Tommy Mäkelä.

företagarutbildning, rådgivning och 
mentorer.

I våras genomförde Samhall en enkät 
som visade att nära 60 procent av de till
frågade medarbetarna någon gång fun
derat på att starta eget.

Det stora intresset för eget företag re
sulterade i att företagarakademin starta
des och nu har en pilotutbildning dragit 
igång i Växjö.

Tio personer med genomtänkta af
färsidéer har sållats fram bland sökanden 
från Samhall i Kronobergs, Hallands, 
Kalmar och Jönköpings län.

– Jag har stora förväntningar på dessa 
tio första deltagare i vår företagarakade
mi. Om de lyckas bra med sina företag 
blir de viktiga förebilder för andra med

arbetare i Samhall som funderar på att 
starta eget, säger Anders Knutsson, regi
onchef i Samhall.

Nyföretagarcentrum hjälper Samhall 
att anordna utbildningen. Förutom ut
bildningen kommer deltagarna att erbju
das en personlig mentor, oftast en företa
gare på hemorten. +

Daglig verksamhet med 
egen radioproduktion
Ny plattform Uppsala kommun tar nya 
grepp inom daglig verksamhet för perso
ner med funktionsnedsättningar.

– Vi vill ta tillvara den skaparlusta och 
det engagemang som finns inom daglig 
verksamhet och skapa en ny plattform för 
produktion av radio, säger Elin Lindberg, 
chef för Fyris dagliga verksamhet.

I oktober drar Fyris dagliga verksamhet 
igång radiosändningar. Programmen ska
pas av och med deltagare i Fyris dagliga 
verksamhet. 

– Daglig verksamhet syns och vågar 
tänka nytt! Snart hörs vi också, säger Elin 
Lindberg. +

Företagarakademin. En enkät 
visar att sex av tio anställda i 
Samahll har funderat över eget 
företag. Nu startar Samhall en ny 
företagarutbildning för personer 
med funktionsnedsättningar.
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är näringsminister Maud 
Olofsson nyligen presen-
terade en rad reformer 
som ska göra det enklare 
och tryggare att starta 
eget företag, saknades 

satsningar inriktade på entreprenörer 
med funktionsnedsättningar, men Maud 
Olofsson välkomnar förslag inom detta 
område.

Många som har funktionsnedsättning-
ar vill starta eget företag men vågar inte, 
för att det finns en rad bromsklossar. 

Utesluter inte nya satsningar
Föräldrakraft frågade näringsministern 
om hon inte kan dra igång en satsning på 
att stimulera denna grupp att starta eget, 
precis som tidigare skett för kvinnor och 
invandrare.

– Jag utesluter inte alls att vi behöver 
göra det. Jag vill gärna ha en dialog om 
vilka hinder som finns och vad man kan 
göra åt dem. Om det finns hinder vi kan 
identifiera och göra något åt så är jag 
självklart beredd att göra det.

Maud Olofsson är inte nöjd med hur 
hennes egna myndigheter hittills har kla-
rat uppgiften att stödja nystartade före-
tag inom denna och andra grupper.

– Våra myndigheter måste förstå att de 
är till för alla medborgare. Om man har 

en funktionsnedsättning eller är kvinna 
ska inte spela någon roll. Där behövs en 
ökad medvetenhet allmänt. 

Sociala företag är något som regeringen 
tidigare presenterat satsningar på, bland 
annat genom ökade resurser till Till växt-
verket, och det menar Maud Olofsson är 
betydelsefullt.

– Vår satsning på sociala företag är 
viktig, eftersom det där finns många per-
soner med funktionsnedsättningar. 

Kan du tänka dig att öka resurserna 
även för dem som har funktionsnedsätt-
ningar och vill starta vanliga företag?

– Vi behöver först identifiera vilka 
hindren är idag. Om det finns speciella 
hinder för den här gruppen är jag natur-
ligtvis beredd titta på det. Jag är mer än 
tacksam om man berättar det för mig så 
att vi får en chans att undersöka det.

Tar gärna till sig kunskap
Du vill gärna göra något inom det här 
området?

– Jag har jobbat med handikappom-
sorgen tidigare och jag har ett väldigt 
starkt engagemang i dessa frågor. Det är 
därför vi har gjort de kraftftulla satsning-
arna på de sociala företagen. Jag tar mer 
än gärna till mig kunskap och idéer om 
hur vi kan stimulera företagandet i den 
här gruppen. 

Om det finns bra förslag så kommer 
det också att finnas resurser för sats-
ningar?

– Det går inte att ta ställning till idag, 
men självklart vill jag att alla ska kunna 
välja anställning eller företagande. 

Arbetslösheten är stor bland perso-
ner med funktionsnedsättningar. Kan 
ökat företagande bidra till att minska 
utanförskapet?

– Ja, våra nya förslag om att öka trygg-
heten och förenkla för företagare är en 
viktig frihetsreform för handikappade, 
precis som för alla andra. Jag har hört 
från en del som startat assistansföretag 
att de sett det som en frihet att ha ett eget 
företag. Vi har flera framgångsrika före-
tagare inom den här gruppen. 

Men just nu har ni ingen speciell sats-
ning på företagare med funktionsned-
sättningar?

– Nej, men tala om för oss vilka hinder 
som finns så vill vi hemskt gärna lyssna. 
Ta gärna kontakt med oss, säger Maud 
Olofsson.

Högkostnadsskydd
En av regeringens nya förslag är att ett 
högkostnadsskydd för sjuklönekostna-
der, för att det ska bli mindre riskfyllt att 
anställa personer som ofta är sjuka.

Det menar Maud Olofssson kan få 
stor betydelse för att underlätta anstäl-
landet av personer med sjukdomar eller 
funktionsnedsättningar.

– Det företag är tveksamma till är att 
anställa personer som är sjuka lite oftare. 
Nu minskar vi riskerna, säger Maud 
Olofsson. +

Maud Olofsson vill
öka företagandet
Satsningarna på entreprenörer med funktionsned-
sättningar lyser med sin frånvaro – än så länge. 
Det vill Maud Olofsson gärna ändra på.

N

Mer mod. Maud Olofsson hoppas 
och tror att ett högkostnadsskydd 
för sjuklönekostnader ska göra 
att företag vågar anställa fler.

– Det är märkligt att vi aldrig pratar om 
möjligheterna att starta eget för personer 
med funktionsnedsättningar. Vi har gjort 
satsning på företagande bland kvinnor 
och invandrare, men om vi menar allvar 
måste vi även prata om funktionshindra-
de som företagare. Det behövs kompe-
tent hjälp för att starta eget och mentors-
program.

Det säger Ingrid Burman, Handikapp-
förbundens ordförande.

Näringsminister Maud Olofsson bör 
se till, i sina regleringsbrev till Nutek eller 

Almi, att medel styrs över så att det finns 
pengar att stimulera nya grupper att star-
ta och driva eget företag, menar Burman.

– När man styr ekonomiskt brukar det 
hända saker.

– Kvinnor har varit underrepresente-
rade som företagare, invandrare har haft 
hög arbetslöshet – personer med funk-
tionsnedsättningar är både underrepre-
senterade och har hög arbetslöshet, beto-
nar Ingrid Burman.

Ingrid Burman: Maud Olofsson bör styra över 
pengar till funktionshindrade som vill starta eget

Våga satsa. Vi har satsat på 
företagande bland kvinnor och 
invandrare, nu måste vi även tala 
om personer med funktionsned-
sättningar, säger Ingrid Burman.

Mer om Ingrid Burman på sid 91 >
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Veronicas sju 
starta eget-tips

m man lyckas eller inte 
har ingenting med en 
funktionsnedsättning att 
göra, det handlar mer 
om att jobba hårt.

– Vem som helst kan 
starta eget, men du måste vara envis som 
en åsna. Det finns inte en lösning utan det 
handlar om personligheter, precis som för 
personer utan funktionsnedsättning. Man 
måste ha den ådran, läggningen, känslan.

– De flesta unga som startar eget idag, 
oavsett funktionsförmåga, ger upp för ti-
digt. Om du ska starta och driva, då mås-
te du ro, du kan inte lämna över årorna 
till någon annan. Du måste jobba, säger 
Veronica Hedenmark.

Frihet under ansvar
En stor fördel med att ha eget företag är 
att man kan lägga upp sina arbetstider 
och skapa en frihet. 

– Jag kan jobba intensivt när jag mår 
bra eller inte jobba alls när jag har väldigt 
ont. Jag behöver inte känna pressen att 
nu måste jag ringa till chefen igen och sä-
ga att ”jag kommer inte”. Det är klart att 
jag har inbokade möten som jag inte bara 
kan strunta i. Men det är ändå en större 
frihet.

– Att ha ett företag är ett brinnande 
engagemang. Att hitta sin passion, sitt 

kall i livet. Jag brinner för att skapa och 
bygga, att få vara med i ett team av män-
niskor och skapa något vi tror på.

Fler unga med funktionsnedsättning-
ar borde starta eget, anser Veronica.

– Det finns för många stereotypa bil-
der av unga med funktionsnedsättningar. 
Om du ska ha en fritidssysselsättning ska 
du ägna dig åt idrott, om du ska arbeta 
ska du jobba med datorer. 

Akut brist
Bristen på entreprenörer med funktions-
nedsättningar blev väldigt tydlig för någ-
ra år sedan, när Veronica Hedenmark 
deltog i ett EU-projekt för att skriva en 
bok om kvinnor med funktionsnedsätt-
ningar. 

– Vi skulle leta upp kvinnor med funk-
tionshinder som har vanliga jobb. Men 
var fanns de? Jag ville träffa polis, läkare 
etcetera. Jädrar vad vi fick slita för att hit-
ta dem. Vi annonserade, men fick inga 
svar, och det fick bli genom kontakters 
kontakters kontakters.

En förklaring till att det finns så få lä-
kare med funktionsnedsättningar är att 
det är svårt att bli accepterad som läkar-
elev. Hur har du tänkt att undersöka pa-
tienten? är frågor man får om man vill bli 
läkare. Därför behövdes en bok med goda 
exempel. +

Är det en bra idé att göra som Veronica Heden-
mark – att starta eget trots svåra funktionsned-
sättningar? Svaret är självklart ”ja”. Här ger hon 
sina bästa råd och tips till dig som vill försöka.

O

Du behöver inte se upp 
med något speciellt 
bara för att du har en 
funktionsnedsättning, 

det har du sett upp med hela livet, 
säger Veronica Hedenmark.

Det är inte så att du blir medveten 
om din funktionsnedsättning bara 
för att du startar företag. Frågor om 
tillgänglighet bär man med sig hela 

livet. Däremot kan det vara tufft 
med bemötande, folk tror kanske 
inte på en på samma sätt. Men det 
är tufft för alla att vara unga. Det är 
därför man inte ska lyssna så 
mycket på andra, vi kan tappa bort 
oss själva och vad vi vill göra.

– Om du vinner tre miljoner på 
Lotto och vill resa till Bahamas, då är 
det inte så många som klappar dig 

på axeln och säger”gud vad kul” 
utan ”vet du vad, svininfluensen är 
som värst på Bahamas just nu”.  
Vi är beredda att slå ned på det 
negativa och har man en funktions-
nedsättning måste man vara extra 
stark. Det är högst mänskligt att bör-
ja tvivla på sig själv. Det är viktigt att 
få stöd, men får man inte det får 
man köra ändå, säger hon.

Saker du (inte) behöver se upp med om du ska starta eget

1

Var beredd på tuffa tag. Veronica Hedenmark                            vet att det kan vara tufft att driva företag.
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Först måste man 
bestämma sig själv. 
Vad vill jag? Vill jag ha 
ett arbete eller vill jag 

hellre leva på bidrag? 
– Om man går i skolan kan det 

till en början vara lite skönt att få 
lite cash på kontot utan att man 
gör något. Det är en ungdoms-
mentalitet, säger Veronica.

Men hur lätt är det, när man är 
17-19 år, att veta vad man vill 
göra med sitt liv? Man måste ha 
en målbild, och känna efter vad 
man vill. 

Om du inte vet vart du ska, 
kan du förvilla dig i vilken 
korsning som helst. 

Tråkiga vuxna
Det finns många tråkiga vuxna 
som slår ned på ungdomars 
drömmar och idéer. Man får 
aldrig ta ifrån en person sin 
dröm. Ingen människa har rätt 
att slå ned en dröm.

– Vuxna måste lyssna på de 
drivkrafter, intressen och styrkor 
som unga människor har. 
Utveckla och coacha personen 
därifrån, säger Veronica som 
själv ”extraknäcker” som coach 
och föreläsare för unga företags-
ledare. 

– Vi ska spruta in självkänsla 
hos unga människor. Det är det 
som behövs.

Generellt borde fler unga 
fundera på att starta eget, menar 
Veronica, som vill att skolan ska 
puffa för sådana tankar. Det 
behövs fler förebilder. Som hon 
själv, eller som David Lega, för att 
ta två riktigt framgångsrika 
exempel. Så framgångsrika att 
det kan kännas lite långt ifrån den 

egna situationen, och därför 
behövs många fler goda exempel.

Men även om förebilder är 
jättebra måste man hitta på 
något eget. Man kan inte ”göra 
copy” på någon annan.

Handböcker i att starta eget 
finns det gott om, men Veronica 
tycker att man ska läsa med 
med kritiska ögon:

– Man ska absolut inte följa en 
instruktionsbok och försöka 
göra som alla andra. Om du ska 
bryta in på en marknad ska du 
göra något som är unikt, inte det 
som redan gjorts många gånger. 
Identifiera vad som är unikt, vad 
vill kunden ha och varför? Det du 
har identifierat måste du göra 
lite bättre, lite vassare, med lite 
bättre service.

Fastnar i planer
– Vi fastnar för länge i handlings-
planer, stryper oss själva i det 
stadiet. Det är trial and error som 
är viktigast. Många talar om 
undersökningar och analyser. I 
slutändan har det inte en 
avgörande betydelse. Du måste 
brinna för det du vill, lyssna inte 
så mycket på andra. Sätt på 
hörselskydden och kör. Vi 
människor sitter på vår kammare 
och skissar scenarion, utan att 
ha en aning. Det är jättebra att 
ha rätt utrustning för en jorden-
runt-segling men det som 
händer i stormen sker bara där, 
du kan inte simulera en sådan 
sitaution.

Bestäm dig!

Ta hjälp av organisatio-
nen Företagarna eller 
andra lokala företagar-
föreningar, föreslår 

Veronica Hedenmark. 
– Det bästa med dessa föreningar 

är att man där möter människor 
som varit i samma situation som en 
själv. Det är bättre att träffa dem än 
att gå till ett näringslivscentrum 

och prata med tjänstemän. 
Tjänstemän är bra på att prata om 
affärsplaner och det är också 
viktigt, men det är inte så företag 
skapas. Självklart ska man tänka 
på sin affärsplan också, men det är 
ju något man går och tänker på 
hela tiden och bollar med sig själv. 
Jättebra att skriva ned, men man 
får inte fastna där och ge upp. 

2

Ta inte för 
mycket risker.

Akta dig för 

att vara 

belånad. Vissa ungdomar 

vill ha flashigaste bilen, 

snyggaste telefonen, 

häftigaste kontoret. Det är 

inte så smart, menar 

Veronica. 
– Man måste jobba sig 

uppåt och framåt. Jag 

började med papper, 

penna och skrivbord. Det 

är så du måste tänka. 

– Du får inga kunder för 

att du har en snygg bil, det 

är det enda du kan vara 

säker på, säger Veronica.

Så hittar du folk som varit i samma situation

3

Ta inte för stora risker

4

Arbete

Var beredd på tuffa tag. Veronica Hedenmark                            vet att det kan vara tufft att driva företag.
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Utgå från dina egna 
intressen, det är 
Veronicas första tips för 
att hitta en affärsidé.

Se dig om i närmiljön; vad det är 
det som fungerar och inte fungerar?

Det behöver inte vara en produkt 
som ska tillverkas, utan lika gärna 
tjänster. Men det handlar förstås 
alltid om att sälja något.

– Om jag skulle starta nytt företag 
idag skulle jag kolla mer i andra 
länder och ta hem något som inte 
finns i Sverige. Jag skulle absolut 
använda mig av Internet, som är en 
fantastisk för försäljningskanal. Jag 
skulle söka upp någon som startat 
en webbshop och be den personen 

berätta. Man kan sälja allt på 
webben, från pärlor till reservdelar 
för gamla bilar, säger hon.

– Förr var vi rädda för att nischa 
oss, nu tror jag det är framtiden att 
hitta just din lilla, lilla tårtbit som är 
jättespeciell. Felet vi gör är att vi 
säger att alla är kunden, men så är 
det inte. Om man ser på mitt företag 
är det inte alla funktionshindrade 
som är kunder, alla funktionshindra
de omfattas inte av LSS, alla 
funkt ionshindrade vill inte ha våra 
tjänster och alla ska inte ha dem. 

Biblioteken är en bra källa för 
både kunskap och inspiration.

– Där finns bra inspirationsböcker, 
som till exempel ”100 affärsidéer”. 

Gå med i Unga uppfinnarföreningen, 
Sverige behöver en massa uppfin
ningar, säger Veronica.

Om man går på gymnasium kan 
man gå med i ”Ung företagssamhet” 
och motsvarande organisation finns 
för studenter på högskola.

Gå med i förening
– Det är bra att gå med i en förening 
som har det specifika området. Om 
jag vill sälja hundsaker ska jag gå 
med i brukshundsklubben. Jag 
måste hitta min kultur och skaffa 
mig mycket kunskap om produkter, 
målgruppen, kunderna. Det jag 
säljer är alltid kunskap, säger 
Veronica.

Jag startade mitt 
assistansföretag under 
tiden som jag studera
de. Det var jättebra att 

göra så. Om det skulle visa sig att 
företaget inte fungerade hade jag 
något att falla tillbaka på, då visste 
jag att jag hade min utbildning, 
säger Veronica.

Men lika viktigt kan vara att 
högskolorna erbjuder bra hjälp för 
nystartade företag. 

Det finns kuvöser, där man kan 
starta upp företag, hyra kontors
plats billigt och skapa bra kontak
ter. Man kan få hjälp av handledare 
och coacher och hitta bra nätverk, 
och du träffar andra företagare. 

– Om du startar hemma i bosta

den blir det lätt så att du äter och 
sover bland alla papper och det är 
inte kul. Jag hade själv ingen 
kontorsplats på kuvös men hade 
glädje av kontakterna på högsko
lan, säger hon. 

Både högskolor och studentkå
rer är ofta aktiva för att skapa 
samverkan mellan näringsliv och 
högskolan, för att få fram fler 
studenter som blir företagare.

Kommer inte in
Problemet kan vara att man inte 
kommer in på högskolan eller 
universitetet, på grund av alltför 
låga betyg eller streck i vissa 
ämnen, beroende på en funktions
nedsättning. 

– Det måste vara en rättighet att 
få betyg. Jag skulle själv få streck i 
slöjd och idrott. Det höll på att slå 
undan benen för min framtid.

Men det finns lösningar. Om man 
har läkarintyg och särskilda skäl 
kan man få utbildningsplats trots 
att betyg saknas. Även för sökande 
till gymnasier finns en ”fri kvot” för 
sökande som har speciella skäl. 
Men reglerna varierar.

Det går förstås alldeles utmärkt 
att starta eget utan högskola. 

– Folkhögskolor är också en bra 
miljö för att starta eget. Folkhög
skolan i Leksand har en bra 
entre prenörslinje med riksintag
ning. Det är en jättebra skola med 
bra tillgänglighet.

Använd studietiden

5

Hur väljer man rätt affärsidé?

6

nga arbetssökande som 
har funktionsnedsättning 
ska få en egen, personlig 
arbetsförmedlare. Det fö
reslår Vänster partiet i sin 
budgetmotion. Partiet 

vill även att lönebidrag och arbetshjälp
medel ska vara direkt knutna till personen 
– inte till företaget eller arbetsplatsen.

– Vi vill inte ha en arbetsmarknad ren
sad från personer med funktionsnedsätt
ningar, säger LiseLotte Olsson och Tor

björn Björklund, som är riksdagsledamö
ter för Vänsterpartiet.

Drabbas hårdast
De befarar att unga personer med funk
tionsnedsättningar kommer drabbas hår
dast av alla i den ekonomiska krisen.

– Arbetslösheten bland ungdomar är 
skyhögt högre än bland andra ålders
grupper. Och är du dessutom funktions
hindrad är dina chanser att få ett jobb än
nu mindre, säger de.

Vänsterpartiet lägger fram ett pro
gram i fem punkter för att bekämpa ar
betslöshet bland unga med funktions
nedsättningar.

1. Utvecklingsår. Under ett utvecklingsår 
ska unga kunna studera på universitet el
ler högskola med aktivitetsstöd. Idag 
finns möjlighet att studera med aktivi
tetsstöd ett halvår som mest. Utbild nin
gen ska kunna kombineras med praktik 
och arbetsträning.

Vänsterpartiet föreslår fem punkter som ska ge unga jobb

Personlig arbetsförmedlare och utvecklingsår

U
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Ta reda på vilka regler 
för bidrag, hjälpmedel, 
asssistans och annat 
stöd som gäller för just 

dig, i din situation. Reglerna 
ändras allt som oftast, så informa-
tionen blir snabbt inaktuell. Här är 
Arbetsförmedlingen och 
Försäkringskassan viktiga instan-
ser, om än inte alltid så lätt att få 
raka svar av.

– Jag hade inget av arbetsmark-
nadsstöd, aktivitetsersättning eller 
a-kassa när jag startade eget. 
Fördelen för mig var att jag 
kopplade företagets start till mina 
studier, så att jag visste att jag kun-

de hålla på med det under en 
fyraårsperiod, säger Veronica 
Hedenmark.

Ibland kan man få ekonomiskt 
stöd under sex månader för att 
komma igång med ett eget företag, 
men det tycker inte Veronica låter 
som en särskilt bra lösning.

Stressande
– Om jag hade haft stöd i sex 
månader skulle jag ha känt mig 
oerhört stressad. Om man påbörjar 
under utbildningen däremot 
behöver man inte få samma press. 
Sex månader är för kort tid för att 
starta upp en ny verksamhet, 
skapa kundunderlag, arbeta med 

marknadsföring, testa idén 
och etablera kontakt-

nät. 

– Om man då, efter ett halvår, 
inte har hittat en finansiering som 
gör företaget bärkraftigt måste 
man kanske lägga ned. 

Arbetsförmedlingen kan ge 
stöd till hjälpmedel och anpass-
ningar för den som har en funk-
tionsnedsättning och får en 
anställning.

– Arbetsförmedlingen har ett 
avtal med Iris, som åker runt på 
arbetsplatser och hjälper anställ-
da igång med hjälpmedel, an-
passningar och andra förutsätt-
ningar för att göra ett bra jobb. 

– Jag vet inte om det gäller även 
om man startar eget. Många saker 
är förknippade till en anställning, 
men även den som startar eget 
kan behöva en lots som kan 
hjälpa igång. Om jag har rätt 
programvara, kanske röststyrd, 
och liknande anpassningar så 
ökar det mina konkurrensmöjlig-
heter avsevärt och det är både 
samhällsekonomiskt och viktigt 
för individen.

Assistans på jobbet
Assistans i form av arbetsbiträde 
på jobbet är en annan stödform 
från Arbetsförmedlingen, men 
även det är det oklart om det är 
möjligt för en egenföretagare att 
få.

– Och det handlar endast om 
5 000 kronor per månad så det blir 
inte så många timmar assistans.

Det finns många luckor i stödet 
till egenföretagare med funktions-
nedsättningar, menar Veronica.

– Ingen verkar ha tänkt på detta, 
alla stöd som finns kretsar kring 
anställning och lönebidrag, det är 
det hela!

Stöd i form av bidrag, hjälpmedel och assistans

7

2. Personlig arbetsförmedlare. Varje 
person med funktionsnedsättning ska få 

en personlig arbetsförmedlare som ska 
finnas till hands tills personen fått fast 
förankring på den reguljära arbetsmark
naden. 

Arbetsgivaren ansöker
3. Personligt lönebidrag. Ett stort hinder 
för unga funktionsnedsatta är att man 
inte vet om man får lönebidrag eller inte, 
anser Vänsterpartiet. Idag är det arbetsgi
varen som ansöker efter att anställningen 
skett. Vänsterpartiet föreslår att lönebi
draget görs ”personligt” och beviljas en 
person istället för en arbetsplats i detta 
program. 

4. Personliga hjälpmedel. Även de hjälp

medel som behövs för ett jobb behöver 
bli mer personliga, menar Vänster partiet. 

Idag kan det ta flera veckor innan er
forderliga handikapphjälpmedel kom
mer till en arbetsplats. 

Vid kortvariga jobb kanske hjälp
medlen inte hinner komma överhuvud
taget. 

Vänsterpartiet vill se till att hjälp
medlen finns på plats från första arbets
dagen, genom att personen ifråga dis
ponerar dem själv i större utsträckning. 

20-24 år
5.Kunskapslyft för 500 miljoner. Partiet 
föreslår också ett ”kunskapslyft” generellt 
för ungdomar i åldern 2024 år.

Arbete

Veronica Hedenmark
Företag: VH Assistans
Ålder: 31 år.
Fritid: Hitta på roliga saker, 
resa, lyssna på musik, skriva.
Drömmer om: Att människor 
visar större ödmjukhet för 
livet. Ett samhälle med mindre 
fördomar. 
Webb: www.veronica.se

Föreslår personlig förmedlare. 
Torbjörn Björklund och LiseLotte 
Olsson.
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Daglig verksamhet enligt LSS

En chans för just dig?

Verksamhet Beskrivning Ort Utförare Webbsida Kontaktuppgift

Attendo 
Nimbus Re-
surscenter

Består av flera olika verksamheter med 50 platser; Smi-
desvägen arbetar i flera gemensamma aktiviteter som 
skapande, musik, teckenkommunikation och gymnas-
tik. Bilvårdsgruppen arbetar med tvätt- och rekonditio-
nering av kunders bilar. Skogsvårdsgruppen arbetar 
med skogsvård, parkskötsel samt hjälper till med 
hästskötsel. Erikshjälpen finns i Genarp där vi arbetar 
med sortering och märkning. Cafégruppen har sin 
arbetsplats i Rådhuset i Staffanstorp där vi förbereder 
och serverar fika i cafeterian. Delfinen finns i Staffans-
torp. På Delfinen har vi såväl inne- som uteaktiviteter. 

Staffan-
storp

Attendo attendo.se Gunilla Schönbeck 
046-258180

Bräcke Diakoni Bräcke Diakoni i Göteborg har Daglig verksamhet för 
personer med förvärvade hjärnskador, neuropsykiatris-
ka funktionshinder, fysiska och psykiska funktionshin-
der. Målet är att deltagarna hittar arbetsuppgifter som 
stämmer överens med intresse och förmågor. 

Göte-
borg

Bräcke 
Diakoni

brackediakoni.se Helene Mellström 
031-502694 eller 
073-2746595 
helene.mellstrom@
brackediakoni.se

Drao Thea Dans, musik och teater. Har satt upp flera kritiker-
rosade föreställningar.

Västerås Drao 
Thea

draothea.net Vicki Skure-Eriks-
son  vicki.skure-
eriksson@telia.com

Bruket Varierade arbetsuppgifter ute och i kök, snickeri, sy- 
och skinnverkstad, uppdrags- och kontorsservice och 
datauppgifter. Det ska så långt som det är möjligt vara 
en vanlig arbetsplats där arbetstagaren har fasta indivi-
duella scheman för sina arbetstider och arbetsuppgifter 
under handledning. Inriktning: Asperger syndrom/HFA.

Täby Enigma 
Omsorg

enigmaomsorg.se Carola Wistrand, 
08-768 20 36, 
c.wistrand@enig-
maomsorg.se

Daglig verksamhet har blivit allt vanliga-
re. Inte minst bland unga vuxna. För de 
som är yngre än 23 år ökade daglig 
verksamhet med hela 163 procent mellan 
1999 och 2006, från 750 personer till 
2000 personer. 

Totalt hade nästan 26 000 personer 
med funktionsnedsättningar år 2006 
daglig verksamhet enligt LSS, lagen om 
stöd och service till vissa funktionshin-
drade.  

Ytterligare 10 000
LSS-kommittén har föreslagit att ytterliga-
re cirka 10 000 personer med psykiska 
funktionsnedsättningar ska få rätt till 
daglig verksamhet, men än så länge har 
varken regering eller riksdag tagit ställning 
och det kan ske tidigast år 2011. 

Syftet med daglig verksamhet är att 
uppfylla det politiska målet om full 
delaktighet i samhällslivet, genom att 

skapa arbete eller annan sysselsättning 
för alla. Genom att medverka i daglig 
verksamhet ska den enskildes möjlighet 
till arbete utvecklas. Det är dock mycket 
ovanligt idag att personer går vidare från 
daglig verksamhet till vanligt lönearbete, 
under 2006 var det en procent.

Kommuner anordnar
Oftast är det kommunerna som anord-
nar den dagliga verksamheten, men 
ibland i samarbete med företag och orga-
nisationer. 

Den dagliga verksamheten förändras 
och det blir allt vanligare att den äger rum 
hos företag och organisationer, samtidigt 
som variationen på arbetsuppgifterna 
ökar. Ofta handlar det om traditionellt 
hantverk och legoarbeten men det blir allt 
vanligare med nya verksamheter som 
hunddagis eller återvinning, ibland 
medieproduktion eller data. 

Det är också vanligt med sysselsättning 
i form av kurser, fysiska aktiviteter och 
upplevelserum med sinnesstimulering.

Någon nationell samordning över 
daglig verksamhet finns inte. Slottsbergs-
gymnasiet i Göteborg driver en webbsida 
med länkar till ett stort antal dagliga 
verksamheter, både hos kommuner och 
hos andra aktörer. Webb sidan finns på 
www.dagnet.se där man klickar på 
”Dagcenter på webben” i vänstermenyn.

Vår översikt nedan bygger på infor-
mation från respektive anordnare. +

Föräldrakraft har gjort en sammanställning av ”Dag-
lig verksamhet” runt om i landet. Det blev en lång 
lista, men ändå bara ett smakprov av de tiotusen-
tals platser med daglig verksamhet som erbjuds.

SVERIGE RuNT. Här ordnas daglig verksamhet

Så får du en plats i listan
Bedriver ditt företag eller organi-
sation också daglig verksamhet 
för unga vuxna med funktions-
nedsättning? Sänd oss en kort 
beskrivning av verksamhetens 
innehåll och inriktning, orten, 
antal platser, kontaktuppgifter 
och ev annan information! 
Mejla informationen till 
info@faktapress.se. Uppgifterna 
kommer att publiceras på 
Föräldrakrafts webbsajt.
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Activera hund-
center

En kombination av hunddagis och daglig verksamhet. 
Arbetsuppgifter som passning, motion och andra sti-
mulerande aktiviteter för hundarna. Arbete med hundar 
inverkar gott på människan. Konceptet med hundcen-
tret är framtaget av Agria Djurförsäkring och vänder sig 
till personer med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning 
som exempelvis Aspergers syndrom/ADHD.

Täby Frö-
sunda 
LSS

frosunda.se Sanne Broman, tel 
08-505 23 495, 
sanne.broman@
frosunda.se

AL-gruppen Riktar sig till personer som i vuxen ålder drabbats av 
en hjärnskada. I de fl esta aktiviteter arbetar vi individu-
ellt, men det fi nns även grupper. Veckoschemat kan 
innehålla aktiviteter som stå- och gåträning, rörlighet-
sträning, bad, nutidsorientering, matlagning, ateljé, 
verkstad, data, musikgrupp och utfl ykter.

Solna Frö-
sunda 
LSS

frosunda.se Annie Johansson, 
tel 08-505 23 431, 
annie.johansson@
frosunda.se

Dalagatan, 
butik och 
produktion 

Vänder sig till personer som mitt i livet råkat ut för en 
olycka, yttre våld eller sjukdom som orsakat en hjärn-
skada. I lokalen fi nns verkstad där deltagarna tillverkar 
produkter i både trä och textil och butik. Försäljning 
sker i butiken som också ligger i lokalen. Utifrån det 
personliga veckoschemat kan deltagarna jobba i butik, 
med data, tillverkning, friskvård eller kompetensutveck-
ling.

Stock-
holm

Frö-
sunda 
LSS

frosunda.se Lotta Forste, tel 
08-505 23 484.
lotta.forste@
frosunda.se

Frösunda City Individuellt anpassat schema utifrån behov och intres-
sen med aktiviteter som ska stimulera den fysiska, 
kognitiva och sociala förmågan. Det personliga vecko-
schemat kan innehålla bassängbad, promenader, 
köksträning, målning, data, musik, bowling, utfl ykter, 
frågesport, spel, gruppgymnastik, taktil stimulering, 
arbetsterapi, sjukgymnastik. Teamet består av rehab-
assistenter, sjukgymnaster och arbetsterapeut.

Stock-
holm

Frö-
sunda 
LSS

frosunda.se Lotta Forste, tel 
08-505 23 484.
lotta.forste@
frosunda.se

Frösunda 
Konst

Riktar sig till vuxna personer med autism och autismlik-
nande tillstånd samt utvecklingsstörning. Konst är att 
kommunicera, och vi vill ge konstnärer med funktions-
nedsättning möjlighet att uttrycka sig i bild, form och 
färg. Det personliga veckoschemat kan bland annat 
innehålla målning/teckning, med en årlig vernissage, 
textil, snickeri, musik, enskilt eller i grupp, “Kul kultur-
grupp”, social samvaro, inköp.

Täby 
(Arninge)

Frö-
sunda 
LSS

frosunda.se Eva Sahlberg, tel 
08-505 234 85,
eva.sahlberg@
frosunda.se

Greenteam Greenteam är en arbetsinriktad daglig verksamhet inom 
golfbane skötsel. Greenteam fi nns på Skeppstuna Golf-
klubb i Märsta, där deltagarna får praktisk och teoretisk 
utbildning inom golfbaneskötsel. Verksamheten vänder 
sig till personer med neuropsykiatrisk funktionsnedsätt-
ning som exempelvis Aspergers syndrom/ADHD.

Märsta Frö-
sunda 
LSS

frosunda.se Björn Jakobsson, 
tel 08-505 23 429,
bjorn.jakobsson@
frosunda.se

Mallslingan Riktar sig till vuxna personer med autism och autism-
liknande tillstånd samt utvecklingsstörning. Målet är 
att verka för en stimulerande, tydlig och trygg arbets-
plats genom att ta tillvara på individens resurser och 
kompetens, samt ge anpassade verktyg som främjar 
utveckling och självständighet. Vi arbetar med bildkom-
munikationssystemet PECS. De områden vi arbetar 
med är snickeri, paketering samt naturupplevelser. 

Täby 
(Arninge)

Frö-
sunda 
LSS

frosunda.se Eva Sahlberg, tel 
08-505 234 85, 
eva.sahlberg@
frosunda.se

Paletten Riktar sig till vuxna personer med autism och autism-
liknande tillstånd samt utvecklingsstörning. Vecko-
schemat kan innehålla målning, musik, promenader, 
utfl ykter, bad, data, köksgrupp och social samvaro. 

Täby 
(Arninge)

Frö-
sunda 
LSS

frosunda.se Eva Sahlberg, tel 
08-505 234 85, 
eva.sahlberg@
frosunda.se

Polygon Riktar sig till vuxna personer med autism och autism-
liknande tillstånd samt utvecklingsstörning. Strävar 
efter att vara så lik en riktig arbetsplats som möjligt. På 
uppdrag av olika företag i närområdet får deltagarna 
arbetsuppgifter, som paketering, kuvertering och 
monteringsarbeten. Polygon kan även vara en bas för 
de deltagare som vill pröva på att arbeta på en riktig 
arbetsplats, med ett nära stöd av personal. 

Täby 
(Arninge)

Frö-
sunda 
LSS

frosunda.se Eva Sahlberg, tel 
08-505 234 85, 
eva.sahlberg@
frosunda.se

”Här får deltagarna en praktisk och teoretisk utbildning inom golfbaneskötsel.”

Fortsättning från föregående uppslag

>

Greenteam
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Slussen 
Asperger-
verksamhet

På den dagliga verksamheten Slussen på Södermalm 
fi nns olika inriktningar och aktiviteter, bland annat 
praktik, studieträning eller skapande aktiviteter inom 
konst eller Photoshop att välja bland. I lokalerna fi nns 
atelje och galleri. Målgrupp är personer med Aspergers 
syndrom. 

Stock-
holm

Frö-
sunda 
LSS

frosunda.se Catrin Zubicky 
Villafranca, 
tel 08-505 234 57
catrin.zubicky@
frosunda.se

Hedemora I vår dagliga verksamhet sysslar vi med mångfald, det 
är smycketillverkning, målning, konst och trädgårds-
skötsel med allt från frö till färdigt resultat som paj eller 
en soppa. Vi har ett litet snickeri så vi kan tillverka 
fågelholkar och hundkojor. Vi sköter blommor och 
lövkrattning på gården och njuter av upplevelsen med 
årstidsväxlingarna.  

Hede-
mora

Hede-
mora 
Assis-
tans-
service

hass.nu Maria ”Mia” 
Almqvist, tel 073 
077 58 67

JAG-Center Brukarkooperativet JAG:s dagliga verksamheter har 
som syfte att arbeta för föreningens målsättning och 
därför är det endast medlemmar i Brukarkooperativet 
JAG som kan delta. Den röda tråden är att medlem-
marna ska vara delaktiga i sin omvärld, men också att 
försöka förändra denna omvärld och öka tillgänglighet-
en. Ofta arbetar deltagarna i den dagliga verksamheten 
också genom kulturella projekt, med uttrycksformer 
som musik, foton och drama.

Stock-
holm, 
Mora

JAG-
center      

Ann Nilsson, 
tel 08-789 30 00
JAG-center Mora, 
0250-381 43

ARC 
Bondegatan

Arbetsinriktad verksamhet för personer med neuro-
psykiatriska funktionshinder, främst Asperger syndrom 
eller ADHD. Namnet Misa står för Metodutveckling, In-
dividuellt stöd, Samhällsinriktning och Arbetsinriktning. 
Misa startade sin verksamhet 1994 och består idag av 
fl era enheter specialiserade på olika funktionshinder. Vi 
är verksamma i hela Stockholms län samt i Malmö och 
Lund med kranskommuner. Misa erbjuder även kom-
petenshöjande utbildningsinsatser för personal som 
möter personer med olika form av arbetshinder.

Stock-
holm

Misa AB misa.se Lars Walldén, 
tel 08-714 33 30
lars.wallden@misa.
se

ARC Kungs-
gatan

Arbetsinriktad verksamhet för personer med neuro-
psykiatriska funktionshinder, främst Asperger syndrom 
och/eller ADHD.

Stock-
holm

Misa AB misa.se Johanna Agri, 
tel 08-617 90 80
johanna.agri@misa.
se

ARC Malmö Arbetsinriktad verksamhet för personer med funktions-
hinder som omfattas av LSS och SoL.

Malmö Misa AB misa.se Britt-Marie Up-
pgren, tel 040-43 
16 29
britt-marie.up-
pgren@misa.se 

Autismenheten 
Blackeberg

Arbetsinriktad verksamhet för personer inom autism-
spektra

Stock-
holm

Misa AB misa.se Lotta Bodén, tel 
08- 37 48 20
lotta.boden@misa.
se 

Autismenheten 
Globen 

Arbetsinriktad verksamhet för personer inom autism-
spektra

Stock-
holm

Misa AB misa.se Maria Avramidou-
Zamanian, tel 08- 
448 01 00
maria.zamanian@
misa.se

Misa Birger 
Jarlsenheten

Arbetsinriktad verksamhet för personer som har 
psykisk och/eller social ohälsa. Vi arbetar även med 
hörselskadade och döva personer.

Stock-
holm

Misa AB misa.se Lena Romert, 
tel 08-653 00 86
lena.romert@misa.
se

Misa Kista Arbetsinriktad verksamhet för personer med inlärnings-
svårigheter och/ eller utvecklingsstörning. Vi arbetar 
med att förenkla steget till arbetslivet för människor 
med olika svårigheter. 

Stock-
holm

Misa AB misa.se Rosalie Gnipe, 
tel 08-621 08 40
rosalie.gnipe@
misa.se 

Misa Liljeholm-
senheten

Arbetsinriktad verksamhet för personer som förvärvat 
hjärnskada i vuxen ålder.

Stock-
holm

Misa AB misa.se Carina Hultman, 
tel 08- 669 01 60 
carina.hultman@
misa.se

Arbete

Listan fortsätter på nästa uppslag >

”Vi arbetar med att förenkla steget till arbetslivet för människor med svårigheter.”
Misa Kista
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Misa Odenplan Arbetsinriktad verksamhet för personer med inlärn-
ingssvårigheter och/ eller utvecklingsstörning. Vi arbe-
tar med att förenkla steget till arbetslivet för människor 
med olika svårigheter. 

Stock-
holm

Misa AB misa.se Mårten Bjurströmer, 
tel 08- 739 04 70
marten.bjurstro-
emer@misa.se

Misa Vällingby Arbetsinriktad verksamhet för personer med inlärnings-
svårigheter och/ eller utvecklingsstörning. Vi arbetar 
med att förenkla steget till arbetslivet för människor 
med olika svårigheter. 

Stock-
holm

Misa AB misa.se Rosalie Gnipe, tel 
08-621 08 40
rosalie.gnipe@
misa.se 

Teckentul-
lens dagliga 
verksamhet

Teckentullens dagliga verksamhet ligger i Norra Ham-
marbyhamnen, Vintertullstorget 34. I lokalen fi nns 4 
arbetsrum där 2-3 arbetstagare har egna arbetsbord. 
Vi har ett gemensamt aktivitetsrum, mediarum, sam-
lingsrum med spelhörna. Verksamheten riktar sig till 
döva personer med utvecklingsstörning. Vi strävar efter 
att personalgruppen består av hälften döva och hälften 
hörande. På Teckentullen fi nns följande aktivitetsblock: 
Media. Bak. Trädgård. Friskvård. Spelhåla. Kul och 
kultur på fredagar. Praktikplatser.

Stock-
holm

Stock-
holms 
stad

teckentullensdv.se www.teckentul-
lensdv.se

Tobiasgården Eftersom Tobiasgårdens verksamhet är beläget på en 
biodynamisk bondgård består verksamheten till stor 
del av djurskötsel, trädgårdsskötsel, skogsvård och 
odling. Andra verksamheter är arbete i kök, i tvättstuga 
och vaktmästeri. Varje arbetsdag har även konstnärliga 
inslag. Årstidsfester och vissa möjligheter till terapeu-
tiska inslag ingår även i verksamheten. 

Kungälv Tobias-
gården

tobiasgarden.se www.tobiasgarden.
se

Strandlidens 
Dagliga Verk-
samhet

Dagliga sysselsättning för manliga brukare. Samtliga 
har autism med kognitiva funktionsnedsättningar. Vi 
har som mål att erbjuda brukarna motiverande och 
meningsfyllda sysselsättningar, det sker bland annat 
genom att förbereda och medverka i caféverksamhet.

Häs-
selby 
strand

Törn-
gårdens 
autism-
center

torngarden.se Tel 08-38 66 81
eva-lena@torngar-
den.se

Törngårdens 
Dagliga 
Verksamhet

Vänder sig till vuxna med funktionshinder inom autism-
spektrum. Här fi nns en stor tomt med möjligheter till 
trädgårdsarbete och uteaktiviteter. Under senare år har 
vi strävat efter att lägga tonvikt på våra egentillverkade 
produkter. Samtliga brukare deltar i tillverkningen efter 
sina individuella förutsättningar. Många av våra produk-
ter fi nns till försäljning i Butiken. Ett par gånger om året 
anordnar vi marknader.

Häs-
selby

Törn-
gårdens 
autism-
center

torngarden.se Tel 08-89 24 88.
dv@torngarden.se 

Cameleonten Ny verksamhet som vänder sig till unga vuxna med 
lindrig utvecklingsstörning, autism och/eller Aspergers 
syndrom. Arbetsuppgifter och miljö anpassas efter 
individen. Syftet är att hitta meningsfulla arbetsupp-
gifter ute på olika arbetsplatser, att bidra till en ökad 
självständighet och att på sikt om möjligt kunna övergå 
till någon form av anställning. Friskvård är en viktig 
ingrediens på Cameleonten som har må bra-aktiviteter 
inom kost, motion, arbete och vila.

Sollen-
tuna

Utveck-
lingspe-
dagogik 
Sverige 
AB

utvecklingspeda-
gogik.se

Tel 08-517 07 170, 
cameleonten@
up.se

Fyris dagliga 
verksamhet

Fyris dagliga verksamhet sysselsätter idag ca 140 
deltagare. Av dessa är ca 110 deltagare på externa 
företag där de utför arbetsuppgifter valda efter företa-
gets önskemål och deltagarens kompetenser. Samtliga 
enheter inom daglig verksamhet i Uppsala kommun 
sysselsätter ca 650 deltagare i åldrarna 18-65 år. 
Verksamheten ska erbjuda den enskilde stimulans, ut-
veckling och gemenskap. Verksamheten ska utformas 
med hänsyn till den enskildes förmågor, behov och 
funktionsnedsättning.

Uppsala Uppsala 
kom-
mun

dagligverksam-
het.uppsala.se

Elin Lindberg, tel 
018-727 16 55
SMS: 076-101 
99 59

Ågrenska 
Daglig 
verksamhet

Ågrenska bedriver verksamheter utifrån ett helhets-
perspektiv för barn och ungdomar med sällsynta 
diagnoser, deras familjer och professionella som möter 
barn och familjer. Målgrupp för vår dagliga verksam-
het är vuxna med intellektuella och/eller neuropsykia-
triska funktionsnedsättningar, även i kombination med 
lindriga rörelsehinder. Uppgifterna ingår i Ågrenskas 
serviceavdelning, exempelvis kök, lokalvård, tryckeri, 
fastighetsskötsel och trädgårdsarbete. Alla uppgifter är 
reella, meningsfulla. Alla ska känna att de bidrar till att 
Ågrenska fungerar.

Göte-
borg

Ågren-
ska

www.agrenska.
se

Tomas Bech
Mobil 0705-
911051
Tel 031-750 9105
tomas.bech@
agrenska.se

Fortsättning från föregående uppslag

>
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Krönika

om rullstolsanvändare 
tvingas man ofta 
hantera och bemöta  
fördomar. Då och då 
dyker det upp någon 
som inte ser mig som 

människa, kvinna, mamma – utan kort 
och gott som en invalid. En stackare, 
nån som det är synd om.

Häromdagen berättade min vän Elin 
för mig att en bekant till henne har 
kommenterat vår vänskap. Elin har full 
fysisk funktion och hon har nog knappt 
reflekterat över min funktionsnedsätt-
ning. För henne är jag Ninnie, liksom. 
Kort och gott, med positiva och negativa 
egenskaper.

Hennes bekant hade frågat vad vi bru-
kar göra när vi ses. ”Tar du med henne ut 
då, eller?”

Skrattade så vi kiknade
När Elin berättade detta skrattade vi så vi 
kiknade och började genast spåna vidare 
på kommentarer som; ”Ja vi lägger 
fyrabitars knopp-pussel”. Och att det är 
tur att hon tar med mig ut ibland, för även 
såna som jag behöver ju få komma ut.

Sanningen är ju att vi gör sånt som 
andra gör… Vi fikar, snackar skit, tar en 
promenad, dricker vin eller festar hårt.

En annan dag, på en festival, kom en 
kvinna fram och satte sig hos mig och 
mina vänner. Hon pratade lite med mig 
och efter en stund kommenterade hon 
att jag kändes kall på armarna.

”Öhm, jaha, ja men jag gillar att vara 
lite sval…” (Vilket inte alls är sant men 
jag var kanske något rödvinsvarm, så att 
säga.)

Kvinnan vänder sig då till mina 
kompisar, och säger med mycket irrite-
rad röst att de ju måste klä på mig nåt, 
jag är ju kall!

Övriga i sällskapet skrattade gott och 
fortsatte prata om sitt, och kvinnan 
lämnade oss.

Instinktivt tänkte jag att hon natur-
ligtvis trodde att jag inte kunde ta hand 
om mig själv för att jag sitter i rullstol.  
I efterhand har jag funderat ett varv till 
och kanske är det mina egna fördomar 
som spökar? Vad är det som säger att 
kvinnan ens brydde sig om min funk-
tionsnedsättning? Hon kanske bara 
tyckte att jag var full och dum som satt 
där i linne en kall sommarkväll?

Samma sak som mamma
Samma sak i min roll som mamma. Jag 
förknippar många av mina känslor med 
det faktum att jag saknar muskelstyrka.

Den stora biten, folks attityder, har 
varit en kamp. Jag hade aldrig kunnat 
föreställa mig hur sårbar man är som 
förälder, och hur överanalytisk man är. 
Och var kommer alla hjärnspöken ifrån?

I takt med att månaderna har gått har 
jag blivit tryggare i min mammaroll och 
bättre på att ta plats. Min värld rasar inte 
samman om någon tror att assistenten är 
Liams mamma, då skrattar jag bara och 
säger; ”Nähä du, han är minsann min!”. 
Jag tror inte längre att alla tycker synd 
om Liam som har fått en mamma i 
rullstol eller att alla betvivlar min 
omsorgsförmåga.

Osäker och rädd
Men det fanns en tid, en lång tid, då 
jag var otroligt osäker och rädd. 
Vänd punk ten kom då jag beklagade mig 
inför min vän Pernilla (som inte har 
någon funktionsnedsättning) och hon 
sa; ”Men Ninnie, sådär känner ju alla 
mammor. Det har ju inget med din 
rullstol att göra, osäkerheten finns hos 
oss alla!”

Fördomar, eller förutfattade mening-
ar, är ett outtömligt ämne. Jag försöker 
jobba med mina och hoppas att andra 
gör detsamma!

Ninnie Wallenborg

FördomsFri? 
räck upp en hand!

Folks attityder har varit en kamp. Var 
kommer alla hjärnspöken ifrån? undrar 
Ninni Wallenborg.

S
”Kanske är det mina 
egna fördomar som 
spökar? Vad är det 
som säger att kvinnan 
ens brydde sig om min 
funktionsnedsättning?” 

Funktionshinder.se Ninnie Wallenborg 
driver sajten www.funktionshinder.se

Ninnie Wallenborg och sonen Liam.
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drottshallen i Gubb ängen 
i Stock holm ekar nästan 
tom när Maria Wåglund, 
25, tidigare Juliusson, och 
Magnus Rendahl, 18, tar 
emot Föräldrakraft en 

måndagskväll i september. Den stora 
drabbningen för året, EM i Tyskland, är 
just över och Maria, Magnus och de an-
dra spelarna har återhämtning på pro-
grammet. 

– Det är lugnt den här veckan och kan-
ske nästa, sedan drar vi igång igen, säger 
Maria Wåglund. 

Då börjar hårdkörningen, uppemot 
nio träningar i veckan med en blandning 

av bollspel, konditionsträning och styr-
keträning.

Nästa mål är utpekat sedan länge: VM 
2010 i Sheffield i England.

Hoppas på medalj
Maria hoppas där ta den medalj som hon 
så många gånger känt sig snuvad på. 

Men först ska hon se till att den upp-
skjutna bröllopsresan blir av. Maria hette 
nyligen Juliusson, giftermålet hölls strax 
innan EM-resan, vilket ledde till att som-
ligt fick skjutas på framtiden.

– Vad gör man inte för idrotten, säger 
hon och skrattar.  

Dagen efter intervjun ska hon åka 
med maken till Hawaii. 

Maria Wåglund kan behöva lite semes-
ter. Den hårda träning som goalballspelar-

na i landslaget underkastar sig är långt 
ifrån det enda som upptar Marias liv. 
Nyligen blev hon klar med sin utbildning 
till sjukgymnast och därtill är hon ideellt 
engagerad i Riksföreningen Aktiva Syn-
skadade. 

– Jag har styrelseuppdrag och fungerar 
som ledare och anordnar olika aktivite-
ter. Det är inte många helger jag är hem-
ma och bara tar det lugnt, säger Maria, 
som började med goalball i Öster sund.

– Jag var med på ett rekryteringsläger 
2000, två år senare kom jag med i lands-
laget, minns hon.

Men den gången nådde inte goalbal-
landslaget ända fram till Paralympics.

Efter att ha blivit utslaget i kvalet syss-
lade Maria med annat ett tag. Hon var 
barnflicka i Schweiz och efter det flyttade 
hon till Stockholm där hon omgående 
blev tillfrågad om hon ville återuppta 
goal ballen. Och det ville hon.

Direkt in i hetluften
Snart var hon mitt inne i hetluften, med 
förberedelser och tuffa laguttagningar 
inför Paralympics i Peking. 

Goalball tar sikte mot VM
Mästerlig bollkänsla, god speluppfattning och  
koncentrationsförmåga är förutsättningar för att 
lyckas i goalball. Föräldrakraft träffar två av hjältarna 
från EM – Maria Wåglund och Magnus Rendahl.

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

I

Medalj. Magnus Rendahl fick brons i sin landslagsdebut. Försvarsmur. Tjejerna är beredda på skott.
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Idrott

– Två år före Peking började elitträ
ningen. Vi spelade mycket goalball, löp
tränade både distans och intervaller och 
styrketränade. Det sista året inför Para
lympics tränade vi åtta tio pass i veckan, 
säger hon.

Det var en tuff kamp för att ta en plats 
i landslaget. Nio damspelare kämpade 
om sex platser. 

– Det är både positivt och negativt. 
Det var jättejobbigt för alla att tre av oss 
tvingades stanna hemma, men det måste 
finnas konkurrens, säger hon.

Starka minnen
Maria knep en av biljetterna till Peking. 
Turneringen i Paralympics gav henne sitt 
hittills starkaste idrottsminne, men också 
erfarenheten av ett bittert nederlag.

– Det var fantastiskt att vara med på 
den stora invigningen, och att spela inför 
5 000 åskådare, säger hon. 

Och den medalj som de svenska goal
balldamerna så länge hoppats på fanns 
inom räckhåll, länge. Men i en dramatisk 
match om bronspengen fick de till slut ge 
sig, efter förlängning och straffar. 

– Då kan det bli så att motivationen  
minskar, jag kände mig liksom tom, men 
sedan brukar kraften och lusten att spela 
komma tillbaka. Nu har jag bestämt mig 
att satsa mot VM nästa år, säger hon. 

Medalj-Magnus
Magnus var yngst i det lag som nyligen 
spelade EM. Magnus började med goal
ball tack vare sin bror Mikael, också han 
en mycket duktig goalballspelare som va
rit med i landslaget. 

Till skillnad från Maria vet inte 
Magnus hur det känns att hamna på 
snöpliga fjärde och femteplatser. I EM 
gjorde han sin landslagsdebut och när 
bronset bärgades var han en av för
grundsfigurerna, enligt ledaren Torsten 
”Totte” Karlsson.

Magnus hoppas att bronsmedaljen ska 
få sällskap i prishyllan av en medalj av äd
lare valör, men att satsa mot VM nästa år 
har inte varit en självklarhet för honom. 

– Jag har funderat på om jag ska satsa 
mot VM, men det blir nog så, säger han.

När jag ber om en förklaring till varför 
han oftast spelar back, i goalball är det i 

regel backarna som gör mål, himlar han 
med blicken. Maria tar tag i situationen:

– Kom igen nu, det är därför att du är 
så bra på att skjuta! 

Magnus har nära till ett vänligt och 
befriande leende, men han talar inte gär
na om sig själv. Det låter han resultaten 
göra. När han demonstrerar några kast 
förstår jag vad Maria menar. Kraften i 
Magnus skott gör att bollen, som ser ut 
som en blå basketboll med pinglor i, 
dunsar kraftfullt mot målburen. Smällen 
är så kraftig att den för oss in på en annan 
sida av idrotten – skaderisken.

Är det många skador inom goalball?
– Nej, inte mycket, men visst händer 

det att fingrar stukas och så, säger Maria.

God hörsel en förutsättning
Goalball ger personer med synnedsätt
ning en chans att utöva en bollsport och 
ett lagspel. God hörsel är en förutsätt
ning, och för att bli en bra goalballspelare 
krävs att du är vän med bollen, har känsla 
för spelet och förmåga att lokalisera bol
len och dina lagkamrater genom att sam
tala med varandra. >

Försvarsmur. Tjejerna är beredda på skott.
Skott väntar. Maria Wåglund laddar. Guldvittring. De svenska herrarna tar sikte mot VM 2010.
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Sporten benämns ofta vara en kon-
centrationssport. Maria och Magnus hål-
ler med. 

– Man måste ha fullt fokus hela tiden. 
Man måste ha känsla för orienteringen, 
var alla är, och vart bollen är på väg. Att 
ta bort ett sinne är en utmaning i sig, spe-
ciellt för dem som har lite synrester kvar, 
säger Maria.

Hon vet vad hon talar om. I somras 
jobbade hon som goalballinstruktör för 
barn och ungdomar mellan elva och 
femton år på Stadium Sports Camp. 

– De ville ta av bindeln hela tiden. Det 
spelade ingen roll hur många gånger de 
fick höra att de inte fick röra bindeln, de 
försökte ta av den ändå, säger hon och 
skrattar. +

Namn: Maria Wåglund, 
tidigare Juliusson
Född: 1984
Klubb: IF Aktiva 
Synskadade
Främsta merit: 4:a i 
Paralympics i Peking 2008

Namn: Magnus RendahlFödd: 1990
Klubb: Hammarby IF
Främsta merit: 3:a i EM 2009

Placeringarna i Paralympics i Peking gav 
både herrarna och damerna biljett till 
VM-turneringen i England nästa år.

– Siktet är inställt på VM och redan i 
höst har vi ett par träningsläger, säger en 
av ledarna, Torsten ”Totte” Karlsson.

Goalballspelarna tränar allsidigt, och 
snart är det dags för hårdkörning igen.

– Killarna och tjejerna har ett par vec kor 
återhämtning, men sedan återgår vi till tuff 
fysikträning, säger Torsten Karlsson.

Fysikräningen leds numera av Niclas 
Grön, som även tränar skidlandslaget.

– Han har en kontinuerlig uppföljning 
av alla spelare. Vi mejlar och talas vid per 

telefon och träffas några gånger per år. 
Han har en personlig vinkling på alla trä-
ningsupplägg.

Individanpassat
Träningen är individanpassad, men 
grundformeln är densamma för alla. Det 
handlar om att träna styrka i gym med 
vikter, men också att träna med den egna 
kroppen, som armhävningar och situps.

– Man tränar även mycket explosivitet, 
bland annat genom hoppövningar, säger 
Torsten Karlsson.

I dagarna har goalballförbundet fått 
klart med en ny sponsor, Relacom, som 

ska stötta goalballförbundet fram mot 
VM nästa år. 

– Det här är mycket glädjande och be-
tyder mycket för oss.

Hur mycket Relacom stöttar goalball-
förbundet med har Föräldrakraft ännu 
ingen uppgift om, annat än att det rör sig 
om ”sexsiffriga belopp”.

Specifikt och avgränsat
– Mycket pengar blev det. De ville spons-
ra något specifikt och avgränsat. VM näs-
ta år är en sådan avgränsning, säger Britt-
Marie Rydh Berner på Stock holms han-
dikappidrottsförbund. +

n Goalboll är ett lagspel 
som från början utveck-
lats för blinda deltagare 
och är helt beroende av 
spelarnas förmåga att 
orientera sig med hjälp 
av hörseln.
n För att säkerställa att 
deltagarna inte kan 
använda eventuella 
synrester används 
ögonbindel. 
n Sporten introducera-
des för världen 1976 vid 
Paralympics i Toronto, 
Kanada och har spelats 
vid varje Paralympics 
sedan dess. 

n Goalball spelas idag 
på tävlingsnivå i drygt 
100 länder. 
n Till Sverige kom 
sporten på hösten 1980. 
n Ett lag består av upp 
till sex spelare, varav 
maximalt tre får vistas 
samtidigt på planen. 
n Spelplanen har samma 
mått som en volleyboll-
plan, 18 x 9 meter och 
precis som i volleyboll 
befinner sig respektive 
lag hela tiden på sin 
egen planhalva. 
n Spelarna orienterar sig 
med hjälp av linjerna, 

som är tre mm höga.
n Närmast målet ligger 
försvarszonen. Här 
uppehåller sig spelarna 
största delen av tiden. I 
försvarszonen finns ett 
antal orienteringslinjer.
Spelet går ut på att med 
handen skjuta, eller 
snarare kasta, bollen 
längs golvet och in i 
motståndarnas målbur.
n Bollen, som är 25 cm i 
diameter och väger 1,25 
kilo, är tillverkad av 
gummi och innehåller 
bjällror.
Källa: SHIF

Fortsättning från föregående uppslag

>
Så spelas goalball

Ny sponsor möjliggör ytterligare satsning

Vill du prova på? 
Rekryteringsprojektet för goalball drivs av Svenska handikappidrottsförbun-
det och koordineras av 
Mikael Åkerberg.
Telefon: 08-699 62 69
Stockholms handikapp-
idrottsförbund når du på 08-699 60 00

Kom igen nu. Magnus Rendahl, till vänster, talar med två landslagskamrater.
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Isdans/sitskate 
n Några eldsjälar bildade nyligen Före
ningen Aktivt Liv, en supportförening för 
människor som brinner för visionen att 
göra skridskoåkningen tillgänglig för alla. 

Föreningens mål är att bygga upp de
påer med iskälkar runt om i landet för att 
kunna användas av skolor, föreningar och 
habiliteringar med flera. Föreningen sam
arbetar med sponsorer vilket innebär att 
man utan kostnad har möjlighet att erhål
la sitskate till ”de som delar föreningens 
vision”.

– Vi vet att skridskoåkning inte är till
gänglig för alla. Ett exempel på det är när 
skolan ordnar isdagar, då blir oftast ung
domar med funktionshinder hänvisade 
till andra aktiviteter medan kompisarna 
har kul på isen, skriver föreningen på 
dess hemsida. 

Sitskate finns nu i 15 orter. 
– Det handlar nu om att ta tag i utbild

ning av ledare och tränare. Vi har upplevt 
ett stort tryck på det här. 200300 perso
ner har testat under året, minst. Nu job
bar vi med att integrera verksamheten 
med skridskoskolor. Vi har koreografer 

som tittar på själva upplägget och vi dis
kuterar att införa trappsteg i utbildning
ar, säger Tom Jönsson.

– Dans på is är en gren, men det har 
visat sig att det finns intresse för speed
skate också. Vi har kontakt med bandy
klubbar och vi har inte låst oss på något 
sätt. Där det finns möjligheter att utveck
la vår verksamhet, där kommer vi att fin
nas. Det är viktigt för oss att komma ut 
på bred front så att många får chans att 
testa, och det gäller för oss att nå även lä
rare ute på skolor, säger Tom Jönsson. 

Vill du veta mer, ring Tom Jönsson, 
070379 00 16

www.sitskate.se

Alpint/längdåkning/skidskytte 
n På Svenska handikappidrottsförbun
dets hemsida för alpin skidåkning möter 
besökaren frågan: Längtar du efter snön? 
Det stora flertalet svarar ”javisst”.

Snart behöver de inte vänta längre –
skidåkarnas tid närmar sig med storm
steg. I Sverige kommer många i kontakt 
med de alpina sporterna via Föreningen 
Totalskidskolan. I föreningens anlägg

Goalball söker  
nya talanger
Goalball har sina starkaste fästen i stor
stadsregionerna. Men nu genomförs re
kryteringsförsök i andra delar av landet.

– Vi har ett stort projekt på gång 
med rekrytering runt om i landet. Vi 
har varit i Norrköping och senare kom
mer vi även att besöka Härnösand, 
Öster götland och Värmland, säger 
BrittMarie Rydh Berner, Stockholms 
handikappidrottsförbund.

Rekryteringsprojektet för goalball 
drivs av Svenska handikappidrottsför
bundet och koordineras av Mikael 
Åkerberg, och backas finansiellt av goal
ballförbundets nya sponsor, Relacom.

– Syftet är att få igång nya verksam
heter och att anordna läger. Vi har ett 
läger i Halmstad nu i oktober, senare 
blir det troligen ett läger i Stockholm 
56 december som riktar sig till norra 
Sverige, säger Mikael Åkerberg.

Mer än goalball
Men det är inte bara chansen att prova 
på goalball som tillhandahålls.

För att kunna lära sig att spela goal
ball är det viktigt att kunna förflytta sig 
sig, att lokalisera andra personer och 
bollen, samt avgöra i vilken riktning 
och med vilken hastighet den kommer.

– Det handlar om att röra sig i ett rum 
utan att gå in i väggen, att kasta en boll 
rakt, att hålla en riktning och att våga rö
ra sig. Vi tar även hjälp av judoinstruktö
rer för att lära ut fallteknik. Om du inte 
är rädd att falla och slå dig rör du dig 
bättre, säger BrittMarie Rydh Berner.

Speciell pedagogik
Parallellt med prova påaktiviteterna 
anordnas ledarutbildningar. 

– Att träna synskadade kräver en helt 
annan pedagogik. Vi har flera ledare 
som kommer från andra sporter, och 
det är jättebra, men de behöver kom
plettera med den här kunskapen, säger 
BrittMarie Rydh Berner. 

Positivt för goalballen är också att 
den så kallade Idrottsskolan återupp
stått i Stockholm. Skolan, som tillhan
dahåller prova påverksamhet för syn
skadade ungdomar mellan 9 och 15 år, 
har ”kommit och gått” genom åren.

– Att den då och då har legat nere 
har haft med ledarbrist att göra. Jag 
höll själv i den under 80talet, säger 
BrittMarie Rydh Berner. 

Verksamheterna i idrottsskolan be
står av simning, friidrott, goalball, 
klättring och kanoting. 

– Den här gruppen är ofta befriad 
från skolgymnastiken därför att lärarna 
ofta saknar den här speciella kompeten
sen, säger BrittMarie Rydh Berner. +

Sitskate lockar allt fler
Vintern närmar sig med stormsteg. Idrotter på  
snö och is förbereder sig för att ta emot ung
domar som vill testa. Föräldrakraft har talat   
med några av eldsjälarna.

>

Idrott

Inte bara isdans. Eldsjälarna bakom sitskate-satsningen i Sverige har märkt av 
intresse också för speedskate.
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ning i Åre erbjuds en mängd möjligheter 
att bo, hyra utrusning, gå kurser med 
mera. 

Föreningens vision är att det inte ska 
vara dyrare för en person med funktions-
nedsättning att åka skidor än för andra.

Vill du veta mer, gå in på 
www.totalskidskolan.se 

n I Östersund pågår ett EU-projekt, i 
samverkan med Norge, för att utveckla 
vinteridrotterna.

– I det här projektet finns det flera 
delprojekt. Vi ska ta reda på vilka barri-
ärerna är för personer med funktions-
nedsättning att börja med fysisk aktivi-
tet. Projektet bedrivs från Mitt-
universitetet i Östersund och NTNUI i 
Norge. Vi ska också titta på fritids- och 
idrottsutrustning för den här gruppen. 
Vad vill man egentligen ha? Skid-
ingenjörer ska eventuellt ta fram proto-
typer. Därtill ska vi erbjuda de som vill 
att delta i aktiviteter som skidskytte, 
längdåkning, alpin skidåkning och 
kälkhockey, säger Fredrik Andersson, 
idrottskonsulent i Öster sund.

– Vi försöker nu inspirera föreningar i 
länet att börja fundera på vad vi tillsam-
mans kan göra. 

n Bredd- och elitläger har i flera år hållits i 
Bruksvallarna, och kommer sannolikt 
ordnas även i år. Det är även möjligt att 
det blir ett upptaktsläger i december, men 
i skrivande stund är inga detaljer klara. 

Enskilda ungdomar med funktions-
nedsättning från hela Sverige, som är in-
tresserade av alpin skidåkning eller 
längdåkning, kan kontakta Fredrik 
Andersson för mer information.

Fredrik Andersson nås på 063-133080. 

n Även i Stockholmsområdet blir det i 
vinter, om vädret tillåter, alpin skidåk-
ning.

– Vår verksamhet har legat nere några 
år, men i år har vi planer på att återuppta 
den, säger Peter Kohlström på Nacka HI.

– Snart kommer vi dra igång träning-
ar, troligtvis i Hammarbybacken och i 
Sollentuna, och vi ska även hålla kurser  
i samband med ett läger i Idre i vinter, 
27 december till 3 januari. Vi kommer 
att bli cirka 70 stycken, på dagarna åker 
vi sitski och ski-cart och på kvällarna 
grillar vi korv och har det trevligt, säger 
han.

Kan den som vill låna utrustning?
– Vi har några kälkar här som man kan 

låna och det finns även där uppe i Idre. Vi 
har även ski-cart, för personer med gröv-
re handikapp. 

Vill du veta mer, kontakta Peter Kohl-
ström på kansliet i Nacka HI, telefon 08-
716 12 11.

Kälkhockey 
n För kommande vinter finns planer på 
att anordna prova på-dagar i november 
och eller december. 

Vill du veta mer om hur möjligheter-
na ser ut att prova på kan du kontakta Jan 
Edbom, telefon 021-357045 eller mobil 
070-5874562. 

Rullstolscurling på is 
n ”Vi försöker få igång fler klubbar. SHIF 
har redan tagit ut curlinglaget med sikte 
på Paralympics, det kommer att tävla fli-
tigt utomlands. Vi försöker bedriva både 
elit- och breddverksamhet. Och vi har en 
idé om att starta en serie för rullstolslag. I 
övrigt ligger det på klubbarna att bedriva 
propagandaverksamhet, utbilda ledare 
och tillhandahålla prova på-verksamhet, 
säger Hålkan Sundström, generalsekrete-
rare på Curlingförbundet.

Rullstolscurling får allt fler aktiva för-
eningar. 

Vill du veta mer kan du ringa Håkan 
Sundström, på telefon 08-683 30 16.

Längdskidåkaren Stina Sellin svarar här 
på några funderingar inför den stundan-
de vintern.

Vilka kan vara med på de rekryte
ringsläger som anordnas i Bruks vallar
na varje år, vanligtvis i november och 
december?

– Alla som har någon typ av funk-
tionsnedsättning kan medverka.

Är dessa läger bara till för dem som 
vill tävla?

– Nej, de är för alla som vill prova på att 
åka skidor. Man vill nå fler av dem som 
har en funktionsnedsättning och väcka ett 
intresse för skidåkning. Men jag tror att 
dessa läger också anordnas för att man ska 
hitta fler som vill tävla. Den som gör det 
kan senare få chansen att tävla i handi-
kappslandslaget, där det finns väldigt få 
utövare.

Visst brukar du vara med på dessa 
läger?

– Ja, jag brukar vara med därför att det 
finns bra träningsmöjligheter, det är ro-
ligt att vara med och ger bra erfarenhet. 
Men jag är också med för att jag kanske 
kan lära ut en del, och visa det jag har va-
rit med om, samt berätta hur jag kom 
med i handikapplandslaget.

Hur många brukar delta på lägren?
– Det är lite olika, tyvärr har det blivit 

färre och färre. Men på de första lägrena 
för några år sedan var vi säkert 15 med 
ledare.

Vilka är dina mål inför vintern?
– Mitt mål är att komma med i 

Paralympics som är i Kanada i år.
Hur har det gått med träningen så 

här långt?
– Ganska bra. Tyvärr så har det blivit 

en del träningsbortfall på grund av att jag 
pluggar på Umeås universitet och ibland 
har svårt att koncentrera mig på både 
tentor och träning.

Vad är ditt tips till de familjer med 
barn och ungdomar som vill börja åka 
skidor?

– Kontakta närmaste skidförening och 
hör om du kan få träna tillsammans med 
dem och få hjälp med att valla och med 
träning med mera. Du kan även kontakta 
Svenska handikappidrottsförbundet som 
brukar var till stor hjälp.

Om jag vill testa skidskytte, vart 
vänder jag mig då?

– Kontakta Svenska handikappidrotts-
förbundet eller anmäl dig till ett rekryte-
ringsläger och meddela att du vill testa 
just skidskytte. Gå in på www.shif.se och 
sök Niclas eller Marlene Grön som har 
hand om lägrena. +

IdRottspanelen

Fråga idrottspanelen
n Idrottarna i Föräldrakrafts 
idrottspanel når du med ett mejl till 
idrott@foraldrakraft.se
n Ditt mejl skickar vi vidare till den 
eller de idrottare du vill nå. 
n I idrottspanelen ingår Jonas 
Jacobsson, Anders Olsson, Elvira 
Kivi, Josefin Abrahams son, Tomas 
Åkerberg , Stina Sellin och 
Christoffer Lindhe.

Längtar du efter snön?
Javisst   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1782

Nej, leve sommaren   .  .  .  .  . 1235

Ja, men inte ännu   .  .  .  .  .  . 1258

Källa 
www .handikappidrott .se/alpint/

Fortsättning från föregående uppslag

>

Idrottspanelens  
Stina Sellin
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Idrott

Idrottsfest i Stockholm
100-tals idrottsmän Stockholm Interna
tional Para Games hålls den 30 okotober 
till 1 novmeber. En av arrangörerna är 
Nacka HI, som anordnar simning och 
kälkhockey. 

– Först hette det Solnaspelen i uppe
mot 30 år, sedan blev det Stockholm 
Games Solnaspelen. Under senare år har 
tävlingen ordnats av Stockholm handi
kappidrottsförbund till sammans med 
föreningar och kommuner, säger Bengt
Gösta ”Gösen” Johansson på Nacka HI.

Sju idrotter är representerade. 
– Vi på kälkhockey har redan sju lag 

anmälda, cirka 150 personer. Simningen 
rör sig om cirka 60 deltagare, säger 
BengtGösta Johansson.

Därtill blir det rullstolsrugby, judo, 
rullstolstennis, rullstolsbasket (SM), boc
cia i lag och bordtennis. +

Ungt hockeylag i kval
Mot Paralympics Sverige spelar kvaltur
nering i Rosengårds Ishall, Malmö 913 
november. I kvalet möter det svenska la
get Estland, Sydkorea och Tyskland. De 
två bästa får göra upp om  Paralympics
titeln i Vancouver 1221 mars 2010. 

– Det är en intressant resa vi gjort med 
vårt kälkhockeylandslag sedan Turin, sä
ger SHIF/SPK:s sportchef Hans Säfström. 
Just för att vi är inne i en generationsväx
ling valde vi att avstå spel i AVM, dit vi 
var kvalificerade. Syftet var att mot ”rätt” 
mostånd ta oss till kvalturneringen med 
spelare som har en känsla för att vinna. 
Laget har byggt upp ett stort mått av 
självförtroende genom att det bland an
nat slagit kvalturneringens alla tre mot
ståndarlag i möten under det senaste 
året. Vi tror mycket på vårt nya unga lag, 
säger Hans Säfström. +

Lindhe fick stipendium
Stipendier Christoffer Lindhe, simning, 
Josefin Abrahamsson, bordtennis, Lalita 
Loureiro, simning och Aron Andersson, 
friidrott har fått Riksidrottsförbundets 
och Svenska Spels elitidrottsstipendium. 

Stipendiet går till idrottare på lands
lagsnivå. Syftet är att göra det enklare att 
kombinera studier med idrottandet.  

De fyra idrottarna får 40 000 kronor. +

Marie-Louise före Zlatan
Minnesmärkt MarieLouise Freij, 2 guld i 
paralympics och 4 VMguld har, tillsam
mans med 15 andra kända Malmö id
rottare, fått sitt namn ingraverat i en platta 
utanför Nya Stadion. Fotbolls spe laren 
Zla tan Ibrahimovic har ännu inte fått sitt 
namn ingraverat. +

Ericsson står kvar
Lag Paralympics Ericsson förlänger 
sam arbetsavtalet med Svenska Handi
kappidrottsförbundet och Sveriges Para
lympiska Kommitté genom konceptet 
Lag Paralympics. 

Det treåriga avtalet ger svenska para
lympier bättre förutsättningar för sin 
elitsatsning inför spelen i Vancouver 
2010 och London 2012, uppger Svenska 
handikappidrottsförbundet.

– Att Ericsson väljer att fortsätta vårt 
positiva samarbete med ytterligare tre år 
är ett gott tecken på att vi har lyckats le
verera det vi ska. Vi har hela tiden känt 
ett stort stöd och engagemang för den 
paralympiska verksamheten från Erics
sons sida vilket känns mycket stimule
rande inför framtiden, säger Stig Carls
son, generalsekreterare på SHIF. +

Jonas Jacobsson 
tar emot på 
idrottsmuseum
Handikappidrottsförbundet har en 
utställning på Riksidrottsmuseet  med 
prova på-verksamhet och möjlighet 
att träffa kända paralympier.

Utställningen, som går under namnet 
Viljor av stål,  öppnar den 24 oktober och 
håller på till och med sommaren 2010.

– Under höstlovet blir det flera aktivi
teter, bland annat goalball och show
down säger Stig Carlsson, generalsekre
terare på Svenska handi kapp  idrotts för
bundet. 

Besökarna får dessutom, under lätt
samma former, chans att prova på en 
svensk paradgren, rullstolsslalom.

En av de paralympier som kommer att 
finnas tillgängliga för allmänheten är 
förra årets bragdmedaljör, skytten Jonas 
Jacobsson. 

Senare under utställningsperioden 
kom mer flera kända idrottsmän att fin
nas tillgängliga för allmänheten på mu
seet, vilka det blir och när de kommera tt 
finnas på plats är inte klart än. +

Tar emot på museum. Jonas 
Jacobsson låter sig sminkas 
inför Paralympics-kampanjen 
förra året. 
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i har en fem år gammal 
son som nyligen fått 
diagnosen Williams 
syndrom. Han är 
försenad i sin utveck-
ling men har börjat 

prata en hel del nu. Den bild vi fått 
utifrån att ha läst om syndromet 
stämmer väldigt väl in på vår pojke. 
Men det största problemet är att han är 
extremt aktiv. Han kan inte koncentre-
ra sig alls och han har nedsatt uthållig-
het och det gäller både hemma och i 
förskolan. Kan man ha både Williams 
syndrom och ADHD? Finns det någon 
behandling som kan hjälpa honom?

Svar: Som regel har ett barn med Williams 
syndrom (WS) vad man brukar kalla en 
lätt till måttligt svår utvecklingsstörning. 
För en femåring skulle det motsvara en 
utvecklingsålder någonstans mellan två 
och tre år. 

Mycket typiskt för personer med WS 
är en ojämn utvecklingsprofil. På de test-
uppgifter som mäter språklig kompetens 
blir resultatet betydligt högre än de som 
mäter ospråkliga funktioner. När det gäl-
ler språk så är ofta förmågan att uttrycka 
sig betydligt bättre än förmågan att för-
stå. Bland de ospråkliga deltesten är det 
typiskt vid WS att man är bra på att upp-
fatta detaljer, till exempel i en bild, men 
har svårt att se och förstå helheten. Trots 
detta har personer med WS ofta en feno-
menal förmåga att känna igen människor 
och dessutom att komma ihåg namn.

Socialt intresse
Nästan alla med WS har ett stort socialt 
intresse. De pratar gärna och mycket bå-
de med kända och okända, ofta med vär-
me men ibland gränsande till distanslös-
het. Eftersom det uttryckta talet är den 
bästa funktionen händer det ofta att an-
dra människor inte förstår att personen 
har ett intellektuellt funktionshinder. 
Detta kan naturligtvis medföra att man 
lite orättvist ställer för höga krav, till ex-
empel i skolan. 

Ofta finns en lättväckt ängslan eller 
rent av ångest som ibland kan leda till fo-
biartade besvär. På det hela taget är dessa 
drag, för den som känner till syndromet, 
väl så typiska som det speciella utseendet 
(som jag här inte tänker orda om). 

Så till frågan om eventuell ADHD. 
ADHD är en symtombeskrivande diag-

nos och det innebär att man mycket väl 
kan ställa ADHD-diagnos om ett barn 
med WS har dessa svårigheter. Har man 
ADHD-symtom som inte förklaras fullt 
ut av graden av utvecklingsstörning så 
kan man ställa tilläggsdiagnosen ADHD. 

Innebörden av ADHD är att man har 
påtagliga svårigheter med koncentration, 
uthållighet, impulskontroll och aktivi-
tetsreglering. En del barn med ADHD 
har mest uppmärksamhetsbrist, andra 
har mest impuls- och aktivitetsproblem 
men de flesta har kombination av dessa 
svårigheter. Det finns inga exakta siffror 
för hur vanligt det är att barn med WS 
har ADHD men erfarenheten visar att 
det är vanligt förekommande, inte minst 
i förskole- och tidiga skolår. 

Allmänna kunskaper
Behandlingen av ADHD hos ett barn 
med WS får ges utifrån allmänna kun-
skaper om ADHD. Det gäller inte minst 
föräldrastöd och tillrättalagd pedagogik. 
En del av dessa barn kan ha lika stor nytta 
av ”ADHD-medicin” (Ritalin, Concerta, 
Medikinet, Equasym, Strattera) som 
barn med enbart ADHD. Jag har märkt 
att det finns en viss tveksamhet hos 
många kollegor till en sådan medicinsk 
behandling när barnet också har WS men 
det är enligt min mening inte befogat. 
Naturligtvis måste man ta hänsyn till om 
barnet har hjärtfel eller förhöjt blodtryck 
om man överväger medicinering. +

Vi tror att Vår Son har både 
williamS Syndrom och adhd. 
hur kan Vi hjälpa 
honom?

Peder Rasmussen är en av Ågrenskas 
experter som svarar på frågor i 
Föräldrakraft.

behandlingen 
aV adhd hoS 
ett barn med 
wS får geS uti-
från allmänna 
kunSkaper om 
adhd. 

ågrenskas experter ger svar på 
frågor om barn med sällsynta 
funktions hinder. Denna gång är det 
Överläkare, docent Peder Rasmus-
sen på Drottning Silvias barn- och 
ungdomssjukhus, Göteborg
Barnneuropsykiatri BNK, som svarar.

V

Peder Rasmussen är docent och 
verksam på Drottning Silvias barn- 
och ungdomssjukhus.
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Expertsvar

Vårt barn med Williams syndrom 
närmar sig nu vuxenlivet. Finns det 
något som man särskilt behöver 
tänka på?

Svar: De flesta med WS behöver bo med 
särskilt stöd när det är dags att flytta he-
mifrån. Många har stor glädje av att ha 
en daglig verksamhet. Några kan sköta 
ett inte alltför komplicerat arbete om de 
får god handledning, kanske i någon 
form av skyddad verksamhet. 

Hjälp med sådant stöd kan man få 
via kommunen, enligt Lagen om stöd 
och service till vissa funktionshinder – 
LSS. 

Det är vanligt att den ledstelhet som 
ofta ses redan tidigt vid WS tenderar att 
öka med åren. Stöd och behandling av 

sjukgymnast är då viktigt. Fobiartad ång-
est ses hos en del. Behandling hos psyko-
log med så kallad kognitiv beteendetera-
pi, KBT, kan då vara effektivt. Ibland be-
hövs medicinering.

Medicinska utmaningar
Tyvärr finns en hel del medicinska pro-
blem som kräver uppföljning och åter-
kommande riktad hälsoundersökning. 
Diabetes är vanligare vid WS än i befolk-
ningen i stort och den kan starta redan 
under ungdomsåren. Många får högt 
blodtryck och behöver följas och eventu-
ellt behandlas med avseende på detta. 
Fickbildningar i framförallt tjocktarmen 
(divertikulit) är också vanligt och om 
dessa blir infekterade kan det leda till 
akut behov av sjukvård. Det är därför 

viktigt med förebyggande åtgärder för att 
motverka förstoppning. Underfunktion 
av sköldkörteln är också förhållandevis 
vanligt vid WS. 

De flesta av dessa åkommor kan diag-
nostiseras och behandlas på vårdcentra-
len men det är bra om personen med 
WS, själv eller med hjälp av medföljande 
anhörig eller vårdare, känner till något 
om dessa medicinska komplikationer. 
Man kan nämligen inte räkna med att 
en allmänläkare känner till så mycket 
om WS.

Peder Rasmussen  
Överläkare, docent 

Drottning Silvias Barn-  
och ungdomssjukhus 

Barnneuropsykiatri BNK

Svenska Handikappidrottsförbundet och Sveriges Paralympiska Kommitté (SHIF/SPK) administrerar och organiserar
idrott för personer med rörelsehinder, synskador och utvecklingsstörning.

www.handikappidrott.se
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PÅ ATT BÖRJA 
IDROTTA?
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ag är 46 år och mamma 
till en dotter som är 20 
år som har en cp-skada 
och är rullstolsburen. 
Hon bor hemma och vi 
har alltid haft en fin 

relation. Jag arbetar som assistent till 
henne här hemma på nätter och vissa 
timmar. Hon har ytterligare fem 
assistenter som kommer hit och jobbar 
här i vårt hem då hon inte är i skolan. 

Allt har egentligen gått väldigt bra, 
de flesta assistenterna har gjort ett bra 
jobb med allt från att träna muskler 
till att hitta aktiviteter och bra kom-
munikation. Åren har gått och det har 
varit många assistenter genom åren. 
Förut gick det jättebra att ha dem 
omkring mig när de jobbade och jag 
var ledig hemma, men något har hänt. 
Jag har svårt för att beskriva hur 
situationen har förändrats, men det är 
som om det har kommit och gått så 
pass många att jag inte längre orkar 
bry mig om assistenterna. Jag har 
alltid känt att jag måste stiga ur 
sängen och klä mig innan de kommer 
på morgonen, och att ha städat och 
undanplockat. Jag försöker förklara 
hur vår dotter vill ha det – och hur jag 
vill ha det, men det slutar allt oftare 
med att jag blir irriterad. Det sista året 
har jag börjat gå hemifrån då assisten-
terna kommer, jag går runt på stan 
eller sätter mig på biblioteket. Det 
känns inte längre som om jag har 
något eget hem att vara i och koppla 
av. Det här var väl inte direkt någon 
fråga, men jag vet inte riktigt vad jag 
ska fråga om. Jag vet bara inte vad jag 
ska göra. Det vore intressant att höra 
vad du tänker om den här situationen. 

Hälsar Viveca

Svar: Hej Viveca! För de flesta av oss 
människor är vårt hem vårt privata näste 
där inga främmande kommer in. Där 
tillåter vi oss att sänka garden, och göra 
på sätt som vi annars inte gör i sociala 
sammanhang. Kanske går man i mor-
gonrocken hela förmiddagen, kanske 
pratar man lite för sig själv eller med 
blommorna, sjunger högt och eventuellt 
falskt… kort sagt – i den egna ensamhe-
ten slappnar man gärna av lite extra. 

När vi i en specifik situation behöver 
”släppa in” främmande människor i det 
privata rummet, går det ofta bra från 

början. Det finns en viktig orsak till att 
assistenterna arbetar hemma hos dig och 
din dotter, och den orsaken – att tillgodo-
se ditt barns behov av omvårdnad och 
omsorg – har varit det allra viktigaste för 
dig. Men så går åren, vardagen börjar fly-
ta på, och som förälder kan man uppleva 
att man inte behöver kämpa så hårt läng-
re för att allt ska fungera. I det skedet är 
det mycket vanligt att man upplever pre-
cis det du beskriver. Från att från början 
ha varit glad och vänskaplig gentemot as-
sistenterna som hjälper ens barn – och 
därmed hela familjen – till ett bättre liv, 
börjar man kanske känna sig irriterad el-
ler orkar ibland inte riktigt upprätthålla 
ett gott bemötande. 

Lätt förlora perspektiv
Du lever i en, för de flesta människor, 
ovanlig situation. Själv är du van sedan 
länge att det är så här livet är, och då är det 
lätt att man förlorar perspektivet på sitt 
eget liv. Det är få människor som dagligen 
måste ta hänsyn till främmande männis-
kor i sitt hem, hur goda och nödvändiga 
de än är – och även om man lär känna 
dem så småningom. Troligen skulle de 
flesta människor med tiden komma att 
känna som du kommit att göra. Din för-
ändrade inställning är naturlig. Du har 
blivit äldre – din dotter har också blivit 
äldre, och är en ung vuxen kvinna. Du 
skriver inget om hennes frigörelseprocess, 
om hon börjat fundera på att flytta, eller 
om du har börjat fundera på en sådan 
möjlighet. Jag vet att det kan vara svårt att 

Maud Deckmar medverkar med svar 
på läsares frågor om bland annat föräl-
draskap, relationer och bemötande. Du 
kan också få svar av Maud Deckmar 
genom att mejla dina funderingar till  
fraga.maud@foraldrakraft.se

Maud Deckmar svarar på läsarnas 
frågor.

Det har kommit och gått Så 
många aSSiStenter genom åren 
att jag inte längre orkar 
bry mig 
om Dem
”Det SiSta året 
har jag börjat 
gå hemifrån 
Då aSSiSten-
terna kommer. 
Det kännS inte 
längre Som 
att jag har ett 
hem.” 

J
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föra en sådan fråga på tal med sitt barn. 
Men det kan också vara svårt för en dotter 
att föra det på tal med sin mamma. 

En början skulle kunna vara att du en-
sam, eller i sällskap med någon du har 
förtroende för, skriver ner några frågor 
att fundera över. Exempel på sådana frå-
gor kan vara: 

Hur skulle det bli om din dotter flyttar? 
Vad känner du då du tänker att hon skulle 
flytta? Vad tror du att din dotter skulle 
tycka om att ha ett eget hem? Om hon ha-
de det – skulle du då vilja fortsätta att vara 
hennes assistent? Hur skulle hennes liv bli? 
Hur skulle ditt liv bli? Eller skulle det rent-
av vara du som flyttar? Är du beroende av 
din inkomst som hennes assistent? Skulle 
du vilja arbeta med något annat? Och om 
du skulle säga upp dig som assistent, och 
bara vara hennes mamma – hur skulle er 
relation förändras?

Ibland kan det också vara bra att göra 
en situation tydligare genom att visualise-
ra den. Rita gärna en linje, och låt den re-
presentera din livslinje. Skriv dit din dot-
ters födelseår. Skriv nuvarande årtal en bit 
längre fram, och räkna ut hur många år du 
varit hennes assistent/haft assistenter i 
hemmet. Nu är du 46 år – hoppa en bit 
längre fram på livslinjen – och skriv in 
5-10-årsmarkeringar fram till exempelvis 
din pensionsålder. Hur länge skulle du vil-
ja att ditt liv fortsätter att vara som nu? 
Vad skulle du vilja förändra? 

Många frågor
I stället för svar fick du många frågor. 
Men jag tror att i det skede du befinner 
dig nu, då du inte trivs hemma längre, 
och som du skriver ”inte vet vad du ska 
göra”, är det viktigt att du ställer dig de 
här frågorna, och att du modigt tänker 

tankarna fullt ut. Och kanske överraskar 
din dotter dig, då du så småningom tar 
upp frågorna med henne! 

Du har stöttat din dotter många år ut-
ifrån det du har bedömt vara rätt. Du har 
gjort ditt bästa och säkert har mycket gott 
kommit ut av ditt beslut! När du har 
funderat färdigt tror jag att du även i 
fortsättningen kommer att handla uti-
från det som du bedömer blir bra för 
framtiden, för din dotter – i samråd 
med din dotter – men även för dig!

Varmt lycka till!

Maud Deckmar 
arbetar som föreläsare, utbildare, 

handledare/coach, framför allt inom 
vård- och omsorgsverksamheter.  

Hon är även mamma till en vuxen son 
med funktionsnedsättningar.

Expertsvar

Först fanns ingenting …

… sen fanns Kalle!

Kalle, den 
mäktiga guden, 
skapar univer-

sum av ren 
vilja!

Ur totala intet kommer virvlande 
former! Livet börjar där förr 

tomheten rådde!

Men Kalle är ingen god och 
kärleksfull gud! Han är av den 
gamla stammen! Han kräver 

offer!

Ja, Kalle är en grym gud! Och 
jordens patetiska invånare mis-
shagar honom!

Den store Kalle ignorerar 
deras böner om nåd! Dom 

fördömda vrider sej i plågor!

Har du sett hur uppslukad 
Kalle är av sina små plastfigu-
  rer? Han skapar 
   hela världar! Han blir 

nog arkitekt 
när han blir 

stor.

©dist. by europapress
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Det är beklämmande att 
ingen vill tala högt om de 
orättvisor som råder i dagens 
samhälle och som handlar 
om hur utestängda funk-
tionshindrade är på arbets-
marknaden. Den stora bristen 
på flexibilitet och närhet till 
personer med funktionshin-
der är uppenbar. Det är hög 
tid att tystnaden bryts och att 
vi börjar se den funktionshin-
drade människan som en stor 
tillgång i välfärdssamhället 
menar Per-Olof Larsson och 
Jörgen Lundälv, båda 
forskare i socialt arbete vid 
Institu tionen för socialt 
arbete, Göteborgs universitet.

”Nu när konjunkturen 
vänder neråt och arbetslöshe-
ten ökar är risken stor att 
personer med funktionshin-
der drabbas först av arbetslös-
het. De som står utanför 
arbetsmarknaden drabbas 
dubbelt. De har lägre inkom-
ster och deras möjligheter att 
få ett jobb är i princip lika 
med noll. Även de som skulle 
kunna arbeta deltid är i 
många fall utestängda från 
arbetsmarknaden.

Konkurrensen från 
låglöneländer gör att organi-
sationer i de rikare länderna 
slimmas och att arbetsgivare 
inte anställer personer som 
inte hänger med i det hårt 
uppdrivna tempot.

Många anställda upple-
ver försämringar på sina 
arbetsplatser, arbetsdagarna 
blir längre med obekväma 
arbetstider, högre intensitet 
och allt mer komplicerade 
arbetsuppgifter. Samtidigt 
blir anställningarna allt 
osäkrare. Resultatet blir att 
allt fler anställda inte trivs på 
jobbet. Allt detta stressar 
arbetstagarna och påverkar 
deras hälsa.

Detta drabbar särskilt 
personer med en funktions-
nedsättning.

Eftersom det har blivit ett 
viktigt politiskt mål att hålla 

nere arbetslösheten, så flyttas 
många med funktionshinder 
från den ena bidragsformen 
till den andra i stället för att 
få ett arbete. Inte sällan 
redovisas de som förtidspen-
sionärer eller sjukskrivna 
istället för arbetslösa och 
arbetssökande.

Det krävs kraftfulla 
åtgärder för att personer med 
funktionshinder skall kunna 
få arbete och behålla det. Det 
behövs olika former av stöd 
för att hjälpa funktionshin-
drade och underlätta för 
arbetsgivarna. Men också en 
lagstiftning skyddar dem som 
riskerar att bli arbetslösa. 
Slutligen krävs solidaritet, 
hänsyn och ett delat ansvar 
bland samtliga som kommer i 
kontakt med en person med 
ett funktionshinder.”

 
Per Olof Larsson

forskar om funktions-
hinder och arbetsmarknad 
vid Göteborgs Universitet

Jörgen Lundälv
universitetslektor i socialt 

arbete, Göteborgs universi-
tet, forskar om funktions-

hinder och tillgänglighet

Orättvisorna ingen vill tala högt om

Funktionshindrade drabbas dubbelt

Re: Ågrenskas certifi ering
Verkligen bra!!! Det underlättar mycket. 
Grattis! Maria Holgersson 

Jag vill gratulera Ågrenska till certifieringen 
och ge en eloge för att de tagit problemet 
med matöverkänslighet på allvar. Att genom 
maten riskera allvarliga allergireaktioner 
skapar mycket oro och är ett hinder både 
socialt och tillgänglighetsmässigt. Man drar 
sig för att äta ute eller gör det ändå men äter 
under stor oro istället för att kunna njuta av 
maten. Hoppas många fler restauranger 
följer ert exempel! Maritha Sedvallson

Re: Vasamuseet
Man märker tydligt att 
Vasamuseet har en plan för hur de ska 
göra för att öka tillgängligheten för alla! 
Det framgår ju direkt i texten där de 
istället för att prata om personer med 
nedsättningar, hinder och svårigheter, 
pratar om personer med olika funktions-
möjligheter. Jag har arbetat många år 
med dessa personer och funderat för mig 
själv över orden vi använder. Tack 
Vasa museet för att Ni gett mig ett nytt 
ord – personer med olika funktionsmöj-
ligheter!  Pia T

”Dina krönikor 
går rakt in”

Åh vad jag älskar att läsa 
dina krönikor, dina ord och 
tankar går rakt in i hjärtat. 
Skulle önska att jag kunde 
uttrycka mig på det sättet och 
kunna beröra alla mina 
tankar och känslor för min 
omgivning som för det mesta 
inte förstår hur man har det. 
Man kämpar på i det tysta 
och får bara blickar av (jag 
vet inte) medlidande eller 
kanske rädsla för det okända.

Tack för att du skriver och 
att du orkar.

Ingrid, mamma till 
autistisk pojke

Tack för det du skriver 
och vågar uttrycka. Du talar 
för så många människor om 
saker som jag i alla fall har 
slutat att tala med min 
omgivning om. Detta efter att 
så många gånger sett att de 
inte orkar höra sanningen. 
Tack och kram.

Monika, mamma till Louise 
med flera funktionshinder

Hur rätt har du inte?! 
Fokusera på det positiva och 
utgå från den faktiska verklig-
heten! Helt fantastiskt skrivet 
– tack! Carina

Åh, vilken tröst att någon 
kan sätta ord på det kom-
plexa som vi föräldrar och 
anhöriga lever i! Du är 
fenomenal på det! Tack!
 Tina K

Underbart fi n krönika! 
Gjorde mig glad!

Anna, journalist 
och egen företagare

Lindas krönika på sid 90 

Linda Forshaws 
krönikor 

väcker känslor. 
Här några 
reaktioner:

>

Per Olof Larsson och Jörgen 
Lundälv.
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Debatt

Skollagen ...
I Föräldrakrafts artikel om 
ny skollag står det:

”Dessutom ska föräld-
rarna, om barnet har en 
utvecklingsstörning, ha 
rätt att välja mellan 
särskolan och vanliga 
skolan, sa Jan Björklund. ”

Detta rimmar illa med det 
som är skrivet i nya 
lagförslaget:

”Ett barn får dock 
mottas i grundsärskolan 
utan vårdnadshavares 
medgivande om det finns 
synnerliga skäl med 
hänsyn till barnets bästa.”

Idag är skolan tvingad att 
anpassa miljö och under-
visning med hänsyn till 
barnets bästa – i framtiden 
kan den bara flytta barnet 
till särskolan istället. :-(

Linda

:-(hörselskada. Jag hade ”otur” i 
livet och blev sjuk i en 
reumatisk sjukdom. 
Tillsammans gör dessa hinder 
en barriär på arbetsmarkan-
den som är flera mil hög.

MEN jag har ändå en 
högskoleutbildning... Jag blev 
färdig socionom 1989. Men 
vilka förslag på arbeten får jag 
från AF? Jo, att jag ska bli 
elevassistent!

Alltså, kort sagt: utbild-
ning är inte allena saliggöran-
de. Det känns som att det 
ligger mycket i det gamla 
talesättet ”man måste vara 
frisk för att orka vara sjuk”... 
För allt ligger på en själv eller 
att ha mycket starkt nätverk 
runt omkring sig.

För om man som jag har 
två olika funktionsnedsätt-
ningar och inte orkar med en 
heltidstjänst så hamnar man i 
ett ”konstigt land”. Vi ska 
bryta utanförskapet, heter det 
från politiskt håll, ja, men var 
hamnar vi istället?

Cornelia

Vårdbidrag. 
Barn med Downs 
syndrom diskrimeras
Inledningsvis vill jag säga 
stort tack för en mycket bra 
tidning som får mig att känna 
mig mindre ensam.

 Jag vill ge er uppslaget att 
skriva om Försäkringskassan 
och dess bedömning i beslut 
om vårdbidrag. Främst i hur 
den på vissa håll i landet 
diskriminerar en hel grupp, 
barn med Downs syndrom, 
genom att tillämpa en 
”praxis” vilket strider helt 
mot lagen i vilken man säger 
att det ska vara en individuell 
bedömning. Men oxå detta 
med att ”praxis” verkar vara 
olika i landet. Det förefallet 
för mig helt klart att ditt öde 
ligger i handläggarens händer, 
eller rättare sagt, i handlägga-
rens goda vilja. Detta vet jag 
genom att jag har frågat runt 
bland Down-föräldrar i hela 
landet.

Lena Westerberg

Tips på läger?

Jag söker med ljus och 
lykta efter ett forum 
eller ett läger eller 
något för personer 
med lindrig mental 
utvecklingsstörning. 
Kan någon tipsa mig?

Undrar Ellen

Re: Jonas Helgesson
”AF vill att jag ska bli 
elevassistent”
Med anledning av Jonas 
Helgessons föreläsning på 
mässan Ett Bra Liv har jag 
följande reflektion: Varför ska 
funktionshindrade männis-
kor skaffa sig högre utbild-
ning när arbetsförmedlingen 
ändå inte kan ta den tillvara?

Jag är en idag 45-årig 
kvinna med en medfödd 

Ågrenska Assistans - mer  än bara assistans

Ågrenska är en unik, utvecklande mötesplats och ett nationellt 
kompetenscentrum. Vi bedriver verksamheter utifrån ett helhets- 
och livsperspektiv för barn, ungdomar och vuxna med funk-
tionsnedsättning, deras anhöriga samt professionella. Vi skapar 
förutsättningar för utveckling och ett optimalt liv.

Hos oss utformar du din   
assistans efter dina behov. 
För att leva upp till dina förvänt-

ningar vill vi lära känna dig. Vi tror att 
assistans på dina villkor också är en 
trygg och bra assistans.   

Ring och tala med:
Anders Sandegård  031-750 91 56
Louise Jeltin 031-750 91 48
e-mail: assistans@agrenska.se 

       Din kompetens och vår erfarenhet om 
olika funktionsnedsättningar och deras 
konsekvenser ger goda förutsättningar 
för en bra utformning av just din 
assistans.

Är du intresserad av någon av våra andra verksamheter? 
Gå in på www.agrenska.se  eller ring 031-750 91 00
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Läger 2009
på Mättinge

26 okt–1 nov: 
Höstlovsläger

www.mattinge.se

WWW.FORALDRAKRAFT.SE
HÅLL DIG UPPDATERAD 

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.

Boka 2010 års 
annonser före 
prishöjningen
Missa inte möjligheten att 
boka nästa års annonser till 
2009 års lägre priser. 

Gör det senast den 30 ok-
tober så sparar du mycket 
pengar!

Från och med nr 1, 2010 
höjs Föräldrakrafts upplaga med 50 procent till 
30 000 exemplar genom ett nytt samarbete som ger 
tidningen kraftigt ökat genomslag.

Samtidigt höjs annonspriserna med cirka 25 pro-
cent. Om du inte passar på att boka senast den 30 
oktober förstås!

PS. Årets sista utgåva av Föräldrakraft kommer den 
3 december (materialdag för annonser: 16 novem-
ber). År 2010 rivstartar med första numret redan 
den 12 januari (materialdag för annonser: 16 dec). 

Beställ senast 
den 30 oktober, 
så sparar du 
mycket pengar.
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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

”Värdefull” 
Föräldrakraft är tid-
ningen för Dig som är 
förälder eller anhörig 
till barn med funktions-
nedsättning och 
särskilda behov. Varje 
nummer innehåller 
massor med tips och 
praktisk vägledning, 
intervjuer, teman och 
reportage. Beställ en 
helårsprenumeration 
(6 nr) för 331 kr  genom 
att fylla i kupongen 
här intill. Eller ta två år 
direkt (12  nr) för endast 
662 kronor så missar 
du ingenting!

läsning för dig som 
förälder & professionell!
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Föräldrar har mer inflytande idag, 

men de måste kämpa för att få 

den hjälp deras barn har rätt till, 

säger Mikael Andersson.

20 SIDOR FÖRLUST OCH SORG

Föräldrar har mer inflytande idag, 

men de måste kämpa för att få 

den hjälp deras barn har rätt till, 

säger Mikael Andersson.

”VÄLJ RÄTT 

MÄNNISKOR 

RUNT DIG”

Madonnas
producent

hjälper eleverna

hitta sig själva

Goalball...

...om konsten att 

vara skärpt länge 

Sören Olsson: 
Barnkonventionen 

borde gälla alla – 

även mammor 

och pappor

JONAS HELGESSON

Min största 

besvikelse

DAGLIG 
VERKSAMHET
En möjlighet

för allt fler

”Jag orkar inte 

längre bry mig 

om assistenterna”

YLVA JOHANSSON

Samhall måste 

anställa unga nu! 

Juristernas tips: 

Tio rättsfall visar 

vägen till utökad 

assistans

PAUL 
LEDERHAUSEN

Inte en dag utan 

att jag tänker på 

Erica
Mikael Andersson om varför 

det är viktigt att umgås med 

människor som hör och förstår 

det outtalade.
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Välj ett alter nativ!

Klipp ut & posta kupongen 
i ett kuvert till FaktaPress, 

Backebogatan 3, 129 40  Hägersten. 
Eller mejla till:

 info@faktapress.se
}

För Dig som har barn i behov av särskilt stöd!

Sänd beställningen till FaktaPress, Backebogatan 3, 129 40  Hägersten. Eller maila till: info@faktapress.se
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Aktuell person

Text och foto: Åsa Secher
info@faktapress.se

inda Åkesson tycker att 
man ska våga utmana sig 
själv, testa gränserna för 
vad man klarar av, även 
om man har en funk-
tionsnedsättning. Själv 

låter hon sig inspireras av dem som bara 
gnäller, det får henne att vilja kämpa än-
nu hårdare.

– Jag tänker att nu sjutton ska jag vara 
ännu bättre, säger Linda Åkesson.

Att leva i en småstad kan vara jobbigt 
när man inte är som alla andra, när man 
är annorlunda. Alla vet vem du är. 

Alla visste vem Linda var när hon bod-
de i Vara i Västergötland, hon har en 
hjärnsynskada och en lindrigare cp-ska-
da. Efter studenten valde hon att flytta 
från Vara till Stockholm. Hon tycker att 
man känner sig lite mer fri i en storstad. 

– Det är en annan mentalitet i Stock-
holm. Jag tror att det hade varit annor-
lunda om jag hade vuxit upp här. När jag 
var mobbad hade jag kunnat byta skola 
utan att behöva flytta.

Idag bor hon i Bredäng i södra Stock-
holm och trivs jättebra. Just nu går hon 
en kurs för arbetslösa och sjukskrivna 
där de tillsammans ska starta ett koope-
rativt företag. Vid sidan av driver hon se-
dan 2007 hemsidan lindlife.se där hon 
bland annat erbjuder mentorskap, säljer 
tavlor och gör reklam för sin bok ”CP-
störd” som hon ger ut via publish on de-
mand-förlaget Vulkan. Boken är en anto-
logi av krönikor, dikter och artiklar. För 
några år sedan gav hon ut diktsamlingen 
”Glasflickan” som inte finns att köpa 
längre, men som kan lånas på bibliotek i 
Stockholm. 

Viktigt utryckssätt
För Linda har skrivandet alltid varit ett 
viktigt uttryckssätt. Framöver skulle hon 
vilja starta ett bokförlag där hon kan ge 
ut både sina egna titlar och andras. Men 
den stora drömmen är att kunna köpa ett 
stort hus dit alla med funktionsnedsätt-
ning ska kunna vända sig. Där ska finnas 

en restaurang och en scen med plats för 
poetry slam och musik. 

– Det finns säkert många som är i 
samma situation som jag och vi ska stötta 
varandra. Man måste våga utmana sig 
själv, klart att det är mycket som är job-
bigt men jag tror att man kan klara av 
väldigt mycket själv.

Utöver skrivandet ägnar sig Linda åt 
målning, musik och poesi. Konsten bety-
der mycket och det går i perioder vad 
hon ägnar sig mest åt.

– Jag behöver uttrycka mig. När man 
skapar något från scratch som man tyck-
er om så blir man nöjd med sig själv.

Svårt få jobb
Linda har haft svårt att få en heltidsanställ-
ning på grund av sin funktionsnedsätt-
ning. Hon tror att arbetsgivare skulle be-
höva mer stöd utifrån för att våga anställa 
en person med funktionsnedsättning. 

– Det är många som daltar, som tror 
att man är gjord av glas. Arbetsgivarna är 
osäkra på vad man klarar av, men de 
måste våga ta chansen.  

Trots att hon har stött på många hin-
der är hon otroligt positiv. Hon låter in-

genting stå i hennes väg och tror att fler 
skulle behöva bli lite tuffare. Till stor del 
handlar det om att inte låta sig begränsas 
av sin funktionsnedsättning och som 
hon själv säger; inte låta funktionsned-
sättningen bli ens identitet.

– Det gäller att hitta lösningar, för 
hinder kommer du att stöta på, man 
måste acceptera att det finns hinder för 
att ta sig över dem. Man måste kanske ta 
hjälp ibland, men det är bättre att be 
själv om hjälp än att alla ber om att få 
hjälpa till. 

Fördomar största hindret
Det största hindret hon själv stöter på är 
fördomarna. Fördomarna om att hon 
inte klarar av att göra saker. Men också 
blickarna. Känslan av att vara överva-
kad. 

– Men jag har blivit bättre på att 
stänga av och inte tänka att de tittar för 
att jag går konstigt utan kanske för att 
jag har en fin klänning, säger hon. +

Linda känner sig fri i storstaden 

n Linda Åkesson
n Har gett ut boken ”CP-störd”
n Familj: Blandrastiken Dilse 1,5 år och min buddha
n Senast lästa bok: Brott och straff av Fjodor Dostojevskij
n Förebild: Sara Löfgren

L

)) DeT är många som DalTar, som 
Tror aTT man är gjorD av glas 

Drömmer om eTT sTorT hus. 
Lindas intressen: Mat (speciellt 
indisk), gå på konserter. fotografe-
ring, läsa och se film är några av 
Linda Åkessons fritidsintressen. 
Hon driver också hemsidan lindlife.
se och bär på drömmen att köpa ett 
stort hus dit alla med funktions-
nedsättningar ska kunna vända 
sig.

Upprätta nationella handlingsplaner för 
sällsynta diagnoser! Det uppmanade EU:s 
ministerråd medlemsländerna att göra när 
rådet i somras fastslog en omfattande 
strategi för vård och forskning kring 
sällsynta diagnoser. Men vår egen regering, 
som leder EU till årsskiftet, följer inte denna 
EU-rekommendation. Det vill vi ändra på.

Handlingsplanerna ska ge en helhetsbild av 
vad som behöver göras i varje land för att 
förbättra förhållandena för dem som har 
sällsynta diagnoser. Främst gäller det vården, 
men även andra samhällsområ-
den beaktas. Inte minst med 
tanke på det svenska 
EU-ordförandeskapet tycker vi 
det är anmärkningsvärt att 
Sverige inte lever upp till 
rekommendationen om att 
sammanställa en nationell 
handlingsplan. Några av EU:s 
medlemsstater har redan tagit 
fram sådana planer, med 
Frankrike som föregångsland. 
Andra länder är på gång. 

Socialstyrelsen har startat en utredning om 
sällsynta diagnoser. Det är bra. Men det räcker 
inte. Svenska regeringen måste ta ett större 
ansvar och se till att arbetet med en nationell 

handlingsplan påbörjas snarast. I det ingår att 
vården för sällsynta diagnoser bör samordnas 
på nationell nivå. Både Riksförbundet 
Sällsynta diagnoser och EU har pekat på 
behovet av samordning av vården för sällsynta 
diagnoser. Sällsyntheten i sig gör att vårdcen-
traler och sjukhus inte kan ha kunskap om 
hundratals sällsynta diagnoser. 

Patientunderlaget är för litet för att vården 
ska kunna utvecklas. Nationella medicinska 
center kan däremot samla specialistläkare och 
annan expertis och få ett tillräckligt stort 

patientunderlag för att 
säkra den erfarenhet som 
krävs. På de medicinska 
centren kan man följa den 
snabba kunskapsutveck-
lingen och därmed ge den 
bästa vården.

Ministerrådets uppma-
ning från den 9 juni är 
kulmen på en rad förslag 
som lyfter fram sällsynta 
diagnoser som ett högprio-
riterat område inom EU. 

Orsaken till den starka prioriteringen har 
formulerats så här i Europeiska 
Kommissionens offentliga samråd om 
sällsynta sjukdomar: ”De sällsynta sjukdomar-

nas utmärkande egenskaper – begränsat antal 
patienter och otillräcklig kunskap och expertis 
– gör dem till ett unikt område med mycket 
stort europeiskt mervärde. Det finns antagligen 
inget annat folkhälsoområde där samarbetet 
mellan de 27 olika nationella systemen kan 
vara lika effektivt och verkningsfullt som för 
sällsynta sjukdomar.”

Den svenska regeringen, som nu håller i EU:s 
ordförandeklubba, borde vara ett föredöme 
och gå i spetsen för att följa EU:s förslag kring 
sällsynta diagnoser. Istället har vi hamnat på 
efterkälken. Vår förhoppning är att regeringen 
agerar så att förbättringarna 
som EU föreslagit snarast får 
genomslag i vården och 
forskningen.

Elisabeth Wallenius
Förbundsordförande

Ta fram handlingsplanen för sällsynta diagnoger  nu!

n Läs mera om Riksförbundet Sällsynta 
diagnoser på www.sallsyntadiagnoser.se

Riksförbundet Sällsynta diagnoser
Box 1386, 172 27 Sundbyberg
Telefon 08-764 49 99

Förbundets 90-konto är 90 01 56-1

Information från Riksförbundet Sällsynta diagnoser

Under det svenska EU-ordförande-
skapet borde Sverige vara ett fö-
redöme när det gäller EU:s förslag 
om sällsynta diagnoser.

sällsynta fk 0905.indd   50 2009-09-25   16.19
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Aktuell personAktuell person 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

Upprätta nationella handlingsplaner för 
sällsynta diagnoser! Det uppmanade EU:s 
ministerråd medlemsländerna att göra när 
rådet i somras fastslog en omfattande 
strategi för vård och forskning kring 
sällsynta diagnoser. Men vår egen regering, 
som leder EU till årsskiftet, följer inte denna 
EU-rekommendation. Det vill vi ändra på.

Handlingsplanerna ska ge en helhetsbild av 
vad som behöver göras i varje land för att 
förbättra förhållandena för dem som har 
sällsynta diagnoser. Främst gäller det vården, 
men även andra samhällsområ-
den beaktas. Inte minst med 
tanke på det svenska 
EU-ordförandeskapet tycker vi 
det är anmärkningsvärt att 
Sverige inte lever upp till 
rekommendationen om att 
sammanställa en nationell 
handlingsplan. Några av EU:s 
medlemsstater har redan tagit 
fram sådana planer, med 
Frankrike som föregångsland. 
Andra länder är på gång. 

Socialstyrelsen har startat en utredning om 
sällsynta diagnoser. Det är bra. Men det räcker 
inte. Svenska regeringen måste ta ett större 
ansvar och se till att arbetet med en nationell 

handlingsplan påbörjas snarast. I det ingår att 
vården för sällsynta diagnoser bör samordnas 
på nationell nivå. Både Riksförbundet 
Sällsynta diagnoser och EU har pekat på 
behovet av samordning av vården för sällsynta 
diagnoser. Sällsyntheten i sig gör att vårdcen-
traler och sjukhus inte kan ha kunskap om 
hundratals sällsynta diagnoser. 

Patientunderlaget är för litet för att vården 
ska kunna utvecklas. Nationella medicinska 
center kan däremot samla specialistläkare och 
annan expertis och få ett tillräckligt stort 

patientunderlag för att 
säkra den erfarenhet som 
krävs. På de medicinska 
centren kan man följa den 
snabba kunskapsutveck-
lingen och därmed ge den 
bästa vården.

Ministerrådets uppma-
ning från den 9 juni är 
kulmen på en rad förslag 
som lyfter fram sällsynta 
diagnoser som ett högprio-
riterat område inom EU. 

Orsaken till den starka prioriteringen har 
formulerats så här i Europeiska 
Kommissionens offentliga samråd om 
sällsynta sjukdomar: ”De sällsynta sjukdomar-

nas utmärkande egenskaper – begränsat antal 
patienter och otillräcklig kunskap och expertis 
– gör dem till ett unikt område med mycket 
stort europeiskt mervärde. Det finns antagligen 
inget annat folkhälsoområde där samarbetet 
mellan de 27 olika nationella systemen kan 
vara lika effektivt och verkningsfullt som för 
sällsynta sjukdomar.”

Den svenska regeringen, som nu håller i EU:s 
ordförandeklubba, borde vara ett föredöme 
och gå i spetsen för att följa EU:s förslag kring 
sällsynta diagnoser. Istället har vi hamnat på 
efterkälken. Vår förhoppning är att regeringen 
agerar så att förbättringarna 
som EU föreslagit snarast får 
genomslag i vården och 
forskningen.

Elisabeth Wallenius
Förbundsordförande

Ta fram handlingsplanen för sällsynta diagnoger  nu!

n Läs mera om Riksförbundet Sällsynta 
diagnoser på www.sallsyntadiagnoser.se

Riksförbundet Sällsynta diagnoser
Box 1386, 172 27 Sundbyberg
Telefon 08-764 49 99

Förbundets 90-konto är 90 01 56-1

Information från Riksförbundet Sällsynta diagnoser

Under det svenska EU-ordförande-
skapet borde Sverige vara ett fö-
redöme när det gäller EU:s förslag 
om sällsynta diagnoser.

sällsynta fk 0905.indd   50 2009-09-25   16.19
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ndas, lev i nuet, umgås 
bara med personer som 
är positiva, är uppma-
ningarna. ”Följ dessa råd 
så blir du lycklig!” Om 
det inte är tidningens 

budskap, så är det grannens.
Kanske hade jag har precis suttit en 

längre period med Tommy på Iva, 
kommit hem och låg och torkade kräk 
på golvet. Plötsligt ringde telefonen och 
ville att jag skulle svara. ”Hej, Linda hur 
har du det? Du låter stressad? Jag har läst 
en jättebra bok, den heter Sju steg till 
lycka. Du skulle älska den.” Jag blev  
ännu tröttare.

När samhället skrek budskapet andas, 
fick jag andnöd. Hur skulle jag kunna 
andas när min son behövde mig? Det 
låter alldeles underbart att kunna andas, 
men nu fanns det inte riktigt utrymme 
för det. Jag frågar mig, kanske ska vi bara 
vara där vi är? Nu är det svårt, varför 
använda det sista av min energi till att 
måla om till rosa? Till att fly den egna 
verkligheten, den egna vardagen?

Jag undrar hur
När experter uppmanar oss till medita-
tion och att fånga dagen, undrar jag, hur? 
I mina öron låter det lika konstigt som 
om en arbetsförmedling skulle uppmana 
en outbildad arbetssökande att söka ett 
läkarjobb. ”Du kommer att tycka att det 
är högst stimulerande och intressant.” 
Hur kan en arbetsbetslös, utan medicinsk 
utbildning söka ett läkarjobb? 

Att få ett barn som Tommy, att få bli 
del av denna persons värld, är en chans till 
ett första steg till ”mindfulness”och 
”enlightment”. Vad jag tror är viktigt att 
förstå, i ”ekvationen liv”, är att acceptera 
och omfamna det liv man fått sig tilldelat. 
Att hitta påfyllnad i den egna vardagen, 
tror jag, är bättre än att försöka hitta den 
utanför. Kanske hitta en sovmorgon, 
unna sig räkor och ett glas vin (kvällen 

den personliga assistenten jobbar), gå på 
en lång skogspromenad när maken 
kommer hem. Men framförallt sluta se på 
det svåra i ens liv som något som måste 
”normaliseras” och botas, istället för 
något högst naturligt och något vi kan 
välja att växa genom.

Det unikt goda
Om vi istället frågade oss själva, varför 
befinner jag mig här? Varför är det så svårt 
för mig att acceptera det här livet? Vad 
kan jag lära mig av att befinna mig just 
här? Om jag tänker att det är precis som 
det ska vara, att livet går i perioder och 
just nu befinner jag mig i den här perio-
den. Att allt har sin tid. Kanske får jag då 
bättre förmåga att även njuta av det unikt 
goda som kommer med det unikt svåra.

Under en lång period under vårt liv 
med Tommy var jag deprimerad. Men 
vad jag upptäckte då, och som ingen 
pratar om när man diskuterar ”lycka”, 
var att jag insåg att jag under resans gång 
blivit lycklig. Förvisso extremt trött, 
chockad, frustrerad och deprimerad, 
men jag hade fått tillgång till något stort 
och vackert, mitt känsloregister. Här i 
ligger hemligheten – utsätt dig för livet, 
så som det har serverats dig.

Om du inte fått lyckan att föda ett 
flerfunktionshindrat barn, som jag - ut-
sätt dig för livet utanför, istället för att 
bara leta upp det enkla. Utsätt dig för 
känsloprovocerande situationer som att 
umgås med en släkting du inte tål, börja i 
terapi, arbeta voluntärt etcetera.

Idag kan jag andas bättre och njuter 
mer av nuet. Nu kan jag tänka mig att gå 
en kurs i yoga, för nu har livet gett mig 
verktygen att kunna ta till mig dessa 
gåvor. Kanske är det så, att när det gör 
ont, kommer vi livet nära.

Linda Forshaw
Driver företaget TomTom – creating beauty
www.tomtomsweden.se

När DeT gör oNT 
kommer vi liveT Nära

Att öppna en veckotidning när man 
befinner sig mitt uppe i svårmod kan 
vara svårt, skriver Linda Forshaw.

Krönika

A
”Nu är det svårt, varför 
använda det sista av 
min energi till att måla 
om till rosa?”

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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”Vi måste stoppa det 
skamliga tilltaget att 
dra in ersättningen för 
de som deltar i dag-
lig verksamhet”, säger 
Handikappförbundens 
ordförande Ingrid Bur-
man och utlovar ökad 
press på politikerna i 
Almedalen 2010.

et är viktigt att handi-
kapprörelsen nästa år 
blir mer synlig än tidi-
gare under politiker-
veckan i Almedalen.

– Det är där som den 
politiska agendan fastställs och redovi-
sas, säger Ingrid Burman.

Hon valdes i våras till ledare för den 
480 000 personer starka organisationen 
och har nu blivit varm i kläderna. Ännu 
hetare blir det nästa sommar, då politi-
ker, media och lobbyister samlas under 
en intensiv vecka i Visby den 4-10 juli.

– Vi behöver bli mer aktiva i Alme dalen 
och därför har vi tagit kontakt med våra 
medlemsförbund för att se om vi kan 
sam ordna aktiviteterna. Vi kan få störrre 
kraft om vi samordnar samtidigt som vi 
visar upp bredden, säger Ingrid Burman.

– Jag hoppas att många i handikapp-
rörelsen deltar nästa sommar. Alla vikti-
ga politiker är där och vi behöver visa att 
våra frågor bör prioriteras, att vi inte är 
en minoritet utan en rörelse som bidrar 
till att skapa ett bättre samhälle generellt.

Bristfällig tillgänglighet
Ingrid Burman är kritisk till tidigare års 
politikerveckor eftersom tillgängligheten 
varit bristfällig.

– Vi ska skriva till programkontoret 
med krav på att arrangörerna redovisar 
tillgängligheten. Det behövs information 
om det finns hörselslingor och tecken-
tolkning, om ledarhund tillåts och om 
det är allergisanerat. Tidigare år har det 
varit väldigt varierande och många har 

kommit till seminarier och inte kunnat 
delta. Man kan inte anpassa hela Visby 
till 2010 men arrangörerna kan bli myck-
et bättre på att redovisa vilken anpass-
ning som finns, säger Ingrid Burman.

Prioriterat område
Rätten och möjligheten till arbete är ett 
prioriterat område för Ingrid Burman 
och Handikappförbunden.

– Om man inte satsar nu permanentas 
stora grupper utanför arbetsmarknaden . 
Jag tror inte politikerna vill blunda för 
detta, men nu måste de upp till bevis.

– Vi vill att alla ska få en individuell plan 
och stöd för att komma ut i arbetslivet. Vi 

kan inte fortsätta ha ett system som 
innebär att vissa ska stanna hemma, 
medan andra ska arbeta.

Ingrid Burman konstaterar att 
det finns en bred enighet om målen.

– Det borde vara bra, men enig-
heten har blivit ett hinder. Red-
skapen för att leva upp till målen 
finns inte. Planerna vore fantastiska 
om de slog igenom i verkligheten.

Mer fart
Stopp för indragna ersättningar och 
fler praktikplatser för personer med 
funktionsnedsättningar är ett par av 
de frågor Ingrid Burman kämpar för.

– Det handlar också om attityder, 
många människor med funktionsned-
sättning borde få en plats på arbets-
marknaden då de har en adekvat ut-
bildning och har mycket att bidra med. 
Tyvärr finns det fortfarande fördomar 
som innebär att de väljs bort på grund 
av sin funktionsnedsättning.

Praktikplatser är en utmärkt väg till 
arbetslivet, anser Ingrid Burman som vill 
att Arbetsförmedlingen upphandlar 
många fler praktikplatser än idag.

Lönebidrag och andra subventioner 
behöver förstärkas. En rad uppgifter med 
lägre arbetstakt kan omvandlas till löne-
arbete. Många nischer passar för brukar-
kollektiv, kooperativ och ideella sektorn.

– Se över sjukförsäkringen och gör det 
möjligt att kombinera jobb och sjukpen-
ning mer flexibelt än idag. En mer flexi-
bel sjukpenning kan ge en mer flexibel 
arbetsmarknad. Det är stora men själv-
klara förändringar som måste påbörjas 
nu, säger Ingrid Burman.

Daglig verksamhet måste också vida-
reutvecklas, anser hon.

– Daglig verksamhet kan bli en start-
punkt för att komma in i det vanliga ar-
betslivet. Men vi måste också sätta stopp 
för det jätteskamliga tilltaget att dra in 
ersättningen för de som deltar i daglig 
verksamhet, säger Ingrid Burman. +

I våras valdes Ingrid Burman till ny 
ordförande för Handikappförbunden 
som representerar 480 000 medlemmar 
genom sina medlemsförbund.

Intervju

bildbyline Åsa Secher
Ålder: 57 år.
Bor: Uppsala.
Familj: Man och två 
vuxna barn.

Intressen: Litteratur, 
fiske och att renovera 
gamla möbler.
Bakgrund:  Tidigare  

riksdagspolitiker.
Motto: Allt går att 
förändra.

Ingrid Burman tycker om att renovera möbler

”Allt går att förändra.”

Text: Valter Bengtsson
valter.bengtsson@faktapress.se

Stoppa det skamliga tilltaget 
att dra in ersättningen

D
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Bäst i världen. Oavsett.
som sextonåring var  jag rankad 63:a i Sverige och 
nu tre år senare är jag rankad 4:a i världen. En spikrak 
karriär kan man väl säga. Det är bara synd att jag på vä-
gen var med om en olycka som tog min ena arm och båda 
mina ben. Det komplicerar naturligtvis saker. 

Jag har simmat sedan jag var sex år, att jag var välträ-
nad när jag blev överkörd av ett godståg bidrog till att jag 
överlevde. Ett halvår senare ville jag tillbaka till simningen 
igen. Min pappa hjälpte mig till simhallen och ner i bas-
sängen. Väl i bassängen trodde han att jag skulle drunkna! 
Själv var jag aldrig orolig, jag visste hur det känns att 
simma - det var bara att göra det.

Möjligheten som handikappidrottare att få hjälp med 
planering kring träning, tävling, sponsorer och allt annat 
som behövs för att kunna prestera på världsnivå är be-

gränsad. 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. I Paralympics, i London 
2012,  ska jag vara med och simma om medaljer - själv-
klart är det guld som gäller.

Tack vare Team Frösunda och vänner som tror på mig 
har jag möjligheten att vara bäst i världen. Oavsett.

Christof
ferTE

AM FRÖSUNDA 
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CHRISTOFFER

LINDHE

telefon 08-505 23 500, www.frosunda.se 
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