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Tema: iT-hjälpmedel i skolan

syskon till barn med funktionsnedsättningar 
hamnar ofta i skuggan. Christina Renlund 

vet hur man som förälder 
kan stärka sitt barn.

hon kämpar för 
de små syskonen

Tema 
ekonomi
skyddsnät 
med revor
helen vågade 
steget till studier

Assistans blir valfråga
socialdemokraterna 

har bytt sida

Expertens tips
se till att ditt barn 

får rätt tandvård

Sören Olsson: 
Vi menar inte illa 
när vi säger nej

Barnförsäkringar
12 värdefulla tips  

rullstolsrugby
killarnas varje 

måndag i Frösunda 

Idrottspanelen
anders olsson svarar
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Alla som använder Internet idag har tillgång till 
mängder av information som kan besvara frågor 
om hälso- och sjukvård. Sökmotorer söker brett 
och erbjuder oftast långa listor med dokument från 
en mängd källor. Det är viktigt att du kritiskt gran-
skar informationen och bl a tar reda på vem eller 
vilka som står bakom webbsidan samt om texten är 
aktuell. Det är först då du kan göra din bedömning 
av materialets trovärdighet. 
Läkemedelsföretag som är medlemmar i LIF  
följer idag ”Läkemedelsbranschens etiska regel-
verk”, ett etablerat etiskt regelverk för information 
om läkemedel. Läkemedelsbranschen har tagit  
ytterligare ett steg mot tryggare informationssök-
ning på nätet genom en egen kvalitetsmärkning. 
LIFs kvalitetsmärke står för att informationen på  

läkemedelsföretagets webbsida är balanserad, sak-
lig och aktuell. Att reglerna efterföljs övervakas 
fortlöpande av läkemedelsindustrins oberoende 
granskningsinstanser. 

Titta efter symbolen nästa gång du söker information 
– det handlar om din trygghet på nätet!

LIF är branschorganisationen för forskande läke-
medelsföretag verksamma i Sverige. LIF har drygt  
60 medlemsföretag vilka står som tillverkare för 
ca 80% av alla läkemedel som säljs i Sverige. 
Läs mer om företagen och LIFs kvalitetsmärke på 
www.lif.se.

Det handlar om din 
trygghet på nätet!

LIF0906

Läkemedelsindustriföreningens Service AB/The Swedish Association of the Pharmaceutical Industry AB
Box 17608, SE -118 92 Stockholm, Tel +46 8 462 37 00 Fax +46 8 462 02 92

E-mail info@lif.se www.lif.se www.fass.se
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4 FÖRÄLDRAKRAFT # 6, 2009

onia O’Neill och Najma 
Tedros tar på ögonbindlar 
och träder in i en annan 
värld. I totalt mörker för
söker de höra hur bollen 
rör sig över spelbordet. 

De besöker utställningen Viljor av stål på 
Riksidrottsmuseet, där showdown är en av 
sporterna som man kan prova på.

När Föräldrakraft besöker utställning
en är en grupp höstlovsfirande elever 
från Sjöängsskolan i Älvsjö där tillsam
mans med ett par fritidsledare.

Flera av ungdomarna turas om att kö
ra rullstolsslalom. 

– Det är svårt, men jätteroligt. Man vill 
tävla mot sig själv hela tiden, säger Elsa 
Storekers som successivt förbättrar sin 

tid och snart klockas för 19,25 sekunder, 
vilket är en av de klart bästa tiderna den 
här dagen.

Men än är det en bra bit ned till fri
idrottaren Niklas Almers rekord från in
vigningsdagen, 12,66. 

Men Elsas tid räcker gott för att slå en 
annan kändis som gästade invigningen, 
Socialdemokraternas partiledare Mona 
Sahlin, vars sluttid blev 44 sekunder.

– Inför sitt besök varnade Mona Sahlin 
för att hon var nyopererad i knät, men 
det passade ju alldeles utmärkt, säger 
museets chef Karl Örsan.

Några meter från slalombanan står ett 
bord för showdown. Monia O’Neill och 
Najma Tedros har tagit på sig ögonbind
lar och försöker spela.

De försöker lyssna sig till var bollen är. 
Monia letar länge innan hon upptäcker 
att Najma redan gjort mål. Bollen ligger 
stilla, och därmed tyst, i målet.

– Det är kul, men svårt när man inte 
får titta. Man vill ta av bindeln hela tiden, 
säger Monia.

Flera skäl till besök
Fritidsledare Miguel Montecinos tittar 
intresserat på. Han, och övriga fritidsle
dare på skolan, läste om utställningen i 
en dagstidning och såg flera skäl att göra 
ett besök.

– Det verkade kul att prova på handi
kappidrott, och få en aning om hur svårt 
det kan vara när man inte ser eller hör. 
Många av våra ungdomar spelar fotboll 
och innebandy, men det här är något an
nat, säger han.

Utställningen kommer att ändra skep
nad flera gånger fram till sommaren. Just 
nu blandas rullstolsslalom med show
down och skytte. Efter nyåret blir det fo

Museum öppnar dörren    till en annan värld
Chanser att prova på handikappidrotter lockar 
små som stora till utställningen Viljor av stål.

M

Najma Tedros testar showdown ...

... med kompisen Mona O’Neill.

Elsa Storeker – en hejare på slalom. Herre på täppan. Niklas Almers tid på slalombanan verkar svårslaget.

Text: Mikael J Nyberg  Foto: Helene Stjernlöf och Irina Nyberg
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Reportaget

kus på vinteridrotter och Para lympics i 
Vancouver. Därefter koncentrerar man 
sig på sommaridrotter.

–  Vi vill även visa idrottens betydelse för 
friskvård, och meningen är att vi ska an
ordna temakvällar då vi bjuder in idrotts
lärare och även vanliga lärare för att disku
tera aktuella frågor, säger Helene Stjernlöf, 
informationsansvarig på Sven ska handi
kappidrottsförbundet, SHIF, som är med
arrangör till utställningen.

Vilka frågeställningar det blir är ännu 
inte bestämt. Utställningen är dynamisk, 
innehållet växer till delar fram allt efter
som. 

På museet är man mycket nöjd med de 
första dagarna. Invigningsyran har för
visso lagt sig, men Karl Örsan är fortfa
rande strålande glad, näst intill lyrisk.

– Det finns cirka 70 specialförbund 
un der Riksidrottsförbundet. Handikapp
idrotts förbundet är redan väl represente
rat här, men när vi kontaktade förbundet 
i våras var det med tanke på att nästa år, 

2010, är tillgänglighetens år. Vi tänkte att 
det vore kul om vi kunde göra något med 
dem. SHIF rymmer i sig så många idrot
ter, säger han.

Nappade direkt
SHIF nappade direkt. Ett program mejs
lades ut.

– Vi ville inte göra någon totalutställ
ning, men visa på ögonblick ur historien 
och ge möjligheter att prova på, säger 
Karl Örsan. 

Och han ångrar sig inte. Långt därifrån.
– En så här lyckad start har en utställ

ning aldrig haft. Enskilda och klasser ring
er och besöker oss enbart för det här. Vi har 
säkert tredubblat antalet besökare under 
den tid som utställningen varat, säger han.  

Åldersspridningen mellan de många 
besökarna har varit stor, från barn till 
pensionärer. 

– Det har varit stort tryck kring rull
stolsslalombanan hela tiden, folk är in
tresserade och vill prova. Dessutom har 

vi andra aktiviteter, som tipspromenad 
och diplomtillverkning, de flesta kan hit
ta något som intresserar dem, säger Gu
nil la Stillström, intendent och program
ansvarig på museet.

När Föräldrakraft lämnar museet är 
det ännu full fart på slalombanan, kring 
showdownbordet och i rummet där man 
kan göra sitt eget diplom.

Ännu mer folk
Nästa dag ska bragdguldmedaljören och 
mångfaldige Paralympiske guldmedaljö
ren Jonas Jacobsson besöka utställningen 
och instruera skytte. 

Viljor av stål lär stå sig länge, och 
många besökare lär finna anledning att 
återkomma både en och två gånger. +

Utställningen Viljor av stål håller på till 
den 30 juni 2010.
För program och utställningar, se 
www.riksidrottsmuseet.se

Museum öppnar dörren    till en annan värld

Mona Sahlin med skadat knä.

Karl Örsan, nöjd chef.

Med en boll som låter. Några ungdomar försöker sig på goalball. 

Remy Nilsson, ATG. Åldersspridningen var stor. Mattias, 6, testar slalom.
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Assistans blir en fråga för valet
Socialdemokraterna har bytt fot och står inte längre bakom LSS-kom-
mitténs förslag om begränsningar av personlig assistans. /s 14 

Open Eyes hittar praktikplatser
Stockholms stad har fått upp ögonen för ett projekt som ger praktik-
platser åt unga. /s 16

Regeringens kupp mot assistans
Schablonersättningen för personlig assistans höjs bara hälften så 
mycket som förväntat. /s 20

Sexhjälpmedel åt alla
Socialdemokraternas förslag väcker blandade reaktioner. /s 22

Intervjun: Christina Renlund
Syskon glöms ofta bort, något som Christina Renlund vill ändra på, 
bland annat med hjälp av nya boken ”Litet syskon”. /s 26-37

Älskar att skriva!
Matilda har dyslexi – men det  hindrar 
henne inte från att skriva. Långt och länge. 
Tema IT i skolan. Matilda Lundgren tycker om att skriva långa berättel-
ser. Med rättstavningsprogram och närhet till datorn kan hon ägna sig 
åt sin favoritsysselsättning, trots dyslexi, och med närhet till klasskam-
raterna. Dessutom: Vi träffar Simon Sjöholm som tog studenten mot 
alla odds – och med genomgående höga betyg, samt talar med experter 
inom skola och IT-hjälpmedel. /s 36-51

Självständig med studielån
Tema ekonomi. Helena Svensson vågade steget till högskolan, studier 
och studielån. Snart är hon färdigutbildad beteendevetare. Och hon 
ångrar sig inte. /s 54-57

På killarnas hemmaplan
Varje måndagkväll intar Nacka Spiders rullstolsrugbyspelare idrotts-
hallen i  Frösunda. Föräldrakraft har varit där. /s 58

Reportage
Viljor testas på museum 4
Ledaren 8
Nästa nummer: Vi tar flyget 
till ett semesterparadis 10
Vi som gör tidningen 10
Krönika
Sören Olsson 12
Teman 2010 12
Nyheter
Oväntad valfråga 14

Projekt som skapar jobb 
kan permanentas 16
Nya barnhjälpmedel 18
Regeringen sparar 400 
miljoner på assistans 20
Sexuell njutning för alla 22
Heta prylar 24
Intervjun
Christina Renlund 26
Tema IT i skolan
Studenten mot alla odds 36

Sofielundsskolan anpassar 
undervisningen 42
Stina Engströms kamp för 
sin son blev startskottet på 
en politisk karriär 44
Lars-Göran Gustafsson vill 
se att alla elever får en egen 
bärbar dator 46
”Bra att föräldrar pressar 
skolorna” 48
Hjälp via nätet 50

foraldrakraft.se:
När mirakel sker – ny krönika av 
Ninnie Wallenborg

Prins Carl Philip stödjer kamp för 
bättre vård av för tidigt födda

Nya assistansregler kränker 
integriteten, anser riksdagsleda-
möter från Folkpartiet

Ica rekryterar 1 000 med funk-
tionsnedsättning – Jerry toppar 
storsatsning mot fördomar

Aktuellt just nu på 
foraldrakraft.se

Vård med kungligt stöd.

”Kränkande regler”.

Ninnie Wallenborg: När mirakel sker.

Reklamfilm som engagerar.

Foto omslagsbild: Gunnar Renlund
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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

unt om i Europa lever mer än en miljon barn och vuxna med 
funktionsnedsättningar fortfarande på gammaldags institutio-
ner, avskiljda från sina familjer. När detta skrivs i slutet av 
november är frågan högaktuell. Sverige är värd för EU-mötet 
Equality Summit och föreningen JAG och Independent 
Livingrörelsen kräver att Sverige utnyttjar ordförandeskapet i 

EU att driva på för ökade möjligheter att leva jämställt och med respekt för 
mänskliga rättigheter.

Här framstår Sverige som ett föregångsland. Men även om lagar och riktlinjer 
är föredömliga så räcker det inte. Alltför ofta stannar det vid vackra ord. Inte nog 
med att riksdagens handlingsplan för att göra Sverige tillgängligt till år 2010 har 
misslyckats – det som spikats i lag är inte heller någon självklar rättighet.

I det här numret har vi tagit en titt på samhällets skyddsnät och upptäckt åtskilli-
ga revor. Det är tyvärr brister som gör politikerna svarslösa. När det nu finns 
lagstiftning och det ändå inte fungerar, vad gör man då som enskild? 

I nummer 3 beskrev Monica H sin situation utan jobb, 
utan a-kassa och utan stöd för sin son. Hon kunde inte få 
socialbidrag. Hon måste i så fall först sälja sin bostadsrätt, 
men den är anpassad för sonens behov. ”Vi sjunkar allt 
snabbare, för oss finns ingen livboj”, skrev Monica. 

Upprepade gånger sökte vi folkhälsominister Maria 
Larsson för en kommentar, men det visade sig vara omöjligt, 
vilket känns mycket nedslående. När vi sedan bad Ylva 
Johansson, oppositionens kandidat till socialministerposten, 
om en kommentar i samma fråga fick vi ett svar, men ändå 
inget besked: ”Det här är ett område där vi behöver utveckla 
vår politik”, sa Ylva Johansson. 

Visst behöver politiken utvecklas! För att få sin lagstadgade 
rätt måste man idag ha massor av tid, ork och kunskap för att 
inte bli offer för myndigheter som bollar ärenden fram och 
tillbaka, tills de faller ned mellan stolarna.

Ekonomitemat i detta nummer belyser några av de revor 
som finns i det skyddsnät som alltför många tror är solitt och 
heltäckande. Här finns gott om jobb för politiker som vill 
göra skillnad. I rutan till vänster räknar vi upp några uppgif-
ter för den politiker som på allvar vill åstadkomma en förbättring. 

Mycket kan åtgärdas direkt. Annat behöver utredas närmare eftersom kunska-
pen är låg, men se åtminstone till att alla vackra ord omvandlas till verklighet.

Vår miniguide om barnförsäkringar på sidan 68–69 visar att politikerna måste 
agera för förbättringar även här. Allra minst måste preskriptionstiderna förlängas 
– idag förlorar alltför många unga rätten till försäkringsersättning. Dessutom är 
det dyrt att utmana försäkrings bolagen. Politikerna måste se till att det inte hänger 
på pengarna om man kan få rätt i en försäkringsstrid. +

Revor som gör politiker svarslösa

R

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

Så gör du karriär som politiker:

� Samordna stöden så att det som 

riksdagen beslutat verkligen levereras!

� Ge unga som fyller 18 all hjälp för att 

klara steget över till vuxenlivet.

� Se till att föräldrar som har barn med 

omfattande funktionsnedsättningar får 

ersättning för extrakostnader för vård 

och hjälpmedel.

� Se till att stödboenden har resurser så 

att alla kan få en meningsfull fritid och 

korrekt vård och omsorg.

� Se till att ingen, av ekonomiska skäl, 

behöver avstå från läkemedel och 

behandling som läkare rekommenderar.

� Se till att föräldrar från andra länder 

klarar den svenska krångelapparaten.

� Ta krafttag mot sexuellt utnyttjande, 

våld och trakasserier som nu blivit allt 

vanligare i spåren av finanskrisen.

Onåbar. 
Folkhälso-
minister Maria 
Larsson har valt 
att inte kom-
mentera varför 
Monica H inte 
kunde få hjälp. 

(klipp ut och spar):
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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 är du mest nöjd med från den gångna hösten?

Valter Bengtsson, 
ansvarig utgivare: 
Alla småsaker, privat 
och på tidningen, 
som gick bra!

Sören Olsson, 
krönikör: Att den 
gick.

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 
redan till skolstarten:

2010 års stora 
tema om assistans
  
Tema i Föräldrakraft nr 1 som 
utkommer den 12 januari 2010
Stort tema om personlig assistans
i första numret nästa år. Hur hjälper 
man sitt barn att bli självständigt när 
det finns assistenter till hands för att 
fixa stort och smått? Hur fortsätter 
man att vara förälder när assistenter 
kliver in i hemmet? Två frågor som vi 
söker svar på i 2010 års stora Tema 
Assistans.

Storebror ser dig – om du har assistans
I assistanstemat granskar vi även 
assistansreglerna och bedömningarna 
för assistansersättning: Går de verkli-
gen hand i hand med mänskliga rättig-
heter och skyddet för den personliga 
integriteten?  

Tema kollo och läger  Nu är tid att planera 
kollo- och lägervistelser under 2010. Vi 
guidar i utbudet och fokuserar bland 
annat på vilka möjligheter det finns till 
bidrag som finansierar sommarens 
äventyr och avkoppling. 

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  pren@faktapress.se eller 
ring 08-4100 5636.

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

Mikael Nyberg, 
reporter/form-
givare: Att sönerna 
trivs i sina nya 
skolor.

Annette Wallenius, 
projekt och 
kundtjänst: Att 
hösten är över och 
att vi går  mot 
sommar igen!

Christina Renlund, 
författare: Att se två 
små barnbarn leka 
tillsammans och att 
nya boken Litet syskon 
kommer ut så den kan 
nå många.

Frida-Louise 
Vikman, marknads- 
& annonsansvarig: 
Mitt  nya jobb på 
Föräldrakraft.

Linda Forshaw, krönikör: 
Tiden och myset med 
min tvååring, samt att 
jag slutat med snus och 
börjat meditera.

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

Ninnie Wallenborg, 
krönikör:  Att ha 
fått lite struktur i 
tillvaron.

tema om assistans

Trevlig semester! I nummer 1 2010 träffar vi 
familjen som for till Mallorca med assistans. 

Foto: Istockphoto
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Jag bestämmer själv!

Personlig assistans 
sedan 1992 för oss som  

behöver beslutsstöd

”Hej, jag heter Amalia. Jag vill göra såna saker som mina kompisar gör: rida, bada 
och gå på bio. Mina assistenter hjälper mig så jag kan bestämma över mitt liv och 
jag har varit med och valt ut dem. Det är bra att få bestämma själv. I JAG får assi- 
stenterna lära sig att det är jag som har assistans som bestämmer, även om jag 
inte kan prata som andra. Fast mamma och pappa bestämmer ju viktiga saker 
förstås, eftersom jag bara är 11 år. På JAG träffar jag andra barn som har assi-
stans. Roligast är JAGs sommarvecka med alla lekar och musikverkstan.”
Brukarkooperativet JAG   Tel: 08-789 30 00   kooperativet@jag.se   www.jag.se

FK_0906_s10-11_vi_gor_fk_v01 HOSMICKE.indd   11 2009-11-19   15.14



12 FÖRÄLDRAKRAFT # 6, 2009

arför är det så svårt för 
oss vuxna att låta våra 
barn få växa i sin egen 
takt?

Vi tycks tro att vi vet 
mer om vad de vill med 

sina liv än de själva.
Om jag vänder på tanken och frågar dig 

som läser detta, om dina föräldrar visste 
mer om dina behov när du växte upp än 
du själv.

Kände du att dina föräldrar förstod vad 
du skulle utvecklas av och på vilket sätt du 
bäst skulle växa som människa?

När jag ser på min egen föräldraroll så 
får jag ständigt påminna mig själv om att 
undvika mina automatiska nej.

Vi säger så ofta nej till våra barns 
längtan. 

Jag har tidigare skrivit om när ett barn 
till exempel vill klättra i träd. 

99 gånger av hundra så säger vi nej till 
barnen.

Men varför gör vi det?
Det är ju inte på grund av att vi vill 

förvägra barnen att växa upp. 
Det är inte för att vi vill hindra deras ut-

veckling.
Nej, det är ju för att vi älskar dem så 

mycket.
Ibland kanske vi kväver dem med vår 

kärlek?
För våra maskiner till hjärnor bygger 

snabbt upp ett tänkbart scenario som kan 
inträffa.

Om barnet klättrar i träd så kommer 
det kanske ramla ner.

Och risken finns alltid att det då bryter 
benen. Kanske båda två till och med!

Det sannolika blir då att barnet får ligga 
inne på sjukhus en längre period. Kanske i 
flera månader om benbrottet är allvarligt. 
Och det kan ju faktiskt bli ganska allvar-
ligt såna där saker. Kanske minns du 
någon från din egen skolgång som låg 
länge på sjukhus efter att ha brutit benen?

Om barnet ligger så där länge på 
sjukhus så kan det vara svårt att hänga 
med i skolarbetet. Skolan blir lätt eftersatt 
i såna situationer.

Det är inte helt orimligt att barnet 
därför får gå om ett år i skolan.

Det vore synd, för alla kompisar 
försvinner upp i en annan klass. 

Hos de yngre känner ditt barn inte 
någon. Kanske kan barnet hamna lite 

utanför. Kanske blir det mobbat. Elaka 
barn kan få för sig att barnet har fått gå 
om en klass på grund av ditt barn är dum 
i huvudet.

Mobbningen förvärras och ditt barn 
kommer inte att vilja gå ut längre.

Det sitter mest hemma vid datorn eller 
TV:n och bli passivt.

Barnet kan mycket väl börja tröstäta 
chips och coca-cola, för att slippa känna 
ensamhetens smärta. Och snart har 
barnet svår fetma och blir ännu mer 
isolerat.

När barnet växer upp så byts chips och 
cola ut mot sprit. Ditt barn börjar dricka 
för att glömma sin tragiska barndom. För 
att slippa möta alla demoner från skolti-
den. Alla mobbare som ansåg att ditt barn 
var dum i huvudet.

Vänner och släkt vänder sig bort från 
ditt barn som nu missbrukar både 
alkohol och narkotika för att glömma allt 
elände i uppväxten.

Ensam och utan vänner drar ditt barn 

runt på stan och gör inbrott för att 
finansiera sitt allt mer tunga beroende.

Det har inte längre någonstans att bo 
och under en kall vinternatt ligger ditt 
barn på en parkbänk och fryser ihjäl.

Allt detta ser du kan hända om du låter 
ditt barn få klättra i träd.

Vill du verkligen ha det på ditt samvete?
Vill du låta barnet dö bara för att du 

inte vågade säga nej till en klättring i ett 
träd?

För dig är det en självklarhet som 
förälder att därför säga nej när barnet vill 
klättra upp i trädet.

Du säger nej för barnets egen skull.
För du vet ju vad som kan hända...

Det är inget fel på varken barnets 
längtan att klättra i träd eller din vilja att 
skydda ditt barn.

Det viktiga tror jag snarare är att se när 
de där automatiska nejsvaren dyker upp 
– och varför.

För kanske är det så att vi som föräldrar 
kan ta ansvaret att backa undan när 
barnen vill lära sig växa med hjälp av både 
misstag och framgång.

Den människa som står stadigt med 
bägge fötterna på jorden står också helt 
stilla. 

Tänk på det! Vi ses i trädet.
Sören Olsson

FARLIGT ATT SÄGA NEJ
Nummer 1, 2010 (januari).
ASSISTANS. 
KOLLO- OCH LÄGER.

Nummer 2, 2010 (mars).
BOENDE. KÄRLEK OCH SEX. 
RESOR. UTBILDNING.
HABILITERING.

Nummer 3, 2010 (maj).
BILAR OCH ANPASSNINGAR. 
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.

”Våra maskiner till hjärnor bygger ett scenario.”

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

V

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 
STO006 8 - 12 feb   5 dagar  4 350:-
STO012 22 - 26 mars  5 dagar  4 350:-
STO018 3 - 7 maj   5 dagar  4 350:-

göteborg
GÖT010 8 - 11 mars  4 dagar  3 590:-
GÖT016 19 - 22 april  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. 

         Ägna julhelgen åt lite trevlig kompetensutveckling! Gå in på vår 
hemsida och gå vår gratis prova-på-kurs i teckenkommunikation på nätet!  
Där instruerar, visar och hjälper vi dej att teckna - helgen är räddad! 

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

Prova-på-kurs på nätet!

Pris inkl material och fika (moms tillkommer)  
Priset gäller vid anmälan före 31/12

   för dig som behöver tecken i ditt jobb

Kurserna vänder sig främst till personal som använder teckenkommuni-
kation (TAKK) i sitt arbete med barn i behov av tecken. 
För fler grundkurser, påbyggnadskurser och mer info, se vår hemsida

Premiär!

Spetskompetensen 
finns här.  

Vi har expertkunskaper och en gedigen  

processerfarenhet inom LSS och LASS.

 

Välkommen att kontakta oss.

www.cjadvokat.se

STOCKHOLM UMEÅ KIRUNA

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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ocialdemokra terna bac-
kar från LSS-kom-
mitténs förslag om för-
sämrad assistans för de 
som inte uppnår 20 tim-
mars grundläggande be-

hov per vecka.
– Vi hade inte satt oss in i konsekven-

serna tillräckligt bra när vi la fram utred-
ningen. Nu har vi tagit intryck av remiss-
instansernas kritik, säger Lars U Gran-
berg, socialdemokraternas talesman i 
handikappolitiken.

Därmed är det upplagt för politisk strid 
om framtidens assistans och andra insat-
ser enligt LSS, lagen om stöd och service 
till personer med funktionsnedsättningar.

Mer än ett år
Det har gått mer än ett år sedan LSS-
kom mittén presenterade sitt förslag om 
miljardbesparingar på personlig assistans 
och införandet av en ny insats, ”personlig 
service med boendestöd”.

Kommittén vill slopa assistansen för 
de som inte uppnår 20 timmars grund-
läggande behov per vecka, dessa personer 
ska istället få hjälp av kommunen med en 
mer hemtjänstliknande tjänst kallad 
”personlig service med boendestöd”.

Remissbehandlingen av LSS-kom-
mitténs utredning är sedan länge avslu-

tad, men regeringen har fortfarande inte 
lagt något förslag.

Osäkerheten kring framtidens regler 
för bland annat assistans är alltså stor –
och ingen tycks veta när dimmolnen kan 
skingras.

– Jag tror att regeringen efter årsskiftet 
kommer med ett förslag som omfattar 
delar av LSS-kommittens utredning, sä-
ger Lars U Granberg.

Vore det kanske bättre om utred-
ningen ”lades i skrivbordslådan” och 
glömdes bort, som så många andra?

– Nej, det är bättre att vi får fram be-
slut. Utredningen innehåller så mycket 
mer än frågan om assistans. Riksdagen 
måste sätta ned foten och tala om vad vi 

tycker ifråga om huvudmannaskap och 
annat. Annars får vi en väldigt varierande 
kvalitet på LSS-insatserna.

När LSS-kommitten la fram sitt be-
tänkande var det enighet om förslagen 
till förändringar. Du satt själv med i 
kommittén, varför har du ändrat upp-
fattning?

– Vi har fått så stark kritik från remiss-
instanserna när det gäller 20-timmars-
tröskeln och den nya insatsen personlig 
service att vi nu måste vara ytterst tvek-
samma. Om förslagen genomförs föränd-
rar det hela inriktningen på LSS-reformen.

– Om regeringen kommer med ett för-
slag med 20-timmarsgräns och nya insat-
sen personlig service kommer jag att job-
ba för att socialdemokraterna kommer 
att motsätta sig det. Men än så länge finns 
inget förslag från regeringen.

En viktig reform
Varför var ni så eniga om detta i utred-
ningen?

– Jag stod bakom utredningens förslag 
av två anledningar. För det första är det en 
styrka att ha en bred enighet om LSS som 
är en så viktig reform. För det andra hade 
vi inte tid att sätta oss in i konsekvenserna 
och gå på djupet. Det är därför det är så 
viktigt att vi tar intryck av de kunskaper 
som vi får från remissinstanserna.

Tycker du att det är bra att det blir 
strid om frågorna nu?

– Det är hälsosamt för handikappoliti-
ken att det blir debatt. Det har varit väl-
digt mycket konsensustänk och för lite 
diskussion om frågor som rör funktions-
nedsättningar. +

Assistans het valfråga 
Socialdemokraterna byter linje om begränsningar.

– Vi har ändrat uppfattning efter att ha 
lyssnat på remissinstanserna, säger 
Lars Granberg (S).

S

”Det har varit för mycket konsensus

 och för lite diskussion.”

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

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

Eje, friidrott

www.lofric.se
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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

AUTISM ELLER ASPERGERS SYNDROM?

Korttids   Arbetscenter
Fritids   Vuxenboende
Barn- och   Boendestöd för
ungdomsboende  vuxna

 
Vi finns i Stockholmsområdet

 
   08-768 20 00, enigma@enigmaomsorg.se, www.enigmaomsorg.se

Eskilstuna kommun anser att Benny 
Holm ström inte behöver ta hand om sitt 
barn, då han använder rullstol och behö-
ver viss assistans för att klara föräldrale-
digheten. Kommunen menar att mam-
man kan ta hela föräldraledigheten.

Svensk Handikapptidskrift rapporte-
rar att Benny Holmström och hans hus-
tru väntar sitt första barn i mitten av de-
cember.

Har ansökt om hjälp
För att kunna vara föräldraledig har 
Benny ansökt om hjälp hos kommunen. 

Eskilstuna kommun säger dock nej till 
ansökan om assistans och skriver i sitt 
avslag att ”det kommande barnets behov 
av föräldraledig förälder kan tillgodoses 
av mamman”.

Kommunen skriver vidare att man in-
te anser att Socialtjänstlagens krav på 
skälig levnadsnivå innebär att man alltid 
ska kunna utöva föräldraansvar på egen 
hand. +

Kommunen: Benny behöver 
inte ta hand om sitt barn

”Det kom-
mande 
barnets 
behov av 
föräldraledig 
förälder 
kan till-
godoses 
av mamman.”

molkom fk 0906.indd   4 2009-11-20   11.42
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tockholms stad vill per-
manenta Open Eyes, 
projektet som skapar 
praktikplatser för unga 
med funktionsnedsätt-
ningar.

– Praktikertjänst är ett av de nya före-
tag som kommer att delta i samarbetet 

med Telia, Tieto och Stockholms stad. 
Får vi bara en handfull andra företag kan 
vi göra något riktigt bra, säger projektle-
daren Lars Ahlenius.

Open Eyes ordnar jobb för allt fler 
unga med funktionsnedsättningar. De 
senaste åren har i snitt sex personer årli-
gen fått praktikplats.

– Idén är att göra något positivt av att 
unga funktionshindrade är stora använ-
dare av IT- och telekomprodukter men i 
stor utsträckning står utanför arbets-
marknaden. Genom att integrera män-
niskor med andra erfarenheter och förut-
sättningar kan man bidra till att utveckla 
gamla produkter och finna nya, säger 
Lars Ahlenius.

Lars Ahlenius är just nu fullt sysselsatt 
med att knyta till sig fler företag som är 
intresserade av att delta, vi söker långsik-
tiga samarbetspartners som delar synen 
på att alla tjänar på ett mer integrerat 
samhälle.

– Målet är att knyta till sig ett tiotal 
större företag som gör ett åtagande och 
satsar, säger Lars Ahlenius.

De ungdomar som berörs av satsningen 
har oftast aktivitetsersättning och är in-
skrivna vid den speciella arbetsförmed-
lingen för unga funktionshindrade i Stock-
holm. Aktivitetsersättningen tar man med 
sig in på den nya praktikplatsen. +

Tidigare förtidspensionär. Lars Ahlenius leder projektet som skapar praktikplatser för unga med funktionsnedsättningar. 

Så kan ungdomar få jobb 

S

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

”Vi vill 
knyta 
till oss 
tio 
större 
före-
tag.”

Stockholms stad 
vill permanenta
Open Eyes är en efterföl-
jare på ett projekt som 
hette Open Up och som 
drogs igång av eldsjälen 
Nils Nobrand, ombuds-
man på fackförbundet 
Seko, med finansiering 
från ESF-fonden. 
TeliaSonera, Tie to och 
Stockholms stad har nu 
tagit över och driver det i 
egen regi.
Ledningen för 
Stockholms stad vill 
permanenta verksamhe-
ten som en del av 
verksamheten inom soci-
al- och arbetsmarknads-
nämnden. +
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Förra året struntade politikerna i pro-
testerna från assistansberättigade. Nu har 
Försäkringskassan kommit till samma 
slutsats som de som protesterade. Det 
måste bli enklare att själv vara arbetsgi-
vare för personliga assistenter.

Efter kraftfulla protester från assis-
tansberättigade vill Försäkringskassan 
nu ändra reglerna. Avräkningsperioden 
för assistansersättning föreslås bli för-
längd till 12 månader.

I juli 2008 infördes en ny begränsning 
för assistansersättning. Plötsligt blev det 
inte möjligt att spara ersättningen under 
längre perioder än sex månader.

Från assistansberättigade som vill driva 
assistansen i egen regi kom ett ramaskri.

– En arbetsgivare måste ha beredskap 
för en mängd kostnader som kan uppstå, 
till exempel uppsägningslön och utbild-
ning. Det krävs mer än sex månader för att 
ackumulera ett ekonomiskt utrymme som 
kan täcka dessa kostnader, sa Särnmarks 
vd Hanna Kauppi till Föräldrakraft. +

”En arbets
givare 
måste ha 
bered
skap för 
en mängd 
kostnader.”

Försäkringskassan: 
Det måste bli enklare att 
själv anställa assistenter

Låt ditt idrottsintresse styra
ditt val av utbildning.

Vår nya utbildning Idrott och Hälsa passar dig som är idrottsintres-
serad och som vill arbeta med idrott i någon form efter gymnasiet. 
Är du intresserad av annat som t.ex. trädgårdsarbete, matlagning, 
media eller estetisk verksamhet så har vi utbildningar även för det. 
Vi har den specialistkompetens som krävs för att utbildningen ska bli 
givande och vara en förberedelse för vuxenlivet. 
Beställ hem skolans broschyr med hjälp av kupongen nedan eller gå 
in på www.haggviksgymnasium.se.

En gymnasiesärskola

2
Beställ skolans broschyr på telefon 08-517 07 100 

eller på www.haggviksgymnasium.se

Sätter barnet i centrum

Ger ett nytt perspektiv på världen

Stimulerar sociala färdigheter,
lek och lärande

Ökar självständighet och
självkänsla

Förbättrar mag- tarm och
hjärt- lungfunktion

Ger full belastning som
motverkar spasticitet och
kontrakturer

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

www.eofunktion.se, info@eofunktion.se

- Det natur l iga ste get

BOSSE-kollo är ett sommarkollo för 
barn och ungdomar med rörelsehinder. 
Oavsett var i landet du bor kan du söka 
till vårt LSS-kollo. 

Vill du veta mer är du välkommen att 
kontakta kolloansvarig på BOSSE.

Tel: 08 - 544 88 660                         
E-post: kollo@bosse-kunskapscenter.se

Du kan också hitta mer information på 
www.bosse-kunskapscenter.se/kollo

Res obehindrat
i Stockholm!

www.samtrans.se
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Är du på väg att flytta hemifrån? Vill du läsa 

allmänna ämnen på ett roligt och meningsfullt 

sätt? Ha kul och träffa nya vänner? Sök till kursen 

som gör dig redo för livet!

Växa är en allmän kurs på Kjesäter folkhög-

skola, där kunskap och vänskap står i fokus. 

Kursen är anpassad till dig som har funktions-

nedsättningen begåvningshandikapp. 

Växaaa
scouternasledarskapsakademi.se

redo för livetredo för livet

Barn med intellektuella funktionsned-
sättningar ska få bättre hjälpmedel för 
kommunikation.

Nu får svenska Tobii Technology hjälp 
av staten att forska fram helt nya lösningar.

Det är statliga Vinnova som satsar fem 
miljoner kronor i forskningsbidrag till 
Tobii, det svenska företag som har ut-
vecklat en teknologi som gör det möjligt 
att styra en dator enbart med ögonen.

Tidigare i år lanserade Tobii en rad nya 
produkter för ögonstyrning, C-Serien, 
som främst är avsedda för personer som 
har cp, ALS eller andra motoriska nedsätt-
ningar

Nu vill företaget hjälpa fler grupper 
med kommunikationslösningar.

– Det finns dock en stor och växande 
grupp barn med intellektuella handikapp 
och inom detta område finns väldigt lite 
forskning gjord kring kommunikations-
hjälpmedel, säger Mårten Skogö, utveck-
lingschef och en av grundarna till Tobii.

Med hjälp av det statliga bidraget ska 
Tobii kartlägga vilka krav som ställs på 
kommunikationshjälpmedel för barn i 
behov av särskilt stöd. +

Miljonsatsning ska ge 
nya hjälpmedel för barn

Förenklar. ”Vi 
vill förenkla 
livet för så 
många barn 
som möjligt”, 
säger Mårten 
Skogö.

18 FÖRÄLDRAKRAFT # 6, 2009

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

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

Är du tillgänglig?

Handisam-ann 87 x 265.indd   1 08-11-14   11.33.05

Tobiis produk-
ter för ögon-
styrning, som 
den C-12-
modell, ska nu 
följas av helt 
nya hjälpme-
del.
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0303-245200 
www.minicrosser.se

Simba             Besafe iZi Up       Swing             Malte                   i2i   3-18 Cykel

Prins Carl Philip stödjer 
kamp för vård av nyfödda
Prins Carl Philip blir beskyddare åt Lilla 
Barnets Fond och därmed förkämpe för 
bättre vård för barn som föds för tidigt 
eller med nedsatta funktioner.

– Fantastiskt att Prins Carl Philip 
stödjer vår kamp för att förbättra vården 
av våra allra minsta, säger Eva Berggren 
Broström, verksamhetschef Neonatologi 
vid Karolinska Barndivisionen.

Vart tionde barn som föds i Sverige 
vårdas på neonatalavdelning. 

– Våra patienter har ett långt liv fram
för sig efter det att nyföddhetsvården av
slutats och det krävs ytterligare forskning 
kring vad som händer dessa barn på lång 
sikt, säger Mats Blennow, överläkare vid 
neonatalverksamheten Karolinska Uni
ver sitetssjukhuset Huddinge.

– Händelser vid födelsen påverkar ris
ken att utveckla kroniska sjukdomar som 
diabetes och hjärtkärlsjukdom senare i 
livet. BEn nationell forskningsfond som 
långsiktigt stöttar våra allra minsta och 
svagaste patienter är därför ytterst väl
kommen, säger Mats Blennow. +

Läs mer på www.lillabarnetsfond.se
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”Det krävs 
ytterligare 
forskning 
kring vad 
som händer 
dessa barn 
på lång 
sikt.”
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egeringen har hittat ett 
nytt sätt att dra åt svång
remmen för personlig 
assistans. Inför nästa år 
höjs schablonbeloppet 
för assistans med re

kordlåga två procent, samtidigt som 
kostnadsökningarna väntas vara dubbelt 
så höga.

– Ett dråpslag, säger Göran Fredriks
son, ordförande i branschstyrelsen för 
Personlig assistans inom Vårdföreta garna.

– Risken är att företag som specialise
rat sig på brukare med omfattande behov 
slås ut och brukarna får sämre valfrihet, 
säger Göran Fredriksson.

Höjning med fem kronor
Den 21 september blev det klart att scha
blonersättningen för personlig assistans 
för 2010 blir 252 kronor, en höjning med 
fem kronor från dagens 247 kr.

Det löneavtalet som träffats mellan 
Vårdföretagarna och Kommunal innebär 

samtidigt en nivåhöjning för personliga 
assistenter som är mer än dubbelt så hög.

Vårdföretagarna har protesterat mot 
den låga ändringen, men utan att få gehör 
från Socialdepartementet som formellt sett 
är den instans som lägger fram det årliga 
förslag som regeringen tar ställning till.

Ett dråpslag, säger Göran Fredriksson, 
Vårdföretagarna, om regeringens bespa
ring på assistansersättningen.

– Vi har inte lyckats få något svar på 
våra frågor om varför man gör en så 

Funderar du på att söka till 

specialskola?

Ekeskolan är för elever med synnedsättning och ytter
ligare funktionsnedsättning. Hällsboskolan är för  
elever med grav språk störning. Åsbackaskolan är för 
elever med medfödd dövblindhet och med hörselned
sättning i kombination med utvecklingsstörning. 
 Våra regionala specialskolor finns för elever med 
hörsel  nedsättningar: Manillaskolan i Stockholm, 
Kristinaskolan i Härnösand, Birgittaskolan i Örebro, 
Vänerskolan i Vänersborg och Östervångsskolan i Lund.

www.spsm.se

Då är det tid att kontakta våra statliga  
specialskolor med lärmiljöer för elever  
som behöver alternativ.

Kontakta oss för mer information om val av  
grundskola eller boka tid för besök på telefon  

010-473 50 00 eller via www.spsm.se. 

Senaste ansökningsdag är 15/1 2010. 

Den nya ”knappen”
gastrostomiporten
Mini-One

Ett behagligare alternativ

08-754 00 30          www.mini-one.se

Otroligt liten med låg profi l
Fantastiskt mjuk och följsam
Effektiv mot läckage

TM

Skär djupt. Regeringen sparar stort på assistans. Frågan är om det blir brukarna eller assistenterna som får ta smällen?

De spar miljoner på assistans
Nya schablonersättningen chockar branschen.

R
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drastisk förändring, säger Göran Fred-
riksson till Föräldrakraft.

– LSS-kommittén har ju tidigare fö-
reslagit att det ska göras kostnadsdämp-
ningar under ordnade former, men det 
vi nu ser är en dramatisk åtgärd som in-
te andas så mycket vetenskaplighet. 
Någon har gått in och pekat med hela 
handen och det måste vara finansdepar-
tementet, säger Göran Fredriksson, som 
konstaterar att både Sveriges kommuner 
och landsting och Försäkringskassan 
hade föreslagit större höjningar av scha-
blonen.

Assistenterna kan drabbas
Nu är risken stor att de personliga assis-
tenterna drabbas av kostnadsbesparing-
ar. Vårdföretagarna har sagt upp avtalet 
med Kommunal och vill omförhandla 
nästa års löner.

– Alla kostnader måste rymmas inom 
schablonen och om något ”sticker iväg” 
måste något annat sparas in på. Det är en 
ständig balans mellan löner, kvalitetsut-
veckling, arbetsmiljö och så vidare. Det 
är en grannlaga uppgift redan idag och 
med en uppräkning som är drastiskt 
mindre än väntat riskerar kvaliteten att 
bli lidande, säger Göran Fredriksson.

Men nu blir det framförallt assisten-
terna som får ta smällen?

– Vi måste titta på hela kostnadssidan 
och eftersom lönerna utgör 85 procent av 
kostnaderna går det inte att undvika att 
diskutera dem, säger Göran Fred riks son.

10 000 medarbetare
Det nu uppsagda avtalet mellan Vård-
företagarna och Kommunal omfattar 
10 000 medarbetare, men övriga cirka 
60 000 assistenter i landet påverkas indi-
rekt eftersom de har liknande villkor.

– År 2010 är det sista året i det treåriga 
avtal vi på Vårdföretagarna har träffat 
med Kommunal. Visst var det så att avta-
let träffades under högkonjunktur och 
sedan dess har vi fått finanskris och ex-
trem lågkonjunktur, men det hade ändå 
varit en behaglig gärning om regeringen i 
god tid hade aviserat att det måste ske en 
anpassning. Då hade det varit lättare att 
ha förståelse för regeringens beslut, säger 
Göran Fredriksson.

Har du någon förhoppning om att 
regeringen ändrar sitt beslut om scha-
blonersättningen?

– Nej inte för år 2010 men vi måste 
stämma i bäcken så att vi inte får liknan-
de idiotbeslut i framtiden. +

Nyheter

Så sparas 400 miljoner
Den oväntat låga höjningen av 
schablonersättningen kan beräknas 
innebära en besparing för staten på 
cirka 400 miljoner kronor under 2010, 
jämfört om man hade höjt shablonen 
med väntade 10 kr istället för 5 kr.

”Om jag minns rätt så var det 
bland annat Folkpartiet som 
lovade att funktionshindrade 
skulle få det bättre med alliansen. 
Nu när det är bistrare tider så 
passar det för de ledande att slå 
på dem som redan ligger. Hur ska 
de utsatta i samhället få ett liv 
som är i närheten av andras? 
Genom välgörenhet och att bli 
beroende av andras välvilja och 
gåvor?”                  Daniel Steinwall, 

församlingspedagog

Läs  fler kommentarer på foraldrakraft.se

Är trädgårdsarbete 
din framtid?

Gillar du att arbeta utomhus och 
lära dig mer om trädgårdsarbete 
ska du välja vår Trädgårdsutbild-
ning som vi har på både individuell 
och specialutformad nivå. 
Är du intresserad av annat som 
t.ex. matlagning, media, idrott 
eller estetisk verksamhet så har vi 
utbildningar även för det. 
Vi har den specialistkompetens 
som krävs för att utbildningen ska 
bli givande och vara en förbere-
delse för vuxenlivet. 
Syftet med våra utbildningar är att 
varje elev ska utvecklas efter sina 
förutsättningar. 
Beställ hem skolans broschyr med 
hjälp av kupongen nedan eller på 
www.haggviksgymnasium.se.

En gymnasiesärskola

2
Beställ skolans broschyr på telefon 08-517 07 100 

eller på www.haggviksgymnasium.se

Asperger, ADHD, Autism 
Kurser och föreläsningar

     

AKTUELLA KURSER VINTERN OCH VÅREN 2009/2010:

       •  Studio III- hantera utagerande beteenden, 3 dagar
      •  Specialassistent, 2 veckor
      •  Grundkurs i Autism, Asperger eller ADHD, 2 dagar
      •  Dokumentation och bedömning, 1 dag
      •  Kommunikation, 1 dag
      •  Pedagogiska hjälpmedel, 1 dag
      •  Bemötande, 1 dag
      •  Föreläsningsdag: Healthy Sexuality; Adaptive Skills for 
   Inviduals with Asperger’s Syndrome, Isabelle Hénault,             
   från Kanada,19 april 2010 

  
Vi erbjuder också uppdragsutbildningar anpassade efter era behov.

Kontakta oss för att få 2010 års katalog hemskickad eller om ni har 
frågor på aktuella utbildningar

www.enigmaeducation.se, 08–768 20 26, 
info@enigmaeducation.se

www.enigmaeducation.se 08-768 20 26
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lla landsting ska ta fram 
ett sortiment av sex-
hjälpmedel för personer 
med funktionsnedsätt-
ningar. Det förslaget an-
togs av den socialdemo-

kratiska partikongressen.
– Rätten till sexuell njutning borde vara 

självklar, säger John Johansson och Ulrika 
Sandberg, de två socialdemokraterna från 
Örebro som lämnat in motionen.

Sexuell njutning
– Det är glädjande att partikongressen bi-
föll vår motion. Många funktionsnedsat-
ta har fysiska hinder som omöjliggör el-
ler försvårar deras möjlighet till att känna 
sexuell njutning.

Om det blir socialdemokratisk reger-
ing efter nästa val kommer landstingen 
därför att behöva lägga större fokus på 

behovet av sexhjälpmedel för personer 
som har olika funktionsnedsättningar.

– Vi vet att många människor med 
funktionsnedsättning skulle känna stor 
uppskattning över detta och hoppas att 
Socialdemokraterna i regeringsställning 
också genomför detta, säger Ulrika 
Sandberg. +

”Ta tillbaka förslaget!”

Intressant tanke men utifrån min 
erfarenhet att arbeta med sexualitet och 
sexuella frågeställningar är inte hjälp-
medlet i sig problemet. Den stora 
svårigheten med detta förslag är: vilken 
professionell vårdgivare skall vara 
ansvarig för att utprova hjälpmedlet?

Det kvittar nämligen vilket hjälpme-
del som finns då det nu 2009 inte finns 
någon inom hälso- och sjukvård som 
provar ut de hjälpmedel som idag finns 
på marknaden!

Hur ska den enskilde veta vilken 
person, arbetsterapeut, sjukgymnast, 
kurator, läkare som är positiv och har en 
tillåtande attityd till individens frågor 
om sexualitet eller kunskap om de 
begränsningar och möjligheter som varje 
enskild person har? Att hänvisa utprov-

Sexhjälpmedel åt alla
Alla landsting ska erbjuda sexhjälpmedel – nytt 
krav från Socialdemokraterna.

Förslaget om sexhjälpmedel 
åt alla har följts av en mängd 
kommentarer på foraldra-
kraft.se. Här kan du läsa 
några av dem.

A
För alla. Rätten till sexuell njutning 
borde vara självklar, säger John 
Johansson.
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ningar till RFSU är i och för sig en god 
idé men detta är inte ett sexuellt problem 
i sig utan ett problem knutet till funk-
tionsnedsättningen och som sådan en 
utmaning för arbetsterapeuter och 
sjukgymnaster.

Att skyffla frågan vidare till ”experter” 
eller sexologer är inte heller ett alternativ 
då många sexologer inte har utbildning 
av att utreda och kartlägga funktion i 
arm/hand/fingrar.

Ulrika Sandberg och John Johansson 
bör ta tillbaka sin motion och kartlägga 
möjligheterna för hur människor med 
funktionsnedsättningar idag får hjälp/
svar eller blir bemötta vid sina frågor om 
sexualitet.

Ett förslag från min sida som i sig 
skulle ge fler vinster i hur vi ser på 
människan och dess värde är att 
inkludera 10 p grundläggande sexologi i 
alla vårdutbildningar och på så sätt få 
ett öppnare perspektiv till att männis-
kans sexualitet blir påverkad i händelse 
av sjukdom, skada medfödd eller 
förvärvad! Alla människor har rätt till 
sin sexualitet!

Stefan Balogh 
leg. arbetsterapeut, sex ooh 

samlevnadsrådgivare

Då ska du välja vår nya estetiska utbildning på Häggviks Gym-
nasium. Det är en nationell utbildning med inriktning teater 
och film. Är du intresserad av annat som t.ex. trädgårdsar-
bete, matlagning, media eller idrott så har vi utbildningar 
även för det. Vi har den specialistkompetens som krävs för 
att utbildningen ska bli givande och vara en förberedelse för 
vuxenlivet. 
Beställ hem skolans broschyr med hjälp av kupongen nedan 
eller gå in på www.haggviksgymnasium.se.

En gymnasiesärskola

2
Beställ skolans broschyr på telefon 08-517 07 100 

eller på www.haggviksgymnasium.se

Intresserad av att
arbeta med teater och film?

TMTM

Zitzi 
Del� Pro

Tel. 011-161800

Fax 011-162005
Web  www.anatomicsitt.com

E-post info@anatomicsitt.com

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
•  Gruppboende, 65+
•  Daglig verksamhet
  

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

•  Utredning och vård
  

Läs hela 
motionen och 
fler kommenta-
rer på www.
foraldrakraft.se
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Odigos

Individens behov i centrum

Odigos är en resurs för döva eller hörselskadade personer med 
psykiatriska funktionsnedsättningar och/eller psykosocial 
anpassningsproblematik.

På Odigos strävar vi efter att deltagarna ska känna trygghet, 
gemenskap och delaktighet. Vårt mål är att skapa en 
meningsfull, självständig och stabil livssituation för individen.

I en teckenspråklig miljö erbjuder Odigos korttids-, långtids- och 
akutplaceringar på flera platser i landet. Vi erbjuder boende i 
någon av våra HVB-verksamheter med insatser inom alla delar; 
arbete, boende, fritid och utbildning.

Vi kan även utföra enskilda insatser inom teckenspråksutbildning, 
ART-utbildning, sysselsättning i form av daglig verksamhet, 
samtalsterapi utifrån KBT genom teckenspråkskommunikation, 
familjebehandling samt boendestöd.

Om du vill veta mer kontakta oss eller läs mer om vår verksamhet 
på vår hemsida www.odigos.se

Odigos   Telefon växel: 0122-236 00
Stenkvistaskolan  E-post: odigos@mogard.se
635 19 Eskilstuna  Hemsida: www.odigos.se

Odigos erbjuder all sin verksamhet i teckenspråklig miljö

– Det mest extrema vi någonsin skapat, säger kon-
struktören Jalle Jungnell om Pantheras nya lätt-
viktsrullstol ”Panthera X”.

Den nya stolen i kolfiber, titan och alu-
minium väger bara 4,2 kg komplett, vilket 
uppges vara 40 procent mindre än de mo-
deller som hittills varit lättast. Men stolen 
uppges dessutom ha en ovanligt avancerad 
design.

–  Det finns ingen liknande rullstol i värl-
den idag, säger Jalle Jungnell, som själv har lång er-
farenhet av att bygga rullstolar. 

Det började med att han själv blev skadad i en 
olycka och därefter rullstolsburen. I början av 80-ta-
let skapade han den första svenska lättviktsrullsto-
len. Idag exporterar hans företag Panthera AB lätt-
viktsrullstolar över hela världen.

Snart ska Panthera X hårdtestas då Lars Lövström 
ska köra rullstolen ända från Casablanca i Marocko 
till Stockholm. I mars 2010 ska denna långfärd inle-
das, enligt planerna. +

  Läs mer:  www.panthera.se Lätt på hjulen. Jalle Jungner med sin Panthera X.

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 

info@faktapress.se

Jalles mästerverk – världens lättaste
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Robotsälen ger stöd

Paro är sällskapsdjuret som varken rivs, 
ger allergi eller behöver vaccineras. 

– Paro öppnar för kommunikation för 
den som inte kan prata, till exempel barn 
som har hjärnskador, berättade Lone 
Gaedt, projekledare på Teknologisk 
Institut i Danmark. 

Det handlar om en interaktiv säll-
skapsrobot från AIST i Japan som visades 
upp på ID-dagarna tidigare i oktober och 
där väckte stor uppmärksamhet. 

Paro finns inte på den svenska mark-
naden ännu, men syftet med visningen på 
ID-dagarna var att väcka intresse. +

 Läs mer:   www.parorobots.com

Saknad. Roboten Paro har använts i 
flera år i Japan för att stödja och läka 
unga och gamla patienter. När lanseras 
den i Sverige?

Fotografera texten med mobiltelefonen 
och få den uppläst! Så fungerar mobil-
programmet CapturaTalk som nu även 
finns på svenska.

Programmet har funnits i England se-
dan 2007 där den även har fått pris som 
bästa inlärningsprodukt i mobilvärlden. 
När CapturaTalk nu släppts på svenska är 
det med Acapelas röst Elin  för den auto-
matiska uppläsningen. Rösten kan även 
läsa upp andra texter från exempelvis 
mejl, sms och anteckningar i mobilen.

CapturaTalk fungerar med pek-
skärmsmobiler som har Microsoft Win-

dows Mobile som operativsystem och en 
bra inbyggd kamera. Bland de telefoner 
som stöds finns flera HTC-modeller, 
Sam sung Omnia, HP Ipaq och Sony 
Experia X1. Priset för programvaran är 
3 500 kr plus moms. 

Svensk distributör är Svensk Taltek no-
logi som har en webbsida på www.
svensktalteknologi.se +

 Läs mer:   Programmet har en egen 
hemsida på www.capturatalk.com
Acapela Group finns på 
www.acapela-group.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.

Heta prylar

Fånga texten med mobilen och få den uppläst
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Stora steg för 
små syskon
Syskon till barn som har funktionsnedsättningar  
är ofta bortglömda. Det vill ChriStina renlunD 
ändra på. Med sin nya bok ”litet syskon” tar hon 
ett stort steg för de allra minsta. Föräldrakraft har 
träffat henne.
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e har varit nästan osynliga och ofta 
bortglömda. Små syskon till barn som 
har funktionsnedsättningar har hit
tills inte fått stöd från vare sig habilite
ringen eller barnpsykiatrin. 

Det vill Christina Renlund ändra 
på med sin nya bok ”Litet syskon”, som väntas få stor 
betydelse för familjer där något av barnen har en svår 
sjukdom eller funktionsnedsättning.

– Att erbjuda stöd till syskon, också till små syskon, 
måste bli en självklar del i ett förebyggande arbete. Jag 
hoppas att föräldrar blir en stark påtryckargrupp för 
insatser till syskon, säger Christina Renlund.

Alla små barn behöver få prata och berätta om svåra 
saker. Det är särskilt viktigt i familjer där något barn 
har en funktionsnedsättning. Kunskap finns om hur 
viktigt det är att små syskon får komma till tals. Chris
tina har samlat 24 förskolebarns berättelser i boken. 
Där finns också metoderna som gör det möjligt för 
föräldrar och professionella att få igång samtalen.

Det är första gången en samlad bild presenteras – de 
små barnens berättelser om hur det är att ha en syster 
eller bror som har en svår sjukdom eller funktionsned
sättning.

– Det är i dialogen som vi kan stärka barns identitet 
och barns självkänsla. Jag vill förmedla redskapen 
och barns möjliga sätt att uttrycka sig. Barn behöver 
uttrycka sig i sin familj i första hand. Då måste det fin
nas kunskap nära barnen, men det behövs även bättre 
kunskap i barnsjukvården, förskolan och habilitering
en. Jag vill att boken ska förmedla respekt för barn och 
deras egen  berättelse.

Menar du att små barn får dålig respekt idag? Eller 
handlar det mera om att man inte vet hur man ska 
bemöta dem?

– Det handlar mest om att man inte vet hur man ska 
göra. Det är naturligt att vi skyggar för att prata med 
barn om de riktigt svåra sakerna. Vi vill barnens bästa. 
Men dagens kunskap säger tydligt att barns bästa är att 
få uttrycka sig tillsammans med någon. Det är i dialo
gen som vi kan stärka identitet och självkänsla. Därför 
måste familjer och de som är nära barn ha många ut
tryckssätt. 

Du har skrivit för föräldrar i första hand?
– Ja, men jag tror att kanske hälften av läsarna kom

mer att vara professionella som själva behöver mer av 
barns egna ord eller handfast kunskap. Jag vill dela med 
mig av praktisk handfast kunskap om hur man gör i 
verkligheten. Vi måste gå från teori till vad det betyder i 
praktiken, hur gör vi? Där har det funnits ett glapp. 

Vilket stöd till små syskon finns idag?
– Runt de små, ingenting! Kanske har de kommit 

med i familjesamtal men det har i så fall varit i skym
undan. För barn från 7–8 års ålder har det funnits sys
kongrupper inom habiliteringar eller på Ågrenska 
Stiftelsen, men för de mindre barnen har det inte fun
nits några speciellt riktade insatser.

Kan bli en vändpunkt
Utgivningen av Christina Renlunds bok kan bli en 
vändpunkt, som äntligen ger små barn chans att kom
ma till tals som syskon till barn med funktionsnedsätt
ningar. 

I USA har en forskargrupp, Debra Lobato och hen
nes medarbetare vid Rhode Island Hospital i Provi
dence, arbetat med syskonsgrupper för små barn som 
har en bror eller syster med exempelvis autism, ut
vecklingsstörning, rörelsehinder och cancer, men även 

Text: Valter Bengtsson
valter.bengtsson@faktapress.se

”Att erbjuda stöd till syskon, också till små syskon, måste bli en självklar              del i ett förebyggande arbete.”

D

Kunskap nära barnen. För att barn ska kunna uttrycka sig hemma behövs kunskap, säger Christina Renlund.
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den verksamheten är ganska ny och startade under 
2000-talet.

Tack vare ekonomiskt stöd från Allmänna Arvs-
fonden finns skäl att tro att en verklig förändring nu 
kommer i Sverige. Christinas bok har finansierats av 
Arvsfonden som i slutet av oktober även gav klartecken 
för ytterligare ett projekt med inriktning på små syskon.

När Föräldrakraft träffar Christina Renlund har 
hon nyligen fått det glädjande beskedet.

– Jag har precis fått veta från Robert Hejdenberg på 
Ågrenska att Arvsfonden har beviljat en ansökan om 
ett projekt tillsammans med Handikapp och Habi-
litering i Stockholm och föräldraorganisationen AMC, 
berättar hon glatt.

– Föräldraföreningen AMC har varit väldigt tydlig; 
vi har behövt den här kunskapen länge, så se nu till att 
den kommer fram, säger Christina Renlund.

Genom stödet från Arvsfonden har bokförlaget 
Gothia möjlighet att sälja den nya boken till ett ovan-
ligt lågt pris, endast 75 kronor.

– Det är ett av mina syften; att nå ut och att kunna 
betyda något för barn nu. Jag vill ha en förändring. 
Sedan boken ”Doktorn kunde inte riktigt laga mig” 
kom 2007 har jag hållit 125 seminarier och har träffat 
tusentals föräldrar och många, många tusen professio-
nella. 

– Man kan undra varför jag reser land och rike runt 
och föreläser ett par dagar varje vecka, men jag tänker 
att det är en enorm förändring vi nu startar. Om jag 
har ett stort seminarieum med 60 föräldrar, som här-
omkvällen i Stockholm, kan det resultera i att fem 
barn får prata i sina familjer, då är det värt det för mig.

Det nya projektet, som finansieras av Arvsfonden 
under tre år, innebär att grupper för små syskon star-
tas inom habiliteringen i Stockholms läns landsting 
och på Ågrenska. >>

”Att erbjuda stöd till syskon, också till små syskon, måste bli en självklar              del i ett förebyggande arbete.”

Foto: Gunnar Renlund

Ge bort 
Föräldrakraft 
som julklapp!
Och du får själv boken ”Litet 
syskon” av Christina Renlund.

Tidningen Föräldrakraft lämpar sig utmärkt 
som  julklapp till föräldrar och andra anhöri-
ga till barn och unga med funktionsnedsät-
tningar. För 331 kronor inklusive moms kan 
du ge bort 6 nummer som är välfyllda med 
tips och praktisk vägledning, intervjuer, te-
man och reportage (gäller inom Sverige). 

Sänd in kupongen med din beställning före 
årsskiftet så kommer tidningen med start i januari.

Fyll i adressuppgifterna på baksidan av denna sida 
och posta till oss. Portot är betalt.  Det går också bra 
att mejla uppgifterna till info@faktapress.se

Talongen ovan kan du klippa ut och överlämna som 
ett presentkort till julklappens mottagare!

Christina Renlund

Litet syskon
Om att vara liten och ha en syster eller bror med sjukdom eller funktionsnedsättning

Litet sy
skon
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– Vi kommer att kunna samla mycket mer kunskap, 
säger hon.

En annorlunda syskonsituation behöver inte vara 
problemfylld, betonar Christina Renlund, som me-
nar att forskning visar att det ofta har en positiv bety-
delse. 

– Många syskon till barn med Downs syndrom tyc-
ker att de har en bättre syskonsituation än normalsys-
kon. Med mer kunskap kommer vi att få veta mer om 
situationen för små barn som har syskon med exem-
pelvis autism och beteendestörning, där situation kan 
vara svårare och vi måste in tidigare med hjälp. Vi kan 
också få mer kunskap om hur det är när man har sys-
kon med cancer och svåra sjukdomar. 

Varför har inte vården tagit tag i detta tidigare?
– Vi skyggar för att prata med barn om svåra frågor. 

Som förälder har man nog tänkt att ”jag väntar tills 
hon frågar”. Men det räcker inte. När jag skrev Dok-
torn-boken träffade jag Barnombudsmannen Lena 
Ny berg som då frågade mig: Varför har inte ni haft det-
ta tidigare i ert område, varför har barnkonventionen 
inte slagit igenom? 

Ja, varför har frågan blivit aktuell nu?
– Nu har vi fått så många barns berättelser att vi 

känner oss mer säkra. Det här är bästa möjliga kun-
skap om att prata med barn. Hur kan vi stärka och 
hjälpa barn till bästa möjliga utveckling? Vi vet att det 
är i dialog.

Samtidigt blir detta ännu en uppgift för föräldrar-
na. Kan det inte bli övermäktigt ? Många kanske ha-
de föredragit en checklista på några punkter, inte en 
hel bok?

– Föräldrar är mycket mer välutbildade och kunni-
ga idag än när jag började arbeta för 35 år sedan. 
Föräldrakunskapen är den största förändringen jag 
sett i mitt yrkesliv. Jag tror verkligen att föräldrar kom-
mer att ta det här till sitt hjärta, de kommer att känna 
in sig i de små barnens berättelser och bli berörda. 

– Samtidigt är det viktigt att säga att man ska ta lite i 
taget. Att prata med barn är något som man ska göra 
kontinuerligt. Ta lite nu och lite sen. Här finns 8–10 ar-
betssätt, ta något av dem! Fyra modiga tonåringar trä-
der fram och ger sina råd. De säger att det är jättevik-
tigt att få prata som liten, att få prata flera gånger, att 
veta att man får egen tid –  även om det bara är tio mi-
nuter om dan så vet de att ”då är jag först”. 

– Deras råd är checklistan och facit på vad de små 
säger.

  
Svårt att få gehör
– Många berättar att det är svårt att få gehör för att 
prata om skuld- och skamkänslor. Skulden över att va-
ra den som är frisk. Föräldrar säger hela tiden ”var 
glad att du är frisk”, men det räcker inte, man måste få 
uttrycka sig runt vad man tänker och vad man kunde 
gjort istället. 

Svåraste saken att prata om, är det skam och 
skuld?

– Ja, det tror jag. Därför att det har vi som vuxna 
själva så svårt att prata om. 

Kan man lära sig att säga kloka saker om det, ge-
nom att läsa boken?

– Man kan lära att barn får uttrycka sig, att vi inte 
måste stoppa dem. Vad tänker du att du kunde ha 
gjort? Vad tror du man kan göra när man är fem år? 
När man är tio år? Vid fem års ålder har man inte an-

>
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Fortsättning från föregående uppslag

>
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Intervjun

svar för sådant men så ligger man där med sina hemli-
ga tankar. 

– En liten bror berättar att han håller vissa saker 
hemliga och först långt senare, som äldre, säger det 
som hans föräldrar inte har en aning om. Han väntade 
och väntade på sin lillasyster och när hon föddes var 
hon blind. Han var så oerhört lycklig när hon föddes, 
så på sjukhuset hade han pussat henne på ögonen och 
långt senare säger han ”gjorde jag henne blind när jag 
pussade henne?”. 

– Vi måste få barn att uttrycka sig så att de inte be-
höver bära de här bördorna. Det finns en liten pojke i 
boken som säger ungefär samma sak. ”Jag vill inte ha 
något syskon för när mamma hade så stor mage kunde 
hon inte lyfta mig från golvet och jag fick inte plats i 
knät.” Han sa hela tiden att han inte ville ha något sys-
kon. Så får han en syster med en svår sjukdom och poj-
ken blir alldeles sjövild, tills någon förstår att han mås-
te få uttrycka sig. Då säger han det magiska: ”Blev hon 
sjuk för att jag inte ville ha henne?” Vi kan inte bara 
hjälpa barnen med ljusa saker, vi har stort ansvar att 
hjälpa dem också med det mörka. >

Glatt besked. Arvsfonden stöttar Ågrenskas nya projekt om syskon. Foto: Gunnar Renlund

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

”Vi kan inte bara hjälpa barnen med 
ljusa saker, vi har stort ansvar att hjälpa 
dem också med det mörka.” 

Utbildningar som förbereder dig 
för vuxenlivet.

På Häggviks Gymnasium i Sol-
lentuna, vänder vi oss till dig 
som slutat grundsärskolan eller 
träningsskolan. Vi erbjuder na-
tionella, specialutformade och 
individuella utbildningar med 
flera olika inriktningar. Vi erbju-
der en studiemiljö och atmosfär 
som stärker elevens självkänsla. 
Delaktighet i samhället och att 
få ett bra liv efter gymnasiet är 
ett självklart mål. Beställ hem 
skolans broschyr med hjälp av 
kupongen nedan eller gå in på 
www.haggviksgymnasium.se.
Vill du veta mer? 
Ta gärna kontakt med rektor 
Viveka Rosqvist 08-517 07 102 
eller biträdande rektor 
Joakim Gestberg 08-517 07 120

En gymnasiesärskola

2
Beställ skolans broschyr på telefon 08-517 07 100 

eller på www.haggviksgymnasium.se
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Är detta det första man ska prata med sitt barn 
om, ett samtal om skam och skuld?

– Nej, det första man ska se till är att barnen har en 
ordentlig kunskap om vad det är för sjukdom eller 
funktionsnedsättning som syskonet har. Vad heter det, 
vad innebär det? Barn har en ovillkorlig rätt till kun-
skap, säger Christina Renlund.

– Jag har mött många föräldrar som säger att ”om vi 
ska prata med de små syskonen om broderns skada be-
höver vi någon som håller oss stadigt i handen”. Vem 
är denna någon? Det kan vara en klok person i en nära 
relation, någon på habiliteringen, men för många 
kommer boken att vara det. 

Har du själv ändrat uppfattning eller fått ny kun-
skap under arbetet med boken? 

– Det är klart att jag fått massor av ny kunskap! De 
här småsyskonen har jag inte mött förut på det här sät-
tet. Jag är djupt imponerad av det som de utttrycker 
när de får möjlighet.

Var det något som blev annorlunda än du före-
ställde dig?

– Att de vet så mycket. Rent teoretiskt visste jag det, 
men att verkligen möta alla uttryckssätten och berät-
telserna, det har förändrat mig.

Hur typiska är berättelserna för syskon i den här 
situationen?

– Jag tror de är väldigt representativa och jag har ve-
lat få in mycket olikhet. Jag har velat visa mångfald och 
därför representerar de väldigt många olika livssitua-
tioner och funktionsnedsättningar. 

Du framhåller att det kan vara positivt att ha ett 
syskon med funktionsnedsättning?

– Ja, en annorlunda syskonsituation behöver inte 
vara problematiskt. Det svänger hela tiden, precis som 
med livet, och det kommer besvärliga stunder. Ibland 
är det ljust, ibland är det mörkt. Det är så vi bygger vår 
identitet. Det finns särskilda livsfrågor i att ha ett sys-
kon som är annorlunda och det innebär att man behö-
ver extra möjligheter att uttrycka sig. 

– Jag minns särskilt ett citat från en äldre syster, som 
var med om att hennes syskon var väldigt utsatt. Hon 
visar att det även ur det svåra kan växa en styrka. Hon 
säger att ”jag ska arbeta för ett samhälle där ingen får 
kränka en annan människa”. 

Är det vanligt bland syskon att man får den in-
ställningen?

– Det tror jag. Att arbeta för respekt, lika värden och 
de stora etiska frågorna.

– Syskonskapet ger extra erfarenhet och i och med att 
man tampas med stora livsfrågor får man fler delar i sin 

KLIPPT FRÅN DAVIDS WEBB LEGA.COM, EV UNDERLAG FÖR BAKGRUNDSARTIKEL

rubbe kan vara något som ”HÄR ÄR EN MASSA ANDRA MILSTOLPAR...”

Fortsättning från föregående uppslag

>

Lättade barn. Vi måste få barnen att uttrycka sig och lätta sina bördor, säger Christina Renlund.
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Intervjun

Vad syskon vill veta redan som små
� Berätta om sjukdomen eller funktions-
nedsättningen och vad den innebär.
� Varför syskonet gör annorlunda saker och 
vad man själv kan göra vid utbrott, för att få 
ha saker ifred eller när man blir rädd.
� Varför andra regler gäller för syskonet.
� Råd om vad man kan säga till andra barn.
� Prata både om nuet och framtiden. Man  
har många funderingar om sin egen och 
syskonets framtid.
� Ärlig information och förklaringar som man 
kan förstå.
� Få veta att det inte är någons fel att 
syskonet fick en sjukdom.
� Få veta att man inte själv kommer att få 
sjukdomen eller funktionsnedsättningen. Att 
det inte smittar och att man inte är konstig.
� Vad man ska göra när andra stirrar eller 
frågar.
� Egen tid med mamma och pappa när 
syskonet inte går före, även om det bara är 
10-15 minuter per dag.
� Få prata redan när man är liten och sedan 
vid olika tillfällen under uppväxten.
� Få prata om alla sorters känslor  och veta 
att det är okej att vara arg, avundsjuk, rädd 
eller känna sig åsidosatt.
� Få följa med och se var syskonet är om 
syskonet ofta är på sjukhus, behandlingar 
eller korttidshem.
� Få träffa andra syskon och få veta att det 
finns andra i samma situation.
Källa: Andreas, Elin, Martin och Moa samman-
fattar sina råd i boken ”Litet syskon”.

identitet. Det kan man se. Det säger många föräldrar; en 
ökad känslighet för relationer och för hur andra mår, 
som kan bli både en möjlighet i identiteten och natur-
ligtvis också en svårighet. Man fick denna erfarenhet på 
gott och ont.

Samlar på sig i det tysta
Hur ser riskerna ut? 

– Den stora faran är att man inte får uttrycka sig ut-
an samlar på sig en massa i det tysta. Risken är att man 
får en sämre självkänsla. Ju mer vi vet om oss själva, ju 
mer som kan vara öppet, inte dolt och förskjutet, desto 
tryggare kan vi bli. Föräldrar som känner sig tryggare i 
att prata med sina barn om svåra frågor blir tryggare 
föräldrar. Om vi ska bygga starka familjer behöver vi 

ge föräldrar stöd. Ett samhälle som värnar om barn 
måste ge föräldrar stöd. 

Behöver inte berätta
– Man kan också prata med barn om att de inte behö-
ver berätta för vem som helst att det är på det sättet, till 
exempel att syskonet har svåra beteendestörningar. Du 
väljer själv, du kan öka det dolda rummet, du har rätt 
att ha hemligheter. 

– När jag pratar med tonåringar som själva har 
utvecklingsstörning betonar jag att de inte måste be-
rätta för alla att de har utvecklingsstörning. ”Du har 
ett val” och tonåringar med utvecklingsstörning kö-
per det direkt. Det ger dem redskap för hur man kan 
tänka.

>

”Den stora 
faran är att 
man inte får 
uttrycka sig 
utan samlar 
på sig en 
massa i det 
tysta.”

Foto: Gunnar Renlund

Lättläst som ger mersmak.
Om man har det tufft med läsningen och plötsligt kan ta sig igenom en hel bok 
så får man ofta ett sug att läsa mer. Våra lättlästa böcker och nyheter erbjuder ett lika 
fängslande som utvecklande språk. Med lättläst kan alla hitta läsglädje!

Du kan se alla våra böcker och beställa på www.lattlast.se
Där kan du även starta prenumeration på nyhetstidningen 8 SIDOR.

>
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Om man inte lyckas så bra med att prata med sitt 
barn?

– Det är inte lätt att prata. Då skulle föräldrar ha fix-
at det för länge sedan. Vi som vuxna måste försöka hål-
la oss ”på vägen”. Prata själv lagom mycket och få bar-
net att uttrycka sig. Se till att inte hamna i diket genom 
att prata för mycket, men inte heller i diket på andra si-
dan, på grund av tystnad. Vi ska hålla oss på den sling-
riga vägen. 

Finns det risk för att man misslyckas?
– Jag tror inte det, inte om man som förälder får 

stöd. När föräldrar träffas i grupp finns en enorm ka-
pacitet. Säg att hälften av föräldrarna klarar det här 
med hjälp av en bok, medan den andra hälften behö-
ver mer stöd. Det är inga stora insastser som krävs. Det 
räcker med att samla föräldrar i grupper fyra-fem 
gånger. Om vi ger stöd tidigt kanske vi inte behöver se 
så mycket psykisk ohälsa.

Det finns en risk att bristen på samtal leder till 
psykisk ohälsa?

– Ja, vi ser det hos barn som själva har funktionsned-
sättning och som inte har fått prata. Syskonen däremot  
hittar ofta andra metoder, ”när jag blir äldre skapar jag 
det själv” som en flicka säger. Det kan inte barn med 
funktionsnedsättning göra. Om de barnen inte får prata 
mer när de är små får vi en psykisk ohälsa. Syskon har 
mer kapaciteter, fler kontakter, fler möjliga arenor. Men 
alla som tidigt får prata visar en bättre självkänsla och 
därför är det viktigt att barn får prata och uttrycka sig på 
många sätt redan i förskoleåldern.

Om man har missat att prata, sagt fel saker, kan 
man reparera det?

– Hela tiden. Barn har en stor kärlek till sina föräld-
rar, ofta starkare än till sig själva. Barn ger oss chanser 
igen och igen och igen. 

Vilka är de vanligaste misstagen man gör som för-
älder i samtalen?

– Att man pratar för mycket själv. Det kan vara bra 
att tänka att ”jag ska lyssna tio minuter varje dag”. Ge 
småsyskonen 10–15 minuter egen tid, det är precis det 
som tonåringarna i boken själva efterlyser. 

Hur ser du på debatten om vården och omsorgen, 
folkhälsan, föräldrastödet?

– Jag skulle verkligen vilja ha mycket mer fokus på 
barn. Grundfrågan är hur vi stärker barns identitet och 
självkänsla. Man ska börja väldigt tidigt, även små barn 
kan berätta, om de får möjlighet, men då behövs hjälp 
och kunskap. Det är obegripligt att vi inte satsar mer 
på ökad kunskap om barn, relationer, hur identitet 
byggs upp. Vi vet att om barn tidigt fick uttrycka sig 
och fick hjälp att förstå och reglera starka känslor så 
skulle vi inte ha så stor psykisk ohälsa som idag. 

– Jag förstår inte varför man inte satsar mer på tidi-
ga insatser. Det är oerhört upprörande. Jag har skrivit 
till både socialstyrelsen och socialdepartement om att 
vi naturligtvis måste rikta insatser till de barn vi vet är 
en riskgrupp men där vi inte ger något särskilt, riktat 
stöd idag. 

– Vi vet ju att barn med funktionsnedsättning dub-
belt så ofta utsätts för våld och övergrepp. Det betyder 
att vi borde ha riktade insatser för att tidigt identifera 

riskgrupper och tidigt gå in med förebyggande åtgär-
der. Men det gör vi inte.

Kan inte habiliteringen gör det? 
– Habiliteringen har visserligen riktade insatser 

men det är barn- och ungdomspsykiatrin som har be-
handlingsansvaret. Och barnpsykiatrin har idag för li-
te kunskap om funktionsnedsättning. Vi behöver två 
åtgärder som går hand i hand: dels ökad kunskap om 
funktionsnedsättning för att se vad som är vad, och 
vad som är psykisk ohälsa, dels ökad kunskap om be-
handling. 

Det skulle kunna finnas hos barnpsykiatrin? 
– Där eller hos habiliteringen. Det skulle behöva 

byggas samverkansmottagningar. Man kan organisera 
det på olika sätt men man behöver skicka riktade re-
surser till den här gruppen. 

Något just nu som går i rätt riktning?
– Tvyärr händer inget just nu som snabbt förändrar 

detta, säger Christina Renlund lite dystert.
Men tillägger:
– Vi står inför ett vägval och då är mitt val: Nu rus-

tar vi familjer från grunden, ger föräldrar så mycket 
stöd  vi kan, för att bygga förebyggande. 

Det är snart val igen – vilken politisk fråga behö-
ver lyftas upp för att få resultat?

– Slå fast att barn behöver prata tidigt och se till att 
skapa möjligheter till det, både för de som själva har 
diagnos och de som är syskon. Lyft hela barnfrågan 
och se till att barnkonventionen får genomslag i LSS-
stödet. Det är en självklarhet att barn ska få ökad del-
aktighet över insatser enligt LSS och möjlighet att på-
verka. ”Vad gör jag på korttidshemmet, varför är jag 
här?” Hur mycket får man som ung vara med och ut-
värdera och planera insatser? 

Fortsättning från föregående uppslag

>

”Alla som tidigt får prata visar en bättre självkänsla.”

Läser jämt
Yrke: Leg psykolog och psykoterapeut, 
författare.
Ålder: 60 år.
Familj: Make, barn med familjer, två barnbarn.
Bostad: Knivsta.
Fritidsintressen: Barnbarnen, läser jämt, kultur, 
natur, resor, Ålands skärgård. Uppleva saker 
tillsammans.
Det gör jag om tio år: Då är jag fortfarande 
engagerad i frågor om barn, men har mer 
fritid.
Min önskejulklapp: En kandelaber, böcker.
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– Här står vi inför jättestora förändringar. Eftersom 
LSS-kommitten inte har gett några svar på detta krävs 
att professionen går in och säger att här har vi en verk-
tygslåda som behöver finnas på fältet.

Din nya bok kan bli ett viktigt steg i denna rikt-
ning. Vad tror du händer nu när boken kommer ut?

– Många kommer att läsa den och ta den till sitt 
hjärta eftersom det är så fantastiska berättelser av barn 
och föräldrar. Min förhoppning är att det leder till att 
många fler barn får uttrycka sig och kan stärka sin 
självkänsla.

Grubblar på nya bokidéer
Du medverkar i Ågrenskas nya syskonprojekt som 
nu startar, liksom ett nytt projekt på Astrid 
Lindgrens barnsjukhus om bemötande. Har du fler 
framtidsplaner?

– Jag grubblar på nya bokidéer. Ett förslag är att mer 
direkt skriva till mindre barn själva. Det kan bli häften 
som hjälper barn att handskas med svåra frågor.

Hur kom det sig att du började arbeta med dessa 
frågor? Har du egna, personliga erfarenheter av barn 
med funktionsnedsättningar?

– Nej, det har jag inte så det är lite svårt att säga vad 
bakgrunden är, men jag tycker att barns perspektiv har 
saknats. Störst har alltid kört först. Om jag tänker på 
mig själv som barn hade jag velat få större möjligheter 
att uttrycka mig. Sedan har barns berättelser alltid 
väckt min förundran.

Är det några av de intryck som du fått genom åren 
som varit särskilt viktiga för dig? 

– Det är många barn som kommit mig väldigt nära. 
Det är fantastiskt att få vara 35 år i ett område där man 
hela tiden sysslar med stor livsfrågor. 

– Barns berättelser har varit en röd tråd i mitt yrkes-
liv. Det började med boken ”Jag har en sjukdom men 
är inte sjuk”, tonåringars egna berättelser om en mus-
kelsjukdom, sen fortsatte det med ”Doktorn kunde in-
te riktigt laga mig”, de mindre barnens berättelser om 
sin egen sjukdom, och nu en bok om småsyskon. Jag 
tycker om att leta där det inte finns kunskap, säger 
Christina Renlund. +

Intervjun

”Alla som tidigt får prata visar en bättre självkänsla.”

Läs utdrag ur ”Litet 
syskon” på sid 62.

Christina Renlund

Litet syskon
Om att vara liten och ha en syster eller bror med sjukdom eller funktionsnedsättning

Litet sy
skon

 

 

  
  

 
  
  

 

 

Vi ser våra elever 
som oslipade diamanter.

Vår vision är ”Genom glädje, trygg-
het och förståelse utvecklas vi”. 
Glädje måste finnas i vardagen för 
att skapa trivsel. Trygghet är en 
förutsättning för att lyckas och vi 
arbetar med elevens självkänsla 
och självbild. Förståelse för sin 
funktionsnedsättning och andras 
gör att eleverna bemöter varandra 
med förtroende och respekt. 
Svedenskolan är både en grund-
skola och en särskola för elever 
med autism och Aspergers syndrom 
där vi välkomnar elever redan från 
sex år eftersom vi vet att ju tidigare 
ett barn med autism får en indivi-
duellt anpassad utbildning desto 
snabbare blir utvecklingen. Ansökan 
om plats på skolan hämtar du på 
www.svedenskolan.se.

Särskild pedagogik för elever med särskilda behov.

2
Du är välkommen att ringa 

Gun-Marie Wicksén på 08-517 07 201
www.svedenskolan.se
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ur skapar man lust 
att läsa, skriva och 
räkna? För barn 
som har svårigheter 

är det en utmaning som kan 
bli oöverstiglig. Simon och 
 Gullan Sjöholm minns en tuff 
skolgång med lyckligt slut. 
Föräldrar, elever och lärare kan 
behöva goda råd, men även 
konkreta verktyg i form av da-
torer och programvara. Men 
utan föräldrar som ställer krav 
och driver på och utan skol-
personal som är engagerad är 
det ofta omöjligt. På dessa si-
dor tipsar vi om både och. Här 
möter du föräldrar som aldrig 
gett upp, eleven som aldrig 
var nöjd och de pedagogiska 
verktyg som kan revolutionera 
ditt barns skolgång.

36 FÖRÄLDRAKRAFT # 6, 2009

Text: Valter Bengtsson
valter.bengtsson@faktapress.se



På följande sidor
Simon tog studenten ...

... och nu sprider han 
hjälpmedel till fler

Matilda och Rasmus guld 
värda för kamraterna

”De ville flytta min son”

Bärbar dator till alla elever

Bra att föräldrar pressar

Skrivbordet som alla kommer åt

H
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Skola kIT
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nder hela grundskolan 
fick Simon Sjöholm klara 
sig i stort sett utan hjälp-
medel, trots grav dyslexi 
och språkstörning.

Ofta blev det dubbla 
skoldagar men tack vare en mamma som 
var speciallärare blev det möjligt att ändå 
klara skolgången. Först på gymnasiet 
möttes Simon av en skola som visade en-
gagemang och var lyhörd för hans behov.

Simon föddes i Indien och adoptera-
des till Sverige vid fem års ålder. 

– Min mamma begärde en logopedut-
redning innan jag började i första klass 
men då upptäcktes inte några av mina 
svårigheter, säger Simon Sjöholm. 

– Idag är jag 22 år och kan fortfarande 
inte läsa en halv A4-sida med text.

Klarade studenten
Trots detta har Simon tagit studenten 
med VG och MVG i de flesta ämnena. 
Han har gått en tvåårig KY-utbildning 
och arbetar idag på företaget ICAP.

– Hårt arbete, envishet och en vilja 
som har saknat motstycke från både min 
och hans sida har varit den viktigaste 
förut sättningen för att nå målet, säger 
Simons mamma Gullan Sjöholm. 

– Vi funderade aldrig på att det skulle 
kunna misslyckas utan målsättningen var 

hela tiden att Simon inte skulle missa nå-
got av undervisningen och kunskapsinta-
get på grund av sin oförmåga att läsa och 
skriva. 

Både Simon och hans mamma vägra-
de ge upp.

– Jag började arbeta fram en studie-
teknik som skulle ge Simon samma möj-
ligheter att komma åt kunskap som an-
dra elever, säger Gullan.

Hårt och envist
Än idag måste Simon fortsätta arbeta 
hårt och envist, även om han äntligen har 
hjälpmedel som fungerar.

– Tänk om vi hade haft dem när 
Simon började skolan, säger mamma 
Gullan Sjö holm.

Lusten att lära försvinner ofta när läs- 
och skrivsvårigheter får en elev att känna 
sig misslyckad och dum, när han eller 
hon inte knäcker läs- och skrivkoden lika 
snabbt som sina kompisar.

– Jag förklarade för Simon att hans 
läs- och skrivsvårigheter inte var något 
stort bekymmer. Allt detta kan man kom-
pensera på olika sätt. Vad jag inte visste 
då var att Simons läs- och skrivförmåga 
skulle förbli på så låg nivå under hela 
hans skoltid, säger Gullan.

Simon minns att hans mamma tidigt 
fick honom att inse och förstå att han in-

te var ensam om att att ha läs- och skriv-
svårigheter.

– Mamma sa hela tiden att det viktiga 
var att jag kom åt kunskap och att det in-
te spelade någon roll hur jag fick den till 
mig. Det viktiga var att lära för livet och 
inte bara för en kort stund i skolan. Min 
storebror som var jätteduktig i matte trä-
nade mig tidigt att förstå grunderna i 
matematik och han lät mig aldrig gå förbi 
något tal förrän jag verkligen förstod.

Skolorna hade dock svårt att acceptera 
att någon med Simons svårigheter skulle 
klara skolgången.

– I mellanstadiet hade skolledningen 
kommit på ett ”bra” förslag: ”Vi har inte 
resurser att hjälpa Simon så vi sätter ho-
nom i särskolan”, berättar Gullan.

Många utredningar
Det har gjorts många utredningar på 
Simon, alla på föräldrarnas initiativ. I ut-
redningarna radade man upp alla hans 
svårigheter men däremot saknades alltid 
konkreta förslag på lösningar.

– Vi fokuserade på Simons starka si-
dor, till exempel att han hade bra språk-
förståelse. Sedan byggde vi själva upp 
studietekniken för varje enskilt ämne. 

De olika testerna resulterade i långa 
listor över saker som Simon inte klarade.

– Jag ville ha svar på allt, för att förstå 
hur vi skulle lösa problemen. Det blev en 
lång lista över svårigheter och man öns-
kade att vi hade fått en lika lång lista över 
åtgärder, men något sådant fick vi aldrig.

Det blev upp till Simon och hans 
mamma att övervinna hindren.

U

Simon klarade sig utan hjälpmedel, trots 
grav dyslexi. Men priset var högt och 
förutsättningarna högst speciella.

Simon tog studenten 
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IT-stöd i skolan

Lär för livet. Simon Sjöholm fick tidigt höra av sin mamma att det viktiga var att han kunde komma åt kunskap.
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Men till en början visste de inte hur 
det skulle gå till. 

– Det tekniska hjälpmedel som finns 
idag är fantastiska, men Simons skolgång 
var tio år för tidig. Vi kunde se hur lärare 
och rektorer krympte ihop och blev liv-
rädda när det handlade om teknik.

En bärbar dator lyckades Simon i alla 
fall få som hjälpmedel från årskurs 6. 
Även om det långtifrån var en fullständig 
lösning så var det till viss hjälp att datorn 
var utrustad med talsyntes och Fokus di-
gitala uppslagsverk. Många skoluppgifter 
kunde Simon nu lösa genom att klippa ut 
fakta ur uppslagsverket.

Nya strider
Nya årskurser innebar nya strider. När 
Simon började årskurs 9 stod han plöts-
ligt utan stöd i skolan. Eftersom han hade 
så bra studieresultat resonerade skolan 
att han nu fick klara sig på egen hand, 
”som vilken annan elev som helst”.

– Det kändes som en katastrof, säger 
Gul lan Sjöholm. Men Simon sa till mig: 
Skärp dig mamma, nu ska vi visa dem, 
jag ska ha toppbetyg. Några lärare gick 
emot skolledningen och vågade hjälpa 
Simon på rasterna. Och det blev toppbe-
tyg, trots att Simons läs- och skrivförmå-
ga låg på nivån för årskurs 4.

Simons mamma slogs envist för att so-
nen skulle få läromedlen inlästa och kun-
na lyssna på dem i en ljudspelare.

– Jag plågade flera rektorer med detta 
men tyvärr var det inte till hjälp för 
Simon. Han behövde böckernas och an-
teckningarnas texter nedbrutna i mindre 
delar och sedan få dem förmedlade till sig 
på annat sätt.

Att få ta del av anteckningar, och att 
tyd ligt markera vad man måste kunna för 
att få olika betyg, blev viktigt. 

– Vissa lärare ryckte bara på axlarna 
och fortsatte som vanligt. Men jag är täv-
lingsmänniska, säger Simon som sporra-
des att arbeta ännu hårdare, med dubbla 
skoldagar, och att ta ännu mer hjälp av si-
na föräldrar.

– Jag har aldrig förstått varför jag skul-
le vara nöjd med betyget G för att jag har 
dyslexi, säger Simon.

Toppbetyg
Sommaren 2006 tog Simon studenten 
med toppbetyg – mest MVG och VG – 
trots att många lärare och rektorer under 
resans gång hade skakat på huvudet och 
inte sett några större möjligheter för ho-
nom att lyckas.

– Jag har alltid haft ett jättestort själv-
förtroende och envishet. Det har drivit 
mig framåt, berättar Simon. Även om jag 
har fel kan jag övertyga de flesta om att 
jag har rätt.

En annan styrka var att Simon inte ha-
de några problem att ta emot kunskap. 
Den skriftliga delen var dock en omöjlig 
uppgift.

– Jag var alltid tvungen att ta hjälp av 
mamma och en assistent jag hade på sko-
lan. Jag dikterade och de skrev ned. 

Att klara godkänt i engelska språket 
blev en extra svår utmaning. 

En gång på mellanstadiet hade skolan, 
utan att prata med vare sig Simon eller 
hans föräldrar, tagit bort engelskaunder-
visningen.

– Jag blev helt ifrån mig, berättar Gul-
lan. Vi anmälde skolan till Skolverket. 
Na turligtvis hade de inte rätt att ta bort 
undervisningen.

Simon fick snart åter studera engelska 
och hans föräldrar ordnade dessutom så 
att han fick åka till England i flera om-
gångar för att komma in i det talade språ-
ket, på samma sätt som han lärt sig svens-
ka när han var ny i Sverige.

KY-utbildning
Efter studenten väntade en KY-ut bild-
ning inom teknisk försäljning och mark-
nadsföring – och ännu en strid med en 
rektor.

– Jag var rädd att Simon inte skulle få 
de hjälpmedel han behövde, men rektorn 
lovade lösa allt. Ändå blev det problem. 
Skolan ville inte ta del av vår erfarenhet 
utan skulle göra på sitt eget sätt. ”Om jag 
blir tvungen att ge dig en assistent får det 
bli en outbildad”, sa rektorn. ”Vi tar bara 

”Rektorer krympte när det handlade      om teknik”
Fortsättning från föregående uppslag

>



Vilken betydelse kan 
hjälpmedel ha idag?
� Det behövs inte speciellt 
avancerade tekniska hjälpmedel, 
menar Gullan Sjöholm. Talsyntes, 
rättstavningsprogram och talande 
tangentbord är exempel på 
bashjälpmedel som man kan 
börja med. 
� Men inga hjälpmedel är till 
någon nytta om inte både elever, 
lärare och föräldrar får utbildning 
på dem. 
� Med datorer kan alla elever bli 
duktigare. Om alla elever i klassen 
får datorer så kan alla lära sig 
snabbare och ingen behöver bli 
utpekad. Därför är det viktigt att 
se till att alla får datorer i skolan.

Simons favoritprylar
– De flesta lärare som jag som elev mött 
under mina 14 år i skolan har inte haft en 
aning om vilken studieteknik eller vilka al-
ternativa verktyg som kan hjälpa elever 
med läs- och skrivsvårigheter, säger Simon 
Sjöholm.

– Får man som elev tidigt tillgång till 
olika alternativa verktyg, såväl pedago-
giska som tekniska, har man en rimlig 
chans att klara sina studier med gott re-
sultat, säger Simon som menar att det 
som krävs är att alla lärare har en grund-
läggande utbildning när det gäller speci-
alpedagogik.

Andra krav som måste uppfyllas är en-
ligt Simon:

� Att alla lärare får kunskap om hur 
man tidigt upptäcker om en elev har läs- 
och skrivsvårigheter. 

� Att alla lärare inser vikten av att 
dessa elever får tillgång till alternativa 
verktyg så tidigt som möjligt. 

� Att eleven, föräldrar och lärare får 
en grundlig utbildning i hur man använ-
der de alternativa verktygen. 

– Jag använder idag en lång rad teknis-
ka hjälpmedel. Det är viktigt att hjälp-
medlen kompletteras med en bra utbild-

ning i hur 
man använ-
der dem. Dik-
te rings pro-
grammet 
VoiceXpress 
gör att jag kan 
kommunicera 
både på svens-
ka och engel-
ska. Jag dikterar 
det jag vill säga eller 
skriva och väljer om jag vill ha 
det utskrivet eller skickat som mejl. +

Nokia N86
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hästen till vattenhålet, sedan får man 
dric ka själv.” Det blev hård dust och års-
kurs 1 försvann, då blev det till att läsa 
desto mer hemma.

Arbetsförmedlingen i Göteborg kom 
till undsättning. Gullan hade kontaktat 
dem och förklarat hur viktigt det var att 
Simon fick tillgång till hjälpmedel på 
KY-utbildningen.

– Göteborgs arbetsförmedling är en 
föregångare! Tänk om Simon hade fått 
hjälpmedlen redan på gymnasiet eller 
ännu tidigare.

Simons kamp har haft stor betydelse 
för de skolor han gått på. En utvärdering, 
gjord av Specialpedagogiska Institutet, 
visade att hela Göteborgs Tekniska Gym-
nasium hade stor nytta av de krav som 
Simon ställde på skolan.

Öppnade dörrar
Skolan ”öppnade alla dörrar på vid gavel 
och tog emot den kunskap och erfaren-
het som fanns. Vi har lärt oss otroligt 
mycket i förhållningssätt och blivit bättre 
pedagoger. Vi har fått utvecklas och Si-
mon har varit det perfekta objektet att le-
da oss..” 

Även om Simons skolgång nu är avkla-
rad (han har ett praktikarbete på hjälp-
medelsföretaget ICAP) tänker Gullan Sjö-
holm inte sluta slåss för hjälpmedel och 
stöd till elever. 

Hon har funnit många bra saker i 
rege ringens aktuella förslag till ny skol-
lag, men hon har också hittat ett oros-
moln som riskerar att grusa framtiden 
för många elever.

– Förslaget till skollag har en ny formu-
lering att stöd ska ges till elever så att de 
minst uppnår målen. Det innebär att 
många skolor kommer att sluta ge stöd så 

snart eleven har uppnått G. Ordet ”minst” 
måste bort, säger hon.

Frågan om hur det hade gått för Si-
mon utan föräldrarnas engagemang och 
kunskaper har inget svar.

Men Simon själv menar att det måste 
vara lärarnas ansvar.

Delar med sig
Nu sprider Simon och Gullan Sjöholm 
sina erfarenheter genom föreläsningar 
och tidningsintervjuer. Fler föräldrar och 
lärare måste få ta del av kunskaperna.

– Många fler elever skulle vara mycket 
mer envisa i skolarbetet om skolan bara 
ville ge dem en liten öppning, säger Simon 
Sjöholm. +

Min Kassa
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Min Räknare Min Plånbok

MINA PENGAR
Med programmen:

M
IN

A
 P

E
N

G
A

R

Hjälpmedel för att kunna planera 

inköp och veta att pengarna räcker

Min Kassa 

I programmet kan man:

Min Plånbok 

I programmet kan man:

Min Räknare 

I programmet kan man:

Läs mera 

Installera 

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

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

Tre program som utvecklas för 
barn och vuxna som har svårt 
med tiotals övergången. 
Nu med ett pedagogiskt material 
för skolan. 

”Rektorer krympte när det handlade      om teknik”

IT-stöd i skolan

Uppskattad student. På Göteborgs Tekniska Gymnasium är man tacksam för 
den kamp som Simon fört.

Simon Sjöholm har en bärbar dator 
som är utrustad med bland annat:
� Talsyntes (det finns flera olika 
alternativ och det gäller att välja ut 
den talsyntes som passar bäst)
� Rättstavningsprogram 
� Saida, StavaRätt, SpellRight, 
Gustavas ordbok
� Röstinmatning svenska/engel-
ska (man dikterar in texten)

� Daisy produktion (Läraren kan 
göra eget undervisningsmaterial)
� Mobiltelefon Nokia N86 som gör 
det möjligt att ha verktyg för 
Påminnelsestöd, tidsuppfattning, 
talsyntes, Daisy, förstoring, 
planering och organisationsstöd)
� En modern scanner (som är 
effektivare och snabbare än äldre 
modell)

Hjälpmedel som Simon använder idag
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ofielundsskolan i Sollen-
tuna är inhyst i moderna 
ljusa lokaler, där varje 
klass har dels ett större 
rum, dels ett eller flera 
mindre vilka är avgrän-

sade med glas och fönster. Arkitekturen 
säger en del om den strävan som Viktoria 
Svedberg, låg- och mellanstadielärare på 
skolan och föreståndare för en klass i års-
kurs fem, ger uttryck för. 

– Avsikten med de här små rummen 
och glasrutorna är att någon eller några 
elever ska kunna gå iväg utan att känna att 
de lämnar klassen. Det är en stor fördel, 
tror jag. Men oftast är vi alla kvar i klass-
rummet under lektionerna, säger hon.

IT i olika former blir ett allt mer på-
tagligt inslag i undervisningen på Sofie-
lunds skolan, inte bara för elever med di-
agnoser. 

– Jag har varit lärare här i 6,5 år. När 
jag började, fanns det en dator per klass-
rum. Idag har vi tre datorer. Pro grammen 
finns tillgängliga på alla datorer som är 
uppkopplade till Sollentuna kommuns 
nät, Solnet, och alla elevdatorer på skolan 
är anslutna dit, säger hon. 

I klassen har man även cd-spelare för 
att lyssna på inläst material, hörlurar och 

god tillgång till internet. Och nu satsar 
skolan på IT överlag, enligt Viktoria 
Sved  berg. 

Så sent som dagen innan Föräldrakraft 
kom på besök installerade Viktoria Sved-
berg klassens första minidator, ämnad för 
en av klassens elever med dyslexi. 

– Vi har även möjlighet att låna minida-
torer från skolans mediatek. Dessa kan vi 
dock bara låna under enskilda lektionstill-
fällen, eftersom de ska vara tillgängliga för 
alla elever på skolan, säger hon. 

Ny anteckningstavla
Och snart ska skolans första interaktiva 
anteckningstavla, en så kallad Active-
Board, installeras.

– Med den blir det enkelt att spara ned 
alla anteckningar på en sticka (usb-min-
ne) och lämna till de elever som inte kla-
rar att anteckna själva, säger Viktoria 
Svedberg. 

Ett interaktivt WhiteBoard är inte till-
räckligt för att alla klasser ska kunna ta 
del av den. Skolans två klasser i årskurs 
fem är lyckligt lottade och står först på 
tur att använda den interaktiva tavlan. 

Viktoria Svedberg planerar och lägger 
upp undervisningen för att den ska passa 
klassens dyslektiker. Mycket av den hän-

syn som tas till de dyslektiska eleverna är 
en hänsyn också mot andra grupper i 
klassen. 

– Vi har mycket högläsning, och även 
uppgifter i läs- och skrivförståelse gör vi 
tillsammans i grupp. Vi har många elever 
med annat modersmål än svenska. Den 
undervisning som är bra för dem är ofta 
även bra ur ett dyslexiperspektiv, säger 
Viktoria Svedberg.

– Vi tittar på strömmande medier, 
webb-tv, tittar på nyhetsfilmer som pas-
sar det vi håller på med, det kan vara 
Lilla Aktuellt till exempel. Nyligen såg vi 
en film om kemi, det skulle ha varit helt 
omöjligt för en del att läsa sig till det vi 
lärde oss från filmen. När man har elev-
er med dyslexi kan jag tycka att hela 
klassen gynnas av det. Man kan inte säga 
”läs från sidan 36 och skriv svar på in-
studeringsfrågorna i slutet av texten”, sä-
ger Viktoria Svedberg.

I Viktoria Svedbergs klass finns tre elev-
er med dyslexi. I parallellklassen finns två. 

Även inläst material införskaffas åt 
klas sens dyslektiker men kommer ofta 
hela klassen till del.

Det senaste tillskottet av it-hjälpmedel 
i klassrummet, en mycket liten bärbar da-
tor, ska användas av Matilda Lundgren, 

De är guld värda 
för kompisarna

– Hela klassen gynnas av att ha elever med dys-
lexi. Man kan inte som lärare bara säga att ”läs från 
sidan 36 och skriv svar på instuderingsfrågorna i 
slutet av texten”, säger Viktoria Svedberg.

S
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som har dyslexi. När klassrummet har 
fått trådlöst internet ska Matilda kunna 
sitta kvar vid sin skolbänk även när hon 
behöver arbeta med hjälp av en dator.

– Tanken är att allt ska bli trådlöst och 
att eleverna kan sitta kvar på sina platser. 
De stationära datorerna ska vara tillgäng
liga för alla elever vilket innebär att Ma
til da måste logga ut när hon inte sitter 
vid datorn för att tillgängliggöra den för 
andra elever. Minidatorn skulle bara hon 
använda och då räcker det att hon bara 
låser den, säger Viktoria Svedberg.

Kan inte ta med hem
Men att ta minidatorn med sig hem är 
inte aktuellt, inte än. 

– Som mycket annat är det en ekono
misk fråga. Vi överväger att satsa på att ge 
alla elever ett usbminne så att de kan ta 
med sig de filer de behöver för att kunna 
jobba hemma. Inget av detta är ännu be
slutat  utan ligger bara som förslag. Vi har 
en del andra alternativ som vi också över
väger, säger Viktoria Svedberg.

Viktoria Svedberg ser en annan fördel 
med att minidatorer blir allt vanligare i 
klassrummen – det kommer att motivera 
andra lärare att lära sig mer om datorer 
och hur de används.

– När det ingår i ens jobb att lära sina 
elever hur man använder datorn, måste 
man först lära sig själv. Det här kommer 
att öka kompetensen bland lärarna, säger 
hon.  

Att eleverna har tillgång till internet 
efter skolan är en förutsättning för att 
klara en del av läxorna. De som inte har 
en dator med internetuppkoppling hem
ma kan använda skolans.

– Vi ser till att skolan hålls öppen för 
de elever som behöver låna en dator, sä
ger Viktoria Svedberg.

Matilda Lundgren, 11, har ett avspänt 
förhållande till sin dyslexidiagnos. Hon 
visar och berättar gärna hur hon använ
der rättstavningsprogrammet Stava Rex. 
Att hon känner sig van med programmet 
står utom allt tvivel. 

Skriver ett fel
Matilda demonstrerar genom att, med
vetet, skriva fel. ”Jag har en kat”, skriver 
hon. Därefter markerar hon meningen 
och får flera alternativ till ”kat”. Hon väl
jer det som passar. 

Att skriva betyder mycket för Matilda. 
– Även fast jag är dyslektiker så älskar 

jag att skriva långa berättelser, säger hon 
och berättar om hur hon och en tjejkom

pis brukade leka att de hade fantasihästar, 
och hur hon senare skrivit om det. 

Och så läser hon. 
– Jag läste tio böcker under sommarlo

vet, säger hon och visar med tummen 
och pekfingret hur tjocka böckerna var.

Rasmus Pampin, jämngammal med 
Matilda, har också dyslexi, men föredrar 
att läsa tyst. Han har läst flera böcker sä
ger han, och även lyssnat. 

– Harry Potter lyssnade jag på, säger 
han. 
 Mikael J Nyberg

Vana vid sina hjälpmedel. 
Rasmus Pampin och Matilda Lundgren 
visar gärna hur de använder rättstav-
ningsprogram och lyssnar på inläst 
material.

Välkomnar IT. Viktoria Svedberg ser 
många fördelar med det it-stöd som 
hennes elever får ta del av. 

IT-stöd i skolan

IT-hjälpmedel på 
Sofielundsskolan
H Operativsystem: PC Windows
H Orbits rättstavningsprogram 
HStavaRex
H CD-spelare
H Hörlurar
H Inläst material
H Internet/webb-tv/strömmande 
medier
H Ljudböcker
På gång:
H Interaktivt WhiteBoard och 
minidatorer
Långtgående planer på inköp:
H Daisy-skivor och program för 
talsyntes

Sofielundsskolan
Plats: Sollentuna
Årskurser: 0-9-skola
Antal elever: drygt 500 
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tina Engström blev 
chockad när hon fick ve-
ta att skolan ville flytta 
hennes son till särskolan, 
på grund av hans läs- 
och skrivsvårigheter.

Hon tog strid för att sonen skulle få 
stöd i den vanliga skolan. Då kämpade 
hon för att hemlighålla skolans hot. Men 
idag berättar hon gärna om kampen som 
ledde till en politisk karriär, som hon nu 
använder för att hjälpa andra elever.

Stina Engström har etablerat sig som 
folkpartistisk kommunpolitiker i Skel lef-
teå. Vid flera tillfällen har hon träffat 
skolminister Jan Björk lund för att disku-
tera ”felplaceringarna” i särskolan.

Rätt hjälpmedel
Nu vill hon se till att elever med läs- och 
skrivsvårigheter får rätt hjälpmedel.

– Tekniken gör det mesta möjligt, men 
barnen får inte tillgång till det. Ytterst få 
ele ver får de hjälpmedel de behöver för 
att få rättvisa förutsättningar.

Det har gått bra för Stinas egen son –  
men hon är fortfarande lika stridbar. Nu 
för att slå vakt om andra barns rätt att få 
stöd i den vanliga skolan.

– Alltför få föräldrar som är medvetna 
om vad som sker, och vad det innebär att 

barn flyttas till särskolan. Man förlitar sig 
på att skolpersonalen har rätt när de stöd-
jer en inskrivning till särskolan, eftersom 
man får höra att det är ”bara där som bar-
net kan få rätt stöd”. 

 
Utredningar måste göras
Men särskola ska bara vara aktuellt om 
det finns en utvecklingsstörning, betonar 
Stina Engström. 

– Särskolan är en viktig skolform som 
vi ska vara rädd om. Men det är inte ovan-
ligt att elever som har läs- och skrivsvå-
righeter hamnar i särskolan, där de abso-
lut inte ska vara. Dessa elever ska få sin 
hjälp i vanliga skolan, säger Stina. 

– Det är viktigt att man som förälder 
ifrågasätter och är säker på att bedöm-
ningarna är gjorda och att en utveck-
lingstörning finns, säger hon.

– Jag tror att det finns felplacerade 
barn i alla kommuner. Alltför många 
skrivs in i särskolan, till exempel efter en-
bart en kontakt med psykolog. 

Sonen har dyslexi och fick därför en 
mycket svår skolgång. Men för Stina Eng-
ström blev det en chock att höra lärarens 
uppfattning att sonen skulle flyttas till 
särskolan. 

– Vi fick alltid köpa de hjälpmedel 
som behövdes själva. När jag fyllde 50 år 

ville jag inte få presenter utan bad om 
pengar som oavkortat skulle gå tilll inköp 
av Daiyspelare, berättar Stina Engström.

Läste mycket om dyslexi
När sonen gick i årskurs fyra hade Stina 
själv studerat mängder av litteratur om 
dyslexi och förstod precis vad som var 
problemet för sonen i skolarbetet. Men 
det gjorde det inte enklare att få hjälpme-
del och stöd. Avslagen kunde motiveras 
av skolan med formuleringar som att ”vi 
vill inte sätta en stämpel på honom”.

Under tiden utvecklades hjälpmedlen. 
Trådlösa hörlurar blev en smärre revolu-
tion. Plötsligt fick sonen möjlighet att 
smidigt lyssna på inlästa läxor även när 
han var ute och rörde på sig.

Många föräldrar, vars barn föreslås  
skrivas in i särskolan, hör av sig till Stina 
Engström för att få råd och stöd.

Genom åren har hon följt många elev-
er och sett att de inte kan flytta hemifrån, 
att de inte kan ta körkort och att de inte 
får ekonomiska förutsättningar att klara 
sig i framtiden.

– Det är en skandal att många barn 
hamnar i särskolan utan anledning. 
Mån ga lärare vet om det, men vågar inte 
göra något, säger Stina.

Bristen på hjälpmedel i skolan gör 
henne arg. – Barnen får inte tillgång till 
den nya tekniken, säger hon upprört.

Hon är även missnöjd med att lärare 
ofta är skeptiska till hjälpmedel.

– Många lärare vill inte ta på sig ansva-
ret att hantera hjälpmedlen, men själv-
klart måste hjälpmedlen införas i skolar-
betet i nära samarbete med lärarna. 
Samtidigt drar man in på logopeder, de 
som borde förskriva hjälpmedlen.

Mötet med sonens lärare för femton 
år sedan minns hon med fasa.

– Jag råkade stöta ihop med läraren ef-
ter skolavslutningen. Jag visste att min 
son inte hade lärt sig läsa, det gjorde han 
inte förrän han gick i årskurs fem, men 
jag blev ändå chockad.

Läraren sa, som i förbifarten, att ”vi 
vill ju sonens bästa så vi föreslår att han 
börjar särskolan till höstterminen”. 

– Det var aldrig något vi hade pratat 
om i utvecklingssamtal, sa Stina som pro-
testerade, men då fick veta att ”jag har va-
rit lärare i 23 år så jag vet vad jag talar 
om. Kan du inte tänka dej särskola så 
måste han gå om årskurs två”.  

Stina gav sig inte och en utredning vi-
sade att det inte fanns några giltiga skäl 
för särskoleplacering. Men dessförinnan 
hade hon utsatts för hård press.

Kampen för att sonen skulle få stanna kvar i sin 
skola har fått gehör i förslaget till ny skollag.

S

Vi fick alltid köpa    hjälpmedlen själva



Stridbar. Stina Engström är ständigt beredd att slå vakt om elevers rätt till stöd.
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– Det är något jag aldrig glömmer. Att 
man inte vill sätta sig upp mot professio-
nen är ett ständigt återkommande pro-
blem som föräldrar ställs inför.

Kampen för hjälpmedel till elever 
tycks bara ha börjat. Men Stina Engström 
kan glädja sig åt framgångarna för den 
egna sonen. 

– Idag tänker han inte på sin funk-
tionsnedsättning. Han har översättnings-
penna, scanner med mera och kan hante-
ra sin vardag.

Protesterna har även gett andra resul-
tat. Regeringens förslag till ny skollag ska 
minska risken. Stinas tre olika möten 
med Jan Björklund har säkert spelat in.

Så här sa Jan Björklund när förslaget 
till ny skollag presenterades i somras:

– I framtiden ska det krävas mer för 
att placera barn i särskolan, det ska krä-
vas ordentliga medicinska belägg. 
Dessutom ska föräldrarna, om barnet 
har en utvecklingsstörning, ha rätt att 
välja mellan särskolan och vanliga sko-
lan, sa Jan Björklund. +

Vi fick alltid köpa    hjälpmedlen själva

IT-stöd i skolan

Utredningar 
på två sätt:

1. Via logoped, en 
medicinsk diagnos. 
Denne har förskriv
ningsrätt på hjälp
medel via lands
tinget.
2. Via en pedago
gisk utredning och 
är då en pedago
gisk diagnos. Då är 
det upp till skolan 
hur dom stödjer 
eleven i sin kun
skaps inhämtning. 
Här får man som 
förälder vara strid 
bar och uthållig.

Läs hela artikeln på 
foraldrakraft.se

– personlig assistans närmare dig!

info@nara.nu • www.nara.nu

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

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

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

Vi gör det
bättre!
Vi gör det
bättre!
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an är specialpedagog och 
expert på IT-verktyg 
som underlättar studier 
för elever som har läs- 
och skrivsvårigheter. 

Lars-Göran Gus tafs-
son har själv haft svårigheter som han 
övervunnit med hjälp av IT-verktyg av 
olika slag.

Lars-Göran Gustafsson arbetar idag 
inom hjälpmedelsverksamheten i Da-
larnas landsting med uppgift att bland 
annat fortbilda lärare.

Som papper och penna
Att använda dator är idag lika självklart 
som att använda papper och penna, reso-
nerar Lars-Göran.

Risken för att det blir tekniskt strul 
om datorer snabbt blir vanligare i klass-
rummen avskräcker inte. 

– Det var inte länge sedan skolor ville 
förbjuda mobiltelefoner, men idag är det 
nästan en förutsättning att man har mo-
bil i skolan. Utvecklingen går fort och det 
är svårt att förutsäga vad som kommer 
att hända.

En sak som Lars-Göran Gustafsson 
upp lever som ett allvarligt problem är 

ojämlikheten mellan hur stödet ser ut i 
olika skolor.

– Det borde finnas gemensamma rikt-
linjer som en grundplatta för skolorna 
men därutöver bör det vara flexibelt hur 
stödet utformas, säger han.

Små datorer
Att utrusta alla elever med  var sin dator 
kan låta komplicerat, men det har blivit 
allt enklare i takt med att det kommer 
nya små och lätthanterliga minidatorer, 
som är praktiska att ta med sig.

– Men om man väljer en minidator 
måste man förvissa sig om att den inte är 
alltför klen, att processorn är tillräckligt 
snabb och att skärmen inte är svår att se 
på, säger Lars-Göran Gustafsson.

Snart kan även en avancerad mobilte-
lefon vara ett riktigt bra alternativ.

– Mobiltelefoner är redan en oerhörd 
hjälp, till exempel om man använder 
den med ett scannerprogram som gör 
det möjligt att scanna in text och skapa 
ljudfiler. Då måste man dock se upp 
med regler na, så att man inte bryter mot 
upphovsrättslagen, säger Lars-Göran 
Gustafsson.

Om eleven då inte får någon dator i 

Varje elev bör ha tillgång till dator och alla som har behov 

av anpassningar bör också få det, säger Lars-Göran Gustafsson.

H



Därför behöver varje elev           en bärbar dator

En självklarhet. Lars-Göran Gustafs-
son betraktar datorn som ett lika 
självklart hjälpmedel som pennan.

Göteborg

Tel: 031-721 44 78 
E-post: info@icap.nu

Stockholm

Tel: 08 - 55 11 12 00 
E-post: stockholm@icap.nu

www.icap.nu

H lhets lösningar  för 
e lever  med läs -  och 
skr ivsvår igheter

I C A P erbjuder bl.a
  - Förslag på alternativa värktyg
  - Utprovning
  - Utbildning

e

e

www.icap.nuwww.icap.nuwww.icap.nuwww.icap.nuwww.icap.nuwww.icap.nu

Välkommen till Björklidens 
yrkessärgymnasium

Björklidens Gymnasium i Knäred i 

Halland är ett yrkes-särgymnasium 

med internat för Dig med 

funktionsnedsättning.

Du har möjlighet att välja mellan 3 yrkesprogram: Storhushåll, 
Park och Miljö och Estetiskt program. På skolans internat får 
du träna för ett framtida eget boende samt hjälp med att hitta 
ett eget fritidsintresse. Björklidens Gymnasium är en skola 
där du kan känna Dig som hemma!

För information kontakta:

Rektor Inger Reinfeldt 
Tel. 0430 – 500 20 
www.bjorklidensgymnasium.com
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skolan, trots att det skulle kunna mins-
ka svårigheterna?

– Det är klart att man då ska ta strid 
som förälder. Det är ju så Sverige förändras 
– de som kan prata för sig och sätta press 
får sin vilja igenom. 

– Tyvärr innebär det att de som har 
störst behov ofta inte får gehör. De som 
är mest utsatta har ofta en oerhörd res-
pekt för skolan och har sämre möjlighe-
ter att prata för sig och sina barn, säger 
Lars-Gö ran Gustafsson som önskar att 
Skol verket gav mer tydliga direktiv om 
att alla elever ska ha samma förutsätt-
ningar.

Nyckeltal får bestämma
– De flesta kommuner strävar nog mot 
att ge bra stöd, men det finns också ex-
empel på att kommuner låter nyckeltalen 
styra hur många datorer per elev det ska 
finnas. Det är inte bra om byråkratin tar 
över bedömningen av om eleverna behö-
ver datorer eller inte.

Lika viktigt som att se till att eleverna 
får datorer är att göra datorverktygen till-
gängliga och fullt användbara.

– Man måste kartlägga behoven och se-
dan analysera och prova ut verktyg som 

passar. Det behövs både anpassningar och 
utbildning för att datorn ska bli ett natur-
ligt verktyg i elevens studiesituation, på-
minner Lars-Göran Gustafsson om.

Ökar möjligheterna
Med datorer ökar möjligheterna att be-
driva studier på distans, vilket kan vara 
till stor hjälp för elever som behöver ex-
tra stöd.

Lars-Göran Gustafsson arbetar med 
ett projekt som siktar på att ta fram en 
vägledning kring vad som behövs för att 
lyckas med distansstudier om man har 
funktionsnedsättningar.

– Högskolan i Dalarna har mycket er-
farenhet av distansstudier och tack vare 
det har högskolan kunnat ge mer indivi-
duellt stöd än någonsin tidigare, säger 
Lars-Göran Gustafsson som nu hoppas 
kunna bygga vidare på dessa erfarenheter 
för att fler elever på alla nivåer ska få 
glädje av möjligheterna.

– Vi har sökt pengar för att genomföra 
ett nytt projekt som gör att vi kan ligga i 
framkant när det gäller distansstudier. Vi 
tror att detta kan lösgöra resurser för 
ökat individuellt stöd, säger Lars-Göran 
Gustafsson. +

IT-stöd i skolan

Därför behöver varje elev           en bärbar dator

Bärbar dator i skolan
Lars-Göran Gustafssons 
checklista för vilka krav 
man ska ställa på en bärbar 
dator i skolarbetet kan 
sammanfattas så här:

H Lätt att ta med.
H Bildskärm som klarar 
olika ljusförhållanden.
H  Lång batteritid, så att 
man slipper ansluta sladdar 
alltför ofta, eftersom det 
stjäl tid.
H Helst fullstort tangent-
bord. 

H  Tystgående – en brusan-
de fläkt kan skapa mycket 
irritation.

H Trådlöst nätverk.
H En bra ”minidator” kan 
också vara ett alternativ, 
men då måste man vara 
extra noggrann med att 
välja en modell som inte är 
alltför klen.

Basverktyg till datorn
Exempel på basverktyg till 
datorn, som rekommende-
ras av Lars-Göran 

Gustafsson.
H Microsoft Word, vars 
inbyggda rättstavnings-
funktion räcker långt.
H StavaRex, ett nödvän-
digt komplement för den 
som har dyslexi. (En 
utveckling av StavaRätt 3.)
H SpellRight, motsvaran-
de program på engelska.
H Ordlistor som SAOL 
Plus (anpassad för dyslek-
tiker), Gustava Ordböcker, 
SpellRight och WordFinder 
(som är särskilt bra för 
faktatexter).

H Digitalt fickminne.
H Svensk talpenna.
H Scannerpenna 
C-pen 20.
H Daisyspelare som 
VictorReader och 
Milestone (med hjälp av 
intyg kan man få all 
kurslitteratur inläst).
H Interaktiv whiteboard (så 
att elever kan få alla anteck-
ningar på papper direkt).
H Mindmaps (tankekartor 
som hjälper till att struktu-
rera information, gratispro-
gram finns att ladda ned).

Hur bygger man upp 
IT-verktygen i datorn? 
Det finns flera olika alternativ.
H Programvarorna kan vara 
lokalt installerade på den egna 
datorn. Man får då själv ordna 
med uppgraderingar och kan 
behöva tillgång till support.
H Om man inte har program-
men på den egna datorn kan de 
vara tillgängliga via skolans 
lokala nätverk eller via Internet, 
till exempel genom tjänsten 
”Elevskriv bordet”. Då behöver 
man inte installera programmen 
själv och behöver inte tänka på 
att uppgradera dem. Man kan 
räkna med att programmen 
alltid fungerar, men å andra 
sidan kan de bli långsammare 
eftersom de körs via nätverk. 

Skoldatatek
Mera fakta om skoldatatek 
finns på www.skoldatatek.se
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öräldrar vet ofta mer än 
både läkare och skolper-
sonal om vilka möjlighe-
ter som idag finns för att 
underlätta skolarbetet, 
säger Morgan Henricson, 

rådgivare inom IT och lärande på Special-
pedagogiska Skolmyndigheten, SPSM. 

– Det är väldigt bra att föräldrar sätter 
press, förutsatt att skolan har pedagoger 
som vet hur it-stödet ska användas, säger 
Morgan Henric son. 

– Visst är det bra med inläsningspen-
nor och andra hjälpmedel, men skolan 
måste hitta den pedagogiska nyttan. Jag 
har sett elever komma med datorn i en 
väska och skolan har ingen aning om hur 
den ska användas pedagogiskt. Det hand-
lar inte om ovilja från skolans sida, snara-
re okunskap. Samarbete mellan föräldrar 
och skola är mycket viktigt.

Morgan Henricson välkomnar att för-
äldrar tar initiativ till bättre IT-stöd i sina 
barns skolor.

– De kan även tipsa skolan om att kon-
takta oss på SPSM för att få råd och stöd 
om elevens hela skolsituation, där IT-
stödet kan var en viktig del, säger Morgan.

Utvecklingen på IT-området har varit 
snabb de senaste åren, men ändå har tyd-
liga framsteg uteblivit på många skolor.

– På många ställen står utvecklingen 
och stampar, säger Morgan Henricson.

Den viktigaste positiva förändringen 
är att tekniken blivit mycket mer stabil 
och lättanvänd, jämfört med för några år 
sedan.

– Man behöver inte längre vara en tek-
niker, konstaterar Morgan Henricson.

Förutom påverkan från föräldrar har 
skoldatateken, som startas i allt fler kom-
muner, haft stor betydelse för spridning-
en av IT-stöd till elever.

– Hos de kommuner där IT-stödet har 
kommit de mest behövande elever tillgo-
do har det ofta funnits kompetens i form 
av skoldatatek, där man har kunnat pro-
va på och låna utrustning, säger Morgan 
Henricson. 

– Skoldatatek är en bra organisation 
för att sprida it-stöd, enskilda eldsjälar 
kan göra stor nytta, men risken är att de 
flyttar och kompetensen försvinner. 

– Vi på SPSM kan hjälpa kommuner-
na att starta skoldatatek. Idag har 120-
130 av alla kommuner startat skoldata-
tek.

Skillnaderna mellan olika kommuner 
är dock stora när det gäller att få tillgång 
till IT-stöd. Skillnaderna på regler mellan 
landsting, om personliga hjälpmedel, är 
också stor. Och dessutom tycks skillna-
derna ha ökat.

Kan inte enas
Ibland beror dessa orättvisor på att kom-
muner och landsting inte kan enas om 
vem som ska betala – är datorn ett skol-
hjälpmedel som kommuner betalar eller 
ett personligt hjälpmedel som landsting-
et ska betala? Hur gör vi med utbildning 
till elev, skolpersonal och föräldrar?

Skoldatateken kan hjälpa till att över-
brygga sådana tvistefrågor, eftersom man 
där har kompetens att bedöma både be-
hov och vilka regler som gäller.

– Kompetensen är ofta viktigare än de 
ekonomiska frågorna, säger Morgan Hen-
ric son.

Delaktighet är viktigt även när det 
handlar om IT-stöd. Det innebär att da-

Bra att föräldrar pressar skolorna

”Föräldrars kunskaper och påverkan en viktig 

faktor bakom det ökade it-stödet i skolorna.”F



SPSM: 

Härlig grafik och många olika möjligheter 
till anpassningar kännetecknar nya dator-
spelet Tigerlek från svenska Inno vaid.

Här får man leka kurragömma med en 
tiger och samtidigt lära sig skillnaden på 
stor och liten, höger - vänster och framför 
- bakom, för att nämna några exempel.

– Det finns inte så många datorspel av 
det här slaget som har så många olika 
styrsätt och svårighetsgrader, säger Han-
nes Kristofersen på Innovaid som fått 
många förfrågningar under utvecklings-
arbetet och nu räknar med succé.

Målgruppen för Tigerlek, som kostar 
750 kronor plus moms, är främst försko-

lor och grundsärskolor. Privatpersoner 
kan köpa spelet för 495 kr inkl moms. 
Spelet finns än så länge endast för PC 
men Innovaid hoppas kunna lansera det 
även för Mac.

Under våren kommer Innovaid även att 
lansera ett matteprogram med en lättan-
vänd och anpassningsbar miniräknare 
och olika smarta funktioner för elever 
som har exempelvis nedsatt syn eller ut-
vecklingsstörning. +

  Läs mer    www.innovaid.se

Innovaid – snygga och enkla spel som gör det roligare att lära

Innovaids Hannes Kristofersen och 
Harald Mellbom har nu tre produkter i 
sitt utbud av lek- och lärprogram.
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Bra att föräldrar pressar skolorna
torn, som en viss elev behöver för att 
hänga med i undervisningen, inte ska 
stå i något specialrum utan i så stor ut-
sträckning som möjligt vara med i var-
dagen och på de vanliga lektionerna. 

– Att få använda en resursdator i ett 
källarrum innebär en helt onödig segre-
ring. Datorn måste kunna användas i 
klassrummet, säger Morgan Henricson.

Tidig insats är en annan avgörande 
faktor, vilket också bidrar till att eleven 
lär sig hantera IT-stödet självständigt. 

Uppdaterad rapport
I slutet av 2009 väntas en ny version av 
rapporten ”Tillgänglighet i skolans da-
tormiljö” som beskriver möjligheterna 
till IT-stöd och skillnaderna mellan 
Windows-, Mac- och Linuxmiljöer.

Skriften handlar till exempel om hur 
talstöd fungerar på olika datorer. Win-

dows är det system som har fler tillgäng-
lighetsprogram men även Mac fungerar 
ofta bra, däremot skapar Linux problem 
när det gäller tillgängligheten, anser 
Mor gan Henricson.

Men hur är det med andra fördelar 
med att använda Mac jämfört med 
Windows, som att datorn är mer lättan-
vänd och intuitiv?

– Det kan väga lika tungt och det finns 
en hel del programvara till Mac, säger 
Morgan Henricson.

– Det viktiga är att först kartlägga vil-
ka kompenserande funktioner jag behö-
ver, därefter se om det går att lösa med 
det datorsystem som jag tänkt välja.

Just nu omarbetas ytterligare en skrift 
av SPSM, i samarbete med Sveriges kom-
muner och landsting. Denna vänder sig till 
IT-avdelningar och handlar om vad man 
ska tänka på vid införandet av nya IT-stöd. 

Enligt Morgan Henric son finns det en 
allmän regel som betyder mer än något 
annat vid införandet av nya IT-stöd till 
elever: 

– Var noga med tillgängligheten och 
delaktigheten. +

Vet ofta mest. Föräldrar vet ofta 
mer än läkare och skolpersonal 
om vilka möjligheter som finns, 

säger Morgan Henricson, SPSM, 
som gärna ser fler initiativ från 

föräldrar och elever.

IT-stöd i skolan

Mer om SPSM
Bildades den 1 juli 2008 för 
statens samlade stöd i 
specialpedagogiska frågor. 
Övertog all verksamhet 
inom Sisus, Special
pedagogiska institutet och 
Specialskolemyndigheten.

Alla insatser syftar till att 
barn, ungdomar och vuxna 
med funktionsnedsättning
ar ska få en utveckling och 
utbildning som präglas av 
likvärdighet, delaktighet, 
tillgänglighet och gemen
skap.

Hitta på webben
Så här hittar du mer 
information på SPSM:s 
webbsida. Gå till www.
spsm.se Klicka på ”Råd 
och stöd” Därefter på ”Våra 
kompetensområden”
Sedan på ”Pedagogiska 

strategier och förhållnings
sätt”. Slut ligen väljer du ”It 
och lärande”

Läs mer om skoldatatek i 
Hjälpmedelsinstitutets 
skrift ”Läslust och skriv
glädje för alla”

Barn som inte alltid kan närvara på sko-
lan under lektionstid behöver inte missa 
något. Med hjälp av ”världens enklaste 
TV-telefon” går det att hänga med i 
skol a rbetet även från sjukhuset eller 
hemmet.

Joice är en svensk uppfinning som lan-
serades av företaget myJoice tidigare un-
der 2009, främst med äldre som mål-
grupp. Företagets marknadschef Kristina 
Wojnicki berättar nu att man även har 
fått upp ögonen för att barn och unga 
kan ha nytta av att kunna använda TV:n 
som bildtelefon.

Joice består av en webbkamera och en 
liten låda, i storlek som en typisk digital-
box, som ansluts till TV och bredband. 
Kommunikationen sker via bredbandet. 
Den som man kommunicerar med kan 
ha en likadan utrustning men det går 
också bra att använda dator. 

Paketet med Joicebox kostar 199 kro-
nor per månad med en bindningstid på 
24 månader. +

  Läs mer   www.myjoice.se

Bildtelefon för att delta i skolarbetet även när man ligger på sjukhus

Även om man är sjuk eller av annan 
anledning inte kan gå till skolan 
behöver man inte missa lektionen. Och 
ligger man på sjukhus kan man när 
som helst vinka till familjen därhemma.
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dén är att rättstavnings-
program och andra hjälp-
medel ligger på en central 
server som elever, lärare 
och föräldrar kommer åt 
via bredbandsuppkopp-

ling. Ingen användare behöver någonsin 
fundera över uppgraderingar – alla in-
stallationer sköts centralt. Om bara bred-
bandet fungerar så fungerar även dator-
programmen felfritt.

När man har loggat in lägger sig 
Elevskrivbordet ovanpå datorns vanliga 
skrivbord på skärmen. 

För Mona Ekhöjd, Bo Hamberg och 
Marcus Albinsson på Sweden Assistive 
Solutions, som utvecklar och marknads-
för Elevskrivbordet, är helhetstänkandet 
viktigt.

– Många köper in datorverktyg som är 
”skitbra” men glömmer att de måste 
fungera  i hela systemet med utbildning 
och andra verktyg runt omkring, säger 
Mona Ekhöjd.

Elevskrivbordet har sitt ursprung inom 
Stockholms stad, där både Mona, Bo och 
Marcus har arbetat med elevstöd. Mona är 
arbetsterapeut och gymnasielärare, Bo är 
lärare och specialiserad på funktionsned-
sättningar, Marcus är tekniker. 

– Elevskrivbordet är en biprodukt av 
alla våra erfarenheter av funktionsned-
sättningar, både i arbetet och privat. Vi 
har sett hur tekniken har fallerat och hur 
det har drabbat eleverna, säger Bo Ham-
berg.

Ett av problemen har varit att många 
elever fått stöd i skolan – men inte hem-
ma. Hjälpmedel som man haft tillgång 
till i skolan har man kanske ej lyckats få 
förskrivna för användning i hemmet.

– En dag kände vi att tiden var mogen 
för en ny lösning. Nu fanns tekniken och 
allt skulle fungera bra om vi satte ihop 
det till en helhet, säger Bo Hamberg.

Sex miljoner kronor senare
Efter nära sex miljoner kronor i projekt-
medel och 18 månaders utvecklingsarbe-
te hade Elevskrivbordet skapats inom 
Stockholms stad.

Produkten fick väldigt bra mottagan-
de och fler kommuner ville ansluta sig till 
systemet, men det visade sig vara svårt ef-
tersom det var kopplat till Stockholms 
stad. Idén var då att SKL, Sveriges kom-
muner och landsting, skulle kunna hjälpa 
till att bygga en nationell lösning, men 
det var inte heller möjligt. 

– Det enda sättet att göra Elevskriv-

bordet tillgängligt för fler verkade vara 
att ett företag drev verksamheten och att 
tjänsterna sedan köptes in av kommu-
nerna. Själva hade vi ingen tanke på att 
starta företag, men vi blev uppmanade 
att tänka på saken, säger Bo Hamberg.

Elevskrivbordet är en lösning som ska ge 
läs- och skrivstöd via internet utan krångliga 
installationer.

I



Trion bakom Elevskrivbordet – från 
vänster Marcus Albinsson, Bo Hamberg 
och Mona Ekhöjd.

Hjälp via nätet

Robomemo nu även för privatpersoner

Susanne Nordén utvecklar Cogmed 
som har vetenskapligt stöd.

Robomemo och Cogmed Arbets minnes-
träning är fortfarande det enda tränings-
programmet för arbetsminne som är ve-
tenskapligt bevisat, säger Susanne Nor-
dén på Cogmed.

Arbetsminne är förmågan att hålla in-
formation aktuell under en kort stund, 
vilket krävs för att inte tappa uppmärk-
samhet och koncentration, exempelvis i 
skolarbetet.

Företaget Cogmed erbjuder numera 
coachutbildning även för privatpersoner 
i minnesträningsprogrammen. Paketet 
omfattar utbildning för två personer, 
support och tillgång till en webbsida där 

man kan se hur träningen och framste-
gen fortskrider. Priset är 1900 kronor 
plus moms. Sedan tidigare har man min-
nesträning för skolorna och vården.

Cogmed har fått stort genomslag sedan 
lanseringen för några år sedan och finns 
idag representerat på fler än 900 skolor 
runt om i Sverige. Men många fler elever 
skulle ha glädje av träningen, menar 
Susanne Nordén:

– Sannolikt skulle 15 procent av alla 
elever behöva träningen, säger hon. +

  Läs mer    www.cogmed.com
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Hösten 2008 lanserades Elev skriv bor
det i en ny version av företaget Sweden 
Assistive Solutions, med Mona och Bo 
som två av delägarna, och en av de första 
kunderna blev medarbetarnas tidigare 
arbetsgivare, Stockholms stad. 

– Idag har vi uppemot 600 användare i 
ett 40tal kommuner från Malmö till 
Boden. En del kommuner har många an
vändare medan andra kommuner bara 

har någon enstaka, berättar Mona Ekhöjd.
Förutom Microsoft Officepro gram

men får man via Elevskrivbordet till
gång till en rad olika hjälpmedel i form 
av rättstavning, ordlistor och talsyntes. 

Tjänsten bygger på Windows men 
går även att använda på Macin tosh
datorer – då öppnas Windows och Elev
skriv bordet i ett särskilt fönster på 
Macen.

Sedan en tid tillbaka går det även att 
abonnera på Elevskrivbordet som privat
person. 

– Även om det är skolorna som borde 
stå för kostnaden finns möjlighet att kö
pa tjänsten som privatperson. Detta i 
väntan på att skolan tar sitt ansvar kan 
man köpa tjänsten som privatperson –
skolan kan ta över licensen senare, säger 
Mona Ekhöjd.

Kräver stöd
Ofta är det så det kommer igång – att för
äldrar går till skolledningen och kräver 
stöd. 

– Tyvärr kan föräldrar få höra att deras 
barn ”inte behöver något stöd” eftersom 
han eller hon klarar godkänt. Men det är 
inte rimligt att det bara ska bli godkänt, 
om man kämpar både kvällar och helger, 
som många gör. Tänk så mycket energi 
som går åt och så vet man inte hur länge 
man orkar, säger Bo Hamberg, som hop
pas att fler rektorer ska inse att Elev
skrivbordet är ett hjälpmedel som löser 
många problem.  +

Mera fakta om Elevskrivbordet finns på 
www.elevskrivbordet.se 

IT-stöd i skolan

Standardprogrammen i Elevskrivbordet.

”Titta in” och ”Dags för ord” var de vikti
gaste nyheterna när Torbjörn Wallén och 
Madelaine Gustafsson på Allemansdata 
presenterade sitt utbud av lek och lär
program på IDdagarna i oktober. 

Sorti mentet domineras av gamla klas
siker som nu får sällskap av ett par ny
komlingar.

”Titta in” har ett stort antal bilder med 
text och ljud, för att barn ska kunna både 
se och höra om mat, kroppen, växter, 
djur och mycket annat. Det går också bra 
att skapa egna bilder. Varje användare 
kan ha helt egna bildspel och egna in
ställningar.

De nya programmet ”Dags för ord” 
går ut på att man ska träna på bokstäver 
och ord på lek. Med hjälp av enkla meny
val ska skolelever kunna arbeta på egen 
hand med rebusar, rimord, alfabetsord
ning, korsord med mera.

Allemansdata har ett stort antal äldre 
datorspel som fortfarande är populära 
hos särskolor och specialpedagoger. I 
höst har ”Kamraterna” och ”Räkna med 
pengar” kommit i nya versioner som kan 
spara inställningar och resultat för varje 
enskild elev. +

  Läs mer   www.allemansdata.se

Allemansdata: De skapar lek- och lärprogram som blir klassiker

De skapar datorprogrammen som blir 
klassiker – Torbjörn Wallén och Made
laine Gustafsson. De gamla populära 
programmen får nu sällskap av Titta in 
och Dags för ord. 
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et har skett en allvarlig 
försämring, rapportera
de patientorganisatio
nen RTP vid förbunds
kongressen i november. 
Två tredjedelar av med

lemmarna är oroliga inför framtiden, var 
tredje klarar inte en oförutsedd utgift på 
2 000 kronor.

Diakoner berättar att sociala myndig
heter skickar fattiga föräldrar till kyrkan 
för att de ska få mat och blöjor.

Familjer och unga vuxna har inte råd 
att köpa livsviktig medicin. Apoteket har 
nekat kunder att hämta ut medicin för 
att de har gamla skulder. 

Hämtar inte ut medicin
Majblommans undersökning visar att 
nästan var tionde förälder har väntat 
med att hämta ut läkemedel till sina barn 
av ekonomiska skäl. Mer än 90 000 skol
barn har inte fått den behandling som 
de ras läkare har rekommenderat, enligt 
Majblomman.

I spåren av den ekonomiska utsattheten 
blir kvinnor utnyttjade sexuellt. Handi
kapp rörelsen i Luleå slog under hösten 
larm om att unga kvinnor med utveck
lingsstörning utnyttjas sexuellt och inom 
brott och missbruk. HSO och Kvinno jou
ren i Luleå kom vid en kartläggning fram 
till att varannan kvinna med funktions
nedsättning utsatts för våld och 56 procent 
för sexuella övergrepp och trakasserier.

Den ekonomiska krisen 

– Den ekonomiska krisen påverkar per
soner med funktionsnedsättningar på 
flera sätt, säger Karin Mossler, chef för 
det ekonomiska sekretariatet vid social
tjänstavdelningen på Socialstyrelsen. 

– Just nu är det extra svårt på arbets
marknaden. Under 90talskrisen för
svann en halv miljon jobb och ekono
merna räknar med att 300 000 jobb till 
försvinner under denna kris. Krisen för
svårar förstås för dem som redan idag har 
det tufft på arbetsmarknaden, för unga 
generellt och ännu mer för unga med 
funktionsnedsättningar. 

– En annan effekt av krisen är att kom
muner och landsting sparar. Det finns 
risk för tuffare prövningar av stöd, min
dre personal och avgiftshöjningar för ex
empelvis hjälpmedel. 

Problemen idag
Var är problemen störst idag? 
– Det är svårt att peka ut någon grupp 
som har det svårare än någon annan. 
Men personer med omfattande behov av 
stöd har en utsatt situation, och det finns 
inte mycket kunskap om deras situation. 

Frågan studeras just nu av Social
styrelsen som om cirka ett år lägger fram 
en rapport. 

– Föräldrar till barn med mer omfat
tande funktionsnedsättningar har en tuff 
situation. De tvingas bli ”projektledare” 

för sina barns liv och måste kämpa för 
bar nets vård, omsorg, för att det ska 
fungera i förskola, skola och på fritiden. 
Det kan bli många timmar under dygnet, 
ibland nattetid. Ibland är arbetet avlönat 
som personlig assistent eller med vårdbi
drag, men om man räknar hur många 
timmar de arbetar blir ersättningen inte 
särskilt hög. 

– Påfrestningarna av att hjälpa barnet 
sliter på föräldrarnas hälsa, arbetsförmå
ga och relationer. Det är vanligare med 
arbetslöshet, sjukhusvistelser, sjukskriv
ningar och förtidspension. Speciellt tufft 
är det för ensamstående föräldrar, eller 
som det oftast är, ensamstående mam
mor. Föräldrar till barn med assistanser
sättning har en något bättre situation än 
föräldrar till barn med svåra funktions
nedsättningar utan assistansersättning. 

Föräldrar tvingas samordna
Föräldrarna spelar en stor roll för perso
ner med svåra funktionsnedsättningar 
långt upp i åldrarna. Det blir ett krävande 
livsprojekt som ibland inte har något slut, 
bland annat beroende på att samordning
en av samhällets olika stöd är så dålig. 

– Det finns föräldrar i 7080årsåldern 
som lever med sina vuxna barn eller får 
rycka in på olika sätt. Det är ett uttryck 
för att samhällets stöd inte fungerar som 
det är tänkt, säger Mossler. 

Familjerna har också extra utgifter 
som inkomsterna ska räcka till. Det va

Ser man till lagar och regler tycks Sverige ligga 
långt framme med stöd till utsatta grupper. 
Men i verkligheten finns det revor i skyddsnätet. 
Och i finanskrisens spår har tryggheten allvarligt 
försämrats.

Skyddsnätet 
allvarligt slitet 
av finanskrisen

Text: Valter Bengtsson
valter.bengtsson@faktapress.se

D

Läs även om Helena som vågade steget till studier och självständighet, nästa uppslag.
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rierar till exempel vilka hjälpmedel bar-
net får för att kunna vara med på fritids-
aktiviteter.

– Ska man själv betala en specialcykel 
som barnet behöver kan det kosta 15 000 
kronor för föräldrarna, säger Karin 
Mossler.

Under 2009 har Socialstyrelsen gjort en 
specialundersökning av ekonomin för 
nästan 3 000 vuxna personer med funk-
tionsnedsättningar, för att se på deras in-
komster och handikapprelaterade utgifter. 

– Vi vill bland annat få svar på frågan 
om man tvingas avstå från vård på grund 
av sin ekonomi säger Karin Mossler, som 
hoppas att den nya analysen blir klar un-
der december.

Ungas situation 
En annan svår situation är när unga med 
funktionsnedsättningar blir vuxna.

– Det är som att samhället inte ser att 
behovet av stöd finns kvar fast en ung 
person ”fyllt vuxen”. Den samordnade 
habilitering försvinner nästan helt och 
vård och hjälpmedel som varit gratis bör-
jar kosta pengar. På arbetsmarknaden 
däremot ser man bara den unges funk-

tionsnedsättningar, inte förmågorna. 
Allt för många unga söker, resultatlöst, 
jobb på jobb på jobb. Efter en tid skiljs de 
ut från samhället och leds in i aktivitets- 
och sjukersättning. 

Verksamheter
– Även på andra områden innebär den 
kärvare ekonomin ökade risker. Kom-
muner och landsting får försämrade re-
surser och det kan förstås påverka verk-
samheter och stöd till personer med 
funktionsnedsättningar, exempelvis per-
sonaltätheten och kompetens inom verk-
samheter och särskilt boende. 

– Personalsituationen på särskilt boen-
de kan avgöra möjligheterna till aktiv fri-
tid men även livsnödvändig vård. Brukar-
organisationer och anhöriga hör av sig till 
oss med exempel. En mamma berättade 
att om hennes son, som har epilepsi, får ett 
anfall på natten, får han inte komma till 
sjukhus eftersom boendet inte har till-
räckligt med personal. Det blir den snart 
pensionerade mammans ansvar. För att 
upptäcka brister av det här slaget behöver 
vi bättre kunskapsunderlag, säger Mossler.

Kunskapsluckor 
– Även om vi idag får olika påpekanden 
om brister så har vi ingen total bild som 
gör det möjligt att lyfta frågan och ge be-
slutsfattare ett åtgärdsinriktat underlag. 

– Vi behöver ett bättre underlag, som 
visar vilka livsområden som innebär 
störst problem för personer med funk-
tionsnedsättningar och deras anhöriga. 
Det pågår arbete med att ta fram ett så-
dant, men det tar tid. 

Kortsiktighet och dålig samverkan 
Om man ser till regelverk, handlingspla-
ner och policyuttalanden finns all anled-
ning att tro att allt är bra. I verkligheten 
finns det ont om pengar, personer bollas 
mellan ansvariga och faller mellan stolar. 
Många personer med funktionsnedsätt-
ningar behöver kämpa för att få stöd som 
ska underlätta och är en förutsättning för 
delaktighet.  

– För dem som behöver mycket stöd 
från många håll kan även mindre brister 
här och var sammantaget leda till en ohåll-
bar situation. Det är naturligtvis bra att få 
stöd av olika professioner, med skilda 
kompetenser och specialkunskap, men det 
blir krävande om man hela tiden måste 
kämpa för att få det, och om det bara är 
föräldrarna som har helheten och om de 
ska hålla ihop allt, säger Karin Mossler. 

Många problem beror på brister i 
sam ordning mellan kommuner, lands-
ting och myndigheter.

– Det är så många olika instanser in-
blandade. Regelverken är inte samordna-
de, och man samordnar och samverkar 
inte tillräckligt. Ledningar drar åt olika 
håll, man har tuffa budgetar och ont om 

tid. Då får samverkan alltför ofta stryka 
på foten, säger Karin Mossler. 

– Det är förstås väldigt kortsiktigt. 
Själv klart ger det ett bättre resultat om 
man får rätt stöd och om insatserna ges 
på rätt sätt. 

– Socialstyrelsen har tillsammans med 
SKL, Sveriges kommuner och landsting, 
gett ut föreskrifter och en vägledning om 
samverkan i habilitering och information 
om individuella planer som ska under-
lätta samordningen. Det kan hjälpa en bit 
på vägen, men fortfarande har alltför få 
individuella planer, säger Karin Mossler. 

Långsiktighet lönar sig 
Hur kan situationen förbättras? 

– Det är en fråga som politikerna måste 
svara på, menar Karin Mossler. Man måste 
ha dessa frågor för ögonen och driva på 
hela tiden för att det ska hända något. 

– Men arbetslösheten bland personer 
med funktionsned-
sättningar, speciellt 
unga, är ett slöseri 
både med mänskliga 
resurser och ur ett 
samhällsekonomiskt 
perspektiv. Arbetar 
man i 25 år blir pro-
duktionsvärdet unge-
fär fem miljoner, för-
utom vinsterna i häl-
sa och välbefinnande. 

– Det pågår arbete, 
exempelvis med att 
underlätta situatio-
nen på arbetsmark-
naden och förändra 
attityder hos arbets-
givare, men det går 
långsamt.

– Vi måste också få 
en bättre samverkan 

och samordning av samhällets stöd och 
insatser. Det viktigaste av allt är att få ett 
långsiktigt perspektiv på stödet till för-
äldrar, barn och unga och vuxna. Rätt 
stöd lönar sig. Goda levnadsförhållanden 
ger livskvalitet och hälsa. Rätt stöd är inte 
bara till nytta för individerna och deras 
familjer. Det är bra för hela samhället, sä-
ger Karin Mossler. +

Värst för unga. 300 000 jobb beräknas 
försvinna i spåren av finanskrisen. För 
de redan utsatta blir det ännu tuffare 
att slå sig in på arbetsmarknaden. 
 Foto: Photos.com

Varningsklocka. 
Karin Mossler, 
chef för det 
ekonomiska 
sekretariatet vid 
socialtjänst
avdelningen på 
Socialstyrelsen, 
vittnar om ett 
skyddsnät med 
allt fler revor.

Samhällets stöd – en översikt
En sammanställning av vilka stöd 
som samhället kan ge finns på 
webbsidan handikappupplysningen.
se  Sidan har tagits fram av 
Handikappupplysningen inom 
Stockholms läns landsting men är 
relevant för hela landet.

Tema ekonomi
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ögskolestudier – själv-
klart. Men studieskulder 
och sedan arbetslöshet? 
Nja...

Helena Svensson fun-
derade länge innan hon 

slutligen bestämde sig för att hoppa på 
studierna vid högskolan i Halmstad.

– Nu är jag jätteglad för att jag valde 
att studera, säger Helena.

Hon räknar med att det kan bli tufft 
att etablera sig på arbetsmarknaden, när 
hon blir klar med studierna nästa år.

– Man märker tyvärr fördomar vid an-
ställningsintervjuer eftersom man be-
handlas annorlunda än de som inte har 
rörelsenedsättningar. Jag har sökt en hel 

del jobb tidigare, men de jobb jag har 
haft har jag främst fått genom personliga 
kontakter, säger Helena Svensson.

Klar beteendevetare
Just nu studerar hon sociologi och socialt 
utvecklingsarbete. Till våren blir hon klar 
som beteendevetare. Helst vill hon bli so-
cionom men då krävs ytterligare tre och 
ett halvt års studier och än så länge har 
hon inte bestämt sig för att ta det steget.

– Jag är inte säker på om jag ska plugga 
vidare eller söka jobb. Jag vill nog helst 
arbeta men det är också bra att få så bred 
kompetens som möjligt att stå på inför 
framtiden. När jag väl söker jobb hjälper 
det mig att få ett bra arbete.

Önskedrömmen är att i framtiden 
kunna arbeta som rådgivare på kun-
skapscenter som Bosse i Stockholm, 
Lasse i Göteborg eller liknande verksam-
heter. 

Innan Helena Svensson började stude-
ra hade hon aktivitetsersättning.

– När jag var yngre tyckte jag det var 
ganska ”najs” att få 7 000 kronor utan att 
göra något, men sedan kände jag att 
”shit, jag vill försörja mig, jag vill inte gå 
på bidrag”.

Helena kände, liksom de flesta andra, 
tvekan inför att påbörja långa studier, ef-
tersom det drar med sig stora studieskul-
der. Men hon känner sig samtidigt lyck-
ligt lottad.

w

Den ekonomiska situationen för personer 
med funktionsnedsättningar är tuff. 
Och särskilt utsatta är de som får 
sina funktionsnedsättningar redan 
som barn. Till den gruppen hör 
Helena Svensson som för 26 år 
sedan föddes med en 
cp-skada. Idag studerar 
hon vid högskolan 
men den framtida 
arbetsmarknaden 
är osäker. 

Helena vågade steget      mot självständighet 
H

Tvekade länge. Men idag är Helena Svensson glad att hon gav sig på högskolestudierna. Till våren blir hon beteendevetare.
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Tema ekonomi

– Personligen har jag en grundtrygg
het genom egna tillgångar och att jag kan 
få hjälp av mina föräldrar. Annars hade 
jag kanske inte vågat släppa aktivitetser
sättningen som jag hade ända från 18 års 
ålder tills jag började plugga när jag var 
22 år, säger Helena.

Funderade länge
– Det var ett stort steg att börja på hög
skolan i Halmstad och jag funderade 
länge på hur jag skulle göra. Skulle jag 
dra på mig skulder, kunde jag använda 
egna pengar eller få hjälp av andra? Jag 
funderade jättelänge. 

– Det var ändå en trygghet att få de 
7  000 kronor varje månad jag hade i akti

vitetsersättning. Samtidigt ville jag inte 
vara beroende av bidrag från Försäkrings
kassan. Det var det som gjorde att jag val
de att plugga vidare. Nu är jag jätteglad 
för att jag valde att studera – det betyder 
mycket för mig och min självkänsla att 
jag inte har stannat på gymnasienivå. 
Men att plugga vidare passar inte alla.

Om man inte har egna tillgångar eller 
föräldrar som kan backa upp blir studie
valet ännu svårare.

– Många är rädda för hur ekonomin 
ska bli om man pluggar. Om man har en 
ekonomisk trygghet är det lättare att stu
dera flera år än om man inte har det, sä
ger Helena som menar att det behövs bra 
stöd av olika slag.

– Kanske behöver man en större lä
genhet för att man har rörelsenedsätt
ning. Kanske måste man åka färdtjänst 
istället för buss och det kostar mer.

Möjlighet att prova på
Bra är i alla fall att man kan prova på 
högskolestudier under en försöksperiod 
på tre månader. Under tiden kan man be
hålla aktivitetsersättningen. Den möjlig
heten använde även Helena. 

– Då får man en chans att känna efter 
om man klarar studietakten och övriga 
krav, säger Helena.

Men hur blir det om man inte får jobb 
efter studierna? Helena är medveten om 
riskerna med att att lägga flera år på stu

Helena vågade steget      mot självständighet 

>
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– Attityden finns överallt och den är 
inte rolig, den tar ned självkänslan. Jag 
kände mig både arg och knäckt. Det är 
tråkigt att behöva bevisa att man duger.

Trivs på högskolan
På högskolan i Halmstad trivs Helena ut-
märkt. Den är nyrenoverad och har frä-
scha och tillgängliga lokaler. Tiden i 
grundskolan var mer problematisk.

– Man försökte möta mina behov men 
det kunde vara så omständligt att byta lo-
kal att jag kände mig i vägen. Man för-
sökte hitta lösningar men jag kunde kän-
na mig som en börda bara för att jag ville 
vara med kamraterna. Då blir det jobbigt 
att ställa krav, säger Helena Svensson.

Hon menar att många unga med rö-
relsenedsättningar inte trivs i skolan på 
grund av bemötandet. 

– Vi har vetat länge att det är så men 
nu har även Statens skolinspektion sagt 
att många inte kan tillgodogöra sig full 

skolgång, säger Helena Svensson.
Nyligen valdes hon till ett av två språk-

rör för Unga Rörelsehindrade. Och i den 
rollen blir det viktigt för henne att öka 
kunskapen, förändra attityder och trycka 
på för en ny diskrimineringslag. +

dier och sedan ha en studieskuld men, 
kanske, inget jobb.

Ofta är det inte heller möjligt att få ak-
tivitetsersättning än en gång, efter hel-
tidsstudier.

– Om man klarar att studera på heltid 
anser Försäkringskassan att man ska 
kunna jobba på heltid. Därför kan man 
inte få aktivitetsersättning, om det inte 
händer något annat som motiverar det. 

Vad gör man då?
– Då finns bara socialbidrag och då får 

man leva på existensminimum. Det bor-
de finnas ett mycket bättre skyddsnät. 
Folk hamnar lätt mellan stolarna, säger 
Helena och påpekar att dagens stöd har 
en olycklig baksida.

– Man tvingas hela tiden bevisa att 
man har en viss funktionsnedsättning, 
att man är berättigad till färdtjänst och så 
vidare. Hela mitt liv har bestått av beslut 
hos olika instanser. Man måste alltid 
trycka på problemen och det tränger un-
dan självkänslan och integriteten.

Med nya regler för personlig assistans 
har det dessutom blivit nödvändigt att 
mer detaljerat beskriva toalettbesök, hur 
lång tid det tar att ta en dusch och så vida-
re.

– Man måste bevisa att man är svag 
och hela tiden betona allt det som man är 
dålig på. Om jag läser min assistansansö-
kan så tänker jag ”fan, vad lite jag kan!”, 
säger Helena Svensson.

Attityder är ofta det största hindret för 
den som har en funktionsnedsättning. 
Helena hoppas att ökad kunskap ska un-
derlätta i framtiden, så att hon i framti-
den ska slippa överbevisa omgivningen 
om både sina svagheter och styrkor.

Efter att ha provat på tre månader på 
högskolan i Halmstad kände hon att hon 
jättegärna ville fortsätta studierna.

Ändå möttes hon av skepsis från en 
handläggare som frågade henne om hon  
”verkligen var säker, ligger du inte efter i 
studierna?”

– Jag fick övertyga honom om att det 
gick bra och blev arg över attityden. ”Så 
kan du inte säga” tyckte jag. 

Missa 
inte våra 

andra artiklar om 
ekonomi

Två viktiga guider som 
tidigare enbart publicerats i 
papperstidningen finns nu 
tillgängliga på vår webbsida 
foraldrakraft.se
H Guide till vårdbidrag

H Guide till rätt barnförsäk-
ring
Annan läsning om ekonomi 
på Föräldrakrafts webbsida:
H Så hittar du rätt stiftelse 
som ger bidrag till somma-

rens kollo och resor
(sök på ”rätt stiftelse”)
H Skyddet urholkas - 
Barnförsäkringar får hård 
kritik av Finansinspektionen 
(sök på ”skyddet urholkas”)

Fortsättning från föregående uppslag

>

”Hela mitt liv har bestått av beslut hos olika instanser.”

Vill vara med vännerna

Namn: Helena Svensson.
Ålder: 26 år.
Familj: Mamma, pappa och en 
storasyster.
Bostad: Trea i centrala Göteborg.
Intressen: Film, umgås med vänner, 
resa.
Det önskar jag i julklapp: Play station 
3 slim och att vara med familjen.
Det gör jag om tio år: Jobbar med 
något jag tycker är inspirerande.

Mer tips om din ekonomi

Möttes av skepsis. En handläggare var trevksam till att Helena skulle studera på 
högskolan.
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e svenska simstjärnorna 
Anders Ols son, Jennie 
Ekström, Lalita Loureiro 
och Christoffer Lindhe 
tog inte mindre än tolv 
medaljer när EM-sim-

ningen avgjordes på Island i oktober. Jen-
nie blev spelens drottning med fem guld 
och två brons. Här svarar hon och hen-
nes två kollegor i Team Frösunda, Anders 
och Christoffer, på frågor från Föräldra-
krafts läsare.

Anders svar
Hur är det att komma till ett mäster-
skap med förväntningar på guld och 
nya rekord?

– Jag börjar bli van att folk har höga 
förväntningar på mig. Men jag tänker in-
te så mycket på det. Jag har också höga 
förväntningar på mig själv att jag ska vin-
na vissa distanser och jag strävar alltid ef-
ter att sätta nya rekord.

Vad händer om du inte vinner och 
inte sätter nya rekord – blir du arg och 
ledsen då?

– Jag är en tävlingsmänniska ut i fin-
gertopparna och hatar att förlora. Det 
spelar ingen roll för mig om jag vinner 
och har gjort det på en dålig tid, då blir 

jag arg på mig själv. Jag försöker också tit-
ta tillbaka på mina träningspass för att se 
vad jag har gjort annorlunda

Händer det att du misslyckas?
– Klart det händer att man misslyckas, 

det gör det för alla under tävlingar och 
träning. Det är då man måste bita ihop 
och komma tillbaka bättre än någonsin.

Hur går det med din satsning mot 
Ironman?

– Satsningen på Ironman har börjat 
och jag letar sponsorer för fullt nu. Eller 
rättare sagt, jag tränar och mina sport-
agenter i Team Frösunda letar sponsorer.

Chistoffers svar 
Hur bor ni (under EM-veckan)?

– Vi bor på hotell i Reykjavik.
Vad gör ni mellan tävlingarna? 
– Vi vilar och laddar inför nästa täv-

ling. Pratar om hur dagen har gått och 
hur det har gått för våra lagkamrater. 

Har ni någon fritid under EM? 
– Nej, vi har ganska lite fritid, det be-

ror på hur och när vi tävlar. Det kan bli 
någon dag ledigt men då brukar vi träna 
och kolla på de andras finaler. Sen går 
den mesta tiden åt till att vila och ladda.

Vad har du för mål inför VM? 
– Jag har som mål att förbättra mina 

tider och mina svenska rekord. Ta mig 
när mare mina konkurrenters tider.

Jennies svar
Hur kändes det att vinna guld?

 – Det var kul att vinna guld och få stå 
på pallen och höra den svenska national-
sången och när de sa att man är Europa-
mästare. Att vinna på 200 fritt var nog ex-
tra kul för det var där jag låg längst ifrån 
guldet före start.

Kan du bli ännu bättre till VM?
– Med tanke på att jag gjorde bra tider 

på EM och att det är väldigt kort tid fram 
till kortbane-VM så kommer det bli svårt 
att slå tiderna, men självklart kommer jag 
försöka. +

”Jag hatar att förlora”
Anders Olsson är tydlig när han svarar på frågor via Idrottspanelen.

Idrott

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, Christoffer 
Lindhe och nu även Jennie Ekström.

Snabb trio. Christoffer Lindhe, Jennie Ekström och Anders Olsson svarar på frågor om och från EM. Foto: Niklas Ehlén

D
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et svenska landslaget har 
just kommit hem från 
Danmark där de sånär 
tog guld i EM, men det 
är annan metall än silver 
som ger upphov till 

smällarna i den stora idrottshallen i 
Frösunda när Föräldrakraft kommer dit 
en måndagskväll i mitten av oktober. 
Nacka Spiders rullstolsrugbykillar har 
träning och rullstolar med specialkon-
struerade metallbågar krockar, hakar i 
varandra och görs åter fria, några få ord 
kastas ut som ”kom igen nu”, ”nu kör vi”, 
”ligg på där”. Däremellan är det så tyst att 
jag kan höra de väldiga fläktarna i hallen 
– och flåset från spelarna. 

Med från starten
Magnus Krossén är en av förgrundsfigu-
rerna inom sporten i Sverige, han har va-
rit med sedan den startade för sexton år 
sedan och han var med och bärgade EM-
silvret nyligen. Via en knastrig mobilupp-

koppling strax efter semifinalvinsten i 
Danmark hälsade han mig välkommen 
till klubblagets måndagsträning. 

Nu rullar han fram till mig under ett 
av de många avbrott, time outs, som spe-
let tillåter. Vi skakar hand och bestämmer 
att vi kan talas vid efter träningen. 

Spelet drar igång
Stroppar dras åt, handskar rättas till, vat-
tenflaskor med eller utan spray fuktar torr-
ra strupar och ansikten. Magnus tar några 
klunkar vatten och spelet drar igång igen. 
Jag har en gyllene chans att bara åtnjuta 
spelet, kampen, duellerna, fasthållningar-
na och frispelningarna. 

Det är träningsmatch. Nacka Spiders 
är uppdelat i två, den ena halvan är med 
gula västar, den andra utan –  en trä-
ningsmatch, visst, men likväl en match. 

Att ingen vill förlora mot sina lagkam-
rater är en väl etablerad sanning, kreativt 
använd av tränare inom många idrotter. 
Det gäller att få intensitet i träningen. Att 

den eller de som planerat kvällens övning 
har lyckats på den punkten behöver man 
inte vara rugbyspecialist för att inse. 

Efter att slutsignalen ljudit en timme 
senare bekräftar Magnus Krossén att spe-
let var, åtminstone bitvis, riktigt bra. 

Rullstolsrugby med ursprung i Kanada 
för 30 år sedan, gick inledningsvis under 
namnet Murder Ball, eller mördarboll. 
Men det hade sina avigsidor. Till en början 
var allt tillåtet – men för att undvika ska-
dor infördes vissa regler och sporten kalla-
des i stället för rullstolsrugby.

– Det var inte ett idealiskt namn på en 
sport om man vill söka bidrag och sprida 
den i Sverige, säger Mona Rissmar som 
för kvällen agerar domare, funktionär 
och supporter.

Skaderisken är inte mycket att orda 
om, den är om inte obefintlig så högst be-
gränsad, det händer att fingrar kläms 
mellan rullstolarna. Under EM nyligen 
fick en tysk spelare kasta in handduken 
efter att ett finger varit på fel plats vid fel 

Grabbigt när 
Nacka Spiders 
intar Frösunda

Rullstolsrugbyn befinner sig i en situation som 
liknar flera andra sporter: trots skickliga och 
engagerade utövare upplever man ökande svå-
righeter att rekrytera. Men på en punkt sticker 
rugbyn ut – grabbigare sport är svår att hitta.

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

D
Alexandros Galinakos

Magnus Krossén
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Idrott

tillfälle, men desto mer finns att säga om 
de tuffa tagen och, inte minst, om spelar-
na själva, deras bakgrund och livsöden.

Nacka Spiders tretton aktiva rugbyut-
övare har huvudsakligen ryggmärgsska-
dor från olyckor inom motocross, dyk-
ning, trafik eller gymnastik.

För de här killarna har det aldrig varit 
ett alternativ att försitta ett tillfälle till fy-
sisk aktivitet, gärna i extrem form, på 
randen av det möjliga. 

Alternativ saknades
Innan mördarbollen rullade in i Sverige 
fanns inget alternativ för ryggmärgsska-
dade med nedsatt rörelseförmåga och el-
ler styrka i överkroppen som ville spela i 
ett lag, med en boll.

– För dem med full rörlighet i armar-
na fanns basket, men för oss fanns ingen 
lagidrott, säger Magnus Krossén. 

Behovet avspeglade sig i rekrytering-
en. På kort tid bildades flera rullstolsrug-
bylag runt om i Sverige.

– Vi var sju lag som mest. Sedan för-
svann några eldsjälar och några klubbar 
med dem. Tidigare fanns ett lag i 
Norrland, det var 60 mil mellan gubbarna 
i laget, då blir det svårt att träna mer än en 
ett par helger i månaden, säger Magnus.

Idag finns det fyra klubbar, i Stockholm, 
Göteborg, Malmö och Köping.

Tillhåll för killar
När Nacka Spiders intar sporthallen i 
Frösunda förvandlas den väldiga salen, 
där det annars spelas andra bollspel, 
bordtennis och styrketränas, till ett till-
håll för och med killar. 

Om jag säger att det känns grabbigt 
här, vad säger du då?

– Jo, jag håller med, och det är därför 
som vi har svårt att få in tjejer. Vi har för-
sökt, dessutom är det färre tjejer som ska-
dar sig, säger Magnus som själv skadades i 
en bilolycka för 25 år sedan.

Grabbigt, men på ett positivt sätt, 
kam ratligt och välkomnande.

Spelarnas bakgrund, med många in-
slag av dramatiska olyckor, spär på in-
trycket av grabbighet.

-Visst är det så. Även om man skadas 
ändras inte personligheten. Man vill även 
fortsättningsvis ha utmaningar, säger 
Magnus.

Sporten har haft en häpnadsväckande 
historia så här långt i Sverige.

– Det har varit en enorm utveckling 
inom sporten. Vi började med standard-
stolar som vi allt eftersom började anpas-
sa, säger Magnus Krossén. 

Idag har alla individuellt formsydda 
och specialkonstruerade ”Mad Max”-
stolar, för att använda ett begrepp från 
filmen Murder Ball, som fått något av 
kultstatus.

– Vi lärde oss mycket på den första ut-
landsturneringen vi var på, i Stoke Man-
de ville, där vi fick möta Storbriannien, 
USA och Kanada och såg vad de hade för 
utrustning och taktik etcetera, säger 
Magnus.

Thomas Eriksson Alfredo Alvarez ... ... omkulltacklad på golvet. Jouni Jern

>
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Rullstolsrugbyn befinner sig i en situa-
tion som liknar många andra sporter 
som Föräldrakraft varit i kontakt med, 
med aktiva som älskar och brinner för 
sin sport men likväl upplever ökande 
svårigheter att rekrytera nya utövare. 

– Viktigt att alla lag jobbar med rekry-
tering. Vi har rookie-träning på månda-
gar. Men just ikväll var det svårt att få 
ihop tillräckligt med folk till nybörjarträ-
ningen, säger Magnus.

I rullstolsrugby tilldelas varje spelare 
en poäng beroende på graden av funk-
tionsnedsättning. Så kallade lågpoängare 
har mindre rörlighet än högpoängare. Ur 
ett snävare speltaktiskt perspektiv är det 
just nu spelare med stor rörlighet som 
Nacka Spiders lider störst brist på.

– I Malmö har de fått in ett par högpo-
ängare från basketen, så där är de riktigt 
på gång nu, säger Magnus. Det händer att 
vi spelar matcher utan full poäng. 

Utmaning att motivera
Och den stora utmaningen ligger inte i 
att nå ut med information om sporten, 
utan att motivera tänkbara utövare att 
våga ta steget. 

– Det du sett ikväll är söndagsrugby 
jämfört med riktigt tufft spel, men det är 

ändå ett stort steg att ta att vara med här, 
säger Martin Bretz, en av de yngre i laget. 

Att Martin Bretz sitter med i den 
grupp med mestadels ryggmärgsskadade 
personer som försöker rekrytera, den så 
kallade Rekryteringsgruppen, är inte en 
tillfällighet.

Martin har i rullstolsrugbyn funnit 
något som han värderar högt. Han tränar 
nästan dagligen, konditionsträning och 

fysisk träning på gymmet varvas med 
spelkvällarna med laget, och utmanar 
etablerade spelare som Magnus Krossén.

Roligaste sporten
– Rullstolsrugby handlar mycket om tak-
tik och det är fart, hela tiden. Jag spelade 
mycket fotboll och innebandy tidigare, 
men det här är den roligaste boll- och 
lagsporten, säger Martin Bretz. +

Loa Rissmar (med bollen) jagas av Johan Flinck och Thomas Eriksson.

n Rullstolsrugbyn kom 
till Sverige 1993 och 
spelas på en basketplan 
med en specialtillverkad 
volleyboll. Ett lag kan 
bestå av maximalt 12 
spelare av vilka 4 spelare 
är inne på plan samtidigt. 
Varje spelare har tillde-
lats en klassningspoäng 
mellan 0.5 till 3.5. Den 
sammanlagda poängen 
för dessa fyra spelare får 
inte överstiga 8 poäng.
n En match spelas i 4x8 
minuter effektiv tid vilket 
brukar motsvara cirka 
1,5 timme. Ingen kropps-
kontakt är tillåten, men i 

gengäld är det desto mer 
stolskontakt. 
n Rugbystolarna är 
måttbeställda och ska 
tåla rejäla tacklingar. 
Spelaren är fastspänd i 
stolen och även om det 
låter brutalt så är det 
sällan någon skadar sig.
n Mål gör man genom att 
föra bollen (en typ av 
volleyboll) över banan 
och med bollen under 
kontroll passera mellan 
två koner uppställda vid 
banans kortlinje.

Källa: www.rullstolsrug-
by.nu

Om skaderisken är liten 
är slitaget på armar och 
axlar desto större. 
Rörelsen framåt utveck-
lar ett rörelsemönster 
som ger en väldigt stark 
framsida och många ske-
va överkroppar.
– Vi försöker träna 
baksidan också och 
stretcha för att motverka 
det, säger Magnus 
Krossén.
– Det är jätteviktigt att 
träna allsidigt, säger 
Martin Bretz som började 
spela för tre år sedan 
och tillhör de yngre i 
laget. 

I Sverige sedan 1993 Stort slitage

Fortsättning från föregående uppslag

>
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Martin Bretz, 24, är en av de yngre i laget och sitter med i Rekryteringsgruppen.

Rekryteringsgruppen besöker personer 
som fått ryggmärgsskada och anordnar 
läger, och via den gruppen får de allra 
flesta kännedom om att sporten finns.

– Men en sak är att informera, en an-
nan att motivera och få dem att faktiskt 
vilja prova på, säger Martin Bretz som är 
med i Rekryteringsgruppen.

Nacka Spiders anordnar prova på-till-
fällen i anslutning till måndagsträningar-
na. Då är alla välkomna att prova på. 
Stolar lånas ut.

Brukar skaffa egen stol
Den som blir intresserad brukar snart 
välja att skaffa en egen specialutformad 
stol. En sådan kostar allt från 25 000 
kronor (av svensk tillverkare och lämp-
lig som förstastol) till mellan 60 000 och 
70 000 kronor om man köper en 
”värsting” från Tyskland. 

Måste man bekosta den själv? 
– Eventuellt kan man få ett litet bidrag 

från föreningen, och man kan söka fond-
medel (om man inte jobbar). Jag betalade 
helt själv, säger Magnus Krossén.

Det man måste införskaffa med egna 

medel är handskar och stroppar att binda 
fast sig vid rullstolen med. En del väljer 
att dessutom använda armskydd. Tejp 
och klister behövs också.

Hur många spelare finns i Nacka 
Spiders?  

– Vi är 13 spelare i A-laget och 7-8 som 
kör med nybörjargänget (nybörjare plus 
några 50+ = motionsspel). Just nu är det 
dock tyvärr låg aktivitet i rookiegänget, 
säger Magnus Krossén. +

n Den som vill prova på kan vända sig 
till Magnus Krossén.
Mejl: magnus.krossen@telia.com
Telefon: 070-871 39 16
n Vill du bara avnjuta sporten, se 
aktuellt program på www.rullstolsrug-
by.nu 
n Vill du få en inblick i sporten i TV-
soffan är tipset att införskaffa kultfil-
men Murder Ball som känslosamt och 
närgånget tecknar sagan om USA:s 
rugbylag som utmanas av uppstickaren 
Kanada, två av en handfull länder där 
sporten är riktigt stor.

Magnus var med  
sedan starten
Arbete: Controller på 
Särnmark Assis tans, jobbar 
även med systemutveckling 
och med försäljning. ”Jag har 
en spretig tjänst.”
Familj: Gift och en dotter, 
sju år.
Ålder: 44 år.
Med från starten: Magnus 
Krossén började spela rull-
stolsrugby när sporten kom till 
Sverige 1993. 
Bästa idrottsminne: ”När vi 
tog guld vid EM i Schweiz 1999. 
Vi hade en krokig väg fram till 
finalen, vilket gör minnet extra 
starkt. Det var också en speciell 
upplevelse att spela i Sydney-
OS inför 13 000 personer. När 
man rullade omkring i Sydney 
city mellan matcherna så 
frågade många vad man var 
med i för sport. Och de blev 
alltid glada när man svarade 
rugby, de älskar rugby där.” 
Värsta idrottsminne: 
”Förlusten med ett mål mot 
England i EM 2008, vlilket 
ledde till att vi missade para-
lympics i Peking.”

Även om tjejer saknas på banan är de inte fjärmade från sporten. Mona Rissmar är 
gift med en av spelarna i laget och är beredd att hoppa in på många sätt. 
”De brukar kalla mig deras mamma. Jag betraktar mig som en allt i allo, men 
någon titel har jag inte”, säger hon. ”Utan henne kan vi lägga ned hela verksamhe-
ten”, säger Magnus Krossén. Här ses Mona Rissmar omgiven av Berndt Eriksson 
och Gustav Förare.

Rullstol från 25 000 kronor
Rookie-träning öppen för alla varje måndag

Idrott
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Emanuel
Emanuel är fyra år och hans lillebror Philip har cancer. 
Emanuel vill hellre skriva än rita när han och mamma 
pratar om Philips sjukdom.

Mamma hjälper Emanuel att skriva det han vill be-
rätta genom att förpricka bokstäverna till det ord som 
Emanuel tycker är viktigast att säga om sjukdomen. 
Emanuel vill här i boken ha med en bild där han har 
ritat sig själv och det han tycker om. Han vill också visa 
de ord han har skrivit om Philips cancer.

1. Något du tycker om eller gör
Emanuel tycker om att bada och ritar sig själv i badet.

2. Om sjukdomen/funktionsnedsättningen
Emanuel och mamma pratar om Philips cancer. 
Emanuel berättar: ”Philip har cancer, men den syns in-
te. Den satt där man lär sig balansera. Jag vet inte hur 
cancer ser ut, men jag tror att det är otäcka figurer. Det 
känns DÅLIGT att Philip har cancer.” Till cancern vill 
Emanuel säga ”GÅ BORT!”

Utdrag ur boken ”Litet syskon”. Här är bilder från fyra barns berättelseböcker 
och du får se två teman från varje barn. Emanuel och Ruben har en lillebror 
Philip som har cancer. Leos lillasyster Ella har Downs syndrom och Tildas sto-
rasyster Saga har cystisk fi bros. Se även vår intervju med författaren Christina 
Renlund på sidorna 26–35.

Fyra barn och deras berättelser

1

2
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Litet syskon

Fyra barn och deras berättelser

Ruben
Ruben är sex år och storebror till Emanuel och till 
Philip, som har cancer. Han har många tankar om sin 
lillebrors sjukdom och om framtiden. Här är det som 
Ruben tycker är viktigast att berätta när han nu får be-
rätta för andra.

1. Vad tänker du om det du vet?
Till cancern vill Ruben säga: ”Vi måste förstöra dig. 
När Philip har fått sin sista guldmedicin ska vi gå på 
Gondolen och äta.” Ruben tror att Emanuel vill säga 
”Du får inte förstöra Philips huvud!”, att Philip själv 
skulle vilja säga ”Du måste bort!” och att mamma och 
pappa vill säga ”Bort dumma cancer!”

2. Om framtiden
Ruben, mamma och pappa pratar om Philips sjukdom 
och om framtiden. De pratar om Philips cancer och 
Ruben ritar en cancercell och säger att ”Philips cancer 
satt längst in i huvudet”. De pratar om vad Ruben vill 
göra när han blir stor och vad Ruben tror att Philip 
kommer att bli. Ruben säger att han vill bli trädgårds-
mästare när han blir stor och att han tror att Philip 
kommer att bli ambulanshelikopterförare.

1

2

”Litet syskon” 
Om att vara liten och ha 
en syster eller bror 
med sjukdom och 
funktionsnedsättning.  
Gothia förlag. 
127 sidor. 75 kr inkl moms
ISBN 978-91-7205-682-4

Om att vara liten och ha 

Christina Renlund

C
hristina R

enlund

Litet syskon
Om att vara liten och ha en syster eller bror med sjukdom eller funktionsnedsättning

Litet sy
skon

FK_0906_s62-67_litet syskon_v05.indd   63 2009-11-19   16.52



64 FÖRÄLDRAKRAFT # 6, 2009

Leo
Leo är sex år och har en lillasyster Ella som har Downs 
syndrom. Leo vill berätta om sin stora familj och han 
berättar gärna om Ella.

1. Rita dig själv och din familj
Leo ritar sin familj och berättar: ”I vår familj är vi nio 
stycken. Det är en färgglad familj, alla är snälla! Det är 
bra att ha en stor familj för man är aldrig ensam. Det är 
bra att mina stora syskon tar hand om de små när 
mamma och pappa är på möten för annars skulle vi 
vara själva”.

2. Om sjukdomen/funktionsnedsättningen
Leo ritar Ella och säger: “Man ser på ansiktet att Ella 
har Downs syndrom. Hon ser lite annorlunda ut på 
ögonen, näsan också. Man ser det på själva huvudet, 
inte på magen eller fötterna. Hon pratar konstigt. Jag 
tycker att det är helt okej att hon har Downs syndrom. 
Jag är orolig för att Ella ska springa ut i gatan och bli 
påkörd av en bil. Vi kan inte släppa henne i parken hel-
ler för då springer hon iväg. Det bästa med Ella är att 
hon lär sig saker, hon är snäll och duktig som andra fy-
raåringar. Hon kan ibland vara duktigare än en vanlig 
fyraåring.”

1

2
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Tilda
Tilda är fyra och ett halvt år. Hon är lillasyster till Saga 
som är sju år och har cystisk fibros. Det är en sjukdom 
där slemkörtlarna utsöndrar ett tjockt segt slem som 
kan täppa till de små luftrören i lungorna och gångar-
na i bukspottkörteln. Sjukdomen medför mycket hos-
ta, täta infektioner och försämrat näringsupptag. Tilda 
gör sin berättelse tillsammans med mamma, Saga och 
lillebror Tor. Saga ritar samtidigt och gör en berättelse 
om hur hon tycker det är att ha cystisk fibros. Här är de 
två bilder Tilda vill ha med här i boken.

1. Rita dig själv och din familj
Tilda ritar sig själv, sin storasyster Saga och sin lillebror 
Tor.

2. Om sjukdomen/funktionsnedsättningen
Tilda ritar ballonger och berättar vad cystisk fibros 
innebär för Saga. Mamma skriver i ballongerna det 
Tilda säger. Sjukdomen för med sig att Saga måste göra 
andningsövningar, gympa, ta medicin och olja för 
matsmältningen, vara på sjukhus, få medicin i armen, 
ta sprutor och ”huffa”. Att ”huffa” innebär att ”sucka” 
ut luften och är en teknik för att avlägsna slem från de 
små luftvägarna i lungorna.

Litet syskon

2

1
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tt sätt att prata med barn 
är att göra berättelsebok 
tillsammans. Berättelse
bok är användbar i många 
olika situationer – när du 
vill prata med barn om 

sjukdom/funktionsnedsättning, om sär
skilda händelser eller om krångliga beteen
den. Föräldrar kan använda berättelsebok 
som ett sätt att prata hemma i familjen.

För professionella är berättelsebok ett 
arbetssätt både i förebyggande arbete och 
i behandlingsarbete.

I boken Doktorn kunde inte riktigt la
ga mig. Om små barns berättelser om 
funktionshinder (Gothia 2007) skrev jag 
om berättelsebok för barn som har sjuk
dom/funktionsnedsättning. Jag har efter 
det fått många exempel på barns berättel
ser och på hur barn blivit hjälpta av att 
göra berättelsebok, också i helt andra 
sammanhang.

Föräldrar har berättat att de använt 
berättelsebok för att prata med barn om 
sin skilsmässa, för att prata med barn om 
sjukhusvistelser och operationer, för att 
förbereda barn som ska flytta och i sam
tal med barn som varit rädda för att gå 
till dagis. Berättelsebok ger en ram att 
hålla sig till i samtal. Att göra en bok med 
hjälp av olika teman ger både barnet och 
dig handfast hjälp.

Börja med att prata om att ni ska göra 
en bok som handlar om hur det är att ha 
en syster eller bror med sjukdom/funk
tionsnedsättning.

Berätta att ni ska hjälpas åt, att det är 
barnet som ritar och att du skriver texten 
som barnet vill ska stå vid teckningarna. 
Poängtera att det är barnets bok och berät
telser. Några föräldrar har köpt en särskild 
bok att göra berättelser i, andra har använt 
lösa blad och med barnet gjort ett tema på 
varje blad och sedan satt bladen i plastfick
or i en ringpärm. En del barn och föräldrar 
har använt foton i berättelseboken. Jag har 
ibland för att underlätta för barnet att ut
trycka sig använt känslobilder. Barnet har 
då valt ansiktsbild med känsla till varje te
ma. En del barn tycker inte om att rita, då 
kan man skriva berättelserna tillsammans 
istället. Mamma eller pappa kan skriva tex
ten och om barnet kan och vill kan barnet 
vara med och skriva en del, kanske skriva 
det viktigaste ordet.

Här är exempel på teman du kan an
vända. Se dem som exempel, ta bort det 
som inte passar och lägg till det du tycker 

saknas, så att det blir en personlig bok för 
just ditt barn. Det är bra om du tänker på 
berättelsen som en helhet och att det som 
är känsligt och svårt läggs mitt i samtalet, 
att du runt det ni pratar om bygger ett 
berättande skydd. Försök att börja och 
sluta positivt. Tänk också på att berättel
ser behöver tid och dela upp berättandet 
på flera gånger. 

När du lyssnar till ditt barns berättel
ser blir det en delad gemenskap. Du får 
veta mer om ditt barns tankar och frågor. 
Barnet får svar och ny kunskap. Och det 
finns svar som bara föräldrar kan ge.

1. Rita dig själv och din familj
Börja med att ni pratar om familjen och 
att barnet ritar sig själv och sin familj.

2. Något du tycker om eller gör
Nästa tema handlar om något som bar
net tycker om eller gör. Barnet ritar, du 
skriver text på bilden.

3. Om sjukdomen/
funktionsnedsättningen

Berätta att i boken ska det stå något om 
syskonets sjukdom/funktionsnedsätt
ning. Vad är det som är särskilt med din 
syster/bror? Vet du det? Har du ett namn 
på vad det är, vet du vad det heter? Fråga 
också vad ordet betyder för ibland kan 
barnet namnet på sjukdomen/funk
tionsnedsättningen men vet inte alls vad 
den innebär. Om barnet inte vet och inte 
har namn eller ord på syskonets sjuk
dom/funktionsnedsättning har du nu 
chans att berätta. Syns eller märks sjuk
domen/funktionsnedsättningen på nå
got sätt, tycker du? Hur då? Är det något 
som du tycker är speciellt eller besvär
ligt? Är det något du är ledsen eller oro
lig för? Vad är det bästa med din bror/
syster?

Om ditt barn inte vill prata om sjuk
domen, funktionsnedsättningen, så be
kräfta i så fall det och säg att det är okej 
att säga nej till det man inte vill. Kanske 
kan ni fortsätta prata om några andra te
man eller göra berättelser på annat sätt.

4. När visste du? Vet du varför?
När förstod du att det var något särskilt? 
Vad tänkte du då? Prata också om varför. 
Varför blev det så här, tror du? Funderar 
du på det? Det är viktigt att prata om or
sak för att undanröja missförstånd. En 

del barn har hemliga tankar om varför, 
om skuld och ansvar.

Barn behöver veta att sjukdomen inte 
beror på dem, att sjukdomen inte smittar 
och att de själva inte kommer att få en 
sjukdom eller funktionsnedsättning.

5. Vad tänker du om det du vet?
Är det något mer du vill veta?
Vad tänker du om sjukdomen, cpskadan, 
utvecklingsstörningen, Aspergers syn
drom, ryggmärgsbråcket, muskelsjukdo
men? Vilka är barnets tankar, frågor och 
känslor om sjukdomen/funktionsnedsätt
ningen?

Prata också om annorlunda och krång
liga beteenden om de finns i samband 
med funktionsnedsättningen. Kan du rita 
hur det känns när du tänker på det vi pra
tar om? Är du ledsen, arg, glad, modig el
ler stolt på bilden. Det finns mycket att 
fundera över, är det något mera du funde
rar på? Är det något mer du vill veta?

6. Bekräfta för barnet att 
du och andra vet 

Vilka vet om sjukdomen/funktionsned
sättningen (använd det ord ni använder i 
familjen)? Vad vet de och vad tror du att 
de tänker? Vet mamma? Pappa? Och vad 
tänker ditt syskon, tror du? Vad tänker 
andra viktiga personer: mormor, farfar, 
kusinerna? Kompisarna? Barnen på da
gis? Barn funderar ibland på om alla nära 
vet. Här kan ni tillsammans få en bild av 
vilka runt barnet som vet. Vilka som ing
et vet och om det är några som barnet 
tycker skulle behöva veta. Vetskap är nå
got vi kan dela med varandra i familjen, i 
släkten och barn emellan. Det är inget 
barnet ska bära själv. Ibland kan det vara 
svårt för barn att prata med de allra när
maste. Mamma och pappa kan vara för 
nära, och då berättar och frågar barnet 
kanske farmor, morfar, en moster eller 
någon i förskolan.

7. Andras reaktioner
Prata med barnet om andras reaktioner. 
Prata både om det som är vanligt och om 
det som är besvärligt och svårt. Barn hör 
och är med om mycket. Det kan vara an
dra som tittar eller som säger saker som 
barnet funderar på men kanske inte riktigt 
förstår. Det kan också kännas pinsamt och 
lite skämmigt att berätta. Du kanske får 

Locka fram barnets    egen berättelse
10 steg som hjälper dig att göra en ”barnets bok”

E
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hjälpa till lite extra för att få veta. Hur gör 
du när andra tittar? När barnen frågar? 
Finns det någon som gör på ett bra sätt? 
Vad är det? Ta exempel på vad du ser att 
barnet är med om. Hjälp barnet med nå-
got tydligt att säga. Barnet behöver ha ett 
färdigt svar när andra frågar.

Att vara syskon kräver många sorters 
mod. Det är mod att stå emot blickar. 
Det är mod att säga att alla ska vara med, 
och det är modigt att berätta för kompi-
sarna och säga hur det är. Precis som det 
krävs mod för att berätta och prata med 
dig som barnet gör just nu.

8. Särskilda händelser
Prata med barnet om särskilda händel-
ser och fråga om roliga, tråkiga eller be-
svärliga händelser och minnen. Du kan 
fråga barnet om det bästa, det värsta och 
det roligaste som hänt under dagen, 
veckan eller utan tidsangivelse alls, och 
fråga om det bästa, värsta och roligaste 
med syskonet. Många barn pratar om 
roliga lekar när syskonen jagar varan-
dra, leker kurragömma, klär ut sig till-
sammans, kör med bilar, leker djur eller 
skola. De beskriver roliga saker familjen 
gör och tokiga och komiska händelser i 
familjen. När man frågar barn vad de 
tycker är svårast så pratar barn om när 
föräldrar är arga, om bråk mellan för-
äldrar och rädsla för att föräldrar ska 
skiljas.

Svåra händelser med syskonet är ofta 
när man själv känt sig utanför eller hjälp-
lös.

9. Stärk barnet – ett fint barn
Du som förälder får nu berätta om dina 
tankar och känslor och i berättelseboken 
tydligt bekräfta ditt barn. Du kan bekräf-
ta barnet med många egenskaper och ta-
la om ditt barns fina sidor. Du kan prata 
om syskonskapet eller om särskilda situ-
ationer. Om du vill kan du prata om alla 
barnen i familjen, eller så väljer du att ge 
all uppmärksamhet till just det barn bo-
ken handlar om.

10. Framtiden
Till sist drömmar och framtidstankar. 
Det är vuxnas ansvar att stärka barn, det 
är vuxnas ansvar att förmedla hopp och 
framtidstro. Det är vuxnas ansvar att 
prata framtidstankar också när det gäller 
barnet med sjukdom/funktionsnedsätt-
ning. +

Litet syskon

Locka fram barnets    egen berättelse
10 steg som hjälper dig att göra en ”barnets bok”

Berättelsebok är som jag skrev i början 
av kapitlet ett sätt att prata med barn 
om särskilda situationer och svåra frå-
gor. Jag har velat ge dig idéer, teman 
och exempel som du kan använda som 
utgångspunkt för att prata med ditt 
barn. 

Avsikten är inte att du i detalj ska 
följa dessa teman utan att ge dig en 
bas, något att utgå från. 

Sedan kan samtalet ta de vägar och 
få det innehåll som passar just ditt 
barn och din familj. Det är själva sam-
talet och att barnet berättar tillsam-

mans med dig som är allra närmast 
som är det viktiga.

Jag hoppas att berättelsebok ger dig 
som förälder både ett synsätt och en 
verktygslåda, både nya tankar och 
handfast kunskap som gör att du blir 
tryggare i att prata med ditt barn och ta 
emot det barnet berättar. Jag hoppas att 
du får fina stunder med ditt barn. De 
flesta barn tycker om att göra berättel-
ser om sig själva. De gör det gärna igen 
och igen. Och föräldrar som blir tryg-
gare i att prata med sina barn om svåra 
frågor blir stärkta i sitt föräldraskap.

Berättelsebok i ett familjeperspektiv

Christina 
Renlund är 
författare till 
samtliga texter 
på det här 
uppslaget. 

Hur väljer man rätt skola 
för barn med autism?

Det går inte att säga vad som 
är viktigast, målet eller resan. 
Under resan utvecklas barnet 
vilket gör att nya mål kan 
formuleras.
På Svedenskolan i Bergshamra 
i Solna välkomnar vi elever 
redan från sex år eftersom 
vi vet att ju tidigare ett barn 
med autism får en individuellt 
anpassad utbildning desto 
snabbare blir utvecklingen. 
Ansökan om plats på skolan 
hämtar du på 
www.svedenskolan.se.

Särskild pedagogik för elever med särskilda behov.

2
Du är välkommen att ringa 

Gun-Marie Wicksén på 08-517 07 201
www.svedenskolan.se
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1Behöver man teckna 
en barnförsäkring?

Ja, man bör teckna minst en barnförsäk-
ring som innehåller ersättning vid sjuk-
dom. Samhällets skydd räcker inte.

Barn i förskola och skola omfattas av 
en olycksfallsförsäkring som kommunen 
tecknat. Försäkringarna kan variera mel-
lan kommunerna och försäkringsbola-
gen, så här är det viktigt att undersöka 
hur just din kommuns försäkring ser ut. 
Gäller den dygnet runt, inklusive skollov, 
eller enbart under skoltid?

En skolförsäkring är inte ett tillräck-
ligt försäkringsskydd för barn eftersom 
den endast gäller vid olycksfallsskada. 
Barn behöver också försäkringsskydd vid 
sjukdom. Framförallt med tanke på att 
barnet kan drabbas av sjukdom eller 
olycksfallsskada som för med sig en ar-
betsoförmåga som vuxen.

Försäkringsbolagen erbjuder därför 
individuella sjuk- och olycksfallsförsäk-
ringar. När ett barn med individuell sjuk- 
och olycksfallsförsäkring blir vuxen bru-
kar det finnas möjlighet att övergå till en 
vuxenförsäkring utan hälsoprövning, nå-
got som är bra eftersom ju äldre vi blir 
ökar risken för att vi råkar ut för skada el-
ler sjukdom. En barnförsäkring gäller 
vanligen upp till 25 års ålder, ibland upp 
till 30 år. Som vuxen är det både svårt och 
dyrt att teckna en sjukförsäkring.

Gruppförsäkring billigare
Individuella försäkringar är dyrare än 
gruppförsäkringar. Om någon i familjen 
har möjlighet att för sin familj teckna en 
gruppförsäkring via sin arbetsgivare eller 
fackförbund så är det en prisvärd och bra 
försäkring. Här finns också möjlighet för 
far- eller morföräldrar att teckna försäk-
ring för sina barnbarn.

I gruppförsäkringen hälsoprövas inte 
barnen men man kan inte heller få er-
sättning för sjukdom eller skada som 
fanns redan vid inträdet. Eftersom alla 
försäkringar ser olika ut så är det viktigt 
att noga läsa igenom vad försäkringen 
omfattar.

2 Många barn (cirka sju pro-
cent) blir aldrig godkända  

av försäkringsbolagen. Vad gör 
man då? 
Tyvärr är det svårt att hitta en komplett 
försäkring för ett redan sjukt eller skadat 
barn. De privata försäkringsbolagen be-
stämmer själva vilka de vill försäkra. Man 
bör givetvis försöka teckna försäkring 
ändå genom att kontakta alla försäk-
ringsbolag. Vid vissa skador/sjukdomar 
kan försäkringsbolaget göra en begräns-
ning av det nuvarande funktionshindret 
från försäkringen.

3 Hur har utvecklingen varit 
när det gäller försäkringar  

för barn och unga?
Innehållet i försäkringarna har inte för-
ändrats på något omfattande sätt. Det är 
normalt att villkoren förändras något varje 
år, ibland till det bättre, ibland till det säm-
re. Förbättringar kan vara höjningar av er-
sättningar och försämringar kan vara att 
fler sjukdomar undantas i försäkringen. 

Den största förändringen som vi har 
märkt, när vi arbetar med att företräda 
skadade personer gentemot försäkrings-
bolagen, är att försäkringsbolagen har bli-
vit hårdare både i sin riskbedömning och i 
sin skadereglering. Det visar sig bland an-
nat i en hårdare granskning av den skada-
des situation. Man kräver en stark bevis-
ning. Bevisningen sker enbart genom lä-
karutredningar och här gäller det att visa 
objektivt vilka problem som finns.

4 Vad skiljer skolförsäkring, 
privat barnförsäkring och 

gruppförsäkring?
n En skolförsäkring innehåller en olycks-
fallsdel och gäller under skoltid. Det finns 
vissa skolförsäkringar som även täcker 
fritiden.
n En privat barnförsäkring innehåller 
både sjukdom och olycksfall och gäller 
dygnet runt.
n En gruppförsäkring kan tecknas via ar-
betet eller facket och har ett bra skydd till 
låg kostnad och gäller dygnet runt. Den 
hälsoprövar inte personerna som ingår i 
försäkringen, men tidigare skador/sjuk-
domar ersätts ej.

5 Är det stora skillnader 
mellan de olika bolagen  

och deras försäkringar?
Det finns skillnader och det gäller att 
själv ta in villkoren och jämföra eftersom 
de förändras varje år. Konsumenternas 
Försäkringsbyrå har en bra sammanställ-
ning av barnförsäkringar på webbsidan 
www.konsumenternasforsakringsbyra.se

Om man funderar på att byta försäk-
ring är det viktigt att få den nya försäk-
ringen beviljad innan man säger upp den 
gamla.

6 Vad är viktigast att titta på 
för att välja rätt bolag och 

rätt försäkring?
Det är viktigt att ha ett fullgott skydd, 
men man behöver inte ha den dyraste 
försäkringen om man inte har råd. 

Det är viktigt att det ingår ersättning 
för medicinsk invaliditet (nedsatt funk-
tionsförmåga) och ekonomisk invaliditet 
(nedsatt arbetsförmåga). Här kan bola-
gens villkor skilja en hel del. 

Man bör välja det högsta kapitalbe-
loppet utifrån ens egna ekonomiska för-
utsättningar. 

Ger ersättning
Kostnadsbidrag vid långvarig sjukdom 
ger ersättning för vård- och tillsynskost-
nader vid långvarig sjukdom och skada 
om Försäkringskassan har beviljat vård-
bidrag.

Därutöver ger vissa bolag ersättning 
för studier och arbetsoförmåga. 

Många försäkringsbolag ger också en 
engångsersättning vid allvarliga diagno-
ser, till exempel cancer och MS.

Barnförsäkringar 

Tolv tips som gör dig trygg

Ger sina bästa tips. Christer Nyström, 
Annika Nyström och Marie Nilsson på 
AJ Personskador. 

Vad behöver man tänka på när det gäller försäk-
ringar för barn som har funktionsnedsättningar? 
Här svarar tre experter – Christer Nyström,  Marie 
Nilsson och Annika Nyström vid juristbyrån AJ 
 Personskador – på 12 viktiga frågor.
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Guide

7      Vilka problem är vanligast 
när det gäller försäkringar  

för barn och unga som har  
funktionsnedsättningar?
Det vanligaste problemet är att visa att 
skadan eller sjukdomen är ersättningsbe-
rättigad enligt villkoren. I många försäk-
ringar finns även karenstider som man 
bör vara observant med.

8 I vilken mån kan man teckna 
försäkring som även täcker 

in medfödda sjukdomar?
Alla barnförsäkringar innehåller be-
gränsningar för medfödda sjukdomar. 
Vissa försäkringsbolag har tilläggsförsäk-
ringar som ger ett visst skydd även för 
dessa sjukdomar.

9 Vilka finstilta villkor och 
begränsningar är viktigaste 

att se upp med? 

Preskription, det vill säga den tid som 
gäller från skadedatum till det datum 
man senast bör anmäla skadan, är myck-
et viktig att hålla reda på. Normalt gäller 
tre års preskription men i vissa fall endast 
två år. Om man inte känt till att försäk-
ringen fanns gäller en yttre preskrip-

tionsgräns som är tio år. Efter preskrip-
tionstiden är det svårt att ställa krav.

Psykiska diagnoser kan vara svåra att få 
godkända. Då bör man läsa de finstilta vill-
koren och se vilka andra besvär som ändå 
kan ingå, utöver den psykiska diagnosen.

Det är viktigt att som förälder vara aktiv 
i skaderegleringen, särskilt när det gäller 
bedömningen av den framtida inkomst-
förlusten för barnet. Här handlar det om 
kompensation för ett framtida yrke.

10 Hur viktig är barnför-
säkringen i ett längre 

perspektiv – till exempel den 
framtida försörjningen som 
vuxen med eventuell  
funktionsnedsättning?

Då bör man titta specifikt på ersättnings-
nivån för ekonomisk invaliditet och välja 
det högsta kapitalbeloppet.

11 Vilken strategi ska man ha 
för att få så bra ersättning 

som möjligt om barnet drabbas 
av skada eller sjukdom?

Anlita alltid ett juridiskt ombud, helst en 
advokat som har inriktningen person-
skaderätt.

12 Enligt Handikappför-
bunden strider det mot 

FN-konventionen om mänsk-
liga rättigheter för personer 
med funktionsnedsättningar att 
många inte kan teckna van-
lig försäkring. Kommer denna 
situation att förändras?

Vi i Sverige anpassar oss sakta men sä-
kert mot EU-normerna, men det är ett 
långsamt förlopp. Det kan behövas en 
lagstiftning för att få till en ändring och 
det är inte heller något som går fort. Det 
är troligare att det tillkommer nya aktö-
rer på marknaden. +

Accepteras inte. Försäkringsbolagen ratar sju procent av barnen. (Personerna på bilden har inget samband med artikeln, 
fotografiet är från Leva & Fungera-mässan i Göteborg 2007.) 

Läs mer

n Mer information om försäkrings-
frågor finns även på AJ 
Personskadors hemsida på 
www.aj.se
n Läs även Föräldrakrafts guide 
till barnförsäkringar i nummer 2, 
2006.
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ör barn kan man som 
förälder välja vilken 
tandvårdklinik man vill 
att barnet ska gå på – 
 antingen inom Folk
tandvården eller en 

privat tandklinik (allmäntandvård). Här 
får man hjälp med den vanliga tandvår
den: undersökningar, förebyggande 
behandlingar, lagningar med mera. 

Det finns också specialisttandvård 
för barn och ungdom (pedodonti) i de 
flesta landstingen. Tandreglering (orto
donti) är en annan specialitet i tandvår
den som kan vara aktuell för barn. För 
tandvård på specialistklinik behövs 
remiss som kan skrivas av barnets 
tandläkare eller läkare. 

1. Vad är då bäst för barnet?
Svar: För de flesta barn fungerar tand
vårdsomhändertagandet på vanlig tand
klinik i allmäntandvården bra. Vid behov 
kan tandläkaren konsultera specialistkli
nik och ibland är specialisttandvården 
med och gör upp behandlingsplan för 
barnet. För barn med komplicerad sjuk
dom eller funktionsnedsättning är det 
vanligt att specialisttandläkare (pedo
dontist) träffar barnet någon eller några 
gånger. Beroende på barnets behov be
stämmer man var behandlingen bör ske. 

Om det skulle vara problem att genom
föra en behandling, eller om barnet har 
speciella behov kan tandvården istället ske 
på specialistklinik för pedodonti. 

Tre kompetenscentra
Det finns också tre odontologiska kom
petenscentra i landet med inriktning på 
ovanliga diagnoser – MunHCenter i 
Göteborg; http://munhcenter.se, Kom
petenscenter i Jönköping; www.lj.se/oi  
och i Umeå Kunskapscentrum i norr 
www.umu.se. Här kan patienter, föräld
rar, tandvårdspersonal med flera få hjälp 
med information om olika munhälsa och 
munfunktion vid olika diagnoser och här 
finns också mycket kunskap om olika 
hjälpmedel för munvård, för att äta med 
mera.

Det är viktigt att tandvården har god 
kännedom om barnets diagnos och vad 
den innebär för munnen. Målet ska vara 
att barnet är frisk i munnen och därför är 
förebyggande tandvård särskilt viktigt. 
Barn med sjukdom eller funktionsned

sättning behöver komma till tandklini
ken lite oftare för kontroll, tandrengö
ring, fluorbehandling och information/
instruktion om hur man kan sköta sin 
mun och sina tänder. 

Många sjukdomar och funktionsned
sättningar påverkar munnen, munnens 
funktioner och tänderna. Det kan handla 
om att barnets sjukdom eller funktions
nedsättning gör att barnet behöver äta 
annan mat, att det behöver äta oftare, el
ler att det är svårt att sköta barnets mun
vård. Olika mediciner kan också påverka 
mun och tänder. Ibland påverkas emalj, 
tänder, bett eller funktioner som att äta, 
tala med mera. Detta är något man behö
ver diskutera med barnets tandläkare. 

2. Hur kan jag förbereda 
inför tandläkarbesök?
Svar: För att tandvården ska kunna förbe
reda sig inför mötet med en patient med 
funktionsnedsättning behöver den infor
mation. Därför är det bra om föräldrarna 
kontaktar tandläkaren, till exempel på te
lefon, innan besöket för att informera om 
barnet. Detta är särskilt viktigt om barnet 
inte varit på kliniken innan och i de fall 
det inte skickats någon remiss för tand
vård. Berätta vad barnet har för medicinsk 
diagnos och informera gärna om det är 
något speciellt tandvårdspersonalen be
höver veta om barnet. Det kan handla om 
saker som barnet är rädd för, om man be
höver något särskilt för att kunna kom
municera med barnet, berätta om barnets 
styrkor, vad barnet är bra på och vad det 
gillar. Det är också viktigt att berätta om 
det varit problem vid tidigare besök och 
vad det i så fall berott på. 

Bildstöd och berättelser
Många tandkliniker använder hjälpmedel 
som bildstöd eller sociala berättelser för att 
underlätta för barnet vid besöket. Det här 
är bra hjälp vid vissa neuropsykiatriska 
problem eller utvecklingsstörning. Tand
vården kan skicka bilder på hur det ser ut 
på mottagningen, foton av de personer 
som barnet ska träffa liksom på de instru
ment som ska användas. Genom att i för
väg titta på bilderna och få berättat för sig 
vad som ska hända ges barnet möjlighet att 
förbereda sig inför besöket och barnet får 
också information om vad som kommer 
att ske. Vid besöket använder man bilderna 
för att berätta vad som ska ske. 

 

allmäntandVård  
eller SpecialiSttandläkare 
– Vart Ska mitt barn gå?

ågrenskas experter ger svar på 
frågor om barn med sällsynta 
funktions nedsättningar. Denna gång 
är det Gunilla Klingberg, docent och 
övertandläkare, som svarar.

Gunilla Klingberg

Ftandexpert  
gunilla 
klingberg 
SVarar på 
frågor om 
tandVård.

Lästips
Titel: Lilla 
Bemötandeboken

Förlag: Mun-H-

Center förlag
Tryckår: 2004

ISBN: 
91-973028-4-8
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Olika barn behöver olika slags bilder. 
Det kan därför vara bra att föräldrarna 
besöker tandkliniken utan barnet på ett 
första besök där man träffar tandläkaren, 
lär känna lokalerna och tillsammans gör 
upp om hur man bäst kan gå till väga vid 
barnets besök. En stor fördel med ett så-
dant besök är att tandläkaren kan gå ige-
nom barnets medicinska problem, medi-
cineringar etcetera. Det är ju något som 
tandläkaren måste göra innan undersök-
ningen och i många fall är det bra att bar-
net inte är med. 

3. Mitt barn är oroligt och klarar 
inte av att få tandbehandling, 
vad kan man göra?
Svar: Egentligen är det fullt naturligt och 
sunt för ett barn att vara lite rädd och av-
vaktande när hon eller han kommer till 

tandvården första gången eller när barnet 
träffar en ny tandläkare. På samma sätt är 
det förståeligt att ett barn inte vill vara 
med om en behandling som barnet inte 
förstår eller om barnet inte känner att det 
har kontroll över vad som ska hända, eller 
om det är obehagligt eller skulle göra ont. 
Tandvården har ett stort ansvar att hjälpa 
barnet eller ungdomen att känna sig trygg 
och att kunna klara undersökningen eller 
behandlingen. Just tid att lära känna var-
andra och att våga lita på den som be-
handlar är viktigt. Men ibland finns inte 
tiden. Ett exempel är när man råkar ut för 
en tandskada och måste få hjälp akut. 

I de fall det uppstått problem, barnet 
kanske känner rädsla eller vill inte få tand-
behandling, är det viktigt att man först av 
allt diskuterar detta med tandläkaren. 
Ibland behövs remiss till specialistklinik 
för pedodonti. Tandvården kan erbjuda 

olika slags hjälp. Det kan handla om att lå-
ta barnet skolas in lite långsammare till 
behandling. Medicinering med lugnande 
medicin eller lustgas kan vara en hjälp för 
vissa barn. Även här används bilder eller 
sociala berättelser. För en del barn, särskilt 
om barnet har autism, kan man med för-
del skola in med hjälp av flera små kort be-
sök efter varann under en halvdag. Detta 
kallas ofta Tuseninlärning och man bru-
kar behöva upprepa inskolningen ett par 
gånger innan barnet klarar av en ordentlig 
undersökning av tandläkare. För en del 
barn krävs sövning för tandundersökning 
eller tandbehandling. Detta går ibland att 
samordna när barnet sövs för något annat. 

Gunilla Klingberg
Docent, övertandläkare i pedodonti 
Mun-H-Center, Göteborg 
www.mun-h-center.se

Expertsvar

Rätt till extra ekonomiskt stöd
Alla barn och ungdomar 
har fri tandvård till och 
med det år de fyller 19 år. 
Därefter har personer 
med vissa funktionsned-
sättningar rätt till extra 

ekonomiskt stöd för sin 
tandvård. Man kan läsa 
mer om detta på Råd om 
vård på webb och 
telefon (www.1177.se). 
På webbsidan finns 

information under 
avsnittet Rätt till särskild 
tandvård. På samma 
webbsida finns annan 
bra information om mun 
och tänder.

BARNKRAFT

SOCIALPOLITIK
är en oberoende specialtidskrift, som kaxigt och 
kunnigt granskar och debatterar den snabba 
samhällsomvandlingen, ofta med barn i fokus.  

285 kr helår
160 kr stud/pensionär/arb.lös
310 kr arbetsplatser

www.socialpolitik.com

B
il

d
er

: 
B

ib
b

ie
 F

ri
m

an

FK_0906_s70-71_expert_v02.indd   71 2009-11-20   12.12



72 FÖRÄLDRAKRAFT # 6, 2009

December
3 december 2009
Internationella Handikappdagen. 
Christina Renlunds bok ”Litet 
syskon” lanseras vid ett evenemang 
hos Handikapp och habilitering i 
Stockholm. 

Januari
12 januari 2010
Föräldrakraft nr 1, 2010 utkommer.

Mars
11-13 mars 2010
NPF-forum. www.npf-forum.se
Tema: Att se möjligheter i svårigheter. 
Uppsala Fyrishov.

19 mars 2009
Föräldrakraft nr 2, 2010 utkommer.

April
13-15 april 2010
Konferens om habilitering. Örebro.
Mer information på www.orebroll.se

Maj
19-20 maj 2010
Särskolans rikskonferens Uppsala.
www.uppsala.se/sv/Startsida/
Skolaforskola/Grundskola/Sarskolan/
Sarskolans-rikskonferens/

21 maj 2009
Föräldrakraft nr 3, 2010 utkommer.

25-26 maj 2010
Hjälpmedelsmässa i Norr. 
Nordichallen (ishallen) i Sundsvall.

27 maj 2010
Hjälpmedelsmässa i Norr. 
Hjälpmedelscentrum Norr i Umeå.

Juni
2-3 juni 2010
Hjultorget. Kista. 
Mer information på 
www.hjultorget.nu

Juli
4-10 juli 2010
Föräldrakraft i Almedalen, Visby, 
under politikerveckan.

Augusti
27 augusti 2010
Föräldrakraft nr 4, 2010 utkommer.

September
29-30 september 2010
Hjälpmedel Öresund. Malmö.
http://massa.hjalpmedelsteknik.se

29 september-1 oktober 2010
Ett Bra Liv med Föräldrakraftscenen 
på Stockholmsmässan. Mer informa-
tion på www.ettbraliv.com

Oktober
15 oktober 2010
Föräldrakraft nr 5, 2010 utkommer.

December
10 december 2010
Föräldrakraft nr 6, 2010 utkommer.

Missa inte...
Mässor, konferenser och andra aktiviteter 
av intresse för dig som läsare av Föräldrakraft.

Vill du ha med något i 
kalendariet? Mejla i så fall en 
kort beskrivning av aktiviteten. 
Glöm inte att noga ange dag, 
tid, plats och var man hittar 
mer information. Mejla till 
info@faktapress.se

Kalendariet finns även på www.foraldrakraft.se. Där uppdaterar vi löpande infor-
mationen, så att du alltid hittar aktuella evenemang.

KALENDARIET

ger dig koll på lägetforaldrakraft.se
                  forum –  nyhetsbrev – assistans – gästkrönikör – dagens tips – hjälpm

edel – intervjuer – företagsnyheter – läsarpanel 

     skola – rättigheter – politik

Det är kostnadsfritt att 

medverka i kalendariet 

med kortfattad infor-

mation, men det är 

också möjligt att köpa 

en mindre modulan-

nons (storlek 50 x 25 

mm) på denna sida. 

För annonsering i 

kalendariet, kontakta 

Frida-Louise Vikman 

på frida-louise@fakta-

press.se eller telefon 

08-4100 5637.

Förstärk din medverkan 
med en mindre 

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

läsning för dig som 
förälder & professionell!
Ja tack, jag beställer:

6 nummer för 331 kronor inkl moms

12 nummer för 662 kronor inkl moms

Info om teman, utgivningsplan och annonspriser

Namn: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Adress:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Postnr & ort: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Telefon: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

E-post: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Övrigt meddelande:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .FK 0906

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: pren@faktapress.se
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Svenska Handikappidrottsförbundet och Sveriges Paralympiska Kommitté (SHIF/SPK) administrerar och organiserar
idrott för personer med rörelsehinder, synskador och utvecklingsstörning.

www.handikappidrott.se
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PÅ ATT BÖRJA 
IDROTTA?
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Inte en dag för tidigt!
Grattis Ica för ni var först!

L Appelqvist

Ni kommer att få massor av 
plikttrogna och duktiga 
medarbetare. Alla behövs. Ett 
mycket gott initiativ. Kajsa

Åh, vad vackert!
 Linda F

Äntligen har ”Jerry” fått 
ta plats! Alla vi som har en 
egen ”Jerry” hemma jublar 
extra mycket OCH fasen va 
stolt man känner sig då.  
 Mamma Caro

Ingen skillnad
Kanske kan ICA genom att 
rekrytera 1000 personer (med 
olika funktionsnedsättning-
ar) visa att det inte är någon 
skillnad mellan dessa perso-
ner och andra. Kanske kan vi 
så småningom förstå att vi 
inte kan klumpa ihop 
människor som vi hittills 
gjort och dyvla på dem våra 
egna teorier om speciella 
behov, förutsättningar och 
dylikt. Vi är alla olika men 
med vanliga mänskliga behov 
- oavsett om vi har synliga 
eller icke synliga funktions-
ned sättningar. 
Lisbeth Candow

Jag säger som de andra 
vilket otroligt bra initiativ. Jag 
var och lyssnade på Pär 

Johansson för tredje gången i 
söndags och han är en otrolig 
inspirationskälla! Nu har han 
även inspirerat ICA så himla 
häftigt! Maria S

Tack Ica!! 
Detta kommer att löna sig! 
Handikappade är en del av 
vårt samhälle de ska få höras 
och synas tillsammans med 
alla oss andra så mycket som 
det är bara möjligt!

Glad mamma som får lite 
hopp tillbaka!
 Margareta Wachtmeister

Har en dotter som drömt 
om att få praktisera på PA:s i 
Falköping – men hon fick 
nej.... Catrine Persson

Detta har vi väntat på, 
nu när Ica var först kanske 
alla de andra kan följa efter. 
Mycket duktiga, plikttrogna 
och glädjefulla människor – 
kan det bli bättre.

Tack Ica för att ni visar 
vägen. I vår Ica-affär har en 
kille varit i många år. Han är 

både pliktrogen, positiv och 
alltid glad. Man blir glad när 
man ser honom, han pratar 
med alla och är som vem som 
helst.

Jättebra att man inte 
gömmer våra ungdomar på 
lagret utan att de finns i 
butiken och får göra lite av 
varje. Ewa Anemyr

Extra stolta
Tack Ica! Nu kan vi äntligen 
vara extra stolta vi som har 
våra egna ”Jerry” hemma.Tack 
ännu en gång Ica för att ni var 
först, men jag hoppas att fler 
företag tar efter. Karina

Jag kan inte förstå er 
som ser reklamfilmen som 
något negativt! Hur sjutton 
ska man motarbeta fördomar 
om inte på detta sätt? Om det 
är någon som blir förlöjligad i 
reklamen är det ju Ulf och 
han är ju till och med ”nor-
malbegåvad”! Hur kan man 
säga att Jerry av alla, blir 
förlöjligad? Han är ju ett geni!

Att skriva att ”Jerry blir 
utnyttjad utan att kunna göra 
en egen bedömning” tycker 
jag nästan är lite att förlöjliga, 
han har antagligen blivit 
tillfrågad och sagt ja. Tror 
man verkligen att han är 
tvingad in till det här?

Jag har själv en bror med 
DS, som vi räknar med 
kommer lära sig prata osv. 

Jimmi M

Unik satsning
Jag heter Björn och arbetar 
med personlig assistans på 
Passal. Jag har i det lilla 
formatet försökt få upp 
ögonen för de fördomar som 
finns mot vissa grupper i vårt 
samhälle. Icas satsning är 
unik, skulle jag vilja påstå. 
Förhoppningsvis kan den ta 
vårt samhälle ytterligare 

Icas PR-joker

Jerry engagerar läsarna
De fl esta hyllar Icas initiativ, men inte alla. 

Jerry engagerar läsarna
De fl esta hyllar Icas initiativ, men inte alla. 

Praktikanten Jerry ska ändra hela Sveriges syn på 
funktionsnedsättningar. Jerry, som har Downs syndrom, 
har huvudrollen i nya avsnitt av Icas reklamfilmer. 
Samtidigt planerar Ica att rekrytera upp till 1000 personer 
med funktionsnedsättningar.

Det blev en reklamfilm som verkligen väckte uppmärk-
samhet bland Föräldrakrafts läsare. De flesta hyllar 
initiativet – men inte alla. Här är några av de 60-talet 
kommentarerna på foraldrakraft.se 

En av tusen. Jerry, praktikant på Ica och en av 1000 
personer med funktionsnedsättning som kan få jobb på Ica.

Alla får en röst
Äntligen får alla med 

handikapp en röst!!! Jag 

får nog sluta handla på 

Konsum nu och gå till 

Ica.. Tusen tack till ett helt 

FANTASTISKT initiativ.

Ester Rydberg storvik

Gullegrisar
Jag tror inte att funk-
tionshindrade vill ses som små”gullegrisar” som 
man ”tycker synd om”. 
De är vanliga personer! 
Ica-reklamen driver ju 
med personer med 
downs!

Lär ungdomar att inte 
använda ”skällsorden” 
sär, cp, handikapp, osv! Hanna T
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Debatt

några steg mot ett mer 
jämställt samhälle där alla 
accepteras. B.A.

Tack Ica, för denna 
satsning. Den är fantastiskt 
bra gjord. Den är både 
synliggörande och tankeväck-
ande. Visst, det kan finnas 
risker i detta också men utan 
risker blir det ingen debatt 
och ingen utveckling heller. 
Det är bara positivt som jag 
ser det. Bravo! Mariano Viera

Illa berörd
Jag har en helt annan uppfatt-
ning än er andra. Jag blev 
otroligt illa berörd när jag såg 
Jerry i Ica-reklamen. Tycker 
den förstärker de fördomar 
som finns och alltid har 
funnits i vårt samhälle. Jag 
har själv en bror med Downs 
syndrom som är för gravt 
utvecklingsstörd för att arbeta 
på Ica, men det spelar ingen 
roll. Jag blev illa berörd för jag 
känner att man utnyttjar 
Jerry utan att han själv har 

möjlighet att göra en egen 
bedömning. Det är betrakta-
ren som värderar budskapet 
och jag är rädd för att det inte 
uppfattas som det var avsett. 
Jag har hört fler som reagerat 
som jag själv. Jag hoppas 
självklart att vi har fel. Har i 
min Ica-butik en ung duktig 
kille med Downs syndrom 
som hjälper till ibland och jag 
blir alltid varm i hjärtat när 
jag ser honom! Ann M

Ni synliggör!
Tack Ica för att ni låter hela 
befolkningen bli represente-
rad och synliggör fördomar! 
Den nonchalanta unga tjejen, 
den korkade Ulf, praktikan-

ten med downs syndrom med 
flera. Storartat när Jerry lurar 
skjortan av Ulf!

Annika K I, 
socionom

Åhhh, jag blir så 
otroligt glad och varm i 
hjärtat när ja ser reklamen.

Spelar ingen roll vad jag 
gör utan måste stanna upp 
och kolla för han är såååå 
otroligt gullig och rolig.
 Angelica

Vet inte vad ni missar
Arbetar på ett gruppboende 
för funktionshindrade, och 
även dom älskar Ica-Jerry. 

Det var verkligen på tiden 
att folk kan få se lite hur 
underbara funktionshindra-
de är.

Så om folk bara kunde 
stänga av sina fördomar så att 
de kan få möjlighet att träda 
in i de funktionshindrades 
värld som är fylld av sååå 
mycket kärlek, värme, humor 
och allt möjligt =) 

Ni med fördomar; ni vet 
inte vad ni missar. Anonym

Finns en tanke
Att Ica lyfter upp detta är 
starten på ett nytt sätt att se 
personer med funktionsned-
sättningar. 

Självklart att Ica har en 
tanke bakom detta, det vet vi 
alla, men egentligen spelar 
det ingen roll för det kom-
mer att gynna så många 
personer med funktionsned-
sättning!

Jag arbetar själv med att 
skaffa vanliga arbetsplatser 
till dessa personer och möter 
mer än ofta företagare som 
har en sådan felaktig uppfatt-
ning om personer som tillhör 
målgrupp 1.

Alla personer kan arbeta 
med vad som helst, bara de 
får rätt stöd!

Tack Ica

Heja Jerry, du är bäst! 
Jag blir så glad och lycklig av 
att se Jerrys tre reklamfilmer, 
jag längtar efter att det 
kommer fler reklamfilmer av 
dig. Lycka till! 

Bamsekramis från Lisa

Jerry, du är super. 

Det är en bra vägvisning 

Ica står för och de hade 

nog inte kunnat hitta en 

bättre aktör än Mats – han 

gör verkligen rollen! Men 

jag skulle ju även vilja se 

mer av ”deras” problema-

tik och vardag i reklamen

 Anneli G
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Posten stoppade uppsätt-
ningen av nya brevlådor, men 
först sedan organisationen 
Unga Rörelsehindrade hotade 
ta hjälp av allmänheten för att 
protestera mot nya otillgäng-
liga brevlådor. 

– Vi tycker att postens nya 
modell av brevlåda är under 
all kritik. Den är inte tillgäng-
lig för personer som använder 
rullstol, Permobil eller är kort 
växta. Detta är ett solklart fall 
av diskriminering, sa Daniel 
Pollak, språkrör för Unga 
Rörelsehindrade, till 
Föräldrakraft.

Snabb insats
Skönt att se att handikapp-
rörelsen inte är försoffad utan 
fortfarande kan agera och det 
snabbt. Här behövdes en 
snabb insats och den kom. 
Sen kan man fundera på hur 
Posten överhuvudtaget 
kommit på idén att sätta upp 
otillgängliga postlådor att 
ersätta de befintliga tillgängli-
ga lådorna med? I bästa fall 
otur när de tänkte, i värsta fall 
total avsaknad av omdöme

Anki Celander
Ordförande HIL 

(Helsingborgs 
Independent Living)

Posten är väl som 
företag inte särskilt känt för 
att vara intresserade av vare 
sig postgång eller människor. 
Vill passa på att här slå ett slag 
för en skrivarkurs som är helt 
på distans – perfekt för alla 
som har något de vill skriva 
om och som tycker att mail är 
att föredra framför postens 

snailmail. Titta på hemsidan 
www.osterlen.fhsk.se

Att skriva om sina erfaren-
heter och dela med sig till 
andra och diskutera via nätet 
är roligt, spännande och 
viktigt. Katrine Hamori

Medborgare 
och inte patient!
Där har vi den igen – 
 atti tyden att personer med 
exempelvis rörelshinder inte 
har ute att göra, än mindre 
posta brev. De har väl perso-
nal till det... När ska det gå 
upp ett ljus för bakåtsträvan-
de, rigida och okunniga 

människor att en eller flera 
funktionsnedsättningar inte 
förändrar människovärdet 
och vardagliga behov av 
service, konsumtion och 
förflyttning. Ta genast bort 
von oben-attityden och res till 
USA där människor faktiskt 
kan ta sig fram och till och 

med semestra med funktions-
nedsättningar eller ej. För tio 
år sedan skyllde man i 
exempelvis Kungälv på 
snösvängens svårigheter att 
ploga om man skapade 
trottoarer utan kanter vid 
övergångsställena. Nu går det. 
Vad har förändrats? Jo, 
attityden! Lisbeth C

Det Posten egentligen 
säger är att de visste att de nya 
postlådorna var otillgängliga 
men att de inte brydde sig om 
det. Nu när de får kritik bryr 
de sig inte heller. ”Vi ska titta 
på det” duger inte. David

Varför kan andra länder 
och inte vi?
USA lär vara jätteduktiga på 
anpassning, många rörelse-
hindrade väljer att semestra 
där av den anledningen. 
Kanske ska vi ta efter deras 
bötessystem så företagen tar 
kravet på allvar? Kanske 
borde Posten se över hur 
lådorna töms? Göra ändring-
ar även i det momentet så 

brevbärarna får en bra 
arbetsmiljö. Lådorna måste 
kanske inte tömmas under-
ifrån med en tygsäck? BM66

Jag trodde inte 
mina ögon när jag såg postens 
nya fina brevlådor.

Dum som jag är tänkte jag 
att de kanske är höj- och 
sänkbara... Men så klart inte, 
kom jag på sekunden efter.

Hallå Posten, vad var det 
för fel på de brevlådor som 
satt lägre? Medan många 
andra faktiskt försöker 
anpassa samhället gör posten 
tvärtom. Helt otroligt!

Annika Löfquist
Mamma till 16-årig dotter 

med RMB

120 cm högt nog
Höjden 120 cm är högt nog. 
Jag tror att målen är tillräck-
ligt tydliga. Tidigare har 
åtminstone Post -och 
telestyrelsen varit medvetna 
om tillgänglighetskraven. Jag 
tror snarare att man som 
vanligt skiter i tillgänglig-
hetskraven. Självaste Plan- 
och bygglagen är till och med 
konstruerad så att det går 
utmärkt att strunta i alla 
tillgänglighetskrav som inte 
tjänstemän på kommunen 
upptäcker – och de ska ju 
inte detaljgranska!? 

Några kommuner (de som 
har tillgänglighetsrådgivare) 
vågar sig på att kräva speciell 
tillgänglighetskompetens i 
projekten enligt regelverket 
medan till exempel 
Göteborgs kommun säger att 
de kan bli bötfällda om de 
gör så och därför inte gör 
det. 

Det är så här regering, 
politiker, departement och 
regelverksförfattare i Sverige 
vill ha det, för att inte tala om 
projektörer och byggare.

Sylvia Sundberg
Tillgänglig hets konsult

Som ett brev på posten

Protesterna gav resultat
Postens nya brevlådor har lett till protester och kommentarer

Här kan du läsa några 
av kommentarerna 
som skrevs på forald-
rakraft.se under 
hösten.

Diskriminering. Så tyckte Daniel Pollak om postens 
nya brevlåda.

”Personer med rörelsehinder 

ska väl inte posta brev. 

De har väl personal till det...”
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Utbildningsdagar på ”Ågrenska - nationellt kompetenscenter”

Familjevistelser 2010
V2 Ryggmärgsbråck (MMC), yngre barn
V4 Retts syndrom
V5 Fragil X-syndromet, 4 – 10 år 
V8 Ehlers-Danlos syndrom (EDS), skolbarn
V9  LMBB/Alströms syndrom
V11 Möbius syndrom 
V12 Barncancerfonden
 Hjärntumör, förskolebarn
V16 Barncancerfonden
 Sarkom
V17 Rubinstein-Taybis syndrom
V18 Barncancerfonden
 Syskonvistelse 15 -19 år
V20 Spielmeyer – Vogts sjukdom
V21 Sanfi lippos sjukdom
V23 Anonymous
V24 Barncancerfonden,
 Ungdomsläger för barn som haft cancer,  
 12 – 16 år

V33 Syskonvistelse Cri du chat-syndromet
V35 Osteogenesis imperfecta (OI)
V37 Adrenogenitalt syndrom (CAH)
V39 Barncancerfonden
 Hjärntumör skolbarn sena komplikationer
V40 Ushers syndrom
V42 Epidermolysis bullosa (EB)
V43 Aspartylglukosaminuri (AGU)
V45 CHARGE syndrom
V47 Barncancerfonden
 Vi som mist ett barn i barncancer
V47 Barncancerfonden
 Syskon (15-20 år) som mist ett syskon i  
 barncancer 
V48  Aicardis syndrom
V50 Tuberös skleros

Är Du intresserad av någon av våra andra verksamheter? Gå in på www.agrenska.se eller ring 031-750 91 00

Ågrenska är en unik mötesplats för 
personer med funktionsnedsättningar 
och sällsynta diagnoser, men också 
för yrkesverksamma som kommer 
i kontakt med dessa individer och 
deras familjer.

Vi erbjuder veckovistelser för dessa familjer 
som ger en unik möjlighet för dem att möta 

andra i samma situation, få kunskap och ut-
byta erfarenheter. Du som i din verksamhet 
kommer i kontakt med familjerna har också 
möjlighet att delta under veckans två utbild-
ningsdagar. Du deltar tillsammans med för-
äldrarna i ett skräddarsytt program med fö-
reläsningar om aktuell medicinsk forskning, 
om psykosociala aspekter och konsekvenser 
i vardagen, om pedagogik, samverkan och 

lagstiftning. Att personal och föräldrar delar 
samma kunskap är sedan till gagn för barnen 
när ni är tillbaka i vardagen.
Barnen och deras syskon har ett eget 
program med förskola, skola och trivsamma 
fritidsaktiviteter.

Välkomna till givande 
utbildningsdagar!

Upplysningar om utbildningsdagarna lämnas av Ingrid Fabo, tel 031- 750 91 62 eller Maria Svensson, tel  031-750 91 46. 
Det går också bra att kontakta Ågrenska via e-post: agrenska@agrenska.se

Re: Tema förlust & sorg
Föräldrakraft 2009/5

Hej! Jag är själv mamma till 
två pojkar med autism 
diagnoser. I senaste numret 
hade ni sorg som tema. Jag 
har precis kommit i 
kontakt med sorg 
och förlust, men 
inte som förälder 
utan som anställd.

Jag arbetar på ett 
boende för personer 
med utvecklings-
störning och 
autism. För ett tag 
sedan gick en av de 
boende hastigt bort i sin 
sjukdom. Det jag nu tänker 
på är hur ensam jag är med 
min sorg. Personen bodde 
hos oss i många år och jag har 
känt personen alla de år som 
jag har arbetat på boendet. 
Hemma känner de inte 
personerna på boendet och 
på grund av sekretess kan jag 
inte prata hur som helst om 

personen här hemma. Det är 
så underligt att själv ha en 
djup sorg medan de övriga i 
familjen inte känner det. 

I vanliga fall när någon går 
bort är jag van vid att prata 
med andra om hur personen 

var. Dela 
med sig av 
roliga 
episoder 
eller något 
annat 
specifikt för 
just den 
personen, 
komma ihåg 
främst de 

ljusa sidorna. När det gäller 
den boende som gått bort vill 
jag kunna göra samma sak, 
men vem ska jag prata med? 
Just nu är jag själv tjänstledig 
och saknar därför också det 
naturliga stödet av arbets-
kamraterna. Vi hörs i vanliga 
fall av mycket via Facebook, 
men där kan vi ju inte skriva 
om vad som hänt. Jag vill 

Ensam med djup sorg
kunna prata om de saker 
personen tyckte om. Den 
speciella blicken, de särskilda 
beteendena, skratten och 
gråten. Jag som anställd har 
fått ta del av personens 
vardag och helg ibland dygnet 
runt. Även om jag ”bara” är 
personal är jag en av dem 
som varit med personen både 
i glädje och sorg. Tröstat, 
skrattat med och sagt god 
natt på kvällen.

Jag tror jag känner större 
sorg eftersom jag själv är 
förälder till ett barn med 
liknande problematik. Ett av 
mina barn kommer säkert att 
själv ha sitt framtida boende i 
gruppbostad. Det gör att 
identifieringen blir större när 
jag kan se paralleller i deras 
liv. Det är inte alltid lätt att 
vara på båda sidor, men jag är 
ändå mycket tacksam för alla 
de personer jag har haft 
förmånen att arbeta med 
under åren som gått.

Arbetande mamma

Re: Expertsvar
Föräldrakraft 2009/5

Hej, jag heter Annika och 
är en mogen dam på 61 och 
arbetar som lärare med 
målgruppen barn i behov av 
särskilt stöd, i grundskolan. 
När man har att göra med 
dolda och synliga funktions-
hinder så lär man sig att se 
världen i små små byggste-
nar. Att alla barn/elever är 
unika och har sina förutsätt-
ningar.

Blev så glad
Jag blev så glad när jag läste 
Maud Deckmars artikel i 
Föräldrakraft nr 5 där en 
mamma fick svar på ett 
oerhört proffsigt sätt, men 
ändå mjukt. ”Att det finns 
vägar som man inte har vågat 
pröva, ännu mindre vågat 
tänka sig.”

Jag ville bara ge en stor 
eloge för det svaret och jag 
tror att många i liknande 
situation blev hjälpta av det.

Annika Wettervik, Uppsala
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Annonsörer i detta nummer:
A-Assistans Leimir AB........................................................ 79
Allmänna Barnhuset, Stiftelsen ......................................... 78
Anatomic SITT AB ............................................................. 23
Asp-Center AB/Ungdomscenter AB .................................. 19
Assistansia ............................................................................. 3
Astra Tech AB  .................................................................... 14
Bellstasund Omsorger AB .................................................. 79
Björklidens Gymnasium .................................................... 46
BOSSE - Råd, Stöd & Kunskapscenter............................... 17
Carema Vård och omsorg AB ............................................ 25
Ceder gruppen AB .............................................................. 79
Centrum för lättläst, LL-förlaget ....................................... 33
CJ Advokatbyrå AB ............................................................ 13
Dammsdal .......................................................................... 22
Durewall Institutet ............................................................. 79
Enigma Education AB  ....................................................... 21
Enigma Omsorg AB  .......................................................... 15
EO-Funktion AB ................................................................ 17
Fellingsbro Folkhögskola ................................................... 79
Frölunda Data AB .............................................................. 39
Frösunda LSS AB ..................................................... baksidan
Föreningen JAG  ................................................................. 11
Gryning Vård AB ................................................................ 31
Handikappförbunden, HSO .............................................. 81
Handisam ........................................................................... 18
Hargdata AB ....................................................................... 38
Heldagsskolan Rullen AB ................................................... 79
Höghammarskolan ............................................................ 79
ICAP AB ............................................................................. 46
Iris Hjälpmedel AB ............................................................. 38
Kjesäters folkhögskola / Scouternas ledarskapsakademi .. 18
Läkemedelsindustriföreningen, LIF .................................... 2
Minicrosser AB ................................................................... 19
Misa .............................................................................. 16, 83
Mo Gård ............................................................................. 24
Molkoms folkhögskola ....................................................... 15
Move & Walk Sverige AB .................................................... 13
Mättinge AB ....................................................................... 78
Novasis .................................................................................. 9
NÄRA Personlig assistans & utbildning AB ...................... 45
Oribi AB .............................................................................. 45
Permobil AB ....................................................................... 15
Riksförbundet Sällsynta diagnoser .................................... 81
Salbohedskolan .................................................................. 16
Samtrans ............................................................................. 17
Socialpolitik ........................................................................ 71
Solhagagruppen AB ........................................................... 23
Specialpedagogiska Skolmyndigheten SPSM .................... 20
Sweden Assistive Solutions AB .......................................... 39
Svenska Handikappidrottsförbundet, SHIF...................... 73
Särnmark Assistans AB ...................................................... 35
Technomedica .................................................................... 20
Tecknologen ....................................................................... 13
Trollreda resurscenter ........................................................ 41
UPAB Utvecklingspedagogik AB ...........17, 21, 23, 31, 35, 67
Ågrenska ............................................................................. 77

Läger 2010
på Mättinge

Musik- och dramaläger 28 juni–5 juli
Friluftsläger 7–14 juli

Äventyrsläger med segling 24 juli–1 aug
Läger för äldre ungdomar 

8–16 augusti

www.mattinge.se

WWW.FORALDRAKRAFT.SE
HÅLL DIG UPPDATERAD 

Boka annons i januarinumret 
senast den 16 december
Nästa nummer utkommer redan den 
12 januari 2010, med teman om bland 
annat personlig assistans och kollo/läger. Materialdag 
för annonser är den 16 december 2009. 
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Bellstasuntasunt d Omsorger AB

Vi tillhandahåller särskilt anpassat boende och daglig 
verksamhet enligt LSS för personer med 

utvecklingsstörning eller förvärvad hjärnskada.

Ett gott liv - hela livet
Ett företag inom

.....

www.bellstasund.se

Vill du veta mer om oss och våra olika verksamheter
så titta in på vår hemsida.

VI GÖR DET 
MÖJLIGT!

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

VI GÖR DET 
MÖJLIGT!

IfA-godkänd

Som assistent och förälder 
förekommer det ofta tunga lyft 
och förflyttningar. En utbildning i 
förflyttningskunskap ger dig kunskap 
att utnyttja dina krafter optimalt 
istället för maximalt. 

Du lär dig en mjuk, behaglig och 
effektiv förflyttningsmetod. 

Kursen skräddarsys efter era behov 
och önskemål.  Våra utbildningar 
präglas av en öppen och trevlig 
stämning med många skratt där 
kursdeltagarna står i centrum 

Vi utbildar över hela landet och 
kommer gärna till er.
 Vi utbildar även i hemmet.  

Mölndalsvägen 77 
Box 16 003 • 412 21 GÖTEBORG 
Tel. 031-200 700 www.durewall.se

Skräddarsydda kurser 
underlättar din vardag.

cedergruppen 0906.indd   4 2009-11-11   09.32

ÖREBRO LÄNS LANDSTING

Vi vänder oss till personer 
med funktionsnedsättning. 

Vi anordnar även yrkes-
utbildningar inom området.

www.fellingsbro.fhsk.se
tel: 0581-89 100

� Du har väl 
inte missat 
Föräldrakrafts 
digitala nyhets-
brev? Du får det 
varje vecka via 
mejl och det är helt gratis! 

Beställ på foraldrakraft.se eller mejla 

till info@faktapress.se
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Barnen är försummade 
inom svensk forskning, 
anser professorn och 
barnläkaren Hugo 
Lagercrantz.
– Vi skulle kunna göra 
så mycket mer för att 
stimulera hjärnans 
utveckling, säger han 
till Föräldrakraft.

ugo Lagercrantz ifråga-
sätter rådande priorite-
ringar.

– Är det inte viktigare 
att satsa på barnforsk-
ning än forskning för en 

problemfylld bilindustri? Vi har enorma 
möjligheter att exportera vårt kunnande 
inom hälsosektorn, säger han.

Han menar att Sverige har haft flera 
världsprodukter som inte tagits om hand 
och som därför nu tillverkas i andra län-
der.

– Politikerna är fast i det industriella 
samhället, de ser inte utvecklingsmöjlig-
heterna i barnsjukvård utan tror bara att 
det är vård av sjuka barn.

Bäst vård av nyfödda
Svensk vård av nyfödda är fortfarande 
världsbäst, framhåller Lager crantz som 
är en av landets främsta experter när det 
gäller arbetet med för tidigt födda barn.

Han berättar att ettårsöverlevnaden 
för svenska barn som fötts för tidigt in-
ternationellt sett anses vara ”sensatio-
nellt god”. Den amerikanska läkartid-
ningen Jama publicerade för en tid sedan 
en rapport med den innebörden.

– De goda resultaten kan bero på en 
effektiv mödrahälsovård och effektiv 
centralisering av förlossnings- och ny-
föddhetsvården, säger Hugo Lagercrantz.

Men även forskningen har stor bety-
delse, anser Lagercrantz, som bland an-
nat nämner den svenskutvecklade lung-

medicinen Curosurf som betydelsefull 
faktor för att rädda de för tidigt födda 
barnen. Sverige har också varit pionjär 
inom andningsstödjande behandling 
med CPAP. Inget svenskt företag har 
dock tagit tillvara på  på dessa innovatio-
ner. Fram till för cirka 50 år sedan tillver-
kades kuvöser av Aga och övervaknings-
apparatur av Saab i Sverige

– Svensk omvårdnad med individuellt 
anpassad neonatalvård och oftast amning 
väcker internationellt intresse, säger Hugo 
Lagercrantz.

Ändå lyckas barnforskningen i Sverige 

inte konkurrera med ”hype-forsk-
ningen”.

– Problemet är att detta handlar 
om vardagsproblem som inte är så 
hype.

Varför så viktigt med mer barn-
forskning i Sverige?

– Det finns stora behov. Satsning 
på barnsjukvård har konsekvenser 
för hela livet. De extremt för tidigt 
födda barnen har högre risk för högt 
blodtryck, hjärtinfarkt och stroke 
när de blir gamla. Det måste man fö-
rebygga när de är barn.

Du menar att bristen på barn-
forskning får allvarliga konsekven-
ser?

– Vi i Sverige har varit världsledan-
de och ska vi bibehålla ledningen mås-
te vi satsa mera. Vår styrka är bra hjärt-
sjukvård för alla barn.

Hur mycket bättre kan det bli med 
mer resurser till forskning?

– Situationen skulle bli väldigt mycket 
bättre för barn med funktionsnedsätt-
ningar. Vi har också en enorm kunskap 
som vi skulle kunna utnyttja. 

– Den svenska tjänstesektorn behöver 
också expandera för att kunna vidareut-
vecklas, och jag ser ett jättestort intresse 
för vår kunskap i medelhavsländerna och 
Öst europa.

Vi kan hjälpa andra länder
– Vi har varit dåliga på att ta tillvara de 
svenska innovationerna. Vi kan hjälpa 
andra länder med kunskap, kurser och 
att bygga upp sjukvården.

Är det bra för svensk barnsjukvård?
– Ja absolut. Då blir det konkurrens 

och en annan granskning vilket leder till 
förbättringar och utveckling, säger Hugo 
Lagercrantz. +

– Politikerna är fast i det industriella 
samhället, säger Hugo Lagercrantz.

Intervju

bildbyline Åsa Secher

Hugo Lagercrantz är 
en av initiativtagarna 
till Lilla Barnets Fond, 
en ideell förening som 
bildades under 2008 
med syfte att stödja 

medicinsk forskning 
och utveckling 
rörande det ny födda 
barnet och dess 
framtida hälsa. 

Prins Carl Philip har 
tackat ja till att vara 
fondens beskyddare. 

Läs mer om fonden 
på www.lillabarnet.se

En av initiativtagarna till Lilla Barnets Fond

”Stort intresse för vår kunskap.”

Text: Valter Bengtsson
valter.bengtsson@faktapress.se

Barnen glöms bort
i svensk forskning

H
Internet har skapat helt nya möjligheter för 
dem som har sällsynta diagnoser att söka 
andra i samma situation, oavsett var de bor, 
byta erfarenheter och leta efter medicinska 
fakta. Men hur ska diagnosbärare och deras 
närstående fullt ut dra nytta av forum etc? 
Vad kan den virtuella världen på nätet 
tillföra det traditionella föreningslivet?

I november hade 
Riksförbundet Sällsynta 
diagnoser en temadag 
om förnyelse av fören-
ingsarbete. Bland annat 
handlade det om att 
kommunicera och 
samverka på Internet. 
Ord som ”Facebook”, 
”blogg”, ”Twitter”, 
”forum” och ”community” 
förekom flitigt. 

Vår föreläsare, 
folkbildaren Emil Källström, belyste överskåd-
ligt hur enkelt det egent ligen är att blogga, 
twittra och söka vänner på nätet. Om blogga är 
som att ringa ett telefonsamtal så är twittra 
som att skicka ett SMS. Det är bara att 
registrera sig på lämplig hemsida. Sedan befin-
ner du dig i ett outsinligt ymnighetshorn av 
åsikter, livsöden, fakta och allehanda kommen-

tarer till det mesta. Men visst finns en tröskel 
att komma över för att det ska kännas självklart 
att presentera sig själv och sina åsikter för vem 
som helst. 

Möt andra sällsynta diagnosbärare. Via 
nätet har du möjlighet att hitta inte bara andra 
diagnosbärare och diskutera erfarenheter, utan 
även att låta närstående finna varandra genom 

nätverket. En fördel med 
Internet är att du själv 
kan välja öppenhetsni-
vån, från att lägga ut 
bilder på symtom via 
Youtube till att vara helt 
anonym. 

− Tänk efter om du vill 
att det du skriver på 
nätet i dag ska kunna 
läsas om två år, påpeka-
de Emil. Och skriv aldrig i 
affekt, tillade han.

Både på Facebook och i forumet på 
sallsyntadiagnoser.se kan du välja vem som 
ska se vad om din diagnos eller vilka grupper 
du är med i. På den sistnämnda sidan kan du 
också lätt hitta andra diagnosbärare via 
diagnosdatabasen.

Det finns flera bloggar som skildrar livet med 
en sällsynt diagnos. Ett exempel är ”edsmam-

man.blogspot.com” som skrivs av en kvinna 
som har Ehlers-Danlos syndrom (EDS). 

Bloggar och Facebook är även ett sätt att 
kontakta beslutsfattare.

Oavsett om den nya tekniken är användbar 
för den egna föreningen eller ej, är tekniken 
något vi måste förhålla oss till, menade Emil.  
Grundpelaren kommer fortfarande att vara 
viljan att förenas kring något man tycker är 
viktigt. Tekniken är bara ett sätt att förenkla 
detta.

Under temadagen presenterades även ett 
stödmaterial för ideella kontaktpersoner, ”En 
livsnära uppgift”, som kan användas direkt via 
sallsyntadiagnoser.se eller i 
distansstudiecirkel via 
Studieförbundet 
Vuxenskolan.

Elisabeth Wallenius
Förbundsordförande

Erfarenheter av sällsynta diagnoser byts på nätet

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

Folkbildaren Emil Källström gav en överskåd-
lig och inspirerande beskrivning av de nya 
sätten att kommunicera och bilda nätverk i 
den virtuella världen.         (Foto: Jonas Forsberg)
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Afasiförbundet i Sverige
Astma- och Allergiförbundet
Blodcancerförbundet
Bröstcancerföreningarnas Riksorganisation
De Handikappades Riksförbund
Elöverkänsligas Riksförbund
Förbundet Blödarsjuka i Sverige
Förbundet Funktionshindrade Med Läs- och Skrivsvårigheter
Föreningen Sveriges Dövblinda
Hiv-Sverige
Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft
Hjärtebarnsföreningen
Hjärt- och Lungsjukas Riksförbund
Hörselskadades Riksförbund
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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
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Riksförbundet Sällsynta diagnoser
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Svenska Laryngförbundet
Svenska OCD-förbundet Ananke
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Sveriges Stamningsföreningars Riksförbund
Tandvårdsskadeförbundet

Vi har mycket gemensamt
Handikappförbunden består av 43 handikappförbund med en halv miljon 
medlemmar. Många av våra medlemsförbund arbetar med barn- och 
familjefrågor. Det kan till exempel gälla barns rätt till en likvärdig sjuk-
vård och skola. Vi har samlat våra skolfrågor i en gemensam plattform: 
”En sån här skola vill vi ha”. 

Handikappförbundens samarbetsorgan är handikapprörelsens samlade 
röst mot regering, riksdag, centrala myndigheter 
och organisationer. 

Läs mer om våra förbund på www.hso.se
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dem som har sällsynta diagnoser att söka 
andra i samma situation, oavsett var de bor, 
byta erfarenheter och leta efter medicinska 
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ligt hur enkelt det egent ligen är att blogga, 
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något vi måste förhålla oss till, menade Emil.  
Grundpelaren kommer fortfarande att vara 
viljan att förenas kring något man tycker är 
viktigt. Tekniken är bara ett sätt att förenkla 
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Krönika

är omgivningen slutar att 
lystra, lyssna, fråga hur vi 
mår, börjar vi långsamt 
”lägga locket på”. Dels för 
att vi vill skona våra rela
tioner, dels för att vi nå

gonstans förstår att hur vi har det är för 
tufft för att omvärlden ska orka se.

Men vårt mänskliga behov av att kom
municera, vilket kräver part och motpart, 
är oerhört viktigt för att vi ska kunna få 
ett fullödigt liv. Ett behov vi sakta stryper. 
Alkoholism och skilsmässa är långt vanli
gare hos familjer med barn med flerfunk
tionsnedsättningar. Vi är inte supermän
niskor, vi riskerar brytas ned om vi slutar 
kommunicera, ventilera.

Till skillnad från ”normfamiljen” drä
neras våra energilager obönhörligt snabbt 
och omöjliggör i sig aktiviteter som skulle 
kunna balansera oss.

Jag hade ingen lust att måla
Någon satte ett kokt ägg i mina händer för 
några år sedan. ”Måla det hur du vill, se
dan röstar vi fram en vinnare.” Vatten
färger och alla tillbehör stod på bordet. Jag 
hade verkligen inte lust att måla på ett ägg, 
men ville inte verka tråkig och oengagerad. 
Men efter en stund var jag plötsligt helt in
ne i hur mitt ägg skulle se ut. Jag målade ett 
litet rött ägg, som en slags kärna och runt 
det röda ett hav av blåa nyanser.

Ägget blev otroligt vackert och jag 
vann tävlingen. Bilden av det här ägget 
har jag burit med mig genom åren. Jag 
kände igen den som något som redan 
fanns inom mig, hur konstigt det än låter. 
Resultatet speglade någonting hos mig 
och som jag först blev varse när jag såg 
det. Jag medvetandegjorde det omedvet
na, kommunikation uppstod.

Vad jag förstod efter äggstunden, var 
att kreativitet är något som måste fiskas 
efter, men som bär på sådan livsglädje. 
En energi som effektivt läker livströtthe
ten och frigör själen.

Vi bär på spöken som kontinuerligt ta
lar om för oss vad som är viktigt, vad som 
”räknas” och är av något värde. Spöken vi 
ärvt av våra föräldrar eller som helt enkelt 
har indoktrinerats av samhället. Några av 
mina spöken hette Städa, Stryka, Tvätta, 
andra Jobba, Ringa Svär mor och Träna.

Innan jag förstod att de var just spöken 
lät jag dem prata på. Problemet var att när 
jag väl gjorde något som var lustfyllt, som 
att gå en härlig skogspromenad, läsa en 
bok eller måla, började de viska ”Nej, du 
borde, du måste... det här är meningslöst”. 
Det blev därmed svårt att njuta – jag gav 
mig inte tillåtelse och aktiviteten kändes 
därmed just meningslös. 

Nu ifrågasätter jag spökena. Jag försö
ker skapa nya röster som ger mig tillåtelse 
att lyssna på vad jag behöver, att stanna 
kvar i stunden och vad det är som ger just 
mitt liv en känsla av mening.

Vi sätter intellektet först i det här sam
hället. Min övertygelse är att egot och in
tellektet existerar för att tjäna vår intui
tion och vårt hjärta, inte tvärtom. Vi 
måste lyssna från rätt håll.

Förstod vikten av skapande
När jag för något år sedan började skriva, 
sätta ord på min inre värld, förändrades 
både min inre och min yttre värld. När jag 
sedan, dessutom, fick respons på det jag 
skrev förstod jag vikten av kreativt ska
pande. När vi släpper loss det osagda, det 
obearbetade inom oss, startas en läkepro
cess –  vi uppnår det allmänmänskliga be
hovet av kommunikation.

Att skriva är ett sätt, att måla, sjunga, 
dansa, fotografera och skulptera är andra 
– allt är kommunikation. Jag tänker på 
alla ni föräldrar som läser Föräldrakraft 
och som lever otroligt stressade liv, era liv 
behöver kommuniceras, både för er egen 
skull och för resten av samhället!

Linda Forshaw
Driver företaget TomTom – creating beauty
www.tomtomsweden.se

ATT meDveTAnDegörA 
DeT omeDveTnA

Jag har börjat ifrågasätta de spöken 
som inte låtit mig stanna i det som ger 
mitt liv mening, skriver Linda Forshaw.

N
”Vi är inte super
människor, vi bryts 
ned om vi slutar 
kommunicera och 
ventilera.”

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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Misa – arbetar främst med daglig verksamhet och har unikt goda 
resultat i att slussa personer med funktionshinder ut i arbetslivet.

Databas i teori och praktik 
för dig med Aspergers syndrom

Misa erbjuder en unik kurs i databas-
hantering för dig med Aspergers 
syndrom. Du får tio veckors teori och 
tio veckors praktik på ett företag. 
Kursen är skräddarsydd för dig med 
Aspergers syndrom och vi på Misa 
handleder dig under hela perioden. 
Målet är att öka dina möjligheter att 
få ett riktigt jobb.

Under kursen lär du dig att förstå 
hur en databas är uppbyggd och 
hur den ska administreras. Du lär 
dig att använda SQL samt att förstå 
skillnaderna mellan olika typer av 
SQL-databaser såsom MySQL, MS 
SQL och Oracle. En fördjupning 
kommer att göras i någon av 
dessa databaser.

Läs mer på www.misa.se eller ring 
08-714 33 30 alternativt maila en 
intresseanmälan till arc@misa.se

Sista anmälningsdag den 31 januari 2010.
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FaktaPress AB
Backebogatan 3
129 40  Hägersten

B-POSTTIDNING

adressutrymme 155 mm x minst 25 mm

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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telefon 08-505 23 500, www.frosunda.se 
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