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FÖRÄLDRAR OM ASSISTANS – SÅ FÅR VI DET ATT FUNKA

Planera sommaren nu
Kollo är värt ett bråk 

med kommunen

Äntligen berättar David Lega och 
mamma Karin om de första kaotiska 
åren. Och om sina framtidsplaner. 
”Nu vill jag skaffa barn”, säger David.

DAVID OCH KARIN
FÖRE SUCCÉN

EXPERTSVAR – VARFÖR ÄR VÅR YNGSTE SON SÅ LEDSEN?

Marcus fick ett eget lag | Sören Olsson: Simma inte. Flyt! |  Debatt: Fosterdiagnostik

Öppenhjärtig intervju 
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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 # 1, 2010

Unga BO:s experter
Barnombudsmannen Fredrik Malmberg har skapat 
ett eget expertråd med unga med funktionsnedsätt-
ningar. /s 14 

Elever rädda i skolan
50 000 elever är rädda för att bli slagna, retade eller 
hotade när de vistas i skolan. Men de skolor som 
får den värsta kritiken skyller ofta på dem som är 
mobbade. /s 16

Minister utan glädjebud
Det dröjer innan regeringen, med folkhälsominis-
ter Maria Larsson i spetsen, kommer att under-
lätta situationen för de mest utsatta. /s 18

Samtal med kartor
Det nationella kompetenscentret Ågrenska 
utanför Göteborg har utrustats med samtals-
kartor för att underlätta kommunikation. /s 20

Intervjun: David Lega
och mamma Karin
David och Karin Lega i en öppenhjärtig intervju om de första svåra 
åren och planerna inför framtiden. /s 26-35

”De gör det möjligt”
Tema assistans. Vi träffar familjer som klarat den stora omställningen 
till att få assistans till ett barn. Dessutom: Fem saker att fundera på 
innan du skaffar assistans  |  Allt högre krav på anordnarna  |  Assis-
tenterna som utbildat sig. /s36-51

Marcus fi ck ett innebandylag
När Camilla Ousbäck och Robert Lindström såg att det inte gick att 
hitta ett innebandylag åt sonen Marcus startade de ett nytt lag. Nu är 
onsdagsträningen veckans höjdpunkt för åtta ungdomar. /s 66-69

Jag lider inte, inte min son heller
Maria Wengelin på Svenska Downföreningen. Debatt /s 75-78

Reportage
Ledaren 6
Lyssna till Föräldrakraft 8
Nästa nummer: Bostad, 
kärlek och relationer. 10
Vi som gör tidningen 10
Krönika
Sören Olsson 12
Teman 2010 12
Nyheter
Unga i expertråd 14

Läkemedel kan underlätta 
inlärning 14
Elever rädda i skolan 16
Fortsatt lång väntan på 
beslut om assistans 17
Ingen ljusning för de mest 
utsatta 18
På Ågrenska talar alla 
samma språk 20
Föräldrar dåliga på första 
hjälpen  22

IT-stöd i skolor döms ut 23
Intervjun
David och Karin Lega 26
Tema Assistans
Föräldrar som just fått 
assistans 36
Inte alla får chans att 
förbereda sig 40
Fem frågor att fundera på 
inför assistans 42
Drömresan 46

foraldrakraft.se:
Massor av tips på kollon och läger 
i Webbguiden.

Hitta rätt assistansanordnare i 
Webbguiden.

Lyssna på Föräldrakrafts nya 
ljudtidning – på datorn, i mobilen 
eller i mp3-spelaren.

Osäkert om datorspel i skolan 
hjälper barn med ADHD.

Aktuellt just nu på 
foraldrakraft.se

Blåsta på julresan – igen.

Ett samhälle utan David Lega?

Robert Wells och Jakob Samuels gör 
en insats för för tidigt födda barn.

Foto omslagsbild: Jeanette Larsson

Barnombudsmannen Fredrik Malmberg har skapat 
ett eget expertråd med unga med funktionsnedsätt-

50 000 elever är rädda för att bli slagna, retade eller 

David och Karin Lega i en öppenhjärtig intervju om de första svåra 
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Inget får stoppa 
oss från kollo!
För många är det en kamp att få en 
kolloplats åt sitt barn. Ett tips: Var ute i mycket 
god tid med din ansökan. 
Tema Kollo. Vi träffar familjen Lötbom på familjekollo, Minett Renberg 
som längtar tillbaka till Salsnäs, Elin Lundegård som varit på tre kollon 
samt talar med andra barn, föräldrar och experter. /s 54-65
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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

ro på framtiden. Under det temat ska Föräldrakraft se till att fler 
får upp ögonen för våra hjärtefrågor. Inte minst i den politiska 
debatten. Och den här gången gör vi det på den hetaste platsen 
av alla. Almedalen under politikerveckan den 4-10 juli. 

Föräldrakraft är på plats, för att bevaka vad som händer och 
ställa frågor till de viktigaste politikerna. Den här gången vill vi 

ha extra hjälp av er läsare. Vilka frågor vill du ha svar på av partierna? Mejla till 
info@faktapress.se eller ring till mig på 0709-560852.

Hör av dig snarast med just dina frågor till politikerna, så ska vi se till att du 
också får svar. Ställ gärna frågor om konkreta situationer som du vill att politiker-
na tar tag i, så kan vi hjälpas åt att få konkreta svar.

I början av sommaren kommer vi att publicera en guide till årets politikervecka 
och vi vill uppmana så många läsare som möjligt att resa till Gotland och ta del av 
det stora utbudet av intressanta seminarier och debatter. Det är fantastiskt att 
vandra runt i Visby och kunna ta del av ett överflöd av seminarier, även om 
tillgängligheten ofta är si och så. Så se till att boka resa och boende redan nu – när 
det gäller Almedalen är det bra att vara tidigt ute.

Alla som åker till Visby denna vecka bör förstås höra av sig till oss på 
Föräldrakraft, så att vi kan hålla er uppdaterade om intressanta arrangemang, 
direkt via mejlen. Redan nu bör du reservera torsdagen den 8 juli för ett eller flera 
besök på Högskolan i Visby, samt tisdagskvällen (6 juli) för en mingelafton på 
Café Fornsalen.

Vi som arbetar med Föräldrakraft har varit på plats i Almedalen de senaste fyra 
somrarna allt medan politikerveckan fått större och större betydelse. Valåret 2010 
är det viktigare än någonsin att finnas där för att visa att våra frågor är stora och 
viktiga.

Föräldrakraft är en oberoende tidning men vi vill hjälpa till att skapa bra arenor 
för de frågor som är viktigast för våra läsare och som vi bevakar. Det är upp till 
andra, till exempel olika  organisationer, att driva frågorna. Det är därför vi gör 
denna satsning på Almedalen i år.

En laddad politisk fråga är debatten om fosterdiagnostik. För några veckor sedan 
kunde man på SVT:s Debatt se Sören Olsson, Svante Linusson, Anna Strand och 
Marita Wengelin medverka i en diskussion under rubriken ”Downs syndrom på 
väg att utrotas”. Det är värdefullt att den här typen av debatter blivit medial. ” På 
något sätt gör det avtryck och förhoppningsvis intryck och får gemene man som 
inte vet så mycket om Downs syndrom eller andra funktionsnedsättningar att 
reflektera”, säger Marita Wengelin i Svenska Downföreningen.

Hon menar att debatten till stor del handlar om värderingar och vilket slags 
samhälle vi vill leva i. Ökad kunskap ska rimligen leda till förbättrade levnadsvill-
kor och en mer vidsynt inställning till personer mer funktionsnedsättningar. 
Missa inte Marita Wengelins tänkvärda ord i denna utgåvas debattsektion. +

Hjälp oss ställa rätt frågor före valet

T

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

Tips inför Almedalen:
� Tveka inte utan boka nu! En vecka på 

Gotland i juli är aldrig fel. Här finns 

något för alla även om man inte vill gå 

på seminarier i Almedalen.

� Läs Föräldrakrafts guide till 

Almedalen i sommarnumret i slutet av 

maj, så blir det enklare att hitta rätt 

bland över 1 000 seminarier.

� Skicka in dina politikerfrågor till 

Föräldrakraft (info@faktapress.se) 

redan idag så ser vi till att du får svar. 

� Missa inte de seminarier och det 

mingel som Föräldrakraft anordar i 

samarbete med olika organisationer. 

Planering pågår och mer information 

presenteras under våren och 

försommaren.
� Reservera tisdagskvällen (6 juli) för 

mingel med Föräldrakraft samt hela 

torsdagen (8 juli) för seminarier i 

Högskolan.

(klipp ut och spar):

)) MEJLA OSS DINA KONKRETA POLITISKA FRÅGOR 
NU, SÅ HJÄLPER VI DIG FÅ SVAR FÖRE VALET
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Ledaren

Det är lätt att
välja assistansanordnare
På Stil vill vi möta dig där du befinner dig i livet – barn, ungdom eller vuxen – och ge dig 
möjlighet att växa. Vi ger dig unika trygghetsförsäkringar, tillgång till juridisk expertis och 
utbildning. Av Stil får du mer än personlig assistans, och slipper vinstintresset. Vi arbetar 
ständigt med att försvara assistansreformen, så att du ska vara trygg – både idag och i 
framtiden.

Välkommen du också! Självklart kan du ta med dig dina assistenter. 
Ring 08-506 221 50 så berättar vi mer om varför du ska välja Stil.

Lokalkontor i Sundsvall
Universitetsallén 32,
851 71 Sundsvall
Telefon: 060-53 83 12
E-post: sundsvall@stil.se

Huvudkontor i Stockholm
Arenavägen 63, 121 77 Johanneshov
Telefon: 08-506 221 50 
Fax: 08-506 221 70
E-post: info@stil.se
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Läsarpanel

Namn: Lena Bengtsson, 48 år.
Familj: Axel 14 år, Kajsa 12 år och 
särbo Ronny.
Yrke: Kundserviceassistent och 
arbetsledare för Kajsas assistenter.
Fritid: Njuta av sömn, promenader 
och att vara tillsammans.
Därför läser jag Föräldrakraft:  För 
att det är en tidning som tar upp 
familjers situationer kring olika 
handikapp. Det har inte funnits något 
bra forum.
Så kom jag i kontakt med tidningen: 
Minns inte, men när jag upptäckte den 
prenumererade jag omgående på den. 
Missade de första 6 numrena.
Detta är bra med tidningen: Samlade 
synpunkter och tips på ett flertal 
områden. Bra vägledning i många 
frågor som är så olika på olika ställen i 
Sverige.
Detta skulle kunna bli bättre: Hjälpa 
till att ställa krav på politiker om 
förbättringar. Samlad saklig debatt. 
Ett reportage jag skulle vilja läsa: 
Hur man framgångsrikt söker fond-
pengar till aktiviteter för barnen. Tips 
om utformning av brev och rätt 
fonder.
Det hoppas jag på av det nya året: 
Att kunna bli sambo.
Organisationer som är bra:  FUB och 
Föreningen Anonymous.
Bästa råd jag fått: Att gå med i 
Anonymous, föräldraförening för 
familjer med handikappade barn utan 
diagnos.
Det här vill jag ändra på: Försäk rings-
kassans vägledning för merkostnader. 
De är inte anpassade för barn. Man har 
glömt bort att man behöver nya 
hjälmedel och kläder efter hand som 
barnen växer. Det borde ligga mycket 
mer på kassan att räkna ut summor 
och timmar till assistans. Stelbent 
byråkrati. +

Lena och Kajsa.

Du som är prenumerant kan nu välja att 
lyssna på tidningen istället för att läsa 
den. Hör den på webben eller hämta en 
ljudfil i mp3-format som du kan lyssna 
på när som helst. 

Hör våra intervjuer, teman 
och krönikor på väg till jobbet, i 
vilofåtöljen, på cykelturen eller 
på gymmet. Du som känner att 
du knappt hinner läsa tidning-
en – lyssna på den! 

Lo Thorsdotter på Iris Inter-
media är utvald att läsa in För-
äldrakraft. Hon har varit flitig 
inläsare de senaste tjugo åren 
och läser in tidningar och in-
formationsmaterial till en rad 
olika kunder.

Vad tycker du om att du ska läsa in 
Föräldrakraft?

– Jag känner mig väldigt glad över upp-
draget. Det är mycket inspirerande att läsa 
en så välskriven och till innehållet viktig 

tidning. Föräldra kraft blir ju tillgänglig för 
flera nu genom att vara ljudtidning och 
som inläsare känns det tillfredsställande 
att bidra till det.

Lo sitter i studion i snitt sex timmar 
varje dag.

– Det gäller att trivas med jobbet, 
och det gör jag verkligen. Det bästa 
här är att jag får möjlighet att göra 
olika typer av inläsningar. Man mås-
te vara fokuserad och närvarande. 
Mitt knep är att vara lugn till sinnet 
och få god sömn. Då är jag en bra 
berättare.

– Jag uppskattar all typ av re-
spons, även den som kommer av 
att man gjort fel. Ibland blir det fel 

uttal, och då gäller det att vara trevlig när 
lyssnaren hör av sig och påtalar felet, sä-
ger hon.

Vad är det svåraste att läsa in?
– Det är när man inte behärskar ämnet 

eller språket ordentligt. Det är en fasa. +

)) I FÖRÄLDRAKRAFT FÅR 
JAG BRA VÄGLEDNING

varje dag.

och det gör jag verkligen. Det bästa 
här är att jag får möjlighet att göra 
olika typer av inläsningar. Man mås-
te vara fokuserad och närvarande. 
Mitt knep är att vara lugn till sinnet 
och få god sömn. Då är jag en bra 

Föräldrakraft, 
ljudtidningen.

Premiär i januari

Föräldrakraft blir ljudtidning

Föräldrakraft blir tillgänglig för fl er

Så här funkar det
Föräldrakraft nr 
1, 2010 finns 
tillgänglig som 
ljudtidning från 
den 12 januari 
2010. 
Ljudtidningen 
kan lyssnas på 
via webben. 
Adressen finner 
du på www.
foraldrakraft.se
Du kan även 
ladda hem hela 
tidningen som 
mp3-filer, som 

du kan spela 
upp i datorn, i 
mp3-spelare (till 
exempel iPod) 
eller i mobiltele-
fonen. Filerna 
kan hämtas via 
vår webbsida.
Alla som är 
prenumeranter 
på Föräldrakraft 
har full tillgång 
till ljudtidningen, 
medan kortare 
smakprov finns 
tillgängliga för 

övriga.
Du måste skriva 
in detta lösen-
ord för att 
komma åt 
mp3-filerna för 
nedladdning: 
januari
Om du behöver 
hjälp med att 
komma igång 
kontaktar du 
oss enklast via 
mejl på pren@
faktapress.se 
Vill du ha 

ljud tidningen 
men är ännu inte 
prenumerant? 
Beställ ett år, 
sex nummer, för 
331 kronor 
inklusive moms. 
Mejla till pren@
faktapress.se 
eller skriv ett 
brev till 
Föräldrakraft, 
Backebogatan 
3, 129 40  
Hägersten.

Assistansia AB. Telefon: 020-30 31 00. Kontor i Örebro (huvudkontor),  
Stockholm, Göteborg och Malmö. E-postadress: info@assistansia.se 
Hemsida: www.assistansia.se

Personlig assistans när den är som bäst

assistansia ab arbetar med Personlig assistans för personer med funktionsnedsättningar. det är kundernas önskemål som styr vårt arbete oavsett det gäller valfrihet, juridisk 
hjälp, närhet, trygghet eller service. målsättningen är alltid densamma – Personlig assistans när den är som bäst. assistansia grundades 2000. Vi är sveriges ledande 
privata assistansanordnare med verksamhet över hela landet.

Har du den Personliga assistans du har rätt till?  
Fråga våra jurister.
 

Personlig assistans är så mycket mer än en person-
lig assistent. Många delar ska falla på plats för att 
du ska nå en lösning som passar just dig, och det 
är inte alltid enkelt att klara på egen hand. När vi 
möter människor märker vi exempelvis att många 
inte har det antal assistanstimmar de borde ha.

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

Till din hjälp har vi därför flera kunniga jurist-
er som går igenom ditt ärende och arbetar för att 
du skall få den hjälp du har rätt till. Det gör vi helt 
utan kostnad oavsett om du redan har assistans  
eller ska söka för första gången.

För oss är det en självklarhet. Det handlar om 
en helhetssyn på Personlig assistans, din livskvali-
tet och rätten till ett självständigt liv.

Liljedal C
om

m
unication A

B
. Foto: C

hrister P
öhner
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Läsarpanel

För mer information ring Caroline på 073-396 96 33, 
eller mejla på caroline@vhaction.se

FALUN
023-29 29 9

STOCKHOLM
08-505 16 565

GÖTEBORG
031-58 29 29

LYCKSELE
0950-170 29

UMEÅ
090-14 29 29

MALMÖ
040-30 28 29

Vinn årets skidresa!

Skriv en kort motivering 

till varför just du ska vinna en 

resa, och mejla den tillsa
mmans 

med namn, adress, ålder och en kort 

med namn, adress, ålder och en kort 

beskrivning av dig själv och vad 

du gör till:
 skidor@vhaction.se

Lycka till i 
vår utlottning!

Häng med oss ut i backarna, nu är det snart dags för 
vinterns skidresor! Som vanligt åker vi med duktiga instruktörer 

och i bagaget fi nns de allra senaste hjälpmedlen specialimporterade 
från USA. Med oss kan alla åka utför, oavsett funktionshinder, och 

under � ällsemestern fi nns det möjlighet för assistenter att ta 
skidlicens för olika hjälpmedel.

Vi ordnar fl era resor per år, och man behöver inte vara kund 
hos oss för att delta.

Boka vinterns skidresaBoka vinterns skidresaBoka vinterns skidresaBoka vinterns skidresamed VH action!med VH action!
FK_1001_s08-9_lasarpanel_v04.indd   9 2009-12-23   19.04
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Hej, det är vi som gör Föräldrakraft!
Vad ska du göra för att spara på miljön under det nya året?

Valter Bengtsson, 
ansvarig utgivare: 
Jag satsar på 
uppiggande 
cykelturer till 
kontoret varje dag.

Sören Olsson: Åker tåg 
istället för bil, 
sop sorterar och 
undviker att äta lök 
eftersom det ger gaser 
som ger besvärande 
utsläpp av  metangas. 

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:

Tid för
vårkänslor!
Tema i Föräldrakraft nr 2 
som utkommer den 
19 mars 2010
Äntligen dags för ett nytt tema 
om kärlek och relationer. Men 
Föräldrakrafts stora vårnummer 
som landar den 19 mars har 
även tema om boende och 
aktuella artiklar om utbildning 
efter grundskolan, habilitering 
och semesterresor.

Flytta hemifrån – Hur hittar man 
rätt boende när det är dags att 
lämna hemmet för ett eget 
självständigt liv? Föräldrakraft 
tar en titt på alternativen och 
vad man bör tänka på.

Kärlek och relationer  – Unga män och 
kvinnor berättar om sina känslor och 
förhoppningar i denna utgåvas viktigaste 
tema. 

Har Du tips och idéer till våra teman 
om Kärlek respektive Boende – hör av 
Dig på info@faktapress.se redan idag!

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: Jag ska 
försöka byta till en 
hybridbil.

Annette Wallenius, 
projekt & kundtjänst: 
Byter från glödlam-
por, sopsorterar, 
handlar lagom med 
mat och försöker köra 
mindre bil.

Frida-Louise 
Vikman, marknads/
annonsansvarig: 
Äter vegetariskt, 
åker kommunalt 
och sopsorterar.

Linda Forshaw, krönikör: 
Framförallt försöker jag 
tänka nytt. Inget 
underbart bubbligt Loka 
och flytt närmare city.

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

Sara Bengtson:  
Blir bättre på att 
återvinna allt, slut 
med fuskandet!

Föräldrakrafts stora vårnummer 

Missa inte Föräldrakrafts tema om kärlek och 
relationer i nummer 2, 2010. 

Foto: Istockphoto

Katarina Nyberg, 
frilansreporter: Skaffar 
liten miljöbil, återan-
vänder och köper 
lokalproducerat.
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Omtanken Dalarna utför personlig assistans till funktionshindrade enligt 
LSS/LASS (Lagen om stöd och service/Lagen om assistansersättning) 
sedan 1994. Idag är vi cirka 400 personliga assistenter som utför assis-
tans till 70-talet brukare. Vi har kontor i Ludvika och Borlänge, men  våra 
brukare fi nns i hela Sverige.

Omtanken Dalarna är till för alla som är i behov av personlig assistans. 
VI hjälper Dig med att ta vara på Dina rättigheter enligt LSS/LASS. Dina 
 assistenter får speciell utbildning för att hjälpa Dig med just det Du 
 behöver. Assistenterna följer med Dig på de aktiviteter som Du själv  vill 
– även semesterresor. Vårt mål att uppfylla din vilja. Alla människor har 
rätt till ett värdigt liv. 

Vi har jour dygnet runt året om, för att Du och Dina assistenter ska känna Er trygga. 

Är Du/Ni förälder/anhörig eller god man/förmyndare till någon som behöver personlig as-
sistans, ring 0240-155 66 för ytterligare upplysningar. Du får personligt svar dygnet runt. 
Välkommen att kontakta oss!

Omtanken ger personlig assistans 
med brukarens behov i centrum

OMTANKEN DALARNA
www.omtankendalarna.se
Telefon 0240-155 66

omtanken helsida fk 1001 ny 01.indd   4 2009-12-22   09.25FK_1001_s10-11_vi_gor_fk_v02.indd   11 2009-12-22   20.52
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ag har ett citat sittande 
hemma vid min dator.

Det står bara tre små 
ord. Men de är en bra 
påminnelse för mig. En 
påminnelse att inte ta 

slut på mig själv genom att kämpa de 
utsiktslösa kamperna. Att inte strida för 
det som inte ger annat än en känsla av 
maktlöshet och vanmakt.

När livet inträffar är det inte så mycket 
vi kan göra åt det.

Det händer när det själv så önskar. Det 
sker ständigt. Och min egen ambition att 
förändra hur saker i livet händer kan 
ibland göra mig fullständigt utmattad.

Visst finns det saker i livet som jag kan 
påverka och förändra till det jag anser 
vara bäst för min familj eller min omgiv-
ning. Svårigheten kanske ibland kan vara 
att jag inte alltid ser vad som ska leda till 
något bättre och vad som leder till något 
sämre.

Det finns ju inga färdiga facit att 
stämma av med.

Jag gör mitt bästa för att tolka och 

analysera min omvärld och fatta de beslut 
som känns vettiga och riktiga. Mer kan 
jag inte göra. För ingen vet vilket resultat 
det skall bli. 

Då kan jag ibland behöva landa i att 
betrakta mitt lilla citat.

Som en påminnelse att inte ta livet 
alltför allvarligt.

Tre små ord.
”Simma inte. Flyt!”
Så står det.
Och för mig står det för den utmattning 

jag ibland kan hamna i när jag strider de 
hopplösa kamperna. Det är simmandet. 
Det som ibland endast tar kraft ur mig.

Och att flyta är ett mer avslappnat 
förhållningssätt till det som livet för med 
sig.

Källan till besvikelse är ju dessutom för-
väntan. Om jag förväntar mig ett visst 
resultat av vad livet ska föra med sig så 
finns alltid risken till besvikelse. Samtidigt 
så tycker jag att lyckan jag känner när 
något förväntat slår in sällan kan mäta sig 
med styrkan i känslan av besvikelse om 
jag misslyckas.

Därför är jag en förespråkare av att allt 
oftare flyta än att simma i livet.

Men ibland behöver man simma. 
I synnerhet när det handlar om saker 

som berör barnen. 
Genom åren som förälder till ett barn 

med särskilda behov kan jag ibland tycka 
att simmandet har varit enda sättet att 
klara av tillvaron. 

Att ta strid för rätten att få språkträ-
ning, fungerande assistenter, ledsagare, 
avlastningshjälp, skolgång, hjälpmedel, 
sjukvård och annat som har behövts för 
att göra tillvaron för vår son dräglig har 
ibland varit som att simma i våldsamma 
strömmar.

Och när den ena strömmen avtar visar 
sig snart en ny och vildare fors som måste 
besegras med föräldrarnas simfärdigheter. 

Sällan har någonting kommit enkelt. 
Det har tyvärr inte ofta varit en fråga om 
att flyta i livets floder, när det har handlat 
om vår son.

Därför kan jag tycka att det är så 
underbart befriande när det någon gång 
blir just ett flytande.

En gång varje år inträffar ett sådant 
flytande. 

Under sommaren anordnas ett kollo för 
barn med funktionshinder av olika slag 
här i länet. 

Från första året var det en av årets 
höjdpunkter. För både vår son och för oss 
som föräldrar.

Sonen får en möjlighet att träffa 
kompisar och andra ungdomar och ha tio 
dagars kolloliv med allt vad det innebär.

Vi föräldrar får en tid att flyta runt i det 
hav där många andra föräldrar simmar 
runt av helt andra anledningar.

När jag tänker lite mer på saken så inser 
jag att både simmandet och flytandet 
innebär olika fördelar.

Simmandet ger styrka och motion. Som 
människa kan jag behöva simma för att 
hantera det livet för med sig.

Flytandet ger vila. Vilan behövs för att 
samla kraft till att orka simma omkring 
bland både hajar och torskar i alla dessa 
vilda vatten.

Vi människor behöver nog både simma 
och flyta. 

Tror ni inte det?

Sören Olsson

ATT SIMMA ELLER 
INTE SIMMA Nummer 2, 2010 (mars).

BOENDE. KÄRLEK. 
RESOR. UTBILDNING.
HABILITERING.

Nummer 3, 2010 (maj).
BILAR OCH ANPASSNINGAR. 
SOMMARIDROTT.
KOMMUNIKATION. SÄRSKOLAN.

Nummer 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.

”Vi behöver nog både simma och fl yta.”

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

Teman på gång

J

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 fagar  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.

Starta 2010 med en utmaning! Gå in på vår hemsida och gå vår gratis 
prova-på-kurs i teckenkommunikation på nätet!  Där instruerar, visar och 
hjälper vi dej att börja teckna! Välkommen till vår teckenkurs på nätet!

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

Prova-på-kurs på nätet!

Pris inkl material och fika (moms tillkommer)
Föräldrar och andra som betalar kursen personligen, får 20% rabatt  
(=priserna ovan är inkl moms för dessa)   

Kurserna vänder sig främst till personer som använder teckenkommu-
nikation (TAKK) i möten med barn i behov av tecken. 
För fler grundkurser, påbyggnadskurser och mer info, se vår hemsida.

Spetskompetensen 
finns här.  

Vi har expertkunskaper och en gedigen  

processerfarenhet inom LSS och LASS.

 

Välkommen att kontakta oss.

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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nga med funktionsned
sättningar ska få mer att 
säga till om i svensk poli
tik. Det hoppas regering
ens expert på barnfrågor, 
Barnombudsmannen 

Fredrik Malmberg. Han har skapat ett 
eget expertråd som består av unga med 
funktionsnedsättningar.

När Fredrik Malmberg inledningsta
lade på konferensen Bara Vara Barn i no
vember i Stockholm återgav han många 
av sina möten med unga med funktions
nedsättningar.

Genomskinlig på rasterna
Han berättade om hur Frida, 15 år, upple
ver sin skolsituation: ”Man känner att man 
finns på lektionerna, men på rasterna är 
man värsta isbiten, helt genomskinlig.”

Han drog paralleller med barn på ga
torna i Bangladesh, Nepal och Afghani
stan.  

– Jag har slagits av likheterna i barns 
upplevelser, de skiljer sig inte så mycket 
mellan Afghanistan och här hemma, 
även om resurserna är helt olika, sa 
Fredrik Malmberg.

Inte bara bocka av på en lista
Att genomföra FNkonventionen om 
barnets rättigheter är därför viktigt 
även i Sverige. Fredrik Malmberg beto
nade att det inte är så enkelt som många 
tror, att man bara ”bockar av på en 
checklista”.

– Det handlar om vilken plats och vil
ken respekt som barn ges i samhället. 
Och vilken inställning som beslutsfattar
na har till att prioritera barns bästa.

För att förstå barns bästa måste besluts
fattare fråga barnen, framhöll Fred rik 
Malmberg, som samtidigt gav exempel på 
att de stödresurser som sätts in ofta inte 
alls är vad barnet självt vill ha. En flicka i 
hans eget expertråd blev mot sin vilja flyt

Tar hjälp. Fredrik Malmberg har skapat 
en expertgrupp av ungdomar med 
funktionsnedsättningar.

Nya forskningsrön från USA har startat 
spekulationer om att det snart finns läke
medel som underlättar inlärning för barn 
med Downs syndrom. ”En kur för 
Downs syndrom?” är en av rubrikerna i 
amerikansk press i dagarna.

Studien uppges visa att en del av de 
kognitiva problemen för barn med 
Downs syndrom kan lösas genom att öka 
nivån av neurotransmitters i hjärnan. 
Tester har genomförts på möss som på

verkats genetiskt att efterlikna Downs 
syndrom.

Forskarna kom fram till att hjärnorna 
hos dessa möss hade för lite av den kemis
ka substansen noradrenaline, ett ämne 
som hjälper nervceller att kommunicera. 
När kemikalien ökades på konstgjord väg 
förbättrades mössens förmågor.

Redan idag finns läkemedel som på
verkar noradrenalinsystemet i hjärnan. 
Dessa läkemedel har tagits fram för de
pression och ADHD, men forskarna hop

pas att även personer med Downs syn
drom kan få glädje av dem.

– I teorin kan detta leda till förbättra
de kognitiva funktioner hos barn med 
Downs syndrom, säger forskaren Ahmad 
Salehi till BBC. +

Nya rön. Läkemedel kan minska 
inlärningsproblemen.

Verkliga erfarenheter tas till vara 

Unga blir experter åt 
Barnombudsmannen

U

Forskare: Läkemedel kan underlätta inlärning 
för barn med Downs syndrom
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Nyheter

Rullstolar • Bilanpassning • Kommunikation

ROLIGARE UTOMHUS

Läs allt om X850 modellen
på vår hemsida 
www.permobil.se

X850

När inredningen tar hänsyn till såväl
brukare som vårdare skapas de 
bästa förutsättningarna för både 
livs- och arbetsglädjen. Pressalit 
Care erbjuder ett komplett system 
med flexibla produkter som kan 
ändras och byggas ut efter behov. 
Inredningen har en tilltalande 
design som gör det enkelt att inreda 
ett funktionellt och 
modernt badrum.

Lösningar som har 
något på hjärtat

Få inspiration och information om våra lösningar 
och produkter på www.pressalitcare.com
Tel 08 444 1930 E-Mail: se@pressalitcare.com

tad till en specialgrupp i gymnastiken – 
och började därför skolka. En pojke om-
placerades till en mindre grupp i skolan –
och fick mycket sämre lärare och sämre 
utbildning än han själv ville ha.

– Men det pågår också förändringar 
som är lovvärda och bra, betonade 
Fredrik Malmborg och framhöll nya 
satsningar från Skolinspektionen.

En nyckelfråga är att förbättra barns 
kunskaper om sina rättigheter.

– Det betyder mycket för att stärka 
barns självkänsla, sa Fredrik Malmberg.

Lika rätt till utbildning
Just nu är barns lika rätt till utbildning en 
prioriterad fråga för Barnombuds-
mannen.

– Jag vill också slåss för att unga som 
har funktionsnedsättningar ska ha sam-
ma rätt till utmaningar i skolan som alla 
andra, sa Malmberg.

Avgörande är att barn med funktions-
nedsättningar får goda möjligheter att 
komma till tals.

– För att barn ska komma till tals krävs 
att man avsätter tid, det behövs olika stöd 
för kommunikation, personal måste ha 
kompetens, föräldrarna behöver stöd och 
barnen behöver få kunskap om funktions-
nedsättningar, sa Fredrik Malmberg.+

Årlig 
konferens 
Bara Vara Barn 
är en årlig 
konferens som 
anordnas av 
Assistansia, 
Etac och 
Habiliteket.

” Jag vill 
också slåss 
för att unga 
som har funk-
tionsnedsätt-
ningar ska ha 
samma rätt till 
utmaningar i 
skolan som 
alla andra.”
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0 000 skolbarn är rädda 
för att bli slagna, hotade 
eller retade när de vistas 
på skolan. Ofta förmår 
inte ens Skolins pek tio
nen hjälpa dem.

– När vi utreder anmälningar är det 
inte ovanligt att de ansvariga för skolorna 
skuldbelägger eleven, säger Lars Arr he
nius, Barn och elevombud (BEO) vid 
Statens skolinspektion. 

Lars Arrhenius är mycket kritisk till 
att många skolor ”blundar för mobb
ningen”. Inte ens när myndigheten utfär
dar kritik eller kräver skadestånd förstår 
vissa skolor att de har låtit kränkningar
na gå för långt.

Istället för att åtgärda problemen hän
der det att skolor skyller på den mobbade 
eleven eller ”liknar mobbningen vid jäm
bördiga konflikter och bråk”.

– Många vuxna blundar för mobbning 
i skolan, säger Lars Arrhenius. Vuxen
världen tar inte problemet med mobb
ning i skolan på allvar. Vi måste få igång 
en diskussion om kränkningar i skolan, 
och i samhället i stort, säger Lars 
Arrhenius.

Agerar mer kraftfullt
På senare tid har den berörda myndighe
ten, Statens skolinspektion, börjat agera 
mer kraftfullt mot skolor som inte för
hindrar mobbning.

Nyligen ställde BEO Varbergs kom
mun till svars för kränkningar av en elev 
som fick höra att han var ”tjock och 
dum”och krävde 295 200 kronor i skade
stånd för elevens räkning.

– De insatser som man gjort från sko
lans sida har inte lett till att kränkningarna 
upphört. När elever utsätts för allvarliga 

kränkningar ställer lagen höga krav både 
på det förebyggande arbetet och på de åt
gärder som vidtas. Åtgärderna måste vara 
systematiska och trappas upp om kränk
ningarna fortsätter, säger Marie Axelsson, 
kanslichef hos Barn och elevombudet.

För en annan kränkt elevs räkning 
kräver BEO 96 700 kronor i skadestånd 
av Partille kommun. Jönköpings kom
mun har ett liknande krav från BEO.

I slutet av 2009 hade Barn och elev
ombudet krävt skadestånd i 30 fall och 
Skolinspektionen har kritiserat skolorna 
i 150 fall. +

5-6 mars
Muskelsjukdomar. Göteborg.

20-21 maj
Tillgänglighet. Visby.

13-15 september
Flerfunktionshinder. Borås.

12-14 november
Nordisk CP-konferens med tema kognition, Göteborg.

Konferenser i RBU:s regi

Information, 
program och 
anmälan på 
www.rbu.se 
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Skolinspektionen maktlös 

Kritiserade skolor skyller 
på eleverna som mobbats Väljer att inte se. Vuxna blundar för 

mobbning, säger Lars Arrhenius.

5

500 anmälningar
Under 2008 fick BEO och Skol
inspektionen in cirka 500 anmälning
ar om kränkande behandling.
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Lediga platser 
på Staffansgården

Staffansgården i Hälsingland har 
lediga platser i LLS § 9 och SoL. 

Vi kan erbjuda ett tryggt boende och aktiv liv 
med hög kvalitet i dagligverksamhet. 

Ansökningar tas emot löpande.

www.staffansgarden.com
Kontaktpersoner: tel. 0653-16850

Matti Remes     matti@staffansgarden.com
Jens Hansen     jens@staffansgarden.com

Väntetiderna blir fortsatt långa för beslut 
om assistansersättning och vårdbidrag. 
Trots att Försäkringskassan lovat 30 da-
gars handläggning för många andra bi-
drag får personer med funktionsnedsätt-
ningar fortsätta vänta mellan tre och fyra 
månader.

Beslut om assistansersättning inom 
fyra månader, utlovar Försäkringskassan 
i det nya serviceåtagande som presente-
rades i slutet av 2009. 

Samma väntetid ska gälla för beslut om 
aktivitetsersättning och sjukersättning.

Fyra gånger längre
Det är fyra gånger längre väntetid än för 
exempelvis beslut om närståendepen-
ning eller havandeskapspenning, som 
Försäkringskassan lovar handlägga inom 
en månad.

Samtidigt ska löftet innebära en viss 
förbättring jämfört med dagens vänteti-

der. Enligt Försäkringskassans egen sta-
tistik för 2008 är det bara cirka 60 pro-
cent av assistansbesluten som blir klara 
inom fyra månader.

När det gäller beslut om vårdbidrag, 
handikappersättning och bilstöd lovar 
Försäkringskassan att beslut fattas inom 
tre månader. +

”Försäkringskassans handläggnings-
tider är helt enkelt för j-vliga. Vi 
började jaga intyg från habilitering 
och läkare i november 2008. I mars 
2009 trodde vi att vi hade tillräckligt 
med intyg. Ansökan om assistanser-

sättning gjordes i mars 2009, drygt 
sex månader senare inleddes utred-
ningen efter det att en psykolog stött 
på. Efter ytterligare två månader fick 
vi besked av handläggaren att hon 
tillstyrkt men att den som granskade 
inte ansåg att intygen styrkte barnets 
svårigheter. Vi jagade nya intyg som 
är ’starkare’ men vi väntar fortfarande 
på besked och beslut! Under tiden 
hinner en ensam mamma, som 
kämpar för sitt barn utan hjälp, bli 
utbränd och sjukskriven.”

Anita
Mormor och vd för ett assistansbolag

Jag har assistanstimmar för min dotter 
som är född med ryggmärgsbråck, 
men har sökt utökning för dubbel-
assistans vid bad och nattimmar. 
Försäk ringskassan har avslagit två 
gånger. Första utredningen tog nästan 
ett år, den andra utredningen tog ett 
halvt år. Nu skall det upp i tingsrätten 
början av 2010.

Bo Eriksson 

5-6 mars
Muskelsjukdomar. Göteborg.

20-21 maj
Tillgänglighet. Visby.

13-15 september
Flerfunktionshinder. Borås.

12-14 november
Nordisk CP-konferens med tema kognition, Göteborg.

Konferenser i RBU:s regi

Information, 
program och 
anmälan på 
www.rbu.se 
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Nyheter

Fortsatt långa väntetider
Försäkringskassans löften om snabbare beslut om assistans-
ersättning har inte gett väntat resultat.

Här följer en del av en av kom-
mentarerna till artikeln. Läs övriga 
kommentarer på foraldrakraft.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
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0371-39 01 00 | www.eurovema.se 
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Skapad med 
familjen i fokus!

ny väska. 
specialdesignad 
av oss!

egeringen tittar bland 
annat på möjligheten att 
underlätta för föräldrar, 
som har barn med funk-
tionsnedsättningar, ge-
nom ökad samordning 

mellan myndigheter.
Men inget händer den närmaste tiden.
– Det är inte ändrat i en handvänd-

ning, sa Maria Larsson. Vi ska nu under-
söka hur det fungerar för att kunna skapa 
en strategi.

Maria Larsson är själv bekymrad över 
situationen för föräldrar som själva mås-
te samordna alla kontakter med vården 
och myndigheterna.

– Jag mötte en familj som hade 86 oli-
ka myndighetspersoner att hålla kontakt 

med och det innebär förstås en enorm 
påfrestning. Föräldrar dukar under av 
påfrestningar att vara både förälder och 
samordnare, sa Maria Larsson.

Mer aktiva föräldrar
Istället för att utlova bättre stöd uppma-
nade hon föräldrarna i publiken att själva 
bli mer aktiva, exempelvis genom handi-
kapporganisationer.

– Jag ser gärna att ni är mer aktiva gen-
temot kommuner och landsting, så att er 
kompetens kommer fler till del, sa Maria 
Larsson.

Regeringen presenterade under 2009 
satsningar på generella föräldrastöd, som 
ska omfatta barn upp till 18-årsåldern. 
Men satsningar på stöd till föräldrar som 

Uppmanar föräldrar. Maria Larsson 
kunde inte utlova några snabba 
förbättringar för föräldrar som har 
barn med funktionsnedsättningar. 
Däremot uppmanade hon föräldrarna 
själva att bli mer aktiva.

En restaurang och en teater
bäst på delaktighet

Ingen ljusning i sikte       för de mest utsatta familjerna
Det dröjer innan regeringen genomför några större förbättringar för 
familjer som har barn med funktionsnedsättningar. Det framgick när 
folkhälsominister Maria Larsson i slutet av november framträdde på 
konferensen Bara vara barn i Stockholm.

R

”Han har 
rivit murar 
och fått 
andra att 
gå från 
ord till 
handling.”

Pär Johansson får Visa 
vägen-priset av Samhall 
för sina insatser som le-
dare för Glada Hudik-
teatern. Samhall belönar 
även hamburgerrestau-
rangen Max som före-
gångare när det gäller att 
anställa personer med 
funktionsnedsättningar.

”Pär Johansson är en 
fantastisk inspiratör och 
förebild.  Hans insatser 
har rivit murar mellan 
människor och fått an-
dra att i sin tur gå från 
ord till handling i arbetet 
för att bana väg till an-
ställning och delaktighet i samhället för 
människor med funktionsnedsättning”, 
heter det i juryns motivering.

Max-restaurangen får priset för att 
man kontinuerligt har rekryterat medar-
betare via Samhall. Företagets målsätt-
ning är att det ska finnas minst en an-
ställd med funktionsnedsättning på varje 
restaurang. På så sätt har Max gjort det 
synligt och tydligt att personer med 
funktionsnedsättningar berikar och ut-
vecklar arbetsplatsen, anser juryn bakom 
Visa vägen-priset. +

Föredöme. 
Pär Johans-
son, Glada 
Hudik-tea-
tern, öppnar 
arbetsmark-
naden för 
personer 
med funk-
tionsned-
sättningar.
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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

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

har barn med funktionsnedsättningar ly
ser än så länge med sin frånvaro. Inte hel
ler på detta område kunde Maria Larsson 
utlova några satsningar.

Ministern lyfte fram försöksverksam
heten med Fritt Val inom hjälpmedel 
som en milstolpe.

– Nu ska försöksverksamheten utvär
deras och jag hoppas på ett positivt resul
tat som gör att valfriheten kan planteras 
inom hela landet. Det blir en uppgift för 
nästa mandatperiod, sa Maria Larsson.

Synpunkter från publiken om att val
friheten inte är mycket värd när det samti
digt görs nedskärningar, både vid för
skrivning av hjälpmedel och inom habili
teringars verksamheter, hade Maria Lars
son inget svar på. +

”Maria Larsson säger att hon är bekym-
rad över situationen att föräldrar har ett 
så stort ansvar i alla kontakter med 
myndigheter. Samtidigt säger hon att 
’jag ser gärna att ni är mer aktiva 
gentemot kommuner och landsting, så 
att er kompetens kommer fler till del.’

Jag vet inte om hon är okunnig om hur 
flertalet organisationer fungerar. I en 
handikapporganisation är det ju föräld-
rarna som är medlemmarna och som 
driver föreningen. Väldigt sällan finns det 
avlönad personal som kan hjälpa till.” 

Agneta L, mamma

Nyheter

Ingen ljusning i sikte       för de mest utsatta familjerna

Här följer en del av en av kom-
mentarerna till artikeln. Läs övriga 
kommentarer på foraldrakraft.se

”Jag vet inte 
om hon är 
okunnig. I en 
handikappor-
ganisation är 
det ju föräld-
rarna som 
är medlem-
marna.”

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
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För Din Personliga Assistans
Ett bättre alternativ

NÄSETS OMSORGS
ASSISTANS AB

0456-700 70 www.omas.se

Här kan alla tala samma språk

ommunikation är bland 
det viktigaste för männis-
kan. Trots detta är det 
många som begränsas i 
samhället för att de inte 
kan kommunicera på 

samma villkor som andra. På Ågrenska 

utan för Göteborg har man i två år drivit 
projektet ”Kommunicera mera på Ågren-
ska” för att förbättra kommunikations-
möjligheterna och sedan sprida ett infor-
mationsmaterial.

Ågrenska är ett nationellt kompetens-
centrum för personer med ovanliga 

funktionsnedsättningar och har med bi-
drag från Allmänna Arvsfonden drivit 
projektet. Eftersom kompetensen redan 
fanns hos personalen bestämde man sig 
för att förbättra miljön och skapa kom-
munikationskartor för alla tillfällen på 
Ågrenska.

– En förutsättning var att hela persona-
len skulle vara delaktig på olika sätt. Där-
för fick alla på Ågrenska en grundläggan-
de utbildning av logoped och specialpeda-
gog. Vi valde också ut nyckelpersoner, som 
ofta möter våra gäster, till exempel perso-
nal i köket, vår chaufför och vaktmästare. 
De fick fördjupad utbildning och fick ock-
så framställa material till miljön, säger 
Ann-Catrin Röjvik, specialpedagog på 
Ågrenska.

Kartor överallt
Projektet har lett till att hela Ågrenska ut-
rustats med samtalskartor som är anpas-
sade för olika aktiviteter eller miljöer. 
Även utomhus finns samtalskartor utpla-
cerade för kommunikation vid till exem-
pel stranden, bastun och båthamnen. 
Samtalskartorna har olika bilder för saker, 
känslor och aktiviteter.

Man har dessutom tydliggjort infor-
mation och skyltar och alla generella sym-
boler på skyltarna har man hämtat från 
den nya svenska standarden för publika 
informationssymboler och de har även 
punktskrift.

– Föräldrar vi intervjuat i projektet 
uppskattar den genomtänkta helheten 
och anser att de kommer ha nytta av erfa-
renheterna. En förälder sa till exempel att 
det var imponerande att vi inte bara pra-

Hela Ågrenska har nyligen utrustats med samtalskartor för att alla 
ska kunna kommunicera i alla tänkbara miljöer och aktiviteter.

K

Lättsam inlärning. På 
stranden finns samtals-
kartor som är anpassade 
för sol, bad och lek.

Glädje

Struktur

Motivation

Sociala Relationer

För ungdomar
med behov av stöd

En mycket speciell skola...

www.salbohedskolan.se

Hos oss får alla ungdomar erfarenhet och kunskap Hos oss får alla ungdomar erfarenhet och kunskap 
som gör att de växer och blir mer självständiga i som gör att de växer och blir mer självständiga i 
sina liv.
Med tydlig struktur och kognitiva hjälpmedel ger Med tydlig struktur och kognitiva hjälpmedel ger 
vi våra ungdomar förutsättning att förstå och klara vi våra ungdomar förutsättning att förstå och klara vi våra ungdomar förutsättning att förstå och klara vi våra ungdomar förutsättning att förstå och klara 
sin vardag.sin vardag.

LivskunskapLivskunskap
IllskekontrollIllskekontroll
Social färdighetsträningSocial färdighetsträning

Vi erbjuder undervisning och boende enligt LSS Vi erbjuder undervisning och boende enligt LSS Vi erbjuder undervisning och boende enligt LSS Vi erbjuder undervisning och boende enligt LSS 
och har kontinuerligt intag under året. Vi har öppet och har kontinuerligt intag under året. Vi har öppet och har kontinuerligt intag under året. Vi har öppet och har kontinuerligt intag under året. Vi har öppet 
årets alla dagar.årets alla dagar.

•
•
•

Vi vill göra avtryck i våra ungdomars liv!
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För dig som bor i Västra Götaland
är det kostnadfritt.

Kontakta:
LaSSe Brukarstödcenter™

Vestagatan 2, 416 64 Göteborg
Tfn 031-84 18 50
www.lassekoop.se

Titta här! Ung besökare på Ågrenska använder bilder 
för att berätta vad hon vill göra.

tade om kommunikation, utan att de fick 
möjlighet att se det i praktiken, säger Ann-
Catrin Röjvik.

Nu finns informationsmaterialet Kom  -
muni ce ra mera på Ågrenska för beställ-
ning på Ågrenskas hemsida.

 Sara Bengtsson

Läs mer: 
Ågrenskas 
hemsida: 
hittar du på 
agrenska.se

På Lidingö, endast 22 minuter från Stockholms 
central, med goda kommunikationer öppnar 
nu Lunaskolan Östra Gymnasium.

Hösten 2010 startar vi två nationella 
program
 •  Estetiskt program, 
     bild- och forminriktning.
 •  Samhällsvetenskapligt program,
     samhällsvetenskaplig inriktning.
Du kan även söka ett individuellt program.

Vi erbjuder elever med Asperger syndrom 
en anpassad gymnasieutbildning. 
Tydlighet, tolerans, öppenhet och trivsel är 
våra ledord för att skapa en god arbetsmiljö.

Läs mer på www.lunaskolan.se 

Lunaskolan

Kontakt 
Anna Huovinen, rektor  

Tel: 08-656 27 42  
Mobil: 070-456 33 74  

E-post: anna@lunaskolan.se
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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

örsta hjälpen-utbild-
ning kan vara avgörande 
för liv och död. Trots det 
har sju av tio föräldrar 
aldrig gått någon sådan 
utbildning för barn, en-

ligt en rapport som nyligen presentera-
des av Trygg-Hansa. 

Samma undersökning visar att hela 21 
procent av de föräldrar som genomgått 
utbildningen någon gång behövt använ-
da kunskaperna.

– Jag rekommenderar verkligen alla 
föräldrar att lära sig första hjälpen för 
barn, säger Björn Sporrong, expert på 
barnförsäkringar på Trygg-Hansa.

Utbildningen finns bland annat på bar-
navårdscentraler och hos Röda Korset, 
men det är alltså ovanligt att föräldrar 
nyttjar möjligheten att lära sig första hjäl-
pen. Det är viktigt att gå en speciell kurs 

för barn, eftersom andning och blodcir-
kulation hos barn skiljer sig från vuxna.

– Man får också lära sig mycket om 
risker som barnet utsätts för och hur 
man kan undvika dem, säger Björn 
Sporrong. Det kan handla om att byta ut 
plastbitarna som sitter på brödpåsarna, 
och som kan fastna i barnets hals och riva 
upp sår, mot plastklämmor.

ICE-nummer
Bara var tredje barnförälder har ICE-
nummer i sina mobiltelefoner. ICE inne-
bär att man har lagt in en nära anhörigs 
telefonnummer under bokstavskombi-
nationen ICE i mobiltelefonen. På så sätt 
vet räddningspersonalen vem de ska kon-
takta om en olycka inträffar.

Siffrorna bygger på intervjuer med 
drygt 1 000 barnfamiljer som har barn 
under 18 år. +

Även om du är osäker. Det är alltid 
värt att försöka med andningshjälp.

Larmrapport

De flesta föräldrar vet inte 
hur man ger första hjälpen

F
Om olyckan är framme
n Om ett barn är medvetslöst 
måste du försäkra dig om att han 
eller hon andas innan du gör något 
annat. Se först till att luftvägarna 
är öppna och inte blockeras av 
något.
n Vid misstanke om att ditt barn 
fått något giftigt ämne i sig eller på 
sig, ring Giftinformationscentralen, 
telefonnummer 112. Det kan dröja 
innan symtomen visar sig.
n Fortsätt med andningshjälp tills 
sjukvårdspersonal kommer.
n Vid brännskador, spola skadan 
med svalt vatten i minst tjugo 
minuter. 
n Det är alltid värt att försöka ge 
andningshjälp, även om du känner 
dig osäker på tekniken. 
(Källa: Trygg-Hansa.)

Du stärker, men 
vem stärker dig?
Som personlig assistent är 
du livsviktig i ofta svåra 
situationer. Ensam som du 
är i din yrkesroll behöver 
du stöd. 

Kommunal vet vad 
som gäller!

www.kommunal.se/blimedlem

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
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www.enigmaeducation.se

08- 768 20 26
info@enigmaeducation.se

 •  Studio III- hantera utagerande beteenden, 3 dagar
 •  Specialassistent, 2 veckor
 •  Grundkurs i Autism, Asperger eller ADHD, 2 dagar
 •  Pedagogiska hjälpmedel, 1 dag
 •  Kommunikation, 1 dag
 •  Bemötande, 1 dag
 •  Emotion Management and Strategies 
     & Healthy sexuality, Aspergers Syndrom, 
     Isabelle Hénault, från Kanada 19-20 april i Stockholm

Vi erbjuder också  handledning och 
uppdragsubildningar anpassade efter era behov.  

Kontakta oss för att få 2010 års katalog 

Asperger, ADHD, Autism
Kurser och föreläsningar

AKTUELLA KURSER VÅREN 2010

     

enigma education.indd   1 2009-12-15   16.09

Förbundet för antroposofisk 
läkepedagogik & socialterapi 
- boende, utbildning & arbete.

Vi värnar om personer med 
psykisk funktionsnedsättning 
och vill presentera våra 
fantastiska verksamheter 
för barn, ungdomar 
och vuxna. 

För mer inspiration och 
information besök 
www.värna.nu

De digitala utbildningsplattformarna på 
svenska skolor har så stora brister att de 
utestänger elever med funktionsnedsätt
ningar.

– Ren diskriminering. Elever som an
vänder datorhjälpmedel riskerar att bli 
uteslutna ur lärmiljön, skriver Special
pedagogiska Skolmyndigheten i en rap
port.

Det handlar om webbsidor där lärare, 
elever och föräldrar kan kommunicera 
och få tillgång till dokument, planering, 
övningar etcetera.

Marknaden domineras av tolv platt
formar. Samtliga får underkänt ifråga om 
teknisk tillgänglighet i den granskning 
som SPSM gjort. Alla behöver göras om, 
mer eller mindre, för att alla elever ska ha 
möjlighet att använda dem. Sex av dem 
har ”utvecklingsmöjligheter”, konstate
rar SPSM. Fyra av dem har ”stora till
gänglighetsproblem” och två har ”myck
et stora” problem.

– Det är av yttersta vikt att hela lärmil
jön, inte bara den fysiska, är utformad så 
att utbildningen blir likvärdig för alla 
elever. Resultatet är nedslående, inte i nå

gon plattform kunde man komma åt 
funktionerna fullt ut. En elev kan stängas 
ute helt eller delvis, vilket kan betecknas 
som ren diskriminering, skriver myndig
heten. Enligt SPSM har leverantörerna 
inte tillräcklig kunskap för att förstå hur 
människor med funktionsnedsättningar 
arbetar med datorer. +

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?

”Ren diskriminering”
Granskning dömer ut skolornas datormiljöer

Granskade digitala plattformar
God potential:
n ATutor (öppen källkod)
n Blackboard
n It’s learning
n Mentor e-learning
n Moodle (öppen källkod)
n Vklass
Stora tillgänglighetsproblem:
n Fronter
n Luvit
n Sakai CLE (öppen källkod)
Mkt stora tillgänglighetsproblem:
n FirstClass
n Rexnet
Funka Nu har utfört granskningen.
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Hotellkedjan Scandic har lanserat ny för-
bättrad information på sin webbsida som 
i detalj går igenom vilka anpassningar 
som finns på varje hotell. Dessutom byg-
ger Scandic 150 nya handikappanpassade 
rum under 2010.

En handikapp-
ambassadör har se-
dan länge funnits 
på hotellkedjan 
Scan dic. Magnus 
Berglunds jobb är 
att hela tiden för-
bättra tillgänglig-
heten för besökare 
med funktionsned-
sättning.

På varje hotells 
hemsida finns svar 
på 80 vanliga frågor kring tillgänglighet. 
Enligt kedjan har man gjort en komplett 
inventering av alla hotell och har svar på 
allt från hur långt det är mellan parkering-
en och entrén till hur breda dörröppning-
ar det är till hotellrummen. +

  Läs mer:  www.scandic.se

Barn med kognitiva funktionsnedsätt-
ningar kan få lättare att slappna av med 
ett kedjetäcke. Redan tidigare har det 
funnits bolltäcken på marknaden, men 
nu finns en variant med kedjor som ger 
ett jämnt tryck över hela kroppen.

Trycket ger en känsla av trygghet till 
brukaren och startar upp frisättningen av 
ett flertal kroppsegna ämnen med lug-
nande verkan. Täcket finns i olika tyng-
der och för den som är extra orolig är ett 
tyngre täcke att föredra.

– Vi har märkt att användare med  
adhd till exempel ofta väljer ett tyngre 
täcke, säger Staffan Ramer på Somna.

Strukturen på kedjorna gör också att 
täckenas temperaturreglering blir enkel 
oavsett årstid. Fördelarna jämfört med 
bolltäcket är att de är lättare att hantera, 
tar mindre plats, lättare att transportera, 
tvätta och påminner mer om ett vanligt 
täcke, enligt leverantören. +

  Läs mer:  Somna säljer direkt till 
privatpersoner: www.somna.se
Återförsäljare: www.vobislivskvalitet.se 
och www.provista-optik.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.

Med ny sajt. Och 
snart nya rum.

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

Kedjetäcket som lugnar

Tydligt om anpassning

Tungt och tryggt. För 
personer med adhd kan det 
passa bra med tungt täcke.
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Ett eget boende är bra träning
i självständighet.

På Häggviks Skolinternat, som ligger i anslutning till Häggviks
Gymnasium i Sollentuna, erbjuder vi plats för ungdomar med 
måttlig till lindrig utvecklingsstörning och/eller autism/ADHD 
som är mellan 16 och 23 år. Här får man tillgång till eget rum 
med egen nyckel där man delar kök, hygienutrymmen och 
vardagsrum med andra ungdomar.  Internatet är öppet från 
söndag till fredag.  Syftet är att förbereda ungdomar till ett så 
självständigt liv som möjligt. 
Insatsen söks hos din LSS-handläggare i hemkommunen.

Träning i självständigt boende

2
Du är välkommen att ringa 

Ingrid Magnusson på 08-517 07 127
www.haggviksskolinternat.se

Hjälpmedlet ”Monitor” omvandlar ljud 
till vibrationer och kan komma att hjäl
pa många döva att höra med huden. Än 
så länge är det en prototyp som tagits 
fram av teknikforskaren Parivash Ranj
bar vid Örebro universitet, men mål
sättningen är att under 2010 bli klar 
med de sista testerna.

Monitor består av en mikrofon, en 
processor som omvandlar ljuden och en 
vibratordel som förmedlar dem till bru
karen. Främst kommer hjälpmedlet vara 
till hjälp för dövblinda, som ofta har 
svårt att uppfatta vad som händer i deras 
omgivning. Dessutom kan hjälpmedlet 
anpassas till spädbarn, genom att man 
monterar vibratorn i nappar och napp
flaskor.

– Då kan man börja träna tidigt och 
lära sig känna igen olika vibrationer, så 
att man till exempel känner igen mamma 
när hon kommer gående och pratar, be
rättar Parivash Ranjbar.

Ljuden som apparaten registrerar om
vandlas till lägre frekvenser, som huden 
kan uppfatta. Med hörsel kan man upp

fatta ljudfrekvenser 
mellan 20 och 
20 000 Hz, medan 
huden bara klarar 
frekvenser under 
800 Hz. Den nya 
tekniken gör det 
möjligt för personer 
att urskilja ljud som 
röster, telefonen 
som ringer, fågel
sång, bilar och åska.

– Personer med 
dövblindhet har re
dan en uppövad 
för måga att hämta 
information från vi
brationer. De kan 
till exempel känna igen olika personers 
steg genom vibrationer i golvet eller 
känna vibrationerna från kastrullen när 
vattnet börjar koka, berättar Parivash 
Ranjbar.

Hon menar att tekniken kan göra döv
blinda personer mer trygga i vardagen.

– Man kan utveckla många fler hjälp
medel med den här tekniken. Till exem

pel att hjälpa personer med dövblindhet 
att rida, genom vibratorer som anger 
deras position på en bana. Jag får hela ti
den nya idéer när jag ser de behov och 
möjligheter som faktiskt finns, säger 
Parivash Ranjbar. +

  Läs mer:  www.orebroll.se/uso/
page____5897.aspx

TMTM

Zitzi 
Del� Pro

Tel. 011-161800

Fax 011-162005
Web  www.anatomicsitt.com

E-post info@anatomicsitt.com

Heta prylar

Lyssna med huden!

Bra vibrationer. Paravish demonstrerar ”Monitor”, som 
kan få döva att höra med huden.

” Många har 
redan en 
förmåga att 
hämta 
information från 
vibrationer.”
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Vi har alltid kul ihop. David och Karin Lega låter sig intervjuas av Föräldrakraft.  Foto: Jeanette Larsson
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Intervjun

rettiofem år efter David Legas 
födelse är både han och hans 
mamma Karin populära före-
läsare inom ledarutveckling. 
Medan David Lega fortsätter 
sin makalösa karriär inom 

idrott, företagande och ledarskap har hans för-
äldrar sålt allt de äger för att starta utbildnings-
verksamheten Djupedal. Men hur var vägen 
hit? Föräldrakraft träffade David och Karin för 
ett samtal om vad som hände före succéerna.

Vilka milstolpar hade störst betydelse när 
David var ett litet barn och när han tog steget ut i 
vuxenvärlden? 

Karin: Med milstolpar är det ju så att man 
inte upptäcker dem när de inträffar utan när 
man, en tid senare, börjar reflektera kring vad 
som hände. Det handlar om att tillägna sig 
kunskap och ny förståelse. Man skapar milstol-
par när man reflekterar över det som varit. Det 
är konstruktioner. 

David: En rolig milstolpe inträffade när min 
pappa Micke tränade mig. Det var alltid trä-

ning. Hur mycket som helst. Och han skulle 
aldrig låta mig vinna. Inte en chans. Vi tränade, 
tränade, tränade och tävlade. Och han vann. 

När David var 17-18 år hade han blivit myck-
et starkare i delar av benmuskulaturen, men 
mycket återstod. När han förde ihop knäna kla-
rade han inte ens ett kilo. Men han hade kommit 
på att han var betydligt starkare när det gällde 
att trycka knäna utåt.

T
David och mamma Karin om utmaningarna som 
banade väg för en närmast osannolik framgångssaga.

Två blivande talare. David och Karin Lega.

>

Text: Valter Bengtsson
valter.bengtsson@faktapress.se

 
innan han blev ett

varumärke
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Jag sa ”håll ihop nu” och så skulle han trycka ihop 
mina knän utifrån, det är då jag har styrka. När han 
kände att han inte orkade tryckte han in sina fingrar i 
låren på mig så att det gjorde så ont att benen gick 
ihop. ”Det var inte svårt”, sa han. 

För mig var det ett jättestort erkännande. Han fus-
kade för att vinna. För mig var det helt rätt. Snudd på 
att jag hade blivit besviken om han inte vunnit, men 
jag visste att han fuskade och han visste det. För mig 
blev det ett erkännande och en bra milstolpe.

David har hållit på med sjukgymnastik så länge han 
kan minnas. Till en början bestod den mest av klassisk 
rehabilitering, som att ”sitta upp och att äta själv”.

Sedan blev det mer och mer idrottsträning, i och 
med att jag var så idrottsintresserad. Pappa triggade 
mig mer och mer, som när vi var i Dubrovnik i Jugo-
slavien på semester och han sa att ”för varje längd du 
simmar simmar jag två”.  Det blev hela tiden en utma-
ning, fast på lek. Ett av mina starkaste minnen var att 
vi alltid tränade och alltid lekte. Det var väldigt bra, jag 
blev hela tiden triggad.

Karin: Jag minns en händelse som jag kände direkt 
var en milstolpe. Det var när du var elva år och hade 
fått nya helbandage från midjan ner till fötterna. Då 
var tårna och fötterna insnörda i bandage (”och det 
var mina händer, de som jag använder till allt”, inflikar 
David), stålskenor kring knäna, ledad höft, bälte runt 
midjan. David skulle stärka skelettet genom att ståträ-
na och gå samtidigt. Jag ville ha ett barn som gick. 
Målet var hela tiden att räta ut Davids ben så att han 
skulle kunna gå. (”Frankenstein var rörlig jämfört med 
mig”, skjuter David in.) Jag stannade aldrig upp för att 
fundera över varför David skulle lära sig att gå. 

Händelsen har satt ett djupt spår i minnet, och Karin 
vänder sig direkt till sin son när hon fortsätter.

Då lärde du dig att gå, du gick över hela vardags-
rumsgolvet med de nya bandagen som hade kostat 
15 000 kronor. Sedan tittade du på mig och sa: Är du 
nöjd nu? Då insåg jag att dina fötter var insnörda, hän-
derna kunde du inte använda, du kunde inte göra nå-
got med munnen – du som hade byggt hela Lego-
borgar med munnen och tårna.

Jag insåg att jag hade velat att David skulle gå för 
min skull, inte för hans egen skull. Jag tog av bandagen 
och gick ut till soptunnan och slängde dem. Det var 
naturligtvis fel att slänga dem, men ingen annan kun-
de ju använda dem. Plötsligt förstod jag att jag hela li-
vet tränat honom för något som var viktigt för mig, in-
te för honom. Det gjorde ont och den gången var jag 
arg på mig själv.

David: Men jag såg det aldrig på det sättet, jag var 
bara glad att jag slapp bandagen. 

Karin: Nej, och jag sa det aldrig till dig. Vi frågade 
aldrig David om han ville ha bandagen. Det var bara: 
du skall gå. Om man aldrig ifrågasätter så ifrågasätter 
inte heller barnet det.

David: När jag sa ”är du nöjd nu” var det helt ärligt, 
det var ingen kritik utan ”är du nöjd, nu kan jag”. Jag 
tänkte aldrig att det fanns en undermening.

Karin: Men undermeningen slog mig rakt i hjärtat. 
Jag förstod att det här inte var för Davids skull utan för 
min. Jag ville ha ett barn som kunde gå. Sedan ringde 
jag till ortopeden och frågade om det inte gick att trä-
na David på annat sätt. Jo, han kan få stå på knä. Då 
fick vi knäskydd med hål, eftersom David inte har någ-
ra knäskålar, och nu kunde han läsa, bläddra med 
munnen, sätta sig ned, vara rörlig. 

Träningen hade inte varit dålig för David, men jag 
hade lurat mig själv och det störde mig. 

David: Det är tack vare den träningen som jag är så 

”Jag vill inte döda dig nu, men 

om ett år tror jag att jag kommer att döda dig, så 

det är väl lika bra att vi letar lägenhet nu.”

>

Har inte 
dödat 
varandra. 
David tog 
själv 
initiativet till 
att flytta 
hemifrån, 
innan det 
blev för 
sent.
Foto: Jeanette 

Larsson
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rörlig som jag är idag. Jag tror vi underskattar den ty-
pen av träning idag. Om jag hade varit fem år i dagens 
samhälle skulle jag aldrig bli lika rörlig. 

Varför det?
David: För jag skulle inte ha behövt röra mig, jag skul-

le ha fått en cool elrullstol och mycket mer hjälp. När jag 
var sex år gammal och behövde komma ur sängen fick 
jag ligga och ropa tills någon hade tid, lust eller ork att 
hjälpa mig – eller lära mig själv. Det var de alternativen 
jag hade som sex åring, och då lärde jag mig komma upp 
ur sängen själv. Idag har barn personliga assistenter som 
hjälper dem upp ur sängen tre se kunder innan de behö-
ver hjälp. Om jag tappar en penna behöver jag inte ta 
upp den, för då kommer en assistent springande. Jag är 
livrädd för hur våra barns rörelseträning blir. 

Karin: Föräldrar behöver reflektera över vad de hål-
ler på med. Vi måste då och då stanna upp och samtala 
kring hur vi gör och fråga oss om det är meningsfullt. 
Gör en avstämning, istället för att bara fortsätta i sam-
ma hjulspår. 

Hur kan man undvika att hamna i denna situation?
David: Det är svårt, för vi har femåriga barn som är 

chefer. Så är det faktiskt och jag är livrädd för det! De 
barnen behöver aldrig vänta på sin tur. En person finns 
där för att hjälpa dem hela tiden. Vi måste vara vak-
samma så att alla barn får lära sig att vänta som alla an-
dra. Hur ska de någonsin få ett normalt liv om de alltid 
får gå först? 

För att inte tala om barnen som har sina föräldrar 
som assistenter. Det är jättebra i tidig ålder, men jag 
har träffat 18-19-åringar som säger till mig, när föräld-
rarna inte hör, att ”det hade varit kul att flytta hem-
ifrån, men då blir mamma arbetslös”. Tänk dig – en 
18-årig rullstolskille eller tjej som är familjeförsörjare 
för sina föräldrar! Det får inte hända. De barnen måste 

få bli självständiga, det är föräldrarnas viktigaste jobb.
Karin: Vårt viktigaste jobb är att förbereda barnen 

på vår död. Om jag är för snäll, för vänlig, för hjälpsam 
gör jag mitt barn för svagt. Den dag jag dör finns ingen 
som älskar mitt barn så mycket som jag och som kom-
mer att sätta sig själv på andra plats. Alla andra kom-
mer att prioritera sig själva, framför mitt barn. Lär jag 
inte mitt barn hur världen utanför hemmet ser ut så är 
mitt barn skört när det kommer ut i verkligheten.

Vad gör man om man upplever att det inte klarar sig 
och man vill skydda det så mycket man kan, så länge 
man kan?

Karin: Då måste man se till att man väljer ut sådana 
personer som barnet kan känna tillit till. Vi måste börja 
när barnet är litet. Det är när vi väljer gudmor, gudfar, 
och fadder som vi börjar plocka in andra personer. Jag 
har fått lära mig att en fadder är den som ska hjälpa för-
äldrar i fostran medan gudmor och gudfar är de som 
ska ta över om föräldrar går bort. Vi väljer gudmor och 
fadder, men vi använder dem inte som det var tänkt från 
början. Förr i tiden var det viktigt att barnen placerades 
någonstans där vi föräldrar skulle vilja att de var om nå-
got skulle hända oss. Men idag vågar vi inte tänka på dö-
den, vilket gör att våra barn är helt ensamma om det 
händer något. Jag känner att jag själv fick bra erfarenhe-
ter av detta när jag var barn. Jag var med om mycket 
sjukdom och död, bland annat när min pappa dog. Jag 
visste att sådant kunde hända och jag visste att det då 
fanns andra jag kunde lita på. Jag kände en tillit, jag vis-
ste att mina föräldrar hade valt andra personer som 
skulle finnas där för mig. Det är en viktig erfarenhet 
som jag har med mig i livet. Det kan inträffa något sorg-
ligt men jag går inte under för det. 

Under Davids uppväxt och senare, har det varit 
många saker som ni omvärderat?

”Vi reagerar inte med depression på svårigheter, utan vi reagerar 
med aktivitet. Jag kan sörja och vara arg men det leder inte till 
maktlöshet.”

Intervjun

>

Klädsamma 
affärer. 
LegaWear, 
ett av varu-
namnen i 
David Legas 
entreprenör-
skap.
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David: Jag vet inte om vi har omvärderat något, 
där emot har vi olika uppfattningar och ska ha det. Vi 
är helt olika personer.

Du, Karin, gjorde själv uppror och var rebellisk när 
du själv var yngre. Har du och David haft liknande kon-
flikter?

Karin: David och jag har haft en massa konflikter, 
men vi har löst dem. Vi kom överens om att jag inte 
skulle stå och skrika på David när han skulle gå på toa-
letten, för han fick väldigt ont i öronen då. 

David: Toaletten var en frizon! Där var det inget 
bråk, när jag behövde hjälp på riktigt. Jag skulle inte 
behöva känna att jag inte kunde be om hjälp där, för 
att jag hade gjort något dumt i något annat läge. Vi var 
alltid tydliga med sådana regler.

Karin: Jag fick skälla, tills du sa att du var kissnödig. 
När jag satte dig på toaletten fick jag inte skälla. När vi 
hade knäppt byxorna och du satt på pallen igen, så fick 
jag skälla igen. Men detta utnyttjade David förstås. Så 
fort jag var riktigt arg sa han att ”nu behöver jag kissa”.

David: Det är klart att jag inte gjorde!
Karin: Det gjorde du visst!
David: Nä, aldrig!
Karin: Det gjorde du.
Karin skrattar och David vänder sig mot mig, som in-

tervjuare.
David: Det var ju för att hon aldrig slutade skälla, 

det kunde ta åtta timmar. Nån gång måste man ju kis-
sa! 

Mer skratt.
David: Jag tror att folk tyckte du var tuff.
Karin: Ja, folk tyckte jag var alltför hård mot David. 

De tyckte att han fick mycket skäll.
David: Folk tycker automatiskt synd om mig i det lä-

get, för att jag är handikappad. De ser bara det. De ser 
inte det, som jag har sett, att många barn aldrig får lära 
sig bli svikna och inte får en vanlig uppfostran. Jag bru-
kar skilja mellan kortsiktig och långsiktig snällhet. 
Kortsiktigt är det ”snällt” att aldrig skälla, långsiktig 
snällhet är uppfostran. Vi vill gärna var snälla och göra 
rätt, men långsiktig snällhet är viktigare än kortsiktig. 

Du tycker att du fick en bra uppfostran? 
David: Jag är jättenöjd. Alla säger ”ja, men du måste 

haft fantastiska föräldrar”. Det finns en fara i det ock-
så. Samtidigt som man säger att vi alltid haft en jätte-
bra relation riskerar man att ge uttryck för att det 
skulle vara kört om man inte har bra föräldrar! 

Karin: Man säger också – eller man säger inte, men 
tänker – att om du är deprimerad måste du haft väl-
digt dåliga föräldrar. 

David: Och barnet kan tänka att ”mina föräldrar var 
dåliga på att ställa krav och då behöver jag inte göra nå-
gonting heller”. Jag tror inte på det. I slutändan är det 
alltid mitt ansvar. Det är lättare om mina föräldrar stöt-
tar mig på ett bra sätt, men jag kan inte gå runt hela mitt 
liv och skylla på att mina föräldrar inte varit bra. Jag 
träffar 40-åringar som säger att ”mina föräldrar sa ald-
rig det till mig...” Ja, det är ju tråkigt, men nu är du 40!

Karin: Du sa till mig när du var 20 eller 21 år att 
”jag vill inte döda dig nu, men om ett år tror jag att jag 
kommer att döda dig, så det är väl lika bra att vi letar 
lägenhet nu”.

David: Ja, det minns jag!
Karin: Det var en varning och jag började leta lä-

genhet på en gång. Då var du färdig med oss. Det var 
ingen sorg. Jag tyckte det var skönt att du flyttade, du 
tyckte det var skönt och sedan lärde dina assistenter 
mig att inte gå in i ditt kök och torka på din köksbänk 
utan att du hade bett mig. 

Du hade väldigt bra assistenter. De hade spillt kaffe 
på bänken, vi står och pratar i köket, jag tar – utan att 
titta på David – disktrasan och börjar torka av bänken. 
Sånt gör man inte hemma hos andra! Assistenten tit-
tar på mig och säger ”men vad gör du, Karin? Släpp 
trasan!” Okej... Jag förstod att jag måste respektera att 
han fick avgöra om han ville ha kaffespill på bänken 
eller inte. Jag hade bara tagit över per automatik.

David: Det är en process.
Karin: Ja, och där var assistenterna väldigt bra. Jag 

tror inte du tänkte på det, för du var så van vid att se 
mig göra saker. 

Du, Karin, hade inte förberett så mycket för att David 
skulle flytta hemifrån utan det var David som tog initia-
tivet?

David: Ja, det var jag.
Vad var det som fick dig att känna att det var dags?
David: Jag var ju färdig, jag hade gått ut gymnasiet, 

jag läste på universitetet, jag hade mitt liv och mina 
vänner. Jag ville kunna komma hem klockan tre på 
natten utan att mina föräldrar skulle gå upp och hjäl-
pa mig. Vi skapade allt med assistenter när jag flyttade. 
Innan dess var det mina föräldrar som hjälpte mig.

Karin: Ja, jag ville inte ha assistenter hemma.
David: Jag ville få ett helt självständigt liv, en möj-

>

Bild från boken sid 16

Upp. David lärde sig snabbt att själv komma ur sängen. Här kommer jag. David påbörjar en simkarriär.

Bild från boken sid 16
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lighet att få det var att bo inne i stan, nära skolan, ta 
mig fram överallt, träna, plugga. Separationen var ju 
klar. Den hade jag fått genom idrotten. Jag flyttade 
hemifrån -94, samma år som jag, precis före flytten, 
hade varit på världmästerskapen. Jag hade varit på 
träningsläger i hela månader, under fyra år. Det blev 
min separationskanal – att åka med tränare och an-
dra som hjälpte mig. 

Och därför blev flytten helt odramatisk?

David: Jag minns den dag jag flyttade, samtidigt 
som jag flyttade ut mina grejer stod min lillasyster och 
drog i sin säng för att flytta in den i mitt rum, hon ville 
ha det rummet, för det var större. Det var inga pro-
blem!

Karin: Vi hade en rabbin på besök, han hade själv en 
syster med Downs syndrom, och han sa att ”om Davids 
syskon skulle behöva lite counselling så ställer jag upp, 
för jag vet hur det är att vara syskon till barn med funk-

Intervjun

>

En väg ut. Träningsläger blev en separationskanal.

Foto: Bilderna av 
David som ung är 
hämtade ur boken
”HandsFree – David 
Lega’s Inspiring 
Journey”.

Internationellt mässbesök. Mässgeneralen David 
Korse från USA får en rundtur på Ett Bra Liv.

Träna att bo helt själv.

Häggviks skolinternat i Sollentuna erbjuder unga vuxna mellan 
20-23 år, med måttlig till lindrig utvecklingsstörning och/eller 
autism/ADHD, vuxenträning i väntan på eget boende. 
Här får man tillgång till en egen lägenhet om ett rum och kök 
och personalstöd från söndag till fredag.
Syftet med träningsboendet är att förbereda sig socialt och 
praktiskt inför vuxenlivet i avvaktan på eget boende i hemkom-
munen. För vidare information och blanketter gå in på vår 
hemsida www.haggviksskolinternat.se.

Träning i självständigt boende

2
Du är välkommen att ringa 

Ingrid Magnusson på 08-517 07 127
www.haggviksskolinternat.se

     

www.enigmaomsorg.se

E P A - Enigma Praktik och Arbete

• Praktikmatchning
• Praktik

• Arbetsbedömning

• Meritportfölj
• Arbete/studier

En personligt utformad modell

för ungdomar och vuxna med Aspergers syndrom

Ny verksamhet!

För mer info kontakta:

Pierre Selim
Tfn direkt: 08-768 44 47
Mobil: 070-766 27 15
p.selim@enigmaomsorg.se

Enigma omsorg erbjuder också fritids, korttids, barn- och ungdomsboende, 
vuxenboende, boendestöd, daglig verksamhet och skola för personer med 

Autism eller Aspergers syndrom och/eller utvecklingsstörning.
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tionsnedsättning”. Jag sa att jag aldrig hade tänkt på det, 
men frågade min äldsta dotter om hon ville prata om 
hur det var att vara syster till David. ”Äsch”, svarade hon, 
men sen sa hon ”jo vänta, jag vill nog det”. Då blev jag jät-
teorolig. Vad är det hon ville prata om? Jag är ju själv psy-
kolog. ”Jo, jag tänkte att nu när David flyttar tar han med 
sig alla saker, det blir inget kvar till oss.” 

David: Ja, vi har nog haft det rätt normalt... Jag tror 
det finns en fara att hela tiden försöka förebygga pro-
blem. Ibland är det bättre att köra, åka på några nitar, 
jobba med det och gå vidare. Det är det som klassisk 
mental träning går ut på. Våra hjärnor förstår inte or-
det ”inte”, det här får inte bli ett problem och inte hel-
ler det här... Det enda hjärnorna hör är hur mycket 
problem vi har. Ibland måste man gå vidare och göra 
på annat sätt. 

Vilka smällar har ni gått på?
David: Vanliga saker. Att jag slagit mig som alla an-

dra barn, att jag ramlat ur stolen. Att mamma inte 
kunde ha koll på mig varenda sekund var något vi blev 
tvungna att vänja oss vid.

Karin: Du var väldigt irriterad på för mig att jag sa 
”huh!” vid varje trottoarkant. Han har vält så många 
gånger att det blev ett irritationsmoment att jag alltid 
hoppade till. Det kunde bli ett stort problem – jag fick 
gå tio meter ifrån ibland.

David: Jag höll på att bli galen! Du kan ju fortfaran-
de ställa till det – du ska hålla emot i trappor och då 
tappar jag balansen istället. 

Karin: Han hade en trehjulig cykel som han föll 
handlöst framåt från, han hade ju inget att ta emot 
med!

David: Varenda gång jag gnällde sa hon ”du har ju 
ingen livmoder, så du vet inte hur det känns”. Vad ska 
man svara på det? Nej, det har jag inte, men sluta ändå!

Karin: Det är en ryggmärgseffekt. Fallet hade jag 
svårt att ta, att våga släppa iväg David när att jag visste 
att det skulle sluta med att han stod på huvudet. 

David: Första april lurade jag dig att jag brutit ar-
men på en trottoarkant, kommer du ihåg? Jag tyckte 
det var jätteroligt.

Har det inte funnits stunder då det känts deprime-
rande?

David: Det låter ju som att vi inte talar sanning, 
men det har inte varit det.

Karin: Jag vet att andra har frågat flickorna också; är 
ni aldrig deppiga? Nej, aldrig. Men jag vet att den minsta 
svarade att hon var ”ledsen om nån har dött”. Vi reage-
rar inte med depression på svårigheter, utan vi reage-
rar med aktivitet. Det är olika sätt att lösa problem.

David: Om jag hamnar i ett problem funderar jag 
alltid på hur jag ska lösa det. Malin, min flickvän, vill 
inte alltid göra så utan kan säga ”jo, men den där jäkla 
lösningen, kan jag inte bara få grotta ned mig ett tag?” 
Man är olika.

Karin: Jag ser det som en strategi. Jag har upplevt 
mycket som det finns att vara ledsen för, men det le-
der ingenstans. Jag konstaterar det, gråter en skvätt 

”Du var väldigt irriterad på för mig att jag sa ’huh!’ vid varje 
trottoarkant. Det kunde bli ett stort problem – jag fi ck gå tio 
meter ifrån ibland.”

>

Kunglig glans. David Lega och Kronprinsessan Victoria delar ut David Legas stipendium till Boråstjejen 
Sandra Derbring på Riksförbundet Sällsynta diagnosers konferens 2008.

>
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JAG
helsida
fredag

”Tack vare JAG har vårt liv 
blivit så mycket bättre”
 

Personlig assistans 
sedan 1992 för oss som  

behöver beslutsstöd

När du har din assistans i JAG omfattas du av en trygghets- och kunskapsgaranti. Trygghets-
garantin innebär att du får en servicegarant som du själv väljer. Servicegaranten ser till att 
assistansen utförs på de tider och på det sätt som du vill. Den garanterar även kontinuiteten 
och kvaliteten i assistansen genom att ansvara för bemanning och att assistenterna får den 
utbildning som behövs. JAGs kunskapsgaranti innebär att alla assistenter och servicegaran-
ter får nödvändig praktisk och teoretisk introduktionsutbildning. Nya assistenter går dubbelt 
med erfarna så länge det behövs. Allt för att du ska kunna känna dig trygg med assistansen.

Brukarkooperativet JAG   Tel: 08-789 30 00   kooperativet@jag.se   www.jag.se

”Med JAG får Vilma möjlighet att göra samma saker som 
andra jämnåriga gör. Tidigare har vi inte orkat stödja 
henne i det. Vi känner att vi har blivit mer närvarande 
och glada föräldrar. Vi behöver inte längre oroa oss över 
om assistenterna ska komma. Vi lever. Det har varit en 
oerhörd vändning för oss att komma till JAG. Planen för 
2010 är att två assistenterna blir Servicegaranter, istäl-
let för oss. Då kan vi vara föräldrar. Bara föräldrar. Med 
JAG upplever vi att allt är möjligt.” 

Familjen Frécon Waller
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men det leder inte till någon depression. Jag kan sörja 
och jag kan vara arg, men jag blir inte maktlös. Jo, 
kanske kände jag mig maktlös den gången Rebecka 
(Davids lillasyster) fick hästen över sig och låg på 
sjukhuset med bäckenbrott, då kände jag mig riktigt 
maktlös. 

David: Ja, du hittade på en skuld, att du inte borde 
ha låtit henne rida.

Karin: Ja, så var det.
David: Det är ju samma för föräldrar med handi-

kappade barn – att de känner skuld. I onödan.
Karin: Men jag minns inga deprimerade perioder, 

eller så har jag glömt dem.
David: Jag kan önska att jag inte var handikappad, 

men jag kan inte sakna någonting. Karin kan sakna 
och sörja att jag inte kan gå, men jag vet inte vad jag 
missat. Jag har ingen aning och om inte Karin för över 
de känslorna på mig, och lär mig att sakna och sörja 
det jag inte känner till, så vet jag fortfarande inte. 

Karin: Om din existens gör mig ledsen...
David: ... så blir jag ett ledset barn. För jag ser bara 

att du är i tårar. Det är klart att jag då inte blir speciellt 
glad som person.

Karin: Men jag har inte tänkt så.
David: Och inte jag heller!
Karin: Vi måste skilja på det barn vi drömt om och 

velat ha. Det barn vi ville ha, dör vid förlossningen, 

medan vi får ett annat barn, som inte ser ut som vi 
tänkte oss.

David: Det låter brutalt, men det är ju sant.
Karin: Man sörjer fantasibarnet men får glädja sig 

åt det barn man får istället. Jag har haft lätt för att stäl-
la om, att inte fastna. Min man är extremt bra på det, 
han har lärt mig mycket.

Man får höra att glädjen är ett försvar, att man nog 
inte är så glad som det verkar. Egentligen blir man led-
sen fast man förnekar det.

David: Men det är inget fel på den försvarsmekanis-
men så länge den funkar, då gör den bara sitt jobb.

Karin: Du får höra att du är nog inte ”så glad som 
du ser ut”...

David: Ja, det är väldigt vanligt att man får höra det.
Vad tänker ni om framtiden? Du, David, har flickvän 

men inga barn än?
David: Det kommer, jag har planer, som alla andra, 

att bilda familj. Att skaffa barn är nästa steg. Alla gör 
olika saker först. Jag valde att satsa otroligt mycket på 
träningen. För mig är det väldigt viktigt att vara så 
självständig som möjligt. Första prioriteringen för mig 
var att veta att jag kunde klara mig fysiskt och sedan 
ekonomiskt, att jag kunde ha ett arbete. Nästa steg är 
familj och barn och dit har jag börjat komma nu, men 
jag var tvungen att beta av de två andra grejerna först, 
för jag kan aldrig ta vilket jobb som helst. 

Jag är morbror nu, min lillasyster har precis fått 
barn, så nu är man ännu mer sugen!

Karin: Jag håller på att bygga upp en ny, egen verk-
samhet. Min man Michael och jag har sålt allt vi äger 
för att köpa en gård och utveckla vårt arbete med le-
darskap. Jag har blivit inspirerad av folk som jobbat på 
det här sättet. Jag vill jobba med en sak där jag inte blir 
beroende av bidrag, projektpengar eller EU-pengar. 

Jag vill kunna förverkliga det fullt ut och ska inte 
vara beroende av att någon säger att det här är inte bra 
eller att pengarna är slut. Jag har faktiskt valt att vara 
hemma sju år, skött all markservice medan min man 
har kunnat jobba. 

När jag sa att det här var min dröm sålde vi allt, för 
att göra det möjligt. Vi har byggt upp en föreläsnings-
sal, ett stall, där jag kan använda all den erfarenhet jag 
skaffat i livet, för att kunna utbilda vårdpersonal och 
föräldrar. Det är det som ligger framför mig. +

David Lega föddes 1973 
i Göteborg, Sverige, 
med alla odds emot sig. 
Han föddes med ett 
gravt handikapp som 
innebar att han var 
förlamad i båda armar-
na och saknade 
muskler i benen. 
Läkarna informerade 
hans föräldrar att det 
troliga var att han aldrig 
ens skulle kunna klara 
att sitta upp utan stöd.
Redan några månader 
gammal började David 
träna hårt och klarade 

att sitta upp innan han 
var två år gammal. 
Under hela sin tidiga 
skolgång i vanliga 
skolor i Göteborg, 
tränade David och 
varvade sjukgymnastik 
med alla former av 
handikappidrott. 
1986, när David var tolv 
år, var han åskådare när 
VM i simning för 
handikappade avgjor-
des Göteborg. Där 
föddes ett intresse som 
David sedan aldrig 
släppt. David fick också 

möjlighet att träffa en 
av deltagarna som blev 
hans största förebild, 
Peter Hull – en dubbel 
arm- och benampute-
rad simmare från 
Storbritannien som blev 
världsmästare det året. 
”Om jag kan, så borde 
du kunna” sa Peter 
Hull. Några veckor 
senare gjorde David sitt 
första träningspass hos 
Mölndals ASS för att 
lära sig att simma. 
David tog studenten 
från Naturvetenskapligt 

program 1992 och 
påbörjade sina univer-
sitetsstudier direkt 
efteråt. Han studerade 
terminer av psykologi, 
företagsekonomi, 
engels ka och national-
ekonomi innan han 
påbörjade Juristutbild-
ningen på Handelshög-
skolan i Göteborg. 
Parallellt med studierna 
simmade han sig in i 
världseliten. 
En silvermedalj vid 
junior-VM i St. Etienne 
1990, följdes av en 

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

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

36 år med David

>

På resande fot
Ålder: 35 år.
Familj: Flickvännen Malin (som driver 
hunddagiset Samsas i Göteborg, 
se www.samsas.se)
Bostad: Göteborg, vid Eriksberg.
Arbete: Ständigt i farten med jättemycket 
resor och jobb med föreläsningar, resebyrå, 
kläder... Aktiv inom idrottspolitiken som 
styrelseledamot i SHIF, Handikapp idrotts-
förbundet, och sedan maj 2009 även i 
riksidrottsstyrelsen. ”Jag har jättemycket 
jobb med idrottspolitiken, 30-40 dagar per år. 
Det är så roligt och mitt sätt att ge tillbaka 
något till idrotten som förändrat mitt liv.”
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Intervjun

sjätteplats vid VM på 
Malta 1994. 1996 kom 
det stora genombrottet 
vid Paralympics i 
Atlanta. Tack vare bland 
annat två världsrekord 
under spelen fick David 
ta emot ”Triumph of the 
Human Spirit”, de 
paralympiska spelens 
Bragdguld.
 Fram till och med 
Paralympics i Sydney 
2000 blev det totalt tre 
VM-guld, fyra EM-guld 
och 14 världsrekord för 
David innan han 

beslutade sig för att 
avsluta sin framgångs-
rika karriär.
David fick mycket 
uppskattning och priser 
under sin karriär, med 
höjdpunkten 2001 när 
han belönades med 
H.M. Konungens Medalj 
i 8:e storleken i högblått 
band för sin framgångs-
rika idrottskarriär. 
Parallellt med simning-
en påbörjade David sin 
karriär som föreläsare i 
personlig utveckling 
och positivt tänkande. 

Denna utökades senare 
med ämnen som 
entreprenörskap och le-
darskap. Genom åren 
har David inspirerat 
hundratusentals 
människor i ett stort 
antal länder, och även 
här har han varit 
mycket framgångsrik. 
2004 utsågs David till 
Årets Talare i Sverige. 
2005 till Framtidens 
Ledare och belönades 
som förste svensk även 
till The Outstanding 
Young Person of the 

World. Bland tidigare 
mottagare av detta pris 
återfinns namn som 
Orson Welles, Leonard 
Bernstein, Elvis Presley 
och John F. Kennedy. 
David har alltid arbetat 
mycket med sitt entre-
prenörskap och är idag 
delägare eller ensam 
ägare till flera företag 
från kläder till mobil-
teknik. Under våren 
2009 startade lanse-
ringen av LegaWear 
på den amerikanska 
marknaden.

Med många järn i elden. 
David Lega har flera 
affärsprojekt på gång och 
Karin har tillsammans med 
sin man sålt allt hon äger 
för att starta utbildnings-
verksamheten Djupedal.
Foto: Jeanette Larsson
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De får 
det att 
funka
Anna har äntligen 
lärt sig att vara sig 
själv, även när huset 
är fullt av folk. 

tan assistenterna skulle 
Agnes, 6, inte kunna bo 
hemma. Hon behöver 
stöd mer eller mindre 
dygnet runt, och många 
assistenter har kommit 

och gått under åren.
– I början var det svårt att förhålla sig, 

men nu har vi hittat en bra balans mellan 
att vara förälder och arbetsledare och 
Agnes har fått en avdelad yta i huset där  
hon är med sina assistenter, berättar 
Anna Pella, Agnes mamma. 

–  Vi har märkt att det blir tydligare både 
för oss och för assistenterna. Men visst sak-
nar man den personliga integriteten som 
andra har i sina hem. Jag saknar enkla sa-
ker som att bara kunna gå på toaletten ut-
an att låsa dörren och önskar att jag kunde 
slippa vara arbetsledare när jag är ledig.

Var fjärde helg är Agnes på korttids-
boende och då passar familjen på att ba-
ra vara.

– Det är så skönt, men också konstigt 
att få vara hemma alldeles ensamma. Vi 
har ju nästan alltid huset fullt med folk!

När Agnes föddes visade det sig att 
hon hade en utvecklingsstörning, en cp-
skada och att hon troligen är blind. 
Förutom detta hade hon stora problem 
med andningen och fick stanna kvar 
länge på sjukhuset efter födseln.

Jobbig tid med mycket sorg
– Det var en väldigt jobbig tid med myc-
ket sorg. Det enda vi ville var att få kom-
ma hem med Agnes, men hon behövde 
tillsyn dygnet runt, berättar Anna.

På sjukhuset fick Agnes en så kallad 
track, en konstgjord luftväg i form av ett 
rör i halsen, som kräver ständig tillsyn. 

– Läkarna ville egentligen inte att vi 
skulle lämna sjukhuset förrän vi hade ord-
nat med assistans, men vi längtade efter 
att komma hem med vår lilla dotter och 
åkte därifrån efter två månader. Sedan 
vårdade vi henne dygnet runt i fyra måna-
der utan assistans och det var tufft. För-
äldrainstinkten säger ju att man ska klara 
att ta hand om sitt barn själv. Men till sist 
fick jag erkänna för mig själv att jag antag-
ligen skulle bli en bättre mamma om jag 
fick sova på nätterna, säger Anna.

Idag har familjen hittat en balans och 
menar att assistansen är en förutsättning 

för att kunna leva som andra familjer. 
Ag nes har fått två yngre systrar,  som nu 
är fyra respektive ett år gamla och som 
också kräver uppmärksamhet och tid.

– Eftersom Agnes inte sover om nät-
terna är hennes assistenter en förutsätt-
ning för att hon ska kunna bo hemma. 
Har vi inte assistans en natt betyder det 
att en av oss måste vara vaken hela natten 
och ta ledigt för att kunna sova dagen ef-
ter, medan den andra tar hand om ungar 
och vardagsbestyr, berättar Anna.

Hjälp av mor- och farföräldrar
Förutom en fungerande assistans får fa-
miljen mycket hjälp av mor- och farföräld-
rar som alltid har ställt upp. Anna startade 
dessutom eget företag för tre år sen för att 
kunna vara flexibel när Agnes kräver det.

U

Maktlös. ”Vi hade ingen makt över vilka 
som kom hem till oss”, säger Anna 
Pella, som här  dansar runt midsommar-
stången med resten av familjen.
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Tema assistans

Så var det att få assistans 1

Så var det att få assistans 2

Vill inte, men måste

Tips när du skaffar assistans

Drömresan

Redo för hårdare krav

Assister som utbildat sig

18 assistansanordnare

Familjen tycker att de har fått livet att 
fungera, och rekommenderar alla familjer 
i liknande situationer att i tid ta tag i och 
ansöka om den avlastning de har rätt till.

– Jag tror att ju fortare man får in assis-
tans i familjen, desto fortare kan familjen 
börja fungera igen. Barnet har ingen nytta 
av att man som förälder grottar ner sig och 
tycker synd om sig själv. Man måste ta tag i 
situationen. Det gynnar både barnet, den 
övriga familjen och samhället om man 
kan jobba, ha ett socialt liv och vara min-
dre vårdare och mer förälder, säger Anna.

Idag har familjen lyckats skapa ett sta-
bilt gäng om fem assistenter, där den 
nyas te assistenten jobbat med Agnes i 
snart två år.

– Det är så skönt att vi har fått in lite 
kontinuitet. Det bygger på ömsesidig res-

pekt och förtroende mellan oss och assis-
tenterna. De är helt fantastiska allihop! I 
början hade vi många olika assistenter 
som kom och gick. Om vi hade fått mer 
arbetsledarutbildning och handledning i 
starten hade vi nog fungerat bättre som 
arbetsledare då. Nu har vi lärt oss den 
långa vägen, säger Anna.

Kommunens assistenter
Första året använde sig Anna och hennes 
sambo av kommunens assistenter. Det 
fungerade inte så bra, de kände att de ha-
de för lite självbestämmande.

– Vi visste inte att man kunde välja as-
sistansanordnare själv. Och när vi fick as-
sistenter från kommunen hade vi nästan 
ingen makt över vilka som skulle vara 
Agnes assistenter. När de ska vara i hem-

met är det viktigt att man klickar person-
lighetsmässigt. Småsaker kan bli stora ir-
ritationsmoment och så kan du inte ha 
det i ditt eget hem, säger Anna.

Via spädbarnsverksamheten Tittut i 
Stockholm fick familjen kontakt med fa-
miljer i samma situation. Där fick de 
kunskap om att man själv kan välja an-
ordnare och en massa andra bra tips.

– Jag är jätteglad att vi bor i Stockholm 
och har fått så mycket stöd från föräldra-
gruppen i allt som rör livet med Agnes. 
När barnen är så små har man inte samma 
kontakt med habilitering och andra in-
stanser, så då behöver man en stödgrupp 
som kan ge en tips och råd, säger Anna.

Bytte till privat
Agnes familj bytte till ett privat assistans-
företag och de är nöjda med sitt val.

– När vi anlitade kommunen fick vi 
ingen information, vi visste knappt om 
man fick köpa en julklapp till sin assistent. 
Men när vi bytte till ett assistansföretag 
fick vi direkt en pärm med information, 
utbildning och svaren på alla frågor vi 
haft. Vår erfarenhet är att ju aktivare vi är i 
Agnes assistans, ju bättre fungerar den, sä-
ger Anna.

Förutom alla sjukvårds- och myndig-
hetskontakter var Agnes föräldrar också 
tvungna att axla rollen som arbetsledare. 
För Anna var det ett stort arbete att sätta 
sig in i.

– Rekrytering är en svår sak. Bara att 
lära sig intervjua någon. En sak vi lärt oss 
med tiden är att inte ta med Agnes på 
första intervjun. Det känns bara dumt att 
utsätta henne för en ny person om vi inte 
tänker anställa honom eller henne. Ett 
tips till andra föräldrar är att förutom in-
tervjumallen från assistans   anordnaren 
skriva en egen lista över saker som är vik-
tiga för din familj, så att du kan gå ige-
nom de sakerna redan på intervjun. 

 Sara Bengtsson

Fler föräldrar på nästa uppslag >>
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Vår vision 
Kärnan i assistansen ligger i att bygga 
långsiktiga relationer mellan kund, 
assistent och anordnare.  

Tillsammans, 
” Bygger vi broar mellan människor”  
 
En trygg tillvaro skapar en hållbar 
assistans. 
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Anki Björk & Claes Andréasson  
Tel:       031-98 73 30,          0709-98 73 30 
Email: info@aca.se             Hemsida : www.aca.se 

Kompis Assistans EF
Box 76, 780 50 Vansbro

Tel. 0281-59 51 60, fax: 0281-123 63

www.kompisassistans.se

Jag vill, jag kan,
jag vågar!

Vansbro  Ludvika  Hudiksvall  Stockholm
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ichaela Ejremyr har nyli-
gen fått assistans för sin 
dotter Julia, som föddes 
med bland annat hjärtfel 
och fick stanna kvar på 
sjukhuset de första sju 

månaderna. Assistansen fungerar bra 
även om det finns många svårigheter.

– När vi äntligen skulle få åka hem 
från sjukhuset kom beskedet om att en 
rutin operation av hennes hjärtfel hade 
orsakat blodproppar i hjärnan och att 
hon hade fått en hjärnskada. Det var en 
chock, berättar Michaela Ejremyr.

Idag är Julia elva månader och har 
personlig assistans 18 timmar per dygn. 
Familjen ansökte redan på sjukhuset, så 
de behövde bara gå hemma någon må-
nad utan assistans.

– Det är nytt och jobbigt att ha assis-
tenter. Vi tar många av timmarna själva, 
eftersom Julia sover bra. Men om dagar-
na måste vi ha assistenter hemma. Vi val-
de att anställa en tjej som vi kände sen ti-

digare som inte hade någon erfarenhet, 
så det har gjort att vi behövt stödja henne 
ganska mycket, berättar Michaela.

Michaela är gravid på nytt och går just 
nu hemma. Hon berättar att det är svårt 
att lära sig leva med att ha en annan per-
son hemma. Därför är det så viktigt att 
hitta någon man fungerar bra ihop med.

Valde en som vi kände
– Vi valde en tjej vi kände för att få trygg-
het att veta vem som tog hand om Julia. 
Men å andra sidan kan det vara svårt för 
oss som föräldrar, för mig känns det som 
att jag måste ”roa” assistenten hela tiden. 
Men det sitter ju bara i mitt eget huvud.

Hon menar att det kan kännas skönt 
att välja en assistent man känner, men tror 
också att det kan vara bra att välja en ut-
omstående person, så att man inte känner 
någon press att ha en social relation.

– Det är väldigt svårt att veta var man 
drar gränsen mellan att vara arbetsgivare, 
vän och mamma, säger Michaela.

Redan innan Julia föddes kände man 
till hjärtfelet, så Michaela hann förbereda 
sig på konsekvenserna. Men hon jobbar 
fortfarande med sorgen att hennes dotter 
råkade ut för en hjärnskada efter opera-
tionen.

– Man blir djupt chockad i början. Jag 
älskar min dotter, men när jag fick beske-
det om hjärnskadan tog det ett bra tag 
innan jag ville vara själv med henne. Det 
var alltför jobbigt. Man hade accepterat 
hennes sjukdom, men så kom det här, 
som gjorde det hela mycket värre. Jag tror 
att det hade varit lättare om hon fötts 
med hjärnskadan, säger Michaela.

 Sara Bengtsson

Michaelas dotter fick assistans redan första året:

”Svårt att veta var gränsen mellan 
arbetsgivare och mamma går”

M
Har fått assistans. Michaela Ejremyr 
med Julia.
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aniel Skoglund är 26 år 
och bor i Örebro. För ett 
år sedan flyttade han he-
mifrån och bor nu cen-
tralt i egen lägenhet. 
Tack vare assistansersätt-

ningen kunde flytten bli verklighet.
– Vi hade inget annat val än att ta in 

utomstående assistenter för att Daniel 
skulle kunna flytta hemifrån, säger Ros-
Marie Israelsson, Daniels mamma.

Daniel fick tag i lägenheten redan för 
två år sedan och ville då flytta in. Men fa-
miljen fick problem med Örebro kom-
mun och lyckades inte få hjälp med rätt 
assistanstimmar och hjälp att lägga upp 
ett schema för assistenter. 

Daniel har en cp-skada och skulle inte 
kunna bo i lägenheten utan välplanerad 
assistans.

– Det gjorde att lägenheten stod tom i 
ett år, berättar Ros-Marie.

Daniel är sportintresserad. Han gillar 
särskilt hockey och under en ishockey-

match träffade han Conny, som arbetar in-
om ett assistansföretag, som tog sig an ar-
betet att hjälpa familjen till rätt assistans.

– Han hjälpte oss skriva ansökningar 
och lärde oss dessutom att man kan be-
gära ut specifikation från Försäkrings-
kassan kring hur de räknat ihop assistans-
timmarna. Det var väldigt värdefullt för 
att kunna förbättra en ny ansökan, berät-
tar Ros-Marie.

Vände sig till Karlskoga
Familjen bor i Nora och man kom till slut 
på att man kunde vända sig till Karlskoga 
kommun istället för Örebro, eftersom 
Daniel fortfarande var skriven i Nora.

– Då fick vi den hjälp som behövdes 
för att Daniel skulle kunna flytta hem-
ifrån, säger Ros-Marie.

När Föräldrakraft pratar med henne 
är hon hemma hos sin son, hon arbetar 
fortfarande själv som assistent åt Daniel.

– Han trivs jättebra i sin lägenhet och 
med sitt liv. Att jag fortfarande är assis-

tent åt honom ger honom trygghet i livet, 
säger Ros-Marie.

Hon menar att flytten gått jättebra och 
att de inte stött på några större problem. 
I början av rekryteringsperioden ville 
Daniel ha yngre assistenter, men det visa-
de sig snart att den lösningen inte funge-
rade för honom.

– De var för unga och oerfarna. Daniel 
behöver någon som kan hålla på rutiner 
och puffa honom till att göra grejer. De 
väntade ofta på att han skulle säga vad han 
ville göra. Nu gäller väl inte det här alla 
unga assistenter, men de som vi anställde 
fungerade inte, berättar Ros-Marie.

 Sara Bengtsson

– 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!

MBK Assistans AB med 
80 anställda och kunder i 
hela Sverige firar i år sitt 

10-årsjubileum.

Kontakta oss på telefon 
035-15 65 95 eller mejl 
info@mbkassistans.se
Besök får hemsida på 
www.mbkassistans.se

www.mbkassistans.se

Be
ng

t B
en

gt
ss

on

Sa
ra

h 
H

ay
w

ar
d

M
ar

ie
 K

ap
te

ijn

K
at

hl
ee

n 
H

ay
w

ar
d

mbk kvartssida fk1001.indd   4 2009-12-17   22.12

Assistans

Så var det att få assistans 2
Ros-Maries son fick assistans för att kunna flytta hemifrån:

”Vi bytte kommun för att få rätt 
assistans för Daniel”

Flyttade hemifrån. Här ses Daniel 
med mamma Ros-Marie Israelsson.

D
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usentals barn är bevilja
de personlig assistans. 
Ett värdefullt stöd som 
betyder mycket för de 
berörda familjerna. 

Tyvärr är det vanligt 
att familjerna inte får möjlighet att förbe
reda sig på vad assistansen innebär prak
tiskt och känslomässigt eller hur man 
kan administrera den på ett bra sätt. 

Rätt val från början har stor betydelse 
för barnets personliga assistans. Men hur 
ska man kunna göra strategiska val när 
man inte vet vad de innebär? 

– De föräldrar vi har träffat har inte 
haft någon naturlig informationskälla 
som upplyser om vilka rättigheter till 
personlig assistans som finns för deras 
barn, säger Cornelia Sobek och Karin 
Davids son, som leder det Arvs fonds
finansierade projektet ”Huvudroll – 
Föräldraroll”, som drivs av Ifa, Intresse
gruppen för Assis tans  berättigade. 

– Det är viktigt att föräldrar får känne

dom möjligheten till personlig assistans 
för att de ska ha möjlighet att ansöka om 
stödet i tid, innan familjens egna resurser 
är helt förbrukade.

Väntar ofta länge
Föräldrar väntar ofta i det längsta med 
att ansöka om assistans. Ibland sker det 
först sedan situationen blivit ohållbar 
och allt riskerar att rasa samman. 

– Det är ett stort steg att ansöka och 
inte sällan upplevs det som ett nederlag, 
ett kvitto på att man inte klarar sin familj 
själv, säger Cornelia och Karin.

När assistansen kommer in som ett 
stöd för barnet och familjen ställs föräld
rarna inför en ny, krävande situation.

Plötsligt måste en rad viktiga beslut 
fattas, till exempel hur assistansen ska an
ordnas, hur den ska utföras, när och av 
vem. Allt detta ska föräldrar ta ställning 
till utan någon egen erfarenhet. 

– Familjeliv är mångfasetterat och 
kom plext, det består av flera och känslo

mässiga relationer. Lägger man till ett an
tal personliga assistenter ökar antalet re
lationer mångfaldigt, säger Karin Davids
son och Cornelia Sobek.

Ansökningen kan i sig vara mycket 
krävande, både emotionellt och adminis
trativt. När föräldrar ska beskriva barnets 
behov för handläggaren på Försäk rings
kassan måste de beskriva det barn de äls
kar enbart utifrån barnets brister, svårig
heter och allt som inte fungerar, vilket är 
helt onaturligt för föräldrarna. 

Dessutom hänvisas föräldrar under 
utredningen ofta till sitt ”föräldraansvar” 
när omfattningen av barnets behov ska 
beskrivas. 

Ytterligare ett stort steg måste tas när 
assistansen beviljats och ska utformas. 
Som förälder finns mycket att fundera 
över: ”Innan har vi gjort allt själva. Nu 
vill vi vara ’bara’ föräldrar men hur ska vi 
göra?” En annan fundering kan vara: ”Jag 
ska dela med mig av mitt barn, men vad 
blir över till mig?”

Vilka behov ska assistansen egentli-
gen utgå från? 

– Barnets ålder har betydelse och den 
personliga assistansen måste innehålla oli
ka former av stöd beroende på åldern. 
Små barn behöver få bra förutsättningar 
att knyta an till sina föräldrar, medan äldre 
barn söker sig mer och mer utanför hem
met. Per son lig assistans kan hjälpa barnet 
att ta sina olika steg i utvecklingen, menar 
Cornelia och Karin. 

Idag kastas många föräldrar handlöst 
in i den nya situationen och gör samma 
misstag som många andra redan gjort.

– En tydlig önskan från föräldrarna är 
att få dela med sig av sina erfarenheter, 
om vad som fungerat och inte fungerat. 
Det är ett stöd både för den som berättar 
och den som lyssnar, men idag finns ing
en naturlig plats för ett sådant utbyte.

Olika ansvar
Vem skulle då kunna ta ansvar för ett så
dant erfarenhetsutbyte? Habiliteringen 
har fokus på barnet, men barnets assis
tans är inte habiliteringens ansvar. Assis
tansen kan ju anordnas av till exempel 
kommunen, ett kooperativ eller ett assis
tansbolag, som alla kan ha olika verk
samhetsidéer. Men idag finns ingen in
stans som har ett övergripande ansvar. 
Istället hänger mycket på vilken kommun 
familjen bor i, vilken handläggare man 
möter, och hur den personliga kontakten 
hos assistansanordnaren fungerar. 

Mycket kring barnets personliga assis
tans hänger också på om föräldrarna har 
ett eget nätverk, hur mycket man som 
förälder klarar av, hur påstridig man är 
och hur bra man kan formulera sig.

– Det är en allvarlig brist att det ofta 
beror på vem man råkar träffa om man 
får information eller ej. Kanske har man 
fått någon form av information via vår

Assistans för barn

Stödet som man 
helst inte vill behöva
Många familjer får aldrig chans att förbereda sig  
på rätt sätt inför den stora omställningen.

Beredskap. Inför den stora omställning som assistans innebär är det viktigt att i 
god tid få kunna förbereda alla berörda – så att det kan fungera lika bra som här 
med Agnes och hennes assistent Görel.

T
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Assistans

Vill inte, men måste
den, men inte kunnat ta den till sig. 
Personlig assistans är ett bra och viktigt 
stöd men samtidigt något ganska ona
turligt, något som en familj helst inte 
vill behöva.

– Det är ett enormt fokus på barnet i 
systemet, men vill man stödja barnets ut
veckling måste man även ha fokus på fa
miljen. Det handlar om vilka förutsätt
ningar man ger familjen som helhet. Alla 
vill känna sig tillräckligt bra som föräld
rar. Att ha personlig assistans för sitt barn 
gör föräldraskapet ännu mer komplext 
än det redan är och det blir ännu viktiga
re att ge föräldrar bra förutsättningar ge
nom olika former av stöd, säger Karin 
och Cornelia. 

Övermäktigt
Cornelia Sobek har själv arbetat som per
sonlig assistent och kunde ibland upple
va situationen som övermäktig för famil
jen där hon arbetade. 

– Föräldrarna hade en uppsjö av kon
takter att sköta, utöver sitt vanliga liv. De 
tog hand om sina barn och deras olika  
behov, och skulle hela tiden bemöta as
sistenter som var olika personligheter 
med sina olika behov, och som byttes ut 
med jämna mellanrum, berättar hon. 

För Cornelia, som upplevde detta på 
nära håll, verkade det ta hur mycket tid 
och energi som helst. +

När kan barn få  
personlig assistans? 
Det finns ingen åldersgräns, men 
barnet ska tillhöra LSS person
krets och ha grundläggande 
behov av personlig assistans till 
exempel vid måltider, kommunika
tion och personlig hygien. När det 
gäller små barn kan det vara svårt 
att fastställa om de tillhör LSS 
personkrets eller inte. +

Vilken funktion 
ska assistansen fylla? 

Det är lite oklart vilken funktion 
personlig assistans ska fylla när 
det gäller barn, eftersom reformen 
utformades för personer över 16 
år, som ansågs kunna arbetsleda 
sina assistenter. Barn och unga 
med omfattande funktionsned
sättning blir i allmänhet beviljade 
färre timmar än vuxna. Det beror 
på att de oftast inte uppbär rätten 
till personlig assistans under tid 
då de befinner sig i skola eller 
barnomsorg, samt att man från 
Försäkringskassans sida tar 
hänsyn till det normala föräldra
ansvaret. +

Rapport kommer i vinter

När den första projektrapporten 
blir klar i vinter kommer projektet 
att försöka få till stånd möten med 
politiker. Projektet ska nätverka på 
bred front, med föräldrar och 
professionella och gärna samver
ka med till exempel Handikapp
förbundens ”Föräldra skapsiniti
ativ”. Även forskare inom föräldra
skap och barns utveckling. 
Projektet har upptäckt flera viktiga 
saker som inte varit kända.  +

Föräldraansvar. Att ansöka om stöd 
och hjälp från samhället när de egna 
resurserna inte räcker till är ett bra sätt 
att ta sitt föräldraansvar, menar 
Cornelia Sobek och Karin Davidsson.

Assistansreformen får gott betyg och 
stödet upplevs som livsviktigt och ovär
derligt. Livet i familjen underlättas, bar
net får möjlighet att leva ett mer själv
ständigt liv och föräldrarna upplever att 
de kan vara mer föräldrar och får mer tid 
även för syskonen.

Många föräldrar saknar dock möjlighet 
att i lugn och ro bekanta sig med vad assis
tans innebär.

– När man frågar föräldrarna själva vil
ket stöd de vill ha svarar de att de vill träffa 
andra i liknande situation. De vill diskute
ra assistansfrågor med andra som de inte 
är beroende av och utan att behöva se upp 
med vad man säger, säger Karin Davidson. 

– De flesta föräldrarna vill ha en träff 
som sträcker sig över flera dagar, då man 
hinner lära känna varandra och prata 
fritt, få olika typer av information och 
lyssna på olika föreläsare. 

– Det är viktigt att föräldrarna kan 
komma från olika kommuner, så att de 
kan jämföra vad kommunerna erbjuder 
och lära sig ställa nya frågor. De vill ha 
hjälp både i föräldrarollen och arbetsle
darrollen. De vill ha praktiska tips om 

scheman, dokumentation av medicine
ring och andra viktiga rutiner, att bilda 
nätverk och fadderverksamhet som in ne
bär att nya föräldrar kan få hjälp av mer 
erfarna föräldrar. Ett tema kan vara sys
kon. Föreläsningar kan ges av Försäk
ringskassan, politiker och personliga assis
tenter. Utrymme för social samvaro, till 
och med underhållning efterfrågas också.

En sådan mötesform ska testas längre 
fram inom projektet Huvudroll – För äl d
raroll. 

Återkommande deltagande
Men vem ska anordna mötena i framti-
den, när projektet är avslutat? 

– Det vi har framför oss är att lyfta frå
gan hos bland andra Socialstyrelsen. 
Önske målet är att stöd ska erbjudas alla 
berörda föräldrar, inte en viss kommuns 
medborgare, en viss anordnares kunder 
eller en viss förenings medlemmar. Man 
ska kunna delta återkommande, efterhand 
som barnet växer aktualiseras nya frågor. 

Kan en myndighet ta ett övergripan-
de ansvar för detta, liksom för den 
framtida tillståndshanteringen? 

– Ja, personlig assistans enligt LASS är 
ett statligt stöd och därför tycker vi att 
det känns naturligt att staten tar ansvar 
för stödet. Denna myndigheten bör även 
ta fram statistik och kunskap om assis
tans, hur många som ansöker, hur många 
som får avslag. Under 2008 hade 3 222 
barn i åldern 018 år assistans, men hur 
många föräldrar upplever att deras barn 
behöver assistans egentligen? Hur bidrar 
personlig assistans till barnets utveckling 
över tid? Förändras antalet assistanstim
mar när barnet blir äldre? Hur ser famil
jerna ut, hur många berörs och hur be
rörs de av att ett eller flera barn i familjen 
har personlig assistans? Hur bemöter 
omgivningen familjer som har barn med 
personlig assistans? 

– Det är viktigt att det är en myndighet 
som tar ett övergripande ansvar för att det 
stöd samhället erbjuder verkligen blir ett 
stöd – där finns ekonomiska vinster i form 
av mer effektivt använda resurser och 
minskat sjuktal bland anhöriga. Vi menar 
att det är en fråga om folkhälsa och förut
om Socialstyrelsen skulle det därför också 
kunna ligga under Folk häl soinstitutets 
ansvar. Det är viktigt att vi inte får ännu en 
kontrollfunktion utan det handlar om att 
samla kunskap och praktiskt stöd. +

Läs hela artikeln på foraldrakraft.se

Så blir hjälpen bättre
Föräldrar vill ha kontinuerliga möten för utbyte av erfarenheter.
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1. När ska man ansöka om 
assistans för sitt barn?
Det finns inget objektivt svar, utan det är 
något man som förälder bör reflektera 
över. Behov av assistans för barn kan 
komma akut eller växa fram. Sök i god 
tid information om vad stödinsatsen 
innebär och hur andra har använt sig av 
den så att du kan fundera över om det 
kan vara något för det egna barnet och 
familjen. 

Det är viktigt att barn får vara med i 
planeringen, utifrån sin utvecklingsnivå 
och sina förutsättningar. 

Ett prioriterat område inom politiken 
är att ge barn, unga och vuxna med funk-
tionsnedsättning förutsättningar för själv-
ständighet och självbestämmande. Idag 
lyfts barnperspektivet och barnkonventio-

nen fram i de flesta sammanhang som rör 
barn, så även när det gäller barn med per-
sonlig assistans.

Fortfarande saknas dock rutiner för att 
ge personlig assistans till barnet och famil-
jen i tid, innan föräldrarnas och de när-
maste anhörigas resurser är förbrukade.

2. Hur påverkas barnets 
och familjens sociala liv?
Personlig assistans berör barnet och för-
äldrarna men även barnets och familjens 
omgivning. Tyvärr finns inte så mycket 
kunskap om detta, utan som förälder får 
man själv försöka fundera över hur man 
bäst hanterar olika situationer. 

Hur påverkas syskon? Mor- och far-
föräldrar? Övrig släkt? Vänner? På vilket 

sätt möjliggör personlig assistans till bar-
net för föräldrarna att delta i arbetslivet 
utanför hemmet? 

Personlig assistans till barnet kan både 
öppna och stänga dörrar till det sociala 
livet. En del föräldrar har upplevt att fa-
miljen är välkommen på sammankoms-
ter, men endast utan barnets personliga 
assistenter. Omgivningen kan ha svårt att 
förhålla sig till de personer som följer 
med barnet och familjen och saknar kun-
skap kring hur de personliga assistenter 
möjliggör både för barnet och föräldrar-
na att kunna delta i sociala sammanhang.

3. Vad behöver barnet av 
mig som förälder?
(och vad kan man lämna till assistenten)

Som förälder behöver man också reflek-
tera över vad man vill ge sitt barn. Vad 
vill och kan man lämna till assistenten? 

Här följer en rad frågeställningar för familjer där det är aktuellt med 
personlig assistans för ett barn. Några enkla svar finns inte, men här 
ger vi underlag för reflektion. Fler frågor på www.foraldrakraft.se

frågor att fundera på

Vi utgår från att du i första hand är en 
drömmare, fantast, idealist, romantiker, 
visionär, världsförbättrande, fri människa som 
vill ha ett underbart liv. Och i andra hand är en 
person med funktionsnedsättning. 

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

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

GIL  har juridiskt stöd och utbildar alla 
personliga assistenter och den som ska leda 
dem i det dagliga arbetet. Det är roligare när 

man vet vad man sysslar med!

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

Läs mer på www.gil.se 

Assistans för drömmare

Fortsättning på nästa uppslag >>
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Din Assistans 
Postgränd 8 A 
831 30 Östersund
Tel 0200-125 145 
info@dinassistans.com 
www.dinassistans.com 

Din Assistans har lång erfarenhet av personlig assi-
stans och står för Delaktighet, Inflytande och Närhet. 
Eftersom varje människa är unik, arbetar vi för att du 
ska få den assistanslösning som passar dig bäst. Bra 
personlig assistans är en förutsättning för ett bra liv.

Våra tjänster har hög kvalitet. Här ingår bland annat 
rekrytering av personliga assistenter och utbildningar 
som du kan välja mellan för att vidareutbilda dina  
personliga assistenter. Våra kunniga jurister finns  
alltid vid din sida om du behöver juridisk hjälp.

Unika assistanslösningar  
för unika människor
 

Är du redo för att välja Din Assistans eller vill veta mer 
om hur det är att vara kund hos oss? Ring 0200-121 45 
eller besök www.dinassistans.se. Välkommen!
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MejDej ñkooperativet 
Telefonnummer  
044-10 07 30 

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

Vill du veta mer titta pÂ www.mejdej.se 

Box 53 
291 21 Kristianstad 
Besˆksadress:  
÷.Boulevarden 40, Kristianstad 
J‰rnv‰gsgatan 11 ƒngelholm 
E-post: info@mejdej.se 

 

Viktigt för oss: 
•Säker assistans 
•Att ge 

utbildning till 
arbetsledare 
och assistenter 
•Att följa lagar 

och avtal för att 
få den bästa 
assistansen 

Assistansföretagare!
Bli medlem i PARO och  
gör branschen starkare

Medlemskap i PARO ger dig som företagare 
snabb information om allt som händer i  
branschen.

Möjlighet till kompetensutveckling för all 
personal till mycket förmånliga villkor.

Kvalitetssäkra ditt företag och få det 
certifierat enligt PARO.

Du får vara med och påverka vilka bransch-
frågor PARO ska driva mot politiker, myndigheter 
och kunder.

Delta i våra konferenser till förmånligt medlems-
pris.

Vi jobbar fortlöpande med olika leverantörer 
av varor och tjänster som kan gynna våra  
medlemmar.

I mars 2010 kan regeringen lämna proposition om 
ny LSS-lagstiftning som radikalt kan förändra våra 
förutsättningar. Säkra din möjlighet att vara med 
och påverka – sök medlemsskap i PARO.

www.paro.nu

Är det jag eller assistenten som ska läsa 
böcker med barnet? Det måste avgöras 
utifrån den familj man är och utifrån de 
individer som finns i familjen. 

Assis ten ten kan bli en länk som gör 
det möjligt för barnet att komma till mig 
som förälder.

4. Hur hjälper man sitt 
barn att bli självständigt? 
(när det finns assistenter till hands för allt)

Viktigt är att assistenten inte tar på sig en 
”föräldraroll” utan ger barnet möjlighet 
att bli självständigt utifrån barnets ålder 
och utvecklingsnivå. För barn som kan 
förmedla initiativ är det viktigt att dessa 
uppmärksammas av både föräldrar och 
assistenter. Med hjälp av assistenten ska 
barnet också kunna fullfölja initiativet, 
både i vardagliga situationer och lek. 

För barn som inte uttrycker initiativ 
själv, till exempel en vilja klä på sig eller 
leka, är det viktigt att föräldrar och assis-
tenter hjälper barnet att bli aktiv och inte 
gör saker åt barnet, till exempel klä på 
jackan och skorna. 

I stället kan det behövas att assistenten 
motiverar barnet att klä på sig eller göra 
saker med barnet, exempelvis flytta spel-
pjäser tillsammans med barnet, inte åt 
barnet, eller plocka undan efter barnet 
tillsammans med barnet, inte åt barnet.  

5. Hur fortsätter man att 
vara förälder? 
(när assistenter kliver in i hemmet)

Föräldrar till barn med funktionsned-
sättning har så många andra roller, som 
vårdare, sjukgymnast, spindel i nätet  
etcetera, vilket gör att föräldrarollen 
knappt hinns med. 

När barnet får personliga assistenter 
blir en del av dessa roller mindre, vilket ger 
mer plats åt föräldrarollen, men i de flesta 
fall tillkommer arbetsledarrollen som krä-
ver mycket energi och engagemang. 

Det är viktigt att föräldrar tänker till 
kring vilka roller de har, hur mycket plats 
de tar, hur dessa förändras när barnet får 
personlig assistans, om någon roll försvin-
ner eller tillkommer. Man behöver få en 
överblick över livet både bakåt och framåt 
och i detta hitta föräldrarollen, som lätt 
kan bli trängd mellan alla andra roller. 
Hur vill jag vara som förälder? Vad vill jag 

ge mitt barn, vad behöver mitt barn av 
mig och inte av sina personliga assistenter? 

Det är viktigt att tydliggöra det för sig 
själv som förälder eftersom föräldern ska 
vara tydlig inför de personliga assisten-
terna och barnet. 

Här är det avgörande att ha barnets 
perspektiv. Vad betyder det för barnet att 
det kommer in personliga assistenter? 
Vad betyder omfördelningen av rollerna 
för barnet? Hittills har pappa eller mam-
ma gjort kontrakturprofylaxen, hjälpt till 
på toaletten, med maten. Helt plötsligt 
kommer andra, ofta helt främmande 
människor, och ska hjälpa barnet – hur 
kan det upplevas ur barnets perspektiv? 
Och vad behöver barnet i fortsättningen 
av sina föräldrar? Till exempel närhet, 
tröst, kramar, uppmuntran, uppmärk-
samhet, samvaro, bli sedd och lyssnad på. 

David Lega har beskrivit det som att 
”föräldrar är som en stol för barnet, nå-
got att få stöd av och luta sig mot”. +

Läs mer: Ytterligare fem frågor på 
www.foraldrakraft.se

Assistans

Tips när du skaffar assistans
Fortsättning från föregående uppslag

>

Källa: En stor del av underlaget till 
frågorna kommer från projektet 
”Huvudroll – Föräldraroll”.
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Assistans

Assistansia AB. Telefon: 020-30 31 00. Kontor i Örebro (huvudkontor),  
Stockholm, Göteborg och Malmö. E-postadress: info@assistansia.se 
Hemsida: www.assistansia.se

Personlig assistans när den är som bäst

assistansia ab arbetar med Personlig assistans för personer med funktionsnedsättningar. det är kundernas önskemål som styr vårt arbete oavsett det gäller valfrihet, juridisk 
hjälp, närhet, trygghet eller service. målsättningen är alltid densamma – Personlig assistans när den är som bäst. assistansia grundades 2000. Vi är sveriges ledande 
privata assistansanordnare med verksamhet över hela landet.

Har du den Personliga assistans du har rätt till?  
Fråga våra jurister.
 

Personlig assistans är så mycket mer än en person-
lig assistent. Många delar ska falla på plats för att 
du ska nå en lösning som passar just dig, och det 
är inte alltid enkelt att klara på egen hand. När vi 
möter människor märker vi exempelvis att många 
inte har det antal assistanstimmar de borde ha.

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

Till din hjälp har vi därför flera kunniga jurist-
er som går igenom ditt ärende och arbetar för att 
du skall få den hjälp du har rätt till. Det gör vi helt 
utan kostnad oavsett om du redan har assistans  
eller ska söka för första gången.

För oss är det en självklarhet. Det handlar om 
en helhetssyn på Personlig assistans, din livskvali-
tet och rätten till ett självständigt liv.
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tt resa utomlands till-
sammans med andra fa-
miljer i liknande situa-
tion kan göra en krång-
lig utlandsresa till en rik-
tig drömsemester.

En sådan upplevelse blev resan till 
Alcudia på Mallorca för familjen Mokwa, 
som fick många nya perspektiv på livet.

– Vi var flera familjer som förstod var-
andra på grund av att våra barn har rö-
relsehinder och vi blev en enda stor fa-
milj under den här veckan. Maja var ald-
rig ensam om att sitta i rullstol, säger 
Izabella Mokwa.

Familjen Mokwa från Spånga i Stock-
holm har aldrig vågat åka utomlands på 
grund av de hjälpmedel som Maja, fyra 
år, behöver. Men den här resan gick i regi 
av ett assistansföretag som ordnade det 
mesta av planeringen.

En drömresa för hela familjen
Resultatet blev en drömresa för hela fa-
miljen.

– Det var en underbar resa då vi för-
äldrar knappt behövde tänka på något 
utan att betala biljetterna och packa väs-
korna, säger Izabella. 

Det tråkigaste var själva hemresan. 
– Maja grät och ville inte åka hem. Nu 

längtar hon tillbaka och frågar ofta när vi 
ska åka till Mallorca igen, säger Izabella.

– Hon har alltid önskat att få träffa 
delfiner och det hade jag berättat för re-
searrangören. Att få klappa levande delfi-
ner blev höjdpunkten på resan. 

Veckan på Mallorca har satt spår, sär-
skilt för Maja som fick lära känna en 

massa andra barn som också sitter i rull-
stol.

– Det finns inga andra barn med rull-
stol i det område där vi bor. Jag har förkla-
rat för henne att det finns många andra 
barn som också har rullstol, men hon har 
aldrig sett några. Nu har hon träffat andra 
barn i rullstol och hennes självförtroende 
har blivit mycket bättre, berättar Izabella.

Vid ett års ålder
Det var vid ungefär ett års ålder som Majas 
muskelsjukdom gjorde sig gällande. 

– Den första tiden var hemsk. Maja är 
mitt första barn och hon var så efterläng-
tad och vi hade stora planer. Det blev jät-
tejobbigt för oss som mamma och pappa 
att få veta att vårt älskade barn skulle få 
sitta i rullstol hela livet, berättar Izabella.

– Så fort jag fått veta vad hennes sjuk-
dom hette tog jag kontakt med andra för-
äldrar i samma situation för att få del av 
deras erfarenheter. Att träffa andra och gå 
olika föräldrautbildningar har gjort oss 
starkare och nu är vi helt inriktade på att 
vi ska fortsätta att leva livet på samma 
sätt som om Maja vore frisk.

– Det tog ett helt år att bli av med sor-
gen. Trots att hon var så liten märkte jag 
att min flicka kände att något inte stämde 
hemma under det året när vi var så leds-
na. Men sedan har vi samlat oss, blivit 
starkare och gladare, och då blir Maja 
också glad.

Behovet av personlig assistans för 
Maja har föräldrarna löst genom att de 
själva arbetar som assistenter. Izabella 
har även ett halvtidsarbete på en förskola 
i Spånga. Maken Tomas har lämnat sitt 

gamla, fasta jobb för att arbeta heltid som 
Majas assistent. 

– När vi förstod att vår dotter skulle 
behöva så mycket hjälp sa Tomas upp sig 
från jobbet för att kunna vara med Maja. 
Vi behöver vara med henne nästan dyg-
net runt eftersom hon är så svag i nacken 
och i armarna och har andningsproblem. 
Varje natt behöver hon hjälp flera gånger, 
för att kunna vända sig eller rätta till en 
arm, ett ben eller huvudet. Vi måste träna 
henne fem, sex timmar varje dag för att 
hon inte ska bli ännu svagare. Eftersom 
hon behöver så mycket hjälp litar vi bara 
på oss själva som assistenter och på nät-
terna vill vi inte ha någon främmande 
hos oss, säger Izabella.

Ibland har Maja hjälp av en utomstå-
ende assistent några timmar, men även 
då försöker Izabella eller hennes make att 
vara till hands hemma.

Bostad och minibuss
Bostaden i Spånga har blvit noga anpas-
sad för Majas behov och lägenheten rym-
mer även mängder av hjälpmedel i form 
av stårullstol, träningsutrustning och 
mycket annat. Och trots att familjen inte 
är så stor har man blivit tvungen att in-
förskaffa en egen minibuss för att kunna 
ha med sig nödvändig utrustning.

Då är det inte så konstigt att familjen 
tidigare inte har vågat åka på resor utom-
lands.

– Vi var jätterädda för att ta med oss 
Majas rullstol, utan hade bara tänkt ta 
med en transportstol som Maja inte kun-
de köra själv. I sista sekund bestämde vi 
oss ändå för att ta med rullstolen. ”Ni kan 
inte lämna benen hemma”, sa man på VH 
Assistans. Det var tur, för rullstolen är ju 
Majas ben. Vi var rädda för att hon skulle 
kunna försvinna på flygplatsen och andra 
platser med mycket folk, men allt gick bra 
och Maja vill ju köra själv.

Ett annat orosmoln var frågan hur det 
skulle gå med maten på Mallorca, efter-
som Maja har problem med att svälja och 
därför inte kan äta vad som helst. 

Drömresan 

Familjen som aldrig åkt 
utomlands njöt på Mallorca

A
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PERSONLIG 
ASSISTANS 
PÅ DINA 
VILLKOR

Hos oss får du vara med 
och välja ut din personliga 
assistent. En person du 
trivs med och som hjälper 
dig med det du önskar, på 
det sätt du vill och när det 
bäst passar dig. 

www.a-assistans.com

Ge ditt barn en härlig helg
på Rudebacken.

Där erbjuder vi korttidsplatser på helger för barn och ungdo-
mar mellan 7 och 23 år. Vi jobbar mycket med social träning, 
är ofta på olika utflykter, paddlar kanot, fiskar, är i vår aktivi-
tetslokal där vi spelar instrument, klär ut oss och målar, spelar 
spel eller bara myser. Förutom att ge ditt barn en utvecklande 
vistelse så är det också en avlastning för dig som förälder. 
Ansökan om plats gör du hos din LSS-handläggare i din hem-
kommun.

2
Du är välkommen att ringa 

Pia Länder på 08-517 07 147
www.rudebacken.se
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Assistans

Drömresan

– Men den oron försvann också. Vi 
bodde på ett lägenhetshotell där vi hade 
tillgång till ett eget kök. Maja åt vad hon 
kunde med oss i restaurangen och sedan 
lagade vi egen mat i hotellrummet till 
henne.

Så här efteråt minns Izabella enbart 
positiva saker från resan.

– Det var så varmt och skönt att bada 
och koppla av. Allra skönast var det vid 
poolen där det fanns gungor och andra 
lekredskap.

Var det inte lite jobbigt i alla fall att 
resa, med tanke på alla hjälpmedel?

– Nej det var det inte alls och vi vill inte 
vara hemma hela tiden, utan vill leva som 
alla andra, säger Izabella med eftertryck.

Resan gick med Fritidsresor men det 
var assistansföretaget VH Assistans som 
hade ordnat biljetter och samordningen 
så att ett tiotal familjer, som alla har barn 
med rörelsehinder, kunde följas åt och ha 
trevligt med varandra hela veckan. Och 
Izabella menar att kostnaden blev unge-

fär densamma som om familjen hade åkt 
med en vanlig charterresa, trots att man 
fick mycket hjälp med hantering av hjälp-
medel och planering av aktiviteter.

Nu hoppas hela familjen på nya resor. 
– Vi har sagt till assistansföretaget att 

vi vill åka med så fort det planeras någon 
ny resa av det här slaget. Det var så tryggt 
och så skönt att slippa oroa sig. +

Foto: Samtliga bilder är familjens egna 
från semesterveckan på Mallorca.
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tt nytt tillståndssystem 
för assistansanordnare 
är på väg, och därmed 
nya krav som kan slå ut 
många assistansföretag 
som inte är redo.

– Det kan bli som med äldreomsor
gen, att stora jättar som ägs av riskkapita
lister tar över marknaden och att mång
falden försvinner, säger Claes Andreas
son på branschorganisationen PARO.

Nytt system för tillstånd
I mars väntas regeringen presentera en 
proposition som bland annat föreslår ett 
nytt system för tillstånd och tillsyn av as
sistansanordnare, baserat på LSSkom
mitténs förslag.

Förändringen tas emot med skräck
blandad förtjusning av branschen.

– Risken är att små och medelstora fö
retag inte klarar de framtida kraven om 
de inte hänger med i utvecklingen redan 
nu, säger Claes Andreasson.

Så behöver det inte bli. Organisationen 
PARO, Privata Assistansanordnares Riks
organisation, har sedan flera år förberett 
sig för ett framtida tillståndssystem. 

PARO har varit den mest aktiva på
tryckaren hos LSSkommittén. Och 
PARO:s nya kvalitetssäkring har många 
likheter med det som LSSkommittén 
förordar. 

Som ett led i förberedelserna drog 
PARO i somras igång nya utbildningar 
för personliga assistenter.

Under vintern tog man nästa steg och 
presenterade ett utbildningspaket för as
sistansföretagarna själv. Och om cirka ett 
år är de första medlemsföretagen certifie
rade enligt PAROs krav.

– Genom den kvalitetssäkring och cer
tifiering som vi har tagit fram blir det 
möjligt även för små och medelstora fö
retag att klara framtidens krav, säger 
Claes Andreasson.

Organisationen PARO har idag ett 40
tal medlemsföretag (av landets totalt cir
ka 500 privata assistansanordnare) men 
siktar på att bli större.

50-60 företag
– För att få tillräckliga muskler vill vi 
komma upp i 5060 företag, så att vi kan 
ha ett riktigt kansli med egna anställda 
och inte bara drivas på ideell basis. Vi 
diskuterar även att anställa en gemen
sam jurist, för att ha tillgång till samma 
juridiska rådgivning som de större före

De gör sig redo för hårdare krav 
En boom av utbildningar och kvalitetssatsningar väntas förvandla 
assistansvärlden de närmaste åren. ”Det kan bli så att mångfalden 
försvinner”, säger Claes Andreasson på PARO.

E

Assistansanordnare på konferens. Små och medelstora assisastansanordnare måste hänga med redan nu.
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tagen. En vision är att även kunna er-
bjuda en gemensam och mer rationell 
administration när det gäller exempelvis 
lönehantering. Kraven ökar, samtidigt 
som pengarna minskar och då blir det 
allt viktigare att se över kostnaderna, sä-
ger Claes Andreas son.

Även om PARO har jobbat länge med 
att utforma assistentutbildningar och 
kvalitetskurser är risken stor att många 
företag blir tagna på sängen, när framti-
dens assistans ska utformas.

– Mindre företag kan få en chock. Om 
de inte orkar ställa om kanske de måste 
lägga ned. Att starta assistansföretag har 
varit världens enklaste business eftersom 
det inte har krävts något kapital, riskerna 
har varit små och ingen har krävt utbild-
ning eller kvalitet. Det var vilda västern än-
da tills det 2008 kom strängare krav på re-
dovisning av assistansersättning och snart 
kommer nya krav, tror Claes Andreas son.

Försöker ligga steget före
PARO försöker ligga steget före genom 
att i februari starta en egen kvalitetsut-
bildning för assistansföretagare. Den be-
skrivs som en förenklad form av den in-
ternationella standarden för kvalitetssäk-
ring ISO 9000, med samma krav på stän-
diga förbättringar men utan höga 
kost  nader för externa konsulter.

– Det ska vara ordning och reda på alla 
delar av verksamheten, alltifrån perso-
nalfrågor till ekonomi och rapportering 
av incidenter, säger Claes Andreasson.

Utbildningen ska passa både små och 
medelstora företag, det vill säga både fö-
retag som har en enda brukare och de 
som har ett par hundra.

– Den här typen av kvalitetssäkring 
räknar vi med att myndigheterna i framti-
den kommer att kräva. Det är en lång pro-
cess att gå igenom, men det är en investe-
ring som måste göras. LSS-kommitténs 
utredning genomsyras av att kvalitet ska 
styra assistansen i framtiden och att bru-
karna ska ställa allt hårdare krav, säger 
Claes Andreasson.

Nya rutiner
PAROs kvalitetsutbildning motsvarar en 
arbetsinsats på 25 procent under ett helt 
år. Deltagarna träffas fem gånger för två-
dagarskurser, däremellan arbetar man 
med att införa och dokumentera nya 
kvalitetsrutiner på sina egna företag.

– Vi är övertygade om att vi som ge-
nomgår utbildningen kommer att ligga 
långt före andra företag, när myndighe-
terna i framtiden kräver certifiering, pre-
cis som man gör inom exempelvis äldre-
omsorg och sjukvård, säger Andreasson.

Satsningen handlar också om att byg-
ga upp nya nätverk mellan medlemsföre-
tagen för att utbyta erfarenheter och om 
att skapa nya former för kostnadseffektiv 
”självgranskning”.

– Vi ser inte varandra som konkurren-
ter utan som kollegor, och har man pro-
blem med något ska man kunna ta hjälp 
av andra medlemsföretag. Jag är själv 
med i ett nätverk i södra Sverige som vi 
bildade efter en ledarskapsutbildning in-
om PARO, säger Claes Andreasson som 
driver ACA Assistans tillsammans med 
sin hustru Anki Björk.

Stor splittring
PARO anser att branschen måste samla 
sig. Om de olika organisationerna samar-
betar och tillsammans driver de intresse-
politiska frågorna kan branschen utveck-
las bättre. 

– Det som är branschens största pro-
blem idag är den stora splittring som rå-
der med flera branschorganisationer som 
på olika sätt försöker driva sina egna frå-
gor mot myndigheter och politiker. Det 
saknas också en stark kundorganisation 
som enbart fokuserar på kunden och inte 
försöker driva både kund och företags-
frågor, säger Lars Forsberg som är ordfö-
rande i PARO. 

– Branschorganisationerna och en 
stark kundorganisation kan tillsammans 
ställa krav och utveckla personlig assis-
tans på ett mycket effektivare sätt än vad 
som sker idag, säger Lars Forsberg. +

Intresserad av ett spännande
lov på Rudebacken?

Sportlovet bjuder på musik, dans och teaterkollo med avslutande 
föreställning för föräldrarna. Förra året blev en succé! 
Sommarlovet bjuder på vanligt kollo med många utflykter som mini-
golf, bowling, ålandsresa, sol och bad, vikingabyn och massa annat, 
anpassat efter ditt behov och intresse. I sommar bjuder vi även på:
Friluftsläger där du får ro, fiska, paddla kanot, gå i skogen och sova 
i tält. Allt efter dina önskemål. 
Ridläger där vi kommer att ha lektioner, rida ut i skogen och ha teori 
och avsluta med uppvisning. Låter det intressant? Sök till Rudebacken!
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2
Du är välkommen att ringa 

Pia Länder på 08-517 07 147
www.rudebacken.se

Månar om de små. Claes Andreasson 
och Lars Forsberg vill inte låta jättarna 
ta över hela assistansmarknaden. De 
leder organisationen PARO som nu 
satsar på utbildningar och en kvalitets-
certifiering för att hjälpa små och 
medelstora företag att klara den nya 
marknadssituationen.

Assistans

Redo för hårdare krav

Läs om två assistenter som 
utbildat sig på nästa sida >>

”Vi är över-
tygade om 
att vi som 
genomgår 
utbildningen 
kommer att 
ligga långt 
före andra 
företag.”

Läs mer: Paros webbsida finns på 
www.paro.nu
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n av anledningarna till 
Camilla Nyström, per
son lig assistent i Göte
borg,  stannat kvar så 
länge på samma jobb är 
att hennes arbetsgivare 

varit duktig på att skicka iväg henne på ut
bildningar.

– Dessa utbildningar har gett mig bra 
stöd, säger hon.

Ett nytt tillståndssystem för assistans
anordnare är på väg och det kommer 
ställa stora krav på både anordnare och 
assistenter. Nu efterfrågar många assis
tenter och brukare fler och bättre grund
utbildningar för personliga assistenter.

– Många assistansföretag ser inte vär
det i att utbilda assistenter. Men för att få 
arbetet att fungera i praktiken och höja 
statusen på yrket tror jag att det är jätte
viktigt med åtminstone en grundutbild
ning, säger Camilla Nyström.

Hon har arbetat som assistent i sju år 
och gick nyligen en ny utbildning som 
anordnades av PARO, Privata assistans
anordnares riksorganisation. För tillfället 

arbetar hon hos en 25årig kille i Göte
borg som bor i egen lägenhet.

Utbildningen gav henne diplomering 
som beskriver vad hon kan. Det är första 
gången hon fått på papper att hon är ut
bildad inom ämnet personlig assistans.

– Det var en bra grundutbildning med 
ganska tuff och djupgående teori om 
bland annat arbetsmiljö och rättigheter 
för assistenter.  Den andra biten handlade 
om det mänskliga och att vara assistent. 
Framför allt lät de oss sitta i samtalsgrup
per och lära av varandras erfarenheter 
som assistenter. Det är nog det viktigaste, 
att få möjligheten att prata om situatio

ner som kan uppstå, hur man ska reagera 
och lösa problem, berättar Camilla Ny
ström.

Hon menar att man som assistent 
måste lära sig att läsa av olika personer 
och hitta personkemi med sina brukare. 
Det är något man lär sig på vägen, men 
även kan få stöd i genom utbildning.

– Det kan till exempel vara väldigt 
svårt att veta var gränsdragningen går 
mellan när du är assistent och när du är 
privatperson, eftersom du befinner dig i 
en annan människas hem. Du måste ha 
en viss insikt i hur du interagerar med 
andra människor, vilket gör att alla inte 
är lämpliga som personliga assistenter, 
säger Camilla Nyström.

Uppmanar att utbilda
Efter sin senaste utbildning uppmanar 
hon alla assistansföretag att skicka iväg 
sina assistenter på utbildning.

– Det är en investering och ger trygg
het åt assistenterna. Dessutom är det ett 
sätt att höja statusen på yrket. Om man 
satsade mer pengar på sina anställda 
skulle nog fler välja att stanna kvar i yr
ket, istället för att ha det som ett över
gångsjobb i max ett par år, säger Camilla 
Nyström.

 Sara Bengtsson

arita Johansson studera
de till teolog, men när 
hon börjat arbeta extra 
som assistent kände hon 
på en gång att arbetet 
passade henne perfekt.

– Det handlar om människor och det 
älskar jag, berättar Marita som är 48 år 
och har jobbat som assistent sedan 2006.

Hon har dock varit med om att jobba 
på oseriösa assistansföretag och sett hur 
okunniga assistenter inte alltid gjort sitt 
bästa och det har gjort henne frustrerad. 
Därför var en utbildning i personlig as
sistans viktig för henne.

– Alla borde gå en sådan kurs. Det är 
utvecklande och man lär sig ta oväntade 

situationer på ett bra sätt. Jag var väl
digt imponerad av den kompetens som 
kursledarna hade. Ingen borde få jobba 
som assistent utan en grundkurs, säger 
Marita Johansson.

På kursen, som gick i PARO:s regi, fick 
hon en självinsikt som hon tidigare inte 
hade haft som personlig assistent. Ledar
na såg till att alla på kursen fick förståelse 
för sitt eget beteende.

En aha-upplevelse
– Det blev en ahaupplevelse och en möj
lighet att fundera över hur man själv har 
betett sig. Och då kunde man börja för
bättra sitt eget arbete som personlig as
sistent. 

– Många gånger är assistenter lite för 
”duktiga” på sitt jobb, så att det inte blir 
bra för brukaren. Han eller hon kanske 
inte tycker att det är roligt att ha assisten
ten bredvid sig hela tiden. Man måste lä

ra sig ta avstånd och det stödet kan man 
som assistent få via en kurs, säger Marita 
Johansson.

Fara att känna sig som proffs
Hon menar att det kan bli farligt när as
sistenten blir för mycket ”proffs” och inte 
läser av sin brukare rent mänskligt.

– Dessutom måste assistenter få lära 
sig hur man ska förhålla sig till föräld
rar. Man kan inte bli för personlig med 
föräldrar och anhöriga, för då kan ar
betsrelationen förstöras, säger Marita 
Johansson.

Hon arbetar själv just nu med en 
17årig tjej i Partille och tycker att utbild
ningen även hjälpt henne att bli bättre på 
att förhålla sig till andra assistenter.

– Jag hade jätteroligt på kursen, så jag 
rekommenderar alla assistenter att gå en 
kurs, säger Marita Johansson.

 Sara Bengtsson

Föräldrakraft träffar två nyutbildade assistenter

Utbildning skapar trygghet för alla

Assistans

Assistenter som utbildat sig

Camilla Nyström:
”Jag vill stanna längre på mitt 
jobb om jag får bra utbildning.”

Marita Johansson:
”Ingen borde få jobba som 
 assistent utan utbildning.”

M

Lär av andra.  Camilla Nyström har 
haft stor nytta att få del av andra 
assistenters erfarenheter.

E

”Man måste lära sig ta avstånd” 
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nordström assistans

Nordström Assistans är en av de större assistanssamordnarna på marknaden idag. Sedan 
1998 har vi arbetat med personlig assistans. Vi har hjälp många funktionshindrade och deras 
familjer till en bättre livskvalitet med hjälpt av personlig assistans. Med en hög servicegrad är 
vi eftertraktade på marknaden. Hos oss får våra kunder inte bara hjälp med all administration 
utan även stöd när det gäller rekrytering, utbildning och handledning, vi medverkar vid 
personalmöten och erbjuder hjälp i juridiska frågor.

Välkommen att kontakta oss! tel. 020-80 90 90

Det är ditt liv, 
hur vill du ha det? Vi lyssnar.

Skicklig jurist som kostnadsfritt  hjälper dig vid frågor som rör din assistansersättning.
Kollektivavtal och marknadsmässiga  löner för dina assistenter.

Öppen redovisning, dvs. du har inblick i din assistans kostnader och intäkter. 
Du påverkar själv  hur assistansersättningen används. 
Du når oss gratis  från fast telefon på 020-80 90 90.

Annons Nordstro ̈ms _Föräldrakraft.indd   1 09-12-16   15.06.11

Föräldrakraft träffar två nyutbildade assistenter

Utbildning skapar trygghet för alla

Assistans

18 assistansanordnare – se nästa uppslag  >>
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A-Assistans Leimir AB
www.a-assistans.com

Vi erbjuder personlig assistans på dina villkor. Du väljer själv 
dina assistenter. Personer som du trivs med och litar på. Som 
hjälper dig med det du önskar på tider som passar dig.

PERSONLIG 
ASSISTANS 
PÅ DINA 
VILLKOR

Hos oss får du vara med 
och välja ut din personliga 
assistent. En person du 
trivs med och som hjälper 
dig med det du önskar, på 
det sätt du vill och när det 
bäst passar dig. 

www.a-assistans.com

ACA Assistans AB
www.aca.se

Vi är det trygga assistansföretaget som jobbar nära dig. Genom 
mångårig erfarenhet har vi den kunskap som krävs för att 
tillsammans med dig skapa livskvalitet och frihet i livet.

Assistansia
www.assistansia.se

Assistansia AB arbetar med Personlig assistans för personer 
med funktionsnedsättningar. Det är kundernas önskemål som 
styr vårt arbete när det gäller valfrihet, juridisk hjälp, närhet, 
trygghet eller service. Målsättningen är alltid densamma – 
Personlig assistans när den är som bäst. Assistansia grunda-
des 2000. Vi är Sveriges ledande privata assistansanordnare 
med verksamhet över hela landet.

Din Assistans
www.dinassistans.se

Vi är ett Norrlandsföretag med lång erfarenhet som privat 
assistansanordnare. Våra kontor ger service till kunder över 
hela landet och vi erbjuder kostnadsfri juridisk hjälp. Din 
Assistans har jouröppet veckans alla dagar för din trygghet.

Frösunda LSS AB
www.frosunda.se

Frösunda erbjuder stöd genom personlig assistans för högsta 
livskvalitet. Oavsett. Personlig utveckling, självständighet, 
trygghet och trivsel är ledord. Frösunda erbjuder plusprogram 
med lärorika aktiviteter och garanterar alltid den personliga 
assistansen. Team Frösunda är en möjlighet att göra en 
långsiktig satsning på sin sport. Frösunda är kvalitetscertifierat 
enligt ISO 9001:2008, det gör valet ännu tryggare.

Föreningen JAG 
www.jag.se

JAG - trygg assistans med självbestämmandet i fokus, utan 
vinstintresse. JAG är en ideell riksorganisation för människor 
med omfattande funktionsnedsättningar som behöver 
beslutsstöd. Som medlem i JAG blir du sedd av människor som 
förstår dig och dina behov och finns där när du behöver. JAG 
vågar ta strid för dig och utgår ifrån att du själv vet bäst om hur 
du vill leva dit liv.

     

GIL, Göteborgskollektiv 
Independent Living
www.gil.se

GIL samordnar personlig assistans utan vinstintresse sedan 
1989. GIL har en låg och fast serviceavgift (20 kr), det ger bra 
löner till assistenter och mer över till omkostnader. Vi redovisar 
allt kring det ekonomiska, varje månad. Vi ger gratis juridisk 
rådgivning och har många kostnadsfria utbildningar, både för 
assistenter och för arbetsledare. Visst är det roligt när man vet 
vad man sysslar med!

      

Kompis Assistans
www.kompisassistans.
se

Vi gör det möjligt att leva som andra. Vi ska i livets alla 
skeenden vara den bästa assistansanordnaren på den plats vi 
verkar, genom att skapa bästa möjliga kvalité för våra kunder.

Kompis Assistans EF
Box 76, 780 50 Vansbro

Tel. 0281-59 51 60, fax: 0281-123 63

www.kompisassistans.se

Jag vill, jag kan,
jag vågar!

Vansbro  Ludvika  Hudiksvall  Stockholm

kompisassistans_1001 ny.indd   4 2009-12-21   14.57

mbk assistans AB 
www.mbkassistans.se

MBK Assistans AB har sitt säte i Halmstad, vi har varit verksam-
ma  sedan år 2000 och firar 10 års jubileum i år 2010. Vi har 
ca 80 st anställda och vi har våra kunder i hela Sverige.

  assistansanordare – här kan du        hitta den som passar just dig
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MejDej Kooperativet
www.mejdej.se

Kooperativet bygger på tanken att det är Du som har assistans 
som själv vet bäst hur Du vill lägga upp Din assistans, vilka 
assistenter Du vill ha och på vilka tider. Du är själv arbetsledare 
eller utser den som Du vill ska vara arbetsledare. 

MejDej ñkooperativet 
Telefonnummer  
044-10 07 30 

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

Vill du veta mer titta pÂ www.mejdej.se 

Box 53 
291 21 Kristianstad 
Besˆksadress:  
÷.Boulevarden 40, Kristianstad 
J‰rnv‰gsgatan 11 ƒngelholm 
E-post: info@mejdej.se 

 

Viktigt för oss: 
•Säker assistans 
•Att ge 

utbildning till 
arbetsledare 
och assistenter 
•Att följa lagar 

och avtal för att 
få den bästa 
assistansen 

Nordström Assistans AB
www.nordstromassis-
tans.se

Nordström Assistans är en av de större assistanssamordnarna 
på marknaden idag. Vi har hjälpt många funktionshindrade och 
deras familjer till en bättre livskvalitet med hjälp av personlig 
assistans. Hos oss får våra kunder inte bara hjälp med all 
administration utan även stöd när det gäller rekrytering, 
utbildning och handledning, vi medverkar vid personalmöten 
och erbjuder hjälp i juridiska frågor.

nordström assistans

Nordström Assistans är en av de större assistanssamordnarna på marknaden idag. Sedan 
1998 har vi arbetat med personlig assistans. Vi har hjälp många funktionshindrade och deras 
familjer till en bättre livskvalitet med hjälpt av personlig assistans. Med en hög servicegrad är 
vi eftertraktade på marknaden. Hos oss får våra kunder inte bara hjälp med all administration 
utan även stöd när det gäller rekrytering, utbildning och handledning, vi medverkar vid 
personalmöten och erbjuder hjälp i juridiska frågor.

Välkommen att kontakta oss! tel. 020-80 90 90

Det är ditt liv, 
hur vill du ha det? Vi lyssnar.

Skicklig jurist som kostnadsfritt  hjälper dig vid frågor som rör din assistansersättning.
Kollektivavtal och marknadsmässiga  löner för dina assistenter.

Öppen redovisning, dvs. du har inblick i din assistans kostnader och intäkter. 
Du påverkar själv  hur assistansersättningen används. 
Du når oss gratis  från fast telefon på 020-80 90 90.

Annons Nordstro ̈ms _Föräldrakraft.indd   1 09-12-16   15.06.11

NÄRA Personlig assis-
tans & utbildning AB
www.nara.nu

När du beviljats personlig assistans har vi resurserna att på ditt 
uppdrag och tillsammans med dig göra din tillvaro enklare. Det 
är du som har rätten, viljan och modet att utveckla, förändra 
och förbättra din vardag. Tel 08-511 744 40.

Näsets Omsorgs 
Assistans AB
www.omas.se

Personligt engagemang där föräldrar, barn och kunder ska 
känna sig delaktiga i de val och beslut som ska göras. 
Tillsammans skapar vi den kvalitet som ni efterfrågar för att just 
er assistans ska passa era behov. 

Omtanken Dalarna AB
www.omtanken
dalarna.se

Utför personlig assistans till funktionshindrade enligt LSS/LASS 
sedan 1994. Idag är vi ca 400 personliga assistenter som utför 
assistans till 70-talet brukare. Vi har kontor i Ludvika och 
Borlänge, men våra brukare finns i hela Sverige

Stil
www.stil.se

På Stil vill vi möta dig där du befinner dig i livet, barn som 
vuxen, och ge dig möjlighet att växa. Vi ger dig unika trygghets-
försäkringar, juridisk expertis, utbildning och skapar mötesplat-
ser. Stil var först med personlig assistans. Hos oss kan du alltid 
prata med någon som har egen erfarenhet. Av Stil får du mer 
än assistans, men slipper vinstintresset. Här blir du bemött som 
den individ du är.

Särnmark Assistans AB
www.sarnmark.se

Som assistansanordnare och servicepartner är det Särnmarks 
roll att assistera våra kunder att få den personliga assistans de 
själva vill ha. En assistans som är just personlig genom att den 
möter varje persons individuella behov och önskemål. 

VH Assistans
www.vhassistans.se

VH action vänder sig till coola, unga vuxna med funktionshinder 
som söker utmaningar. Vi arbetar för att du ska våga ta för dig 
av livet. Vi vill att du ska spränga gränser men också sätta 
gränser. Tillsammans vill vi diskutera frågor som är viktiga för 
dig, som sex och relationer, flytta hemifrån eller skaffa körkort. 
Vi har aktiviteter och personlig coach för alla som vill.

Ågrenska
www.agrenska.se

Hos Ågrenska Assistans får du som assistansanvändare största 
möjliga inflytande över din assistans. Vi prioriterar hög lön och 
bra utbildning till dina assistenter. Har du en sällsynt diagnos är 
också kunskapen kring din situation sällsynt, men vi har den!

  assistansanordare – här kan du        hitta den som passar just dig

HELA DENNA SIDA ÄR INFORMATION FRÅN ANNONSÖRER I DETTA NUMMMER 
HELA DENNA SIDA ÄR INFORMATION FRÅN ANNONSÖRER I DETTA NUM-
MER
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På FUB-gården Tallkrogen finns 
fantastiska möjligheter till bad ...

... och fotboll med nyvunna 
kompisar.

Hos KFUM på friluftslägret Norrbyskär 
hjälps alla åt med de dagliga sysslorna.

Kollo är värt ett bråk med kommunen
Kollo är värt ett bråk med kommunen 

 
 

Text: Katarina Nyberg

info@faktapress.se

På följande sidor
På familjeläger – igen

Kampsång för kollo

Nu gör Elin som sin syster

Juristen redo att överklaga 

Billigare efter strid
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... kollon samlade 
i Webbguiden på 
www.foraldrakraft.se
� Barncancerfonden på Ågrenska
� Barncancerfonden på Barretstown
� Barnens Dags Sommarkollo vid Höga 
Kusten, Sandudden
� Barnplantornas sommarkurs för 
familjer till barn med cochleaimplantat
� BOSSE Sommarkollo
� DHB Västra
� Ekbacken, Stiftelsen Barnens Dag
� Familjevecka för familjer med ung-
domar med Downs syndrom, STF 
Grövelsjöns fjällstation
� Föräldra-barnläger för stammande 
barn, Stamningsförbundet 
� Föräldraföreningen för Dyslektiska 
Barn Östergötlands Län
� Förbundet Unga Rörelsehindrade
� Föreningen FUB-gården, Tallkrogen
� Gålölägret, Föreningen för Integrerad 
ungdomsverksamhet
� Högalids folkhögskola 
� Idrottsläger, Blekinge Idrottsförbund/
Blekinge Handikappidrottsförbund 
� Läger 2010 med FUB Helsingborg 
� Kasper Kollo, Kasper Care, Lund 
� KFUM Umeås kurs- och lägergård på 
Norrbyskär 
� Konfirmandlägret ”I Fiskens tecken”
� Läger för barn och ungdomar med 
primär immunbrist, Primär Immun-
brist Organisationen, PIO
� Läger på Mättinge, RBU Mättinge 
� LSS-kollo, Granhill, Stockholm Stad
� Näckrosen, Stiftelsen Barnens Dag 
� Rudebacken, Utvecklingspedagogik 
Sverige AB
� Skogsgläntan, Stiftelsen Barnens Dag
� Skota Hem, Barn och ungdomskurser 
i segling 
� Solrosen, Stiftelsen Barnens Dag
� Sommar 2010 på Furuboda, Föreningen 
Furuboda
� Sommarkollo i Småland – årets 
roligaste händelse, Leva Plus AB
� Sommarsol rehab & rekreation, 
Vejbystrand 
� Stockholms Stadsmissions 
kolloverksamhet
� Stöd och Resursgruppens 
kolloverksamhet
� TUSKULUM/Eskil Johanssons AB
� Unga Hörselskadade (UH), läger på 
flera olika platser i Sverige
� Ågrenska
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Inte bara studier på Svenska 
Kyrkans konfirmandläger i Höör.

Språkträning i utemiljö förespråkas 
av Föräldraföreningen för Dyslek-
tiska barn i Östergötland.

Stora bilden: På seglarläger hos 
Skota Hem blandas segling med 
teori, lek och bad.

FK_1001_s54-65_kollo_v07.indd   55 2009-12-22   21.12



56 FÖRÄLDRAKRAFT # 1, 2010

amiljen Lötbom från 
Sol  lentuna har varit på 
familjeläger i Furuboda 
två somrar.

− Vi har fått nej från 
kommunen när vi ansökt 

om ekonomiskt stöd, säger Ann Lötbom. 
Vi har betalat själva, som om det vore en 
vanlig semester, och det  har kostat oss un-
gefär 10 000 kronor varje sommar.

I familjen finns tre söner varav 18-åri-
ge Liam har en ovanlig ämnesomsätt-
ningssjukdom som heter SLOS, Smith-
Lemli-Opitz syndrom. Den har gjort ho-
nom multihandikappad. Han kan krypa 
och rulla sin rullstol men han kan inte gå 
eller prata.

Tidigare, när Liam var yngre, var han 
på sommarläger som kommunen betala-
de. Skillnaden nu är att han fått ett eget 
boende.

− Det började bli svårt att ha honom 
hemma, vi orkade inte bära honom och 
vi trodde att det skull bli mer kvalitet för 
honom med eget boende. Och det har det 
också blivit.

Liam bor nära familjens bostad och är 
ofta hemma.

− Då är vi utvilade och kan ha det bra 
tillsammans. En kväll i vecka och en helg 
i månaden är Liam hemma hos oss.

I samband med att Liam flyttade hem-
ifrån meddelade kommunen att familjen 
i fortsättningen inte kommer att få något 
bidrag alls. 

− Vi har försökt motivera att Liam be-
höver miljöombyte, säger Ann Lötbom. 
Men då får vi till svar att det är upp till oss.

Liam har assistans av de som arbetar 
på boendet. När han är hemma är det fa-
miljen som hjälper honom.

− När vi har varit på Furuboda så har 
vi sett att de flesta ungdomarna är där 
med sina familjer och sina assistenter. 
Det är få av de deltagande familjerna som 
inte fått någon form av ersättning från 
sin kommun.

Har fyllt 18
Liam har nyligen fyllt 18 år och nu beta-
las hans boende av olika bidrag. Dess för-
innan betalade föräldrarna en inkomst-
baserad hyra för boendet.

− Tidigare har vi fått igenom vad vi 
bett om, säger Ann Lötbom. Och vi har 
verkligen inte bett om mycket. Så nu rea-
gerade vi när vi fick nej till bidrag för lä-
gerkostnaden. 

Den här sommaren blir det inget läger 
för familjen Lötbom. Det krockar med 
annat. Men något ska ändå planeras för 
Liam.

Vistelsen på Furuboda blev en riktig 
höjdare för familjen. 

De anlände lite avvaktande till första 
lägret 2008.

− Vi möttes av helt lyriska föräldrar 
som sa ”åh, ni kommer att få se, det kom-
mer att bli så underbart”.

− Herregud, vad är det här, tänkte vi. 
Alla verkade helt frälsta, vi tyckte det var 
lite överdrivet.

– Men när det gått några dagar var vi 
likadana! Allting bara fungerade så bra.

Många aktiviteter
Ann Lötbom berättar om att det erbjuds 
många olika aktiviteter och ett schema 
som man bara kan ramla in i, om man 
vill. Man måste inte.

− Det är lätt för hela familjen eftersom 
det är så individanpassat för den som har 
funktionsnedsättningen. Fokus är på den 
personen, att hon eller han befinner sig i 
en normal miljö är utgångspunkten. Det 
finns inga problem, allt går att fixa.

Bara en sådan sak som att inte bli be-
tittad när man sitter i matsalen känns be-
friande.

Perfekt sommar. Liam har fångat en 
fisk på familjeläger i Furuboda.

En höjdare. Så beskriver Ann Lötbom familje-
lägret i Furuboda. ”Alla verkade helt frälsta, vi 
tyckte det var lite överdrivet. Men när det gått 
några dagar, då var vi likadana”, berättar hon.

”Vi möttes 
av lyriska 
föräldrar”
F

FK_1001_s54-65_kollo_v07.indd   56 2009-12-22   16.22



# 1, 2010 FÖRÄLDRAKRAFT 57     

− Ingen stör sig på Liams beteende när 
han äter. Alla har en liknande situation.

Aktiviteterna är på allas villkor. När det 
ska spelas basket, till exempel, får de friska 
syskonen sätta sig i rullstol. Albin, Liams 
yngre bror, fann sig snabbt till rätta.

− Att bara vara som du är och trivas 
genomsyrar lägret, säger Ann Lötbom. 
Det märks att det är skönt för tonåring-
arna som deltar att kunna slappna av och 
strunta i utseende och andra krav ett tag. 
Det blir en frihet för dem. 

Hur kom det sig att det blev just 
Furuboda?

− LSS-handläggaren gav oss några 
tips, vi sökte efter dem på nätet och föll 
för Furuboda. Vi  tyckte att aktiviteterna 
verkade bra. Ett plus var att det finns fär-
diglagad mat, det är skönt att slippa det 
och kunna ägna tid åt annat.

Fick åka motorcykel
Intrycket att det ordnas bra och roliga 
aktiviteter och utflykter av olika slag 
stämde väl in.

− Till exempel så kom en MC-klubb 
och barnen fick åka motorcykel. Polisen 
visade hur fartkameror fungerar och 
man fick testa att använda brandspruta. 
Vi åkte hölass och grillade. Det var jätte-
häftiga upplevelser för alla. +

Anspråkslöst. 
Att bara vara 
som du är 
genomsyrar 
lägret, enligt 
mamma Ann 
Lötbom. 
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inett är 17 år och har va
rit på kollo två somrar i 
rad, på kollogården Sals
näs utanför Målilla.

− Det funkar jättebra, 
säger Lena Renberg. Förs

ta sommaren vi lämnade henne var det lite 
pirrigt, det var första gången vi lämnade 
henne på lång tid över huvud taget.

Minett har epilepsi och får assistans 20 
timmar per dygn. Det hon främst behö
ver är tillsyn och hjälp med att bibehålla 
det hon lärt sig. Hon går på gymnasiets 
individuella linje. 

− Hon är duktig på lektionerna och 
suger i sig kunskap, säger Lena Renberg. 
Men 14 dagar senare minns hon inget av 
det hon lärt sig. Vi märker också att det 
börjar nagga på det hon lärt sig tidigare 
fram till årskurs 5, innan epilepsin bröt 
igenom. Det märker hon själv också. Till 
exempel i engelska och matte. ”Jag som 

varit så duktig på multiplikationstabel
len”, säger hon, berättar Lena Renberg.

Den stora förlusten, som hon är väl
digt ledsen över, är att hon körde gocart 
innan hon fick epilepsi. Det var hennes 
stora intresse. Nu kör hennes yngre sys
kon, så hon blir påmind om det. Då får 
hon sitta vid sidan om och heja på, fast 
hon helst skulle vilja köra själv.

Lägger pussel
Hon tycker om att pyssla, till exempel att 
lägga pussel. 

− På kollo gör de så mycket roligt, sä
ger Lena Renberg. Spelar teater, sjunger 
och dansar. De gör utflykter till djurpar
ker och åker badar, något vi själva inte 
gärna gör för det finns ju en risk. Men på 
kollo badar Minette med flytväst och nå
gon ser till henne hela tiden. 

Hemma i Piteå har hon inget um
gänge med andra ungdomar som har 

epilepsi. På kollo delar hon rum med en 
tjej som hon fått bra kontakt med.

Internet är ett sätt att hålla kontakt 
med kollokompisar. Minett lär sig nu 
använda nätet i skolan så att hon kan va
ra ute på MSN och chatta.

− Jag kommer inte ihåg så bra men jag 
tycker det är jättekul att vara på kollo, sä
ger Minett Renberg. Det finns så mycket 
roliga saker att göra och så har man 
många kompisar. Jag trivs väldigt bra och 
hoppas att få träffa kompisarna igen. 

Ingen hemlängtan
Det är långt hem men Minett har inga 
problem med hemlängtan.

− Man ska tänka på vad man gör, ha ro
ligt när man är där och ta vara på tiden.

Lena Renberg tycker att det fungerar 
bra med hemkommunen. Familjen har 
inte haft några problem med sin ansö
kan. Men hon har hört att många andra 
måste hålla på och kämpa och överklaga. 

− Ungdomarna på kollot gjorde själva 
en sång i somras, som de sjöng vid avslut
ningen, om att de gärna strider med 
kommunen för att få åka på kollo. 

På kollot i Salsnäs utanför Målilla skrev 
Hanna, Ebba, Vickan och Frida förra som
maren en sång till Magnus Ugglas ”Kung i 
baren”. Refrängen kan du läsa här intill. +

Låt inte kommunen stoppa dig
Resan från Piteå till Småland tar sin lilla tid. 120 
mil tur och retur. ”Vi kör gärna ner och upp för att 
Minett ska få vara på ett bra kollo. Här uppe finns 
det inte så mycket som passar henne”, säger 
mamma Lena Renberg. 

M

Inget ska stoppa oss. Ungdomar på kollogården Salsnäs.

FK_1001_s54-65_kollo_v07.indd   58 2009-12-22   16.23



# 1, 2010 FÖRÄLDRAKRAFT 59     

Kollo & läger

Refräng till sång skriven av  
Hanna, Ebba, Vickan och Frida. 
Melodi Magnus Ugglas ”Kung i 
baren”. Teater och dans. Minett Renberg har inte svårt att roa sig på kollot.

Hos oss utformar du din   
assistans efter dina behov. 
För att leva upp till dina förvänt-

ningar vill vi lära känna dig. Vi tror att 
assistans på dina villkor också är en 
trygg och bra assistans.   

Ågrenska Assistans - mer  än bara assistans

Ågrenska är en unik, utvecklande mötesplats och ett nationellt kom-
petenscentrum. Vi bedriver verksamheter utifrån ett helhets- och 
livsperspektiv för barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsätt-
ning, deras anhöriga samt professionella. Vi skapar förutsättningar 
för utveckling och ett optimalt liv.

Ring och tala med:
Anders Sandegård  031-750 91 56
Louise Jeltin 031-750 91 48
e-mail: assistans@agrenska.se 

       Din kompetens och vår erfarenhet om 
olika funktionsnedsättningar och deras 
konsekvenser ger goda förutsättningar 
för en bra utformning av just din 
assistans.

Är du intresserad av någon av våra andra verksamheter? 
Gå in på www.agrenska.se  eller ring 031-750 91 00
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amma Karin Lundegård 
minns hur familjen bör-
jade söka information. 

− Vi satte oss vid da-
torn och sökte, så hitta-
de vi sommarkollot i 

Små land och det passade Elin, säger hon. 
Elin är 16 år och har en utvecklings-

störning. Hon behöver tydlighet, rutiner 
och struktur.

Det var ett kortare läger på sju dagar. 
Från Eva Remnert, som driver Leva Plus-
kollona i Småland, fick familjen tydliga in-
struktioner om hur det praktiskt går till. 

− Vi var med och lämnade Elin och 
fick träffa hennes fadder. 

Alla barn har en egen fadder. Elin hade 
redan lite kontakt med sin fadder, de ha-
de pratat på telefon.

− Elin tyckte att vi kunde åka hem 
med en gång. Hon var så sugen och lad-
dad inför det här så det var inga problem 
för henne att bli lämnad på kollot.

Att det gick så bra berodde mycket på 
att hon sett lillasyster åka iväg och besökt 
henne på ridlägret och hört om allt roligt. 
Nu var hon själv på läger i sju dagar utan 
att drabbas av hemlängtan. 

− Vi hade planerat att tapetsera huset 
för att ha något att göra och inte oroa oss.

Minns de första dagarna
Karin Lundegård minns de första dagar-
na. 

− Elin använder sin mobil väldigt 
mycket. Hon skickar många korta sms. På 
lägret samlar personalen in alla mobiltele-
foner och ungdomarna får en stund på 
kvällen när de kan sms:a eller ringa. 

− Men vi hörde inget ifrån Elin. 
Ingenting! Vi började undra om det var 
dålig täckning, eller om det hänt något. 
Och så gick det en dag till. Hon hörde 
fortfarande inte av sig. Då ringde vi till 
kollots telefon och fick till svar att hon 
hade inte tid att prata med oss.

Familjen kunde pusta ut. Det var ett 
gott tecken på att Elin hade det bra. Hon 
var fullt upptagen med nya kompisar och 
roliga aktiviteter.

På kollot var Elin tillsammans med 
andra ungdomar på lika villkor. Hon lär-
de känna en flicka som heter Angelika. 

− När vi hämtade Elin träffade vi 
Angelikas föräldrar och vi kom överens 
om att ordna så att tjejerna kunde träffas. 
De har sedan turats om att hälsa på varann 
och håller kontakt via sms och telefon.

Inför nästa sommar konfererade för-
äldrarna om vilka veckor som kunde pas-
sa för båda familjerna så att tjejerna kun-
de träffas igen på kollo. Då var det ett 
längre läger på 12 dagar. Och det var än-
nu roligare för då fanns det här med 
igenkänningen och att få göra allt som 
varit så kul en gång till. 

Den sommaren utökades kontakterna, 
bland annat kom det till några killar och 
nu chattar gänget på nätet.

− Vi bor i ett litet samhälle utanför 
Ny köping. Här finns inga kompisar, det 
är svårt att få till det med kompisar i var-
dagen.

Kollo är verkligen en höjdpunkt på 
året. Att få ingå i ett sammanhang där alla 
är mera lika. Det är alltid någon som har 
någonting att kämpa med eller något 
som är lite annorlunda. Man kan ha svårt 
för förändringar, att äta tillsammans med 
andra eller sova borta. Det är skönt för 
Elin att se att så är det för andra också.

− De gör så många olika saker. Åker 
och badar, spelar in filmer. Elin gillar att 
spela teater. Disco är populärt förstås. 
Och så brukar de besöka Astrid Lindgrens 
värld. Att ha tjejkvällar och killkvällar är 
spännande för tonåringar.

Men inför förra sommaren, när det 
var dags för det tredje kollot, krånglade 
det till sig. 

− Elin håller stenkoll på när ansökan 
kommer ut på nätet. Hon har Leva.se 
som första sida på datorn. Och vi sökte 
direkt när ansökningsblanketten kom i 
december. Vi skickade ansökan till Leva 
Plus och till LSS-handläggaren, som vi 
brukar.

Sedan väntade familjen länge, inget 
hände. Är det inte dags snart att få ett be-
slut, undrade de. I mars fick de veta att 
kommunen planerade ett eget läger.

Så fick Elin avslag på sin ansökan till 
sommarkollot men beviljades att delta i 
kommunens läger som ska vara på en 
stor lägergård. Det är ett läger för barn 
som inte har funktionsnedsättningar. Dit 
vill Elin inte åka. Hon har inte ens sökt 
till det lägret.

Elin blev oerhört besviken. Det här var 
ett femdagarsläger och hon ville vara 
borta längre. Det fanns heller inte så 
många ledare. 

− Först fick vi ett tillfälligt beslut som 
vi skulle yttra oss över. Det gjorde vi men 

Hade inte tid att sms:a hem. När Elin Lundegård var på kollo rusade tiden. Här 
ses hon till vänster tillsammans med kompisen Malin.

För ett par år sedan sa Elin Lundegård till sina 
föräldrar att ”nu vill jag åka på läger”. Hennes yngre 
syster hade varit på ridläger och haft jättekul och 
nu ville hon också göra något på sommaren. 
Sedan dess har det blivit tre kollon i Småland.

M

Elin gör som syrran
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det hjälpte föga. När det definitiva beslu-
tet kom var vi ganska nära sommaren. 
Avslaget förvånade oss mycket eftersom 
Elin två år i rad beviljats lägervistelse.  
Hennes behov av lägervistelse hade inte 
minskat, snarare ökat med stigande ålder. 
Vi överklagade genast till länsrätten.

− Vi ställde oss frågande till att kom-
munen avvaktat med att behandla Elins 
ansökan i väntan på fler ansökningar till 
det egna lägret. Man ska behandla en an-
sökan utifrån varje individ, inte utifrån 
ett kollektiv. Länsrätten behandlade 
ärendet snabbt och gav oss rätt. 

Behov av rekreation
Elin skulle få åka på sommarkollot. Det 
var hennes behov av rekreation som skul-
le uppfyllas och familjen behövde också 
avlastning och tid för Elins syster. Men då 
överklagade kommunen länsrättens be-
slut.

− Som tur var hade länsrätten skrivit 
att Elins rätt till kollo gällde tills något 
annat skett. Kommunens överklagande 
kunde inte hindra Elins kollovistelse. 

− Vi begärde att få träffa omsorgsche-
fen och förklarade att vi ansåg att ärendet 
handlagts felaktigt och att det dragit ut 
på tiden. 

Efter det mötet tog kommunen tillba-
ka sitt överklagande.

Elin mådde väldigt dåligt av att vänta i 
ovisshet. Hela familjens planering inför 
sommaren var osäker. 

− Under det här skeendet var vi tvung-
na att ligga på kommunen hela tiden. De 
kontaktade oss inte en enda gång. 

Karin Lundegård 
har hört om andra fa-
miljer som först fått 
förhandsbesked om 
att ansökan godkänts 
och sedan fått avslag.

− Det är olyckligt 
att LSS-handläggare 
inte förstår vilken be-
tydelse det har att va-
ra tydlig. Man måste 
inte säga ja men man 
måste vara tydlig om 
hur det fungerar. 
Barnen behöver tid 

för att förbereda sig. 
Till slut blev det kollo i Småland för 

Elin. Men tiden att förbereda sig blev kort.
− Det var tur att det inte var hennes 

första kollosommar, att hon hade de po-
sitiva upplevelserna i ryggsäcken. Annars 
hade det inte fungerat. +

Kollo & läger

– Se ett avslag 
som brist på 
kunskap, tipsar 
Karin Lundegård.

Karin Lundegårds råd till andra 
föräldrar är att vara supertidiga med 
ansökan.

− Din uppgift som förälder är att 
ligga på. Hör av dig till kommunen 
en månad efter att ansökan skickats 
in och förvänta dig då ett besked. 
Längre tid ska det inte behöva ta.

− Om du får avslag, se det som en 
utmaning och en träning i att 
hantera framtida avslag, för sådana 
kommer nog tyvärr. Var inte rädd, 
det är bara att köra på. Det är ditt 
barn du företräder.

− Se avslaget som brist på 
kunskap och förståelse. Varje individ 
är speciell och man måste se till hur 
just ditt barn fungerar. Är det 
verkligen möjligt att plötsligt ändra 
plats, tid och kompisar?

Hon uppmanar också föräldrar 
som får mothugg att vända sig till 
den handikapporganisation de är 
med i. Och naturligtvis till andra 
föräldrar. LSS-handläggaren kan 
också hjälpa till att överklaga. +

Ansök supertidigt

VÄLKOMMEN TILL
GÅLÖLÄGRET 2010
Gålölägret är ett integrerat konfirmationsläger 
för ungdomar med och utan funktionshinder  
under fyra sommarveckor. Lägret är förlagt 
till Gålögården i Stockholms södra skärgård. 
Lägerprästen och ledarna är handplockade och 
kunniga att arbeta med denna typ av läger och 
ungdomsgrupp. På lägret träffar man nya komp-
isar både med och utan funktionshinder, som 
man kanske annars inte skulle ha kommit i kontakt 
med. Lägret har funnits i 20 år och anordnas av 
Föreningen för integrerad ungdomsverksamhet.

GÅLÖ

För mer information och anmälan

Jonas Persson
Tel. 08 616 88 06 
Mob. 073 80 05 088
jonas.persson@svenskakyrkan.se
Högalids Församling
BOX 9048
102 71 Stockholm

www.galo.nu

annons.indd   1 2009-11-29   11.16

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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ina Alander påpekar att 
insatser enligt LSS, Lagen 
om stöd och service till 
vissa funktionshindrade, 
ska vara avgiftsfria.

− Kommunen kan ta 
ut avgifter för sådant som kulturella akti-
viteter och fritidsaktiviteter. Men det blir 
ju aldrig några stora pengar.

Enligt LSS ska avgifterna vara skäliga 
och kommunen ska se till att den enskil-
de får behålla tillräckliga medel för per-
sonliga behov.

Plötsligt mister man kompisar
Det har blivit allt vanligare att kommu-
nerna säger nej till ansökningar om kort-
tidsvistelser i form av läger eller kollo 
som ligger utanför kommunen.

− Helt klart är att man börjat dra in på 
sådana avtal, säger Nina Alander.

Korttidsvistelse är ett brett begrepp. 
Det handlar om att ge miljöombyte och 
rekreation. När familjers ansökningar 
om korttidsvistelse på annan ort avslås 
brukar det motiveras med att det behovet 
kan tillgodoses i hemkommunen. 

− Många barn och ungdomar har kan-
ske under flera år haft någon form av 
korttidsvistelse utanför kommunen, i en 
verksamhet där de känner sig trygga och 
har kompisar. Nu kan de bli av med det.

Rätten till personlig utveckling
Det finns inget hinder för en kommun 
att teckna avtal om korttidsvistelse i an-
dra kommuner än den egna. Man har rätt 
till miljöombyte, rekreation och person-
lig utveckling.

− För en tonåring kan det till exempel 
vara möjlighet till frigörelse från föräld-
rar, säger Nina Alander.

Om inte det kan ordnas inom kom-
munen kan man teckna avtal med en pri-
vat anordnare av läger eller kollo.

− Går inte kommunen med på det 
tycker jag att man som förälder ska 
överklaga. Man har rätt till insatser en-
ligt LSS.

Kommunen vill ha prejudikat
Nina Alander menar att det blivit kärvare 
vad gäller alla insatser för barn i behov av 
stöd.

− Ledsagare tas bort liksom kontakt-
personer. Det är väldigt tråkigt att behö-
va hålla på med en massa överklaganden. 

Hennes erfarenhet är också att om 
man överklagar och får rätt så överklagar 
kommunen nästan alltid i nästa steg.

− De driver det till sin spets för att få 
någon slags prejudikat.

Förra våren hade Nina Alander myck-
et problem med ärenden om läger och 
kollo. Nu kommer en ny vår – och hon 
befarar att den blir ännu tuffare.

Alla får inte sina rättigheter
Eva Remnert, som driver Sommarkollo i 
Småland, märker också att det i vissa 
kommuner blir allt kärvare för familjer-
na att välja kollovistelse utanför hem-
kommunen.

− För gruppen med utvecklingsstör-
ning finns korttidshem i kommunerna. 
Den grupp unga som kommer till oss 
känner oftast inte att de passar in där 
och för dem finns inget alternativ i 
hemkommunen. Ändå har de samma 
rättigheter och borde få motsvarande 
dagar per år för stimulans och utveck-
ling. Men då drar kommunen ner istäl-
let. Det är väldigt orättvist, säger Eva 
Remnert. 

Hon berättar om en pojke som varit 
på tolvdagarsläger under flera år och som 
fick avslag förra året. Kommunen erbjöd 
endast en helgutflykt.  

− Många ungdomar tycker att kollo är 
det bästa som händer på året och föräld-

rarna märker hur deras barn utvecklas 
enormt under kollovistelsen. Det är ett 
viktigt steg på väg in i vuxenlivet att vara 
hemifrån och knyta nya kontakter.

− Min känsla, efter att ha jobbat med 
det här i nio år, är att det förra våren var 
många fler kommuner som gav avslag på 
kolloansökan. Några kommuner begärde 
också jättehöga egenavgifter så att de fles-
ta familjer omöjligt skulle ha råd. 
Föräldrar måste då strida och överklaga 
och alla orkar inte med det.

Räkna med att överklaga
Vissa kommuner följer inte LSS-lagen. 

− Det är stor skillnad mellan olika 
kommuner. De allra flesta som jag har 
kontakt med och som överklagar får fak-
tiskt rätt. 

Eva Remnerts råd till föräldrar är att 
söka redan i januari och överklaga om de 
får nej. Hjälp med överklagan kan de få 
av till exempel FUB.

− Ta reda på om det som kommunen 
säger verkligen gäller. Till exempel så ska 
kollo inte kosta mer för familjen än den 
avgift som tas ut på kommunens korttids.

De flesta barn och ungdomar som kom-
mer till Sommarkollo i Småland tillhör 
personkretsen för LSS. För de fåtal som inte 
gör det försöker man hitta andra lösningar. 
Eva Remnert menar också att det är mycket 
upp till LSS-handläggarnas tolkning vilka 
som tillhör den personkretsen.

Kommuner säger nej
Eva Ottosson arbetar på Mättinge, Riks-
förbundet för Rörelsehindrade Barn och 
Ungdomars (RBU) fritids- och lägergård 
Mättinge söder om Trosa. Hon märker 
att nästan varje år är det någon familj 
som inte kan komma på läger för att 
kommunen säger nej.

Hennes råd är: Var ute i god tid för att 
hinna med ett eventuellt överklagande. +

Nina Alander, jurist på FUB.

Ständigt beredd 
att överklaga

Sju familjer i Nässjö tyckte att kommunen ville ta 
ovanligt mycket betalt för kollovistelse. Föräldrarna 
tog hjälp av Nina Alander, jurist på FUB, Fören-
ingen för utvecklingsstörda barn, ungdomar och 
vuxna. De överklagade och fick ner kostnaden.

N
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1 Om man 
ansöker om 

korttidsvistelse 
utanför kommu-
nen ska man ha 
så bra intyg som 
möjligt från till exempel 
psykolog eller läkare som 
talar om vilka behov 
personen i fråga har.

2Be att få upprätta en 
individuell plan enligt 

LSS där det ska ingå en 
beskrivning av hur perso-
nen är och vilken personlig 
utveckling som behövs. 
Frigörelse från föräldrarna 
är en förberedelse för att 
kunna klara sig själv i 
samhället. Det är viktigt att 
få socialt utbyte på kort-
tidsvistelsen.

Man har rätt att få en 
individuell plan och den 
gör man tillsammans med 
LSS-handläggaren.

En sådan plan är ett 

viktigt dokument 
som ska följas. 
Som förälder 

väljer man själv 
vem eller vilka man 

vill ha med när den 
upprättas. Det kan vara 
personal från det egna 
boendet, om man har 
sådant. Eller någon från 
habiliteringen, från skolan 
eller från daglig verksam-
het. Det ska vara någon 
som väl känner till den 
person det handlar om.

Nina Alander säger att 
det tyvärr inte är så många 
som upprättar individuella 
planer och många kommu-
ner vet knappt vad det är. 
En individuell plan ska 
också fortlöpande uppdate-
ras. En ung persons behov 
förändras ganska snabbt.

3 Var ute i god tid med 
ansökan om kollo eller 

läger. Då finns det möjlig-

het att hinna överklaga till 
länsrätten, som också 
brukar vara tillmötesgåen-
de om man begär skynd-
sam handläggning. 

4 En väl underbyggd 
ansökan har större 

chans att bli beviljad. För 
att göra en sådan behöver 
man sätta sig in i vad en 
korttidsvistelse innebär 
och vilket syfte den har.

5 För den som är medlem 
i en handikapporgani-

sation finns hjälp att få. Det 
ingår i medlemsavgiften. 
En del organisationer har 
egna jurister som kan 
bistå. Riks-FUB har även 
rättsombud som lokalt 
hjälper medlemmar med 
juridiska frågor. De kan 
hjälpa till med att utforma 
överklaganden och i vissa 
fall kan de medverka som 
ombud i rättsprocesser.

§
Nina Alander 
ger här några råd till 
föräldrar som står i 
begrepp att ansöka 
om läger eller kollo-
vistelse, för att på 
bästa sätt nyttja sitt 
barns rätt.

5
Läger året runt för barn och 
ungdomar med ADHD/DCD, 
ADD och Aspergers syndrom 
samt andra närliggande 
funktionsnedsättningar. 

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

info@tuskulum.se | www.tuskulum.se

JOHANSSONS AB

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

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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Familjen Hedberg i Nässjö är 
en av sju familjer som fick hjälp 
av FUB:s jurist Nina Alander att 
överklaga kommunens oskäliga 
pris på kollovistelse. Det blev 
uppmärksamhet i media och 
länsstyrelsen agerade. Länsrät-
ten gav familjerna rätt.

assandra, 15 år, har varit 
på kollo många gånger, 
både på höst och somrar. 
Hon har en lätt utveck-
lingsstörning och en cp-
skada.

− Vi ansökte i vanlig ordning om som-
markollo i Åkarp, säger Ulrika Hedberg. 
Döm om vår förvåning när vi fick veta att 
vi skulle betala 23 000 kr för elva dagar.

Det var ett muntligt besked. Sedan 
kom ett brev från kommunen och då 
hade man halverat summan. Därefter 
blev det en ny sänkning, nu till 5 400 
kronor.

Familjen kontaktade länsstyrelsen 
som gjorde en så kallad tillsyn av kom-
munen.

− Det blev mycket uppmärksamhet i 
media och kommunen tvingades backa, 

säger Ulrika Hedberg. Vi var sju familjer 
som drabbades och vi gick ihop och över-
klagade i länsrätten.

Hundring om dagen
Familjerna fick rätt och barnen kunde 
åka på kollo till en normal kostnad, en 
hundralapp per dag för maten.

− Inför nästa sommar har kommunen 
aviserat att man inte beviljar något kollo 

Det lönar sig att klaga. Cassandra och kompisen Mariette på kollo.

Lägre 
kostnad  
efter strid

C

Vi gör det möjligt.

Folkhögskola

Beställ nya kurskatalogen på 044-781 46 50 
eller besök www.furuboda.se
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utanför kommunen. Kommunen ska kö-
ra ett eget kollo.

− Så nu är det bara att sätta igång och 
driva på igen för våra barn.

På det kollo där Cassandra brukar va-
ra har varje barn en fadder. Det är tryggt 
med en egen person att gå till, någon som 
kan hjälpa till med olika saker.

− Hon har varit på kollo sju gånger 
och älskar det. Hon gråter varje gång hon 
ska åka hem, det tar några dagar hemma 
innan hon tagit sig samman. Var och var-
annan dag pratar hon om allt roligt hon 
upplevt på kollot.

Vill inte byta
Cassandra vill absolut inte byta kollo. 
Hon har nästan inga kompisar hemma i 
Nässjö. De viktiga kompisarna är tjejerna 
på kollot.

− De hälsar på varandra under året, 
håller kontakten och ser fram emot som-
maren när de får träffas igen på kollot i 
Åkarp, säger Ulrika Hedberg.

Hon har inte vågat berätta för Cas san-
dra om det senaste beskedet.

− Nu söker vi till kollot som vanligt, 
jag ger mig inte. Och vi ska upprätta en 
individuell plan för Cassandra där hon 
får uttrycka hur hon vill ha det. +

Möjligheten att få en individuell plan, 
IP, finns reglerad i 10 § LSS, Lag om 
stöd och service till vissa funktionshin-
drade. Dessvärre tillämpas denna möj-
lighet i liten utsträckning. 

2009 gjorde länsstyrelserna en enkät 
till landets samtliga kommuner om in-
dividuell plan. Enkäten visade att  en-
dast 6,6 procent av de cirka 58 
700 personer som har LSS-
insatser har en individuell 
plan. 

En sökning på internet vi-
sar att idag har många kom-
muner lagt ut information 
om rätten till individuell plan på sina 
hemsidor.

Varje person som får hjälp av LSS 
har rätt att få en egen plan för den hjälp 
personen ska få och vill ha. I planen ska 
all slags hjälp finnas med. 

Varje år ska man läsa igenom planen 
och se om den stämmer. 

Landstinget och kommunen ska in-
formera varandra om planer som görs. 

Planen är till för att visa vilken hjälp 
man behöver och vad man har kommit 
överens om. 

Den ska hjälpa personen att vara 
med och bestämma om hjälpen. 

Planen ska också göra det lättare för 
alla att samarbeta. 

Kommunen har ansvar för att alla 
samarbetar så att det blir en 
bra plan. 

Man måste fråga personen, 
som planen gäller, innan man 
lämnar den till andra. 

I planen ska brukarens 
målsättningar beskrivas; inte 

någon annans. Den kan innehålla både
långsiktiga och kortsiktiga mål.

På FUBs hemsida finns bra informa-
tion om individuell plan och även ex-
empel på hur en plan kan se ut. På den 
här länken finns en lathund för ned-
laddning:

www.fub.se/pdf/
lathund_IP_enligt_LSS.pdf

Fakta: Individuell plan

En rättighet för många som nyttjas av få

Bara 6,6 procent 
av de som har 
LSS-insatser har 
en individuell 
plan.

ÅRETS ROLIGASTE 
KOLLOUPPLEVELSE!

Kasper Kollo arrangerar för åttonde året i rad
kollo i SKÅNE, ÖSTERGÖTLAND och i SKOTTLAND

Dessutom erbjuder vi: 

•  Helgläger i Skåne - hela året  

•  Eftermiddags- & helgaktiviteter i Lund

VÄLKOMMEN att besöka oss på www.kasperkollo.se 
eller kontakta oss för mer information. 

För ungdomar och unga vuxna med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar

Kasper Aktivitet
Bantorget 3
222 29 LUND
annakarin@kasperaktivitet.se

Kasper Kollo
Bantorget 3
222 29 LUND
sara.arnesson@kasperkollo.se
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i börjar inte i träningslo-
kalen utan hemma hos 
familjen Ousbäck Lind-
ström. Jag är välkom-
men dit i god tid före 
träningen för att få lite 

mer kunskap om föreningen, laget, spe-
larna, motgångarna och framgångarna. 
Camilla Ousbäck avslutar ett samtal med 
en förälder på gårdsplanen vid villan i 
Lännersta utanför Stockholm, när hon 
ser att jag kommer. Vi hälsar och hon vi-
sar mig in i huset. 

Så långt har jag något slags koll på  läget. 
Men när dörren slås upp och den 

stora nästan helsvarta schäfern Sheriff 
buffar hej samtidigt som sonen Marcus 
Ousbäck 13 och kompisen Gustaf He-
den ström 14, från sin utsiktspunkt högt 
upp i trappan som leder till övervå-
ningen, låter mig förstå att de är mål-
vakt respektive utespelare i Boo KFUM 
Tigers, och Robert ”Robban” Lind-
ström förtydligar för mig, och för dem, 
vem jag och de är medan han, i det sto-
ra öppna och läckert nyrenoverade kö-
ket, ser till att minsta sonen Lucas Lind-
ström Ousbäck är tillfreds och att mat-
lagningen flyter på så att middagen kan 
serveras inom kort, känner jag mig för-
flyttad långt bort från min, inser jag då, 
förhållandevis stillsamma tillvaro som 
reporter.

Camilla och Robban noterar vant min 
villrådighet och hänvisar till en av bar-
stolarna vid bardisken som skiljer matsa-
len från köket.

Jag tar plats på stolen och snart har jag 
en kopp kaffe i handen.

Kraftfulla föräldrar
Namnet på den tidning jag representerar 
har sällan känts mer passande – framför 
mig ett par föräldrar för vilka det inte 
finns annat val än att lägga in högsta väx-
eln. Jag smakar på kaffet och frågar om jag 
kan ta fram kameran. Jag har förstått så 
pass mycket att reportaget om innebandy-
laget Boo KFUM Tigers börjar här, just i 
det kök som måste ha varit i renoverings-
stadiet för något år sedan när laget starta-

KFUM Tigers 
biter ifrån
Det var tufft att starta innebandylaget Boo KFUM 
 Tigers. Likväl fi nns det nu en handfull tjejer och 
killar för vilka onsdagens stående träning är 
veckans höjdpunkt. Föräldrakraft har varit där.

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

V

1

2
3

Camilla, Robert, Marcus och Gustaf gör sig redo för innebandyträning.

Filippa Sarin Vikman får iväg ett 
skott under träningen i Saltsjö-
Boo.
Småbilderna:
1. Vanja Färdig testar en dribb-
ling.
2. Tove Boström driver bollen 
mot mål.
3. Vanja Färdig och Marcus 
Ousbäck lägger upp taktiken.
4. Emelie Hamberg får iväg ett 
kanonskott.
5. Marcus tar en paus.
6. Jimmy Jälmesjö på väg att 
göra ett av sina många mål.
7. Robert Lindström leder 
träningen.
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des och Lucas, som nu är två år och spring-
er omkring med boll och innebandyklub-
ba som den farliga forward han kanske en 
dag blir, var ett spädbarn.

För Camilla och Robban är det jag be-
vittnar sannolikt en lugn och ordnad fö-
reställning, i ett fungerande hus, och med 
glada barn.

Camilla står någorlunda stilla vid ba-
ren och ger mig bakgrunden, medan 
Rob ban skjuter in sina tillägg samtidigt 
som han ser till att middagen blir klar, att 
barnen kommer på plats kring bordet 
och att maten förtärs.

Marcus har MMR, en svag utveck-
lingsstörning som bland annat gör det 
svårt att lära sig läsa och skriva. Han spe-
lar fotboll i AIK Alliansen, med träning i 

Solna norr om Stockholm en kväll i veck-
an och seriespel på helger. Sträckan Nac-
ka – Solna är en ganska lång och tids-
ödande resa, speciellt i rustningstrafik. 
Men Marcus brinnande intresse för sport 
gör att avståndet inte uppfattas som ett 
hinder. När Marcus ville börja spela fot-
boll var familjen nyligen inflyttad till 
Nacka och Camilla och Robban försökte 
hitta en förening i hemtrakten. Med Boo 
FF, en av Sveriges största idrottsförening-
ar, runt knuten hade de gott hopp. Men 
det visade sig svårare än de kunnat tro. 

– Boo FF hade ingenting för personer 
med funktionsnedsättningar inom fot-
bollsdelen, säger Camilla och understry-
ker att hon var allt annat än nöjd med det 
bemötande hon fick där.

Där fanns ingen dörr på glänt till hur 
ett samarbete kunde startas, trots att Ca-
milla klargjorde att både hon och hennes 
man var beredda att dra ett stort och 
tungt lass för att få igång en verksamhet.

Boo FF hänvisade till Hammarby IF, 
men även dit skulle det bli en beskedlig res-
väg, och dessutom var det inte tänkbart för 
Marcus att dra på sig en Ham marbytröja.

Fanns inget innebandylag
När Marcus även ville börja spela inneban-
dy insåg Robban och Camilla att inte heller 
sådana möjligheter fanns i närområdet.  

– Vi var på idrottsskola på Nacka han-
dikappidrottsförening, men där hade man 
nästan bara aktiviteter för barn och ung-
domar med fysiska handikapp. Man skulle 

4
5

6
7

>
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lära sig köra rullstol för att tränaren satt i 
rullstol, och det var inte aktuellt för Mar-
cus, han har tillräckligt jobbigt ändå, säger 
Camilla. 

Familjen beslöt att starta ett lag på 
egen hand. Värmdö och Nacka är ett 
stort upptagningsområde, och de var 
övertygade om att där måste finnas fler 
ungdomar med utvecklingsstörning som 
vill utöva en av de populäraste idrotterna 
i Sverige.

Kontaktade skolledningar
Camilla kontaktade skolledningar och 
habiliteringen, Nacka kommun informe-
rade på sin hemsida och en halvsidesan-
nons fördes in i Nacka Värmdö-Posten.

Reaktionerna var betydligt färre än 
vad Camilla och Robban hade räknat 
med och hoppats på.

– Många är intresserade, men många 
föräldrar tycker att det är för jobbigt att 
engagera sig i något nytt, säger Camilla.

Men en grundstomme till ett lag bil-

dades hur som helst, med ungdomar från 
Hemmestaskolan där Marcus numera 
går och där både Camilla och Robban är 
engagerade, samt en kille, Jimmy Jälme-
sjö, från Marcus fotbollslag. Jimmy åker 
nu varje onsdagseftermiddag på egen 
hand från Solna till träningen i Värmdö.

Läget ljusnade
Läget ljusnade ytterligare när familjen 
kom i kontakt med Boo KFUM.

– Föreningen har varit mycket be-
hjälplig. De har gett oss vad vi behöver, 
som till exempel större mål och mål-
vaktsutrustning, och de har ordnat med 
halltider, säger Robban.

En verksamhet kom igång, Robban 
axlade tränarrollen och ledde inlednings-
vis fyra tjejer och två killar, sedan dess 
har två spelare till anslutit.

Fullt tillräckligt för att ha meningsful-
la träningar, men laget behöver ytterliga-
re några spelare för att nå sitt nästa stora 
mål, att medverka i Stockholmsserien.

– Vi hade velat vara med redan i år, 
men avvaktar ett år till. För ett par måna-

der sedan var vi på en prova på-dag i 
Upp sala, Fyrishov, med hela laget. Vi 
gjorde det som en heldagsutflykt och det 
var otroligt lyckat. Vi badade i äventyrs-
badet i Fyrishallen och sedan spelade vi 
innebandy. Arrangören hade gjort allt 
jättebra, vi fick visa upp vårt lag och våra 
spelare presenterades med ljuskäglor och 
musik i en i övrigt nedsläckt arena, precis 
som när toppspelarna presenteras. Sedan 
delade de upp lagen så att elitspelare spe-
lade sida vid sida med våra och andra 
lags spelare, säger Camilla.

Förnyat mod
Och utflykten gav Camilla och Robban, 
förnyat mod och nya krafter.

– Lagledaren där sa till mig att det tar 
åratal att starta ett lag. Nu har vi ett lag 
och tränar en gång i veckan, och även om 
vi hoppas bli fler så har det blivit en jätte-
stor och bra respons från alla de här bar-
nen som är med. Innebandyn har blivit 
en jätteviktig del i deras liv, och några 
föräldrar har berättat att deras barn tyck-
er att innebandyträningen på onsdagar-

Vilka tävlingsklasser finns det i 
innebandy för personer med funk-
tionsnedsättningar?

– Innebandy inom Svenska handikapp-
idrottsförbundet, SHIF, finns i två klasser: 
Klass 1 för personer med rörelsehinder 
(rullstolsinnebandy) och  klass 2, för per-
soner med utvecklingsstörning, synskada 

eller ett så kallat stående rörelsehinder, 
som till exempel att man är kortväxt. Den 
allra största delen, säkerligen uppemot 99 
procent, har dock en utvecklingsstörning, 
säger Jonatan  Sand berg.

Utöver ovan nämnda funktionsned-
sättningar tillåts även personer med neu-
ropsykiatriska funktionsnedsättningar 

att delta i klass 2. Dock får man bara ha 
en spelare på planen med neuropsykia-
trisk funktionsnedsättning.

Hur många spelare finns det i Sverige?
– Det är svårt för oss att veta exakt hur 

många spelare som finns då vi bara räk-
nar de spelare som har licens. Utöver de 
som har licens så finns det många spelare 
som håller på och tränar i sina klubblag 
och är med på tävlingar där det inte finns 
något licenskrav, säger Jonatan Sandberg.

Vilka är de stora utmaningarna för 
innebandyn? 

– Vår innebandykommitté har många 
tankar om att utveckla innebandyn. 
Fram för allt vill man bygga upp ett väl 
fungerande seriespel runt om i landet. 
Kommittén har också tankar om att för-
söka starta distriktslag som sedan kan 
möta varandra, säger Jonatan Sandberg.

Redo för veckans höjdpunkt. Från vänster: Emelie Hamberg, Gustaf Hedenström, Robban Lindström, Felice (syster till Celine), 
Tove Boström, Celine Spångberg, Filippa Sarin Wikman, Jimmy Jälmesjö. Längst fram: Vanja Färdig och Marcus Ousbäck.

”Vi har större chans att 
stötta medlemmar i SHIF”
Innebandy är en stor ungdomsidrott på stark frammarsch 
och på förbundshåll fi nns planer på att utveckla seriespelet. 
 Jonatan  Sandberg på Svenska handikappidrottsförbundet 
svarar här på Föräldrakrafts frågor.

Fortsättning från föregående uppslag

>
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”Det är svårt att få  
jackan bekväm i ryggen”
Föräldrakraft når Jonas Jacobsson i 
Australien, kort efter att han vunnit  än-
nu ett guld vid de öppna Oceanska mäs-
terskapen. Här svarar han på frågor från 
Martin Häll.

Jag har skaffat min första skytte-
jacka. Den passar bra men det är svårt 
att få den bekväm i ryggen (mot rull-
stolens ryggstöd).  Har du något tips?

– Ofta kan man få till dem ganska bra, 
men det är viktigt att den inte är för lång 
eller för kort.

Jag har en Panthera S2. Använ der 
du någon särskild rullstol när du skju-
ter?

– Nej, det är samma stol som alltid. En 
Panthera U2 Light.

Vad har du för modell och märke på 
ditt luftgevär?

– Jag skjuter med en Walther.
Tävlar du något i Sverige? Det vore 

kul att komma och titta.
– Jag kommer att vara med i luftge-

värs-SM för icke handikappade utanför 
Borås i slutet av mars. +

Idrott

Vad är ditt råd för att KFUM Tigers 
ska lyckas nå ut till andra ungdomar som 
kan tänkas vilja spela innebandy?

– Jag tycker först och främst att 
KFUM Boo ska bli medlemmar i Sven-
ska handikappidrottsförbundet efter-
som de har verksamhet för våra mål-
grupper. Genom att bli det skulle de 
kunna få tips och råd från oss genom 
vårt distriktsförbund i Stockholm 
(Stockholms Handikapp idrotts  för bund) 
samt delta i deras tävlingsverksamhet, 
säger Jonatan Sandberg. 

– Eftersom de är i uppstartsfasen med 
sitt lag skulle de också ha möjlighet att 
söka pengar från oss genom Idrottslyftet 
och vi skulle på så sätt eventuellt ha möj-
lighet att ge dem viss ekonomisk stött-
ning för att utveckla sin verksamhet, sä-
ger Jonatan Sandberg. +

na är veckans absoluta höjdpunkt, säger 
Camilla.

Något senare samlas hela laget i om-
klädningsrummet till gymnastiksalen i 
Sågtorpsskolan i Saltsjö-Boo. Prick 18.00 
öppnar en av spelarna dörren och bas-
ketbollar från föregående verksamhet 
plockas undan och innebandybollar 
kommer i deras ställe. Ungdomarna i la-
get och deras föräldrar är förberedda på 
mitt besök och jag får en chans att samla 
alla spelare innan träningen drar igång. 

Uppsala var speciellt
Och jag får snart bekräftat för mig att den 
där utflykten till Uppsala var något allde-
les speciellt. 

– Innebandy är jättekul, säger Emelie 
Hamberg, och när jag frågar vad som var 
roligast under året kommer svaret från 
henne och några av lagkamraterna:

– Uppsala!
Men innebandy är mer än ett spel.
– Träffa kompisar, säger Vanja Färdig 

och förklarar därmed att det inte är en-
bart spelet i sig som är kul och viktigt. 

Träningen drar igång och spelarna 
joggar några varv i hallen, sedan blir det 
skottövning. 

Alla tar del utom Gustaf som känner 
sig trött och därför inte har lust att spela.

–  Jag vaknade för tidigt idag, säger han.
När en halvtimme återstår av träningen 

delar Robban upp laget i två, varav ena 
hälften drar på sig blå västar. Tränings-
match stundar, och spelarna ställer sig i 
små grupper för att lägga upp strategi. 

Jimmy startar målkalaset och hans lag 
skaffar sig snabbt en till synes trygg led-
ning. Men det blå laget ger sig inte, och 
snart får det in sitt första mål för kvällen, 
kort därpå ytterligare tre och det blir en 
dramatisk uppgörelse med kamp över 
hela planen.

Några av föräldrarna har valt att stan-
na under träningen för att titta på. 

– Emelie har testat judo också, men 
det här klingar högre, säger pappa Fred-
rik Hamberg.

– Det var svårt att hitta något som 
Celi ne ville syssla med. Hon har också 
testat judo, men det var inget för henne. 
Men innebandy trivs hon med, säger 
pappa Mattias Spångberg.

Träningen avslutas med sedvanlig 
straffläggning. Vanja Färdig, som varit en 
av de verkliga fartfläktarna under match-
en, står som segrare denna gång med en 
iskallt slagen finalstraff.

– Det var ett tag sedan hon vann straff-
läggningen, nu blir hon glad, säger pappa 
Olof Färdig.

En timme har gått och bandybollar 
samlas in, fotbollar rullar ut.

Om en vecka är det dags igen. Tove 
Boström, Filippa Sarin Wikman och 
Celine Spångberg, Jimmy, Emelie, Vanja, 
Gustaf och Marcus börjar nedräkningen 
medan föräldrarna, inte minst Robban 
och Camilla, sannolikt ser fram emot 
några timmars sömn för att göra sig redo 
för en ny dag, hemma och på jobbet. För 
Robbans del handlar det om att dra på sig 
polisuniformen, för Camilla att ta plats i 
Kanal 5:s kontor i centrala Stockholm.

Livet är inte bara innebandy för famil-
jen Ousbäck Lindström. Men utan inne-
bandyn vore inte livet detsamma. +

Innebandy i siffror
Antal föreningar som har licens i 
klass 1 är 17. Antal föreningar som 
har licens i klass 2 är 45. Antal 
spelare med licens skadeklass R1 
(som spelar klass 1) är 55 och 
antalet spelare med licens inom 
skadeklass U (där samtliga spelar i 
klass 2) är 587.

Vill du veta mer...
...kontakta ditt lokala förbund, som 
du hittar på www.shif.se. Det finns 
också en webbsida för innebandy, 
men informationen där är än så 
länge högst begränsad. Adressen 
är: www.handikappidrott.se/
innebandy

Vill du börja...
... spela med Boo KFUM Tigers, 
kontakta lagledaren Camilla 
Ousbäck på telefon 08-718 22 64 
 eller mejla camilla@bookfum.se

IDrottspanelen

Fråga idrottspanelen
n Idrottarna i Föräldrakrafts 
idrottspanel når du med ett mejl till 
idrott@foraldrakraft.se
n Ditt mejl skickar vi vidare till den 
eller de idrottare du vill nå. 
n I idrottspanelen ingår Jonas 
Jacobsson, Anders Olsson, Elvira 
Kivi, Josefin Abrahams son, Tomas 
Åkerberg , Stina Sellin, Christoffer 
Lindhe och nu även Lennie Ekström.

Goda tips. Martin Häll får svar på sina 
frågor till Jonas Jacobsson.
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Två döva föräldrar:  
hur ger vi vårT hörande 
barn eTT TalSpråk?
den forSkning 
Som ändå finnS 
Tyder på 
aTT deT inTe 
förekommer 
några STörre 
problem. 

ågrenskas experter ger svar på 
frågor om barn med sällsynta 
funktions hinder. Denna gång är det 
Kerstin W Falkman, forskare vid 
Göteborgs universitet, som svarar.
Ågrenska är ett nationellt 
kompetenscentrum med en 
webbsida på www.agrenska.se

åde jag och min man är 
barndomsdöva, men 
vår dövhet är inte 
ärftlig. Vi har nu många 
funderingar kring vad 
som händer om vi får 

ett hörande barn. Hur ska vi då kom-
municera med vårt barn? Hur ger vi 
vårt hörande barn ett talspråk, och hur 
kommer barnet att utvecklas socialt? 
Finns det någon intresseorganisation 
som kan ge stöd och råd?

I Sverige finns idag cirka 10 000 så kallade 
CODA-barn. CODA är en engelsk förkort-
ning som står för Children Of Deaf Adults, 
det vill säga barn till döva vuxna. Det finns 
tyvärr inte så mycket forskning om just 
den här gruppen barn. I mitt svar utgår jag 
från den begränsade mängd forskning 
som ändå finns om hörande barn till döva 
föräldrar, men även till viss del från den 
forskning som finns om andra tvåspråkiga 
barn. Mina svar bygger också på samtal 
med andra duktiga pedagoger och psyko-
loger inom området.

Det tycks inte förekomma några stör-
re problem i samspelet mellan hörande 
barn och deras döva föräldrar, varken när 
det gäller den allmänna utvecklingen el-
ler den språkliga utvecklingen mer speci-
fikt. 

Trots detta är det inte ovanligt att man 
som döv förälder till ett hörande barn 
kan lida av brist på självförtroende när 
det gäller förmågan att vara en bra för-
älder till sitt barn. Ett citat från en döv 
mamma som testade sin tre dagar gamla 
bebis genom att banka med en sked på en 
metallbricka illustrerar detta mycket tyd-
ligt: 

”Åh, Herregud, hon är hörande!... Vad 
i hela världen ska jag göra med henne?... 
Jag vet inte ens hur jag ska prata med 
henne.” (Preston, 1994, p.17)

Får agera tolk
Ett problem som ibland kan uppstå när 
barnen är lite äldre är att de får agera tolk 
åt sina föräldrar, och kanske även skydda 
dem från människor i omgivningen, som 
på grund av okunskap ibland kan vara 
obetänksamma och fördomsfulla. 

Å andra sidan finns det hörande barn 
till döva föräldrar som säger att de gärna 
tolkar åt sina föräldrar. De upplever det 
som roligt och det får dem att känna sig 
betydelsefulla. Detta gäller enklare var-

dagssituationer. Barnen ska inte behöva 
tolka i svåra situationer, eller om det gäl-
ler dem själva, till exempel vid utveck-
lingssamtal i skolan. 

n vilket språk ska döva 
föräldrar använda med sina 
hörande barn?
Det är viktigt att barn blir duktiga på 
sitt modersmål. Om teckenspråk an-
vänds av föräldrarna i hemmet så är det-
ta barnens modersmål, även om barnen 
är hörande. Om barnen har en stark 
grund i sitt modersmål är det också lätt-
tare för barnet att ta till sig svenska (och 
även andra språk). 

Det finns också studier som visar att 
det är mycket viktigt att barn och för-
äldrar ges möjlighet att kommunicera 
via ett gemensamt språk mycket tidigt i 
barnets utveckling. Faktiskt redan innan 
barnet har börjat tala, eller teckna. Det 
spelar ingen roll vilket språk som an-
vänds. 

Detta är viktigt bland annat för att 
barnets förmåga till social rolltagning 
ska utvecklas i normal takt. Social roll-
tagning handlar om barnets förmåga att 
kunna byta perspektiv och inte bara ut-
gå från sig själv hela tiden. Att kunna 
testa sina tankar och funderingar på 
omgivningen när man är liten är viktigt 
för att denna förmåga ska kunna ut-
vecklas på ett bra sätt, och det verktyg 
som man använder för detta är just 
språket.

n hur ger man sina barn ett 
talspråk då man inte hör själv?
Barn har en fantastisk förmåga att ta till 
sig språk i omgivningen. Att låta barnen 
omges av talat språk är viktigt, till exem-
pel genom att låta barnen lyssna på ra-
dio och tv tillsammans med någon hö-
rande vuxen som kan förklara och sätta 
ord på sådant som barnen undrar över. 
Det är också viktigt med ömsesidig tal-
språkig kommunikation. Detta kan man 
uppnå till exempel genom att låta bar-
nen gå på hörande förskola. 

Alla döva har rätt att ha sina barn 
kostnadsfritt ett visst antal timmar på 
förskolan för att de ska få talspråksträ-
ning. Här kan man med fördel be perso-
nalen på förskolan att lägga extra vikt 
vid saker som man kanske själv har svårt 

B

Kerstin W Falkman svarar på läsarnas 
frågor.
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att ge sina barn, som att läsa böcker för 
barnen. Det finns studier som visar att 
hörande barn till döva föräldrar redan 
vid ett och ett halvt års ålder kan byta 
språk beroende på vem de kommunice-
rar med, de tecknar med en döv person 
och använder talet om de kommunice-
rar med någon som är hörande.

n Att växa upp i två kulturer

Barn till döva vuxna behöver få kunskap 
om att det finns kulturella skillnader 
mellan döva och hörande. Man gör bar-
nen en björntjänst genom att inte tala om 
för dem vad som är ok och inte i den hö-
rande världen. Det är också viktigt att vå-
ga ta hjälp utifrån med detta. Det handlar 
om vad som är acceptabel volym på te-
ven, att inte prata för högt, att inte smas-
ka när man äter etcetera.  

Dessa barn skiljer sig naturligtvis från 
varandra på samma sätt som andra barn, 
beroende på personlighet och olika livs-
erfarenheter. Men man har också sett att 
det finns en hel del drag som är gemen-
samma. De är ofta självständiga och soci-
ala. De är också ofta mycket omtänksam-
ma och sätter andras behov och välmå-
ende i första rummet. De både pratar och 
gestikulerar mycket. De vill, och behöver, 
ha ögonkontakt vid kommunikation. 

Det finns en svensk intresseorganisa-
tion för barn till döva vuxna som heter 
”Föreningen Hörande Barn till Döva 
Föräldrar”, CODA Sweden, som har en 
webbsida på www.svecoda.se. 

Det finns också en mycket bra bok som 
kan beställas kostnadsfritt från SPSM, 
Specialpeda go giska skolmyndigheten, 
www.spm.se. Bo ken heter ”Kan din mam-
ma lukta? – En bok om och av barn med 

döva föräldrar”. Boken är skriven av åtta 
ungdomar, som alla är hörande barn till 
döva föräldrar, i samband teckenspråksut-
bildning vid Manil la skolan i Stockholm.  

Kerstin W. Falkman, Fil.dr
Forskare/Lektor
Psykologiska institutionen
Göteborgs universitet

Expertsvar

Tips
n Boken ”Kan din mamma lukta?” 
kan beställas kostnadsfritt på 
www.spm.se
n CODA Sweden hittar du på 
www.svecoda.se

Viktigt med modersmål. Om teckenspråk används av föräldrarna är det viktigt att barnet också lär sig det. Foto: Istock
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ej Maud! Vi är en familj 
på sex personer. Vi har 
två döttrar som är 18 och 
20 år och båda har flyttat 
hemifrån ganska nyligen 
för att gå i skolor på 

annan ort. Vårt  tredje barn är en son på 
16 år med svår ADHD och enligt läkare 
troligen någon diagnos till. Just nu pågår 
en utredning. Han går sista året i högsta-
diet. Vår yngste son är 11 år och går i 
femman. 

Vi oroar oss för honom. Han är inte 
glad längre, är aldrig ute med kompisar, 
utan vill mest sitta ensam på sitt rum. Vi 
föräldrar försöker peppa honom att gå ut 
och spela fotboll eller cykla med de andra 
ungarna på gatan, hitta på något. Men vi 
får inget gehör. Nu börjar vi oroa oss för 
att han kanske är ledsen eller deprimerad 
och vi funderar på vad vi ska göra. 

Samtidigt tänker vi ibland att det 
kanske bara är åldern, att han är i någon 
utvecklingsfas och att allt ordnar sig av 
sig självt så småningom. Skriver bara för 
att höra om du har något tips om vad vi 
skulle kunna göra. 

Hälsningar Kia 

Hej Kia! Tack för ditt brev. Eftersom du 
skriver just till mig och Föräldrakraft, 
tol kar jag din fråga som att du funderar 
på om din yngre sons situation kan ha 
något med den äldre broderns funktions-
nedsättning att göra. Därför svarar jag 
utifrån den tolkningen. 

Du skriver att båda döttrarna har flyt-
tat hemifrån och jag får en liten funde-
ring om det var nyligen de flyttade, och 
om de flyttade samtidigt – och om ni i så 
fall har märkt någon förändring hos er 
yngste son i samband med deras flytt. 
Familjebilden har blivit en annan och 
kanske saknar er yngste son sina systrar. 
Kanske tog de äldre systrarna sig an lille-
bror lite extra ibland? 

Svårt att veta
Så här på distans är det givetvis svårt att 
veta säkert vad det hela handlar om. Du 
funderar också på om det kanske bara är 
en fas – något som går över. Så kan det va-
ra, men jag tar ändå upp några tankar.

Många gånger har föräldrar mycket 
mer arbete, både praktiskt och psykiskt, 
med det syskon som har en funktions-
nedsättning än med övriga syskon, och 
det är mycket vanligt att åtskillig mertid 
ges till det av syskonen som mest tydligt 
har de största behoven av stöd. I sådana 

lägen kan övriga syskon ibland uppleva 
sig som ”glömda”. Det är inget en föräld-
er väljer men svåra situationer kräver 
många gånger svåra val. 

Du nämner inte hur din sons funk-
tionsnedsättning yttrar sig, men ADHD 
kan yttra sig på olika sätt för olika män-
niskor, och funktionsnedsättningen inne-
bär därmed olika konsekvenser i varda-
gen. Generellt sett är det viktigt för syskon 
att känna till och förstå sitt syskons funk-
tionsnedsättning, att få förklarat för sig 
vad den kan innebära och därmed få stör-
re möjlighet att förstå varför vissa situa-
tioner blir som de blir. Fråga gärna lille-
bror hur mycket han vet om ADHD och 
om sin brors specifika svårigheter. Ni för-
äldrar kan säkert berätta en hel del – och 
kanske kan hans bror själv berätta hur han 
upplever olika situationer? Du skriver 
också att det pågår en utredning och det är 
bra att ni föräldrar så öppet som möjligt 
berättar för er yngre son om vad som på-
går. Barn är lyhörda och märker stäm-
ningar och oro i luften.

Har ni föräldrar – eller någon av er – 
möjlighet att tillbringa någon tid och kan-
ske göra någon aktivitet tillsammans med 
bara er yngste son någon gång? Det är ofta 
lättare att prata vid tillfällen när man gör 
något annat, kanske något roligt. 

Känner skuld
En del syskon känner skuld över att deras 
föräldrar har det jobbigt, och det finns 
barn/ungdomar som medvetet försöker 
hålla sig själva i bakgrunden, för att inte 
ställa till med ytterligare besvär för sina 
föräldrar. Våga vara så öppen som möj-
ligt, ställ frågor och lyssna på svaren. 

Om ni har kontakt med en habilitering 
finns oftast möjligheter att få samtalsstöd 
för hela familjen. På vissa orter anordnas 
så kallade syskongrupper – hör efter om 
det finns någon sådan i er kommun.

Det finns några böcker skrivna om 
syskonperspektivet (se ruta här intill). 
Kanske passar någon bok att läsa tillsam-
mans med er yngre son. Det är ett sätt att 
komma in på frågor som kan känna ak-
tuella att prata om.
Varmt lycka till önskar Maud
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Maud Deckmar medverkar med svar 
på läsares frågor om bland annat föräl-
draskap, relationer och bemötande. Du 
kan också få svar av Maud Deckmar 
genom att mejla dina funderingar till  
fraga.maud@foraldrakraft.se

vår yngste son är ledsen, Kan 
det bero på storebrors adHd?
det är bra att 
ni föräldrar 
berättar om 
vad som pågår. 

Expertsvar

H

Tre boktips om syskon: 

n ”Syster Sällsynt och jag”, 
Atremi förlag 2004. 
Författare: Frida Blomgren.
n ”Ensam på insidan – syskon 
berättar”, Cura förlag 2008 
Författare: Ann-Marie Alwin.
n”En sked för morbror Fred”, Ord 
och Tanke förlag 2007. 
Författare Jenny Jejlid  (dotter till 
Maud Deckmar).

Maud Deckmar arbetar som 
föreläsare, utbildare, handledare/
coach, framför allt inom vård- och 
omsorgsverksamheter. Hon är även 
mamma till en vuxen son med 
funktionsnedsättningar.
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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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FÖRÄLDRAR OM ASSISTANS – SÅ FÅR VI DET ATT FUNKA

Planera sommaren nu

Kollo är värt ett bråk 

med kommunen

Äntligen berättar David Lega och 

mamma Karin om de första kaotiska 

åren. Och om sina framtidsplaner. 

”Nu vill jag skaffa barn”, säger David.

DAVID OCH KARIN

FÖRE SUCCÉN

EXPERTSVAR – VARFÖR ÄR VÅR YNGSTE SON SÅ LEDSEN?

Marcus fick ett eget lag | Sören Olsson: Simma inte. Flyt! |  Debatt: Fosterdiagnostik
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Än en gång understryks att 
fosterdiagnostik är lika med Downs 
syndrom; att det finns ett uttalat syfte att 
eftersöka foster med en avvikelse på 
kromosompar 21, Downs syndrom. 

Vi från Svenska Downföreningen 
förstår inte det syftet. Än mer oförklarligt 
blir det om man läser att ”det övergripan-
de syftet med tidig fosterdiagnostik är att 
förebygga och minska lidande” som det 
står i SBU:s rapport från 2006: Metoder 
för tidig fosterdiagnostik.

Jag som förälder till ett barn med 
Downs syndrom lider inte. Min son som 
har Downs syndrom lider inte. Att leva 
med Downs syndrom är inte ett liv i 
lidande. 

En blick 30-40 år tillbaka i tiden, 
ger en annorlunda bild. Många männis-
kor med utvecklingsstörning bodde på 
institution och vårdhem. Utvecklingen 
därifrån och framåt har varit enorm. 
Foster diagnos tiska metoder har också 
utvecklats. 

Men utvecklingen av levnadsvillkoren 
och utvecklingen av fosterdiagnostik har 
inte gått hand i hand. 

Människor med Downs syndrom 
lever ett allt längre och friskare liv rikt på 
upplevelser. Samtidigt görs så mycket för 
att personer med Downs syndrom inte 
ens ska födas. 

Personer med Downs syndrom 
växer upp i sina familjer, går i förskola och 
skola och flyttar hemifrån. Merparten lär 
sig läsa, skriva och räkna. Som vuxna har 
de ett arbete. De förälskar sig och gifter 
sig. De har fritidsaktiviteter och intressen. 
De reser utomlands. De surfar på internet 
och chattar. De har familj och vänner. De 
älskar och de är älskade. 

Hur det verkligen är att leva med 
Downs syndrom kan självklart bara 
personer med Downs syndrom berätta 
om och visa. Tack och lov får de allt oftare 
komma fram i offentliga, publika och 
mediala sammanhang och visa en del av 
sin kapacitet och livsglädje. Det kan vara i 
TV-serien ”I en annan del av Köping”, i 
Glada Hudik-teaterns och MOOMS-
teaterns föreställningar, som barnmodell 
för kläder i Ica-kuriren, på TV som 
medverkande i Bolibompa-studion eller 
som nu det senaste exemplet; som 

skådespelare i Ica:s reklam om praktikan-
ten Jerry.  

Budskapet i dessa exempel är glas-
klart: Mångfald berikar. 

Det är lika viktigt för omgivningen, 
för samhället, ja, för oss alla, att personer 
som inte är hundra procent lika oss 
själva finns. Och att vi därmed bejakar 
mångfalden. Människors lika värde och 
rättigheter oavsett hudfärg, religion, kön, 
sexuell läggning eller funktionshinder är 
reglerat i lagar och FN-konventioner. 

Men oavsett lagar så är det i grund 
och botten en fråga om värderingar och 
värdegrunder. Vilket samhälle vill vi ha? 

Svenska Downföreningen har från 
forskare, genetiker, läkare och politiker 
allt som oftast bemötts av argument som 
att ”alla gravida har rätt till att få ta del 
av erbjudandet om fosterdiagnostik”, 
”det är de blivande föräldrarna som 
själva efterfrågar fosterdiagnostik” och 
”tidig fosterdiagnostik är att föredra för 
att minska missfallsrisken”.

Samtidigt benämns fosterdiagnostik i 
positiva ord som ”erbjudande” och 
”ofarliga metoder”. Analyser benämns 
ofta som ”risk analyser” och inte objek-
tivt som ”sannolikhetsanalyser”. 

Det som eftersöks är ”missbildning-
ar”, ”rubbningar” och ”skador på 
fostret”. 

Valet framställs som friskt mot sjukt.  
Budskapet är glasklart; värderingen 

vilka liv som är värda att födas är redan 
gjord. Valet för de blivande föräldrarna 
är redan gjort. Och överallt nämns 
Downs syndrom som den primära 
diagnos som eftersöks. Signalen är att 
Downs syndrom inte är önskvärt i vårt 
samhälle. Det är skamligt. 

Med KUB-testets mer allmän-
na och omfattande införande uppmärk-
sammades behovet av att de blivande 
föräldrarna måste få mer information 
om valet de ställs inför. Vad de kan välja 
och vad de i sådana fall väljer bort. Det 
är bra och vi vet att vissa satsningar på en 
mer fullständig information har gjorts i 
vissa landsting. Men det räcker inte. 

Vi vet också från kontakter med 
barnmorskor inom mödravården och 
från kvinnor som har gjort abort vid 
beskedet att de väntar ett barn med 

Downs syndrom, att det finns enorma 
brister i både hur informationen ges och 
vilka kunskaper som de vårdanställda 
har om de diagnoser som fosterdiagnos-
tiken eftersöker. 

Vi vet att det finns de som ångrar sin 
abort eller tycker att beslutet gick för fort 
för att de verkligen skulle känna att det 
var ett självständigt val de gjorde. 

Detta är mycket olyckligt och har 
svåra, ibland ödesdigra, konsekvenser. 
Detta orsakar lidande. 

Svenska Downföreningens 
ställningstaganden när det gäller foster-
diagnostik är:

1. Det är den gravida kvinnans och 
de blivande föräldrarnas enskil-

da värderingar och ställningstaganden 
som gäller för att ett självständigt val 
kring fosterdiagnostik ska kunna göras. 
Valet innefattar att ta del eller inte ta del 
av information om fosterdiagnostik, att 
genomföra eller inte genomföra fosterdi-
agnostik samt valet om abort ska göras 
eller inte. 

2. Vi motsätter oss att fosterdiag-
nostiken eftersöker foster med 

Downs syndrom. Om fosterdiagnostiken 
är till för att förebygga och minska 
lidande, varför är det då Downs syndrom 
den diagnos som eftersöks? En diagnos 
som faktiskt innebär liv och dessutom ett 

Marita Wengelin: Låt inte dagens barn 
med Downs syndrom bli den sista 
generationen.

Att leva med Downs syndrom

Jag lider inte – och 
inte min son heller
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ärmare 1 200 deltagare 
från stora delar av 
världen sammanstrålade 
under tre augustidagar i 
Dublin för att delta, 
lyssna, lära och utbyta 

tankar om Downs syndrom. Den tionde 
världskongressen för Downs syndrom 
hade temat ”Lifelong Living and 
Learning” och syftet var att ge föräldrar, 
anhöriga och yrkesverksamma nya 
kunskaper och användbar information 
för att berika livet för personer med 
Downs syndrom. 

– Mitt starkaste intryck är att vi har 
otroligt mycket att lära från 
andra länder, säger Lotta 
Larsson, mamma till en 
flicka med Downs syndrom 
och ordförande i Svenska 
Downföreningen. Själv 
fastnade jag för hur många 
länder som systematiskt 
och framgångsrikt introdu-
cerar ordbilder från två års 
ålder som ett sätt att 
utveckla språket. Hur kan 
tidig systematisk språkträning bli 
verklighet i Sverige? Det finns inget 
tydligt ansvar för detta hos oss, och 
möjligheten för barn med Downs 
syndrom att få den träning de behöver är 
helt beroende av föräldrarnas resurser. 

Världsomfattande önskan
De frågeställningar som uppkom visade 
att de utmaningar som personer med 
Downs syndrom och deras familjer 
möter är snarlika oavsett nationalitet. En 
världsomfattande önskan är att vara 
inkluderad i samhället fullt ut. 

– Det är tänkvärt varför det ser ut som 
det gör i Sverige där vi inte inkluderar i 
samma utsträckning som till exempel på 
Irland, säger Inga-Lill Kristiansson, 

verksamhetschef inom Handikapp & 
Habilitering i Stockholm. Det gäller att 
förändra attityder och inte ha förutfatta-
de meningar. Det är mycket individuellt 
vad en person kan uppnå. När några går 
före och visar vägen förändras bilden av 
Downs syndrom. 

Omfattande spännvidd
Spännvidden mellan de förutsättningar 
som finns i respektive land är omfattande. 
I Ryssland finns ett relativt nytt stödpro-
gram avsett för att nyblivna föräldrar ska 
välja att barnet växer upp i familjen istället 
för att placeras på barnhem. Medan länder 

som USA, Kanada, 
Storbritannien och Irland 
erbjuder studier på högsko-
lenivå för personer med 
Downs syndrom till följd av 
många års erfarenhet av 
inkludering i allmänna 
”mainstream”-skolor. Något 
som Lotta Larsson anser att 
Sverige måste ta efter.

– Många andra länder 
vidtar aktiva åtgärder för 

ökad inkludering, medan våra svenska 
institutioner arbetar vidare med en djupt 
förankrad segregeringsmodell. All heder 
åt Ica, McDonalds och Max, men ska vi 
vara nöjda med att de leder inkluderings-
arbetet? Jag önskar att utbildningsminis-
ter Jan Björklund åker till konferensen i 
Berlin, Inclusion 2010, i juni nästa år. 

Föreningen Down Syndrome Ireland 
hade utbildat 52 personer med Downs 
syndrom till kongressens ambassadörer. 
Sean Bradley, 25 år, var en av dem. 

– Det har betytt allt för mig att få vara 
ambassadör. Jag har fått nya vänner och 
lärt mig mycket, till exempel att tala i 
mikrofon. Jag vill säga till alla personer 
med Downs syndrom: Tro på dig själv 
och var stolt över den du är. +

Världskongressen om 
Downs syndrom ägde 
rumt i Dublin.

Inga-Lill Kristiansson. Sean Bradley. Lotta Larsson.liv fullt av möjligheter och en inneboen-
de potential.

3. Ett samhälle för alla och allas 
lika värde. Det måste vara den 

rådande värderingen i vårt land och den 
måste ha stöd av alla beslutsfattare för att 
den ska genomsyra samhället i övrigt.

Eftersom punkt 1 och 2 inte uppfylls 
idag föds allt färre barn med Downs 
syndrom. I Danmark är antalet barn som 
föds med Downs syndrom avsevärt lägre 
sedan KUB-testet gjordes tillgängligt för 
alla gravida kvinnor. Eftersträvar vi i 
Sverige samma utveckling? Vill vi leva i 
ett elitistiskt och likriktat samhälle eller 
ett samhälle präglat av tolerans och 
mångfald? 

Människor med Downs syndrom 
och alla slags funktionsnedsättningar har 
rätt till sina liv och de behövs i vårt 
samhälle. All strävan måste stödja detta 
faktum. Allt annat är oetiskt. 

Låt oss inte fatta beslut idag som vi 
kommer att ångra sedan. Låt oss inte 
behöva skriva en fortsättning på Karl 
Grunewalds bok med titeln ”Från idiot 
till medborgare till utrotad.” Låt inte den 
generation barn med Downs syndrom 
som lever nu bli den sista generationen.

Marita Wengelin
Svenska Downföreningen

(Anförande under öppet seminarium 
den 22 oktober om nya metoder inom 
fosterdiagnostik inför Socialutskottet 
och Statens Medicinsk Etiska Råd. 
Texten är förkortad.)

Såg du Sören, Svante, Anna och Marita på TV?Såg du Sören Olsson, Svante Linusson, Anna Strand och Marita Wengelin programmet Debatt på SVT i november? Om du missade programmet kan du se det på webben på http://svtplay.se/t/103450/debatt. ”Downs syndrom på väg att utrotas?” löd rubriken till debatten.

”Vill vi leva i ett elitistiskt 
och likriktat samhälle 
eller ett samhälle präglat 
av tolerans och 
mångfald?” 

Debatt

Marita Wengelin rapporterar från 10th World 
Down Syndrome Congress

Livslångt lärande

När några går före 
förändras bilden.

Vi har otroligt 
mycket att lära av 
andra länder.

Tro på dig själv och 
var stolt över den 
du är.

N
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Tack för en mycket bra 
och intressant tidning. I 
nummer 6, 2009 finns 12 
frågor och svar kring barnför-
säkring. Det är mycket positivt 
att dessa frågor tas upp och det 
mesta  av informationen och 
råden är både bra och riktiga. 
Dock har några felaktigheter 
smugit sig in vilka jag som 
ansvarig för dessa försäkringar 
på Trygg-Hansa vill påpeka. 
Förmodligen beror detta på 
att de som svarar gör det 
utifrån skadeståndsrätten (till 
exempel trafikskador) och inte 
arbetar till vardags med 
villkorsbundna försäkringar. 

Här följer mina synpunk-
ter:

Fråga 3: ”Den största 
förändringen som vi har 
märkt, när vi arbetar med att 
företräda skadade personer 
gentemot försäkringsbolagen, 
är att försäkringsbolagen har 

blivit hårdare både i sin 
riskbedömning och i sin 
skadereglering.” 

Detta är en väldigt subjektiv 
värdering. Min bild är att 
betydligt fler barn kan beviljas 
barnförsäkring idag mot 
tidigare. Riskbedöm nings-
reglerna har kunnat lättas upp 
och detsamma gäller vid 
skadereglering. När det gäller 
skadereglering så är det idag i 
de flesta fall både enklare och 
snabbare att få ersättning. 
Många gånger räcker det med 
ett telefonsamtal.  

Fråga 9: ”Det är viktigt att 
som förälder vara aktiv i 

skaderegleringen, särskilt när 
det gäller bedömningen av den 
framtida inkomstförlusten för 
barnet. Här handlar det om 
kompensation för ett framtida 
yrke.” 

Min kommentar: Det 
handlar inom sjuk- och 
olycksfallsförsäkring, dit 
barnförsäkringar hör, aldrig 
om kompensation för ett 
framtida yrke eller inkomst-
förlust utifrån detta. 
Försäkringsbeloppet bestäms 
vid tecknandet av försäkring-
en och det är utifrån detta 
och förlusten av arbetsförmå-
ga för all framtid (minst 50 % 
krävs) som ersättningen 
beräknas. Ersättningen har 
inget med tänkt yrke eller 
utbildning att göra (vilket det 
har inom skadeståndsrätten). 

Fråga 11: ”Anlita alltid ett 
juridiskt ombud, helst en 
advokat som har inriktningen 
personskaderätt.” 

Min kommentar: Detta 
råd är direkt felaktigt och 
innebär onödiga kostnader 
för föräldrarna. Vid skade-
reglerng av villkorsbundna 
försäkringar är det mycket 
ovanligt att det finns behov 
av juridiskt ombud. Tvister 
av det slag att ett ombud kan 
tillföra något är mycket 
ovanliga. Skador regleras 
enligt försäkringsavtal och 
villkor. Vid missnöje finns 
både klagomåls- och 
nämndprövningsinstanser 
där ärendet kan prövas 
vidare. I barnförsäkringen 
ingår inte heller  ersättning 
för juridiskt ombud och för 
att kunna utnytta rätts-
skyddsmomentet i hemför-
säkringen så måste det 
föreligga en tvist.    

Björn Sporrong
produktansvarig 
sjuk-och olycksfall 
Trygg-Hansa

Subjektivt om försäkringar

68 FÖRÄLDRAKRAFT # 6, 2009

1 Behöver 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 billigareIndividuella 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.seOm 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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Krönika

dag är 42 900  svenska 
föräldrar berättigade till 
vårdbidrag, men endast 
3 222 barn har ett beslut 
om rätt till personlig 
assistans. Skillnaden på 

40 000 är anmärkningsvärd, och frågan 
om personlig assistans redan i tidig 
ålder är alldeles för viktig för att 
negligeras. 

n  Varför upplever så många föräld-
rar att de inte informeras om rätten till 
personlig assistans? 

n  Varför får så många svaret att 
barnet är för litet för att få personlig 
assistans, när det är behovet och inte 
åldern som avgör? Även små barn kan 
ha ett omfattande hjälpbehov, mycket 
större än vad som inryms i ett normalt 
föräldraansvar.

Gagnar hela familjen
Det är viktigt att kommunens och 
försäkringskassans handläggare tar med 
barnperspektivet i sina beslut i betydligt 
större utsträckning än idag. Syskon till 
barn med funktionsnedsättningar har 
också rätt till sina föräldrar. Om ett 
barn beviljas personlig assistans gagnar 
det hela familjen. Med ett beslut om 
personlig assistans ges föräldrarna 
möjlighet att räcka till även för övriga 
familjemedlemmar.

Grunden för att vara berättigad till 
personlig assistans är att grundläggande 
behov som påklädning, personlig 
hygien, matsituationer och hjälp med 
kommunikation ska bedömas. 

För ett barn med funktionsnedsätt-
ning handlar det om så mycket mer, om 
ett övrigt hjälpbehov som ofta glöms 
bort: Att kunna upptäcka världen.

Barn utan funktionshinder kan 
enkelt göra detta på egen hand, men 
med en funktionsnedsättning kanske 
världen måste komma till barnet, det 
vill säga barnet ska tillföras stimuli, få 
hjälp till lek och äventyr, eller bara få 
möjlighet att upptäcka livets mysterier.

Barns lek har en oerhörd betydelse 
för deras utveckling och deras lust, men 
beaktas sällan. Livet ska inte bara 
överlevas, det ska levas.

Vi måste ta till vara den lusten. För 
barn med neuropsykiska funktionshin-
der handlar detta ofta om att i leksitua-
tioner ha tillgång till ett hjälp-jag, en 
personlig assistent som kan vägleda och 
underlätta kommunikation och lek.

Vardagen för ett barn med funk-
tionsnedsättning är ofta mycket inrutad 
och helt i avsaknad av spontanitet. 
Träning, skolgång, fritids, kortis, ja 
listan kan göras lång och utrymmet för 
egna infall och påhitt blir minimalt. 
Med en egen assistent vidgas världen, 
vilket innebär att man kan vara spon-
tan, bygga koja, åka kana och gunga ute, 
för att i nästa stund bege sig inomhus 
för att klä ut sig, rita eller leka med lego. 

Alla kan och vill spela kula, hoppa 
hopprep, åka utför, men måste få göra 
det på sitt sätt, efter sin förmåga. Det är 
vitalt att ta till vara barnens lust som 
skapas av att kunna och vilja.

Delaktighet i samhällslivet
Lek leder till bättre självkänsla, gemen-
skap och känsla av delaktighet. Det 
påverkar självbilden, och med ett gott 
självförtroende i botten ökar chanserna 
att man senare i livet vågar ta för sig, 
vilket leder till större möjligheter till 
sysselsättning och jobb. 

Vi ser positivt på framtiden om barn 
med funktionsnedsättning i tidig ålder 
ges rätt till personlig assistans. Om 
samhället väljer att gå från ord till 
handling om allas rätt till delaktighet, 
gemenskap och självständighet kommer 
vi att få personer med funktionsned-
sättningar som tar plats i det offentliga 
rummet i en helt annan utsträckning än 
idag.

Veronica Hedenmark
Grundare av VH Assistans
Thomas Bodström
Advokat, ombud för VH Assistans

I

Personlig assistans för barn 
ger förutsättningar för livet

Frågan om personlig assistans redan i tidig 
ålder är alltför viktig för att negligeras, skriver 
entreprenören Veronica Hedenmark och 
advokaten Thomas Bodström. Veronica Hedenmark.

Thomas Bodström.               Foto: Linda Håkansson.

”Om man själv inte 
kan få utlopp för sin 
energi som spring 
i benen, måste man 
få hjälp att hitta 
andra sätt.” 
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Annonsörer i detta nummer:
A-Assistans Leimir AB........................................................ 47
ACA Assistans AB ............................................................... 38
Anatomic SITT AB ............................................................. 25
Asp-Center AB.................................................................... 57
Assistansia ........................................................................... 45
Din Assistans ...................................................................... 43
BOSSE - Råd, Stöd & Kunskapscenter............................... 22
Carema Vård och omsorg AB ............................................ 24
CJ Advokatbyrå AB ............................................................ 13
Durewall Institutet ............................................................. 79
Enigma Education AB  ....................................................... 23
Enigma Omsorg AB  .......................................................... 31
EO-Funktion AB ................................................................ 17
Eskil Johanssons AB ........................................................... 63
Fellingsbro Folkhögskola ................................................... 79
Föreningen Furuboda  ............................................64, 82-83
Föreningen JAG  ................................................................. 33
Föreningen Staffansgården ................................................ 17
Frösunda LSS AB ..................................................... baksidan
FUB Umeå .......................................................................... 80
GIL, Göteborgskollektiv Independent Living ................... 42
Gryning Vård AB ................................................................ 19
Handikappförbunden, HSO .............................................. 81
Heldagsskolan Rullen AB ................................................... 79
Högalids församling ........................................................... 61
Höghammarskolan ............................................................ 78
Kasper Care Aktivitet AB ................................................... 65
Kommunalarbetarförbundet, Svenska .............................. 22
Kompis Assistans EF .......................................................... 38
Läkemedelsindustriföreningen ............................................ 2
Lasse Brukarstödcenter ...................................................... 21
Leva Plus AB, Sommarkollo i Småland ............................. 79
Lunaskolan ......................................................................... 21
Mättinge AB ....................................................................... 78
mbk assistans AB  ............................................................... 39
MejDej Kooperativet .......................................................... 44
Misa .................................................................................... 18
Move & Walk Sverige AB .................................................... 13
NÄRA Personlig assistans & utbildning AB ...................... 39
Näsets Omsorgs Assistans AB ............................................ 20
Nordström Assistans AB .................................................... 51
Omtanken Dalarna AB....................................................... 11
PARO, privata assistansanordnares riksorganisation ....... 44
Permobil  AB ...................................................................... 15
Pressalit Care AB ................................................................ 15
RBU..................................................................................... 16
Riksförbundet Sällsynta diagnoser .................................... 81
RvS Eurovema AB .............................................................. 18
Salboheds Gymnasiesärskola AB ....................................... 20
Särnmark Assistans AB ...................................................... 03
Solhagagruppen AB ........................................................... 19
STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige .................. 7
Svenska Handikappidrottsförbundet, SHIF...................... 73
Technomedica .................................................................... 22
Tecknologen AB.................................................................. 13
Tobii Technology AB .......................................................... 14
UPAB Utvecklingspedagogik ..... 19, 23, 25, 31, 47, 49, 61, 63
Värna, Förbundet för antroposofisk läkepedagogik & 
socialterapi.......................................................................... 23
Västerbergs folkhögskola i Storvik .................................... 79
VH Assistans ......................................................................... 9
Ågrenska ............................................................................. 59

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

Boka annons i nästa utgåva 
senast den 1 mars
Nästa nummer utkommer den 
19 mars 2010, med teman om bland 
annat boende, kärlek och utbildning. 
Materialdag för annonser är den 1 mars. 

Namn: Monika Schor Radeborn.
Ålder: 44 år.
Familj: Gift med Peter, barnen Linnéa, 
11 år och Louise, 8 1/2 år.
Bor: I Malmö.
Arbetar: Inom vård och omsorg.
Fritid: Familjen först därefter att vara 
ute och pyssla i vår trädgård, promena-
der, resa och, om det blir tid över, så lä-
ser jag gärna.
Därför läser jag Föräldrakraft: Vår flic-
ka Louise är född med Hydrocefalus, i 
gammalt dagligt tal kallat vattenskalle. 

LÄSARPANELEN

”Föräldrakraft 
ger mig 
styrka och 
en känsla av 
samhörighet.”
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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.

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

- mer än en folkhögskola!

stärka självkänslanstärka självkänslanstärka självkänslan

förbättra hälsanförbättra hälsanförbättra hälsan

kost och näringkost och näringkost och näring

 musik, drama  musik, drama  musik, drama 

bild, konst

1-3 år

www.lg.se/vasterberg
tel: 0290-340 40 

Kurs med inriktning hälsa,Kurs med inriktning hälsa,Kurs med inriktning hälsa,Kurs med inriktning hälsa,
personlig utveckling och kulturpersonlig utveckling och kultur
För dig som gått särskola eller har behov av 

långsam studietakt.  Hälsa och Självkänsla Påskläger vecka 15 & vecka 16

Sommarkollo 5 perioder under sommaren

Anmälan & bilder på hemsidan www.leva.se
För mer info: Ring 070 757 72 87, Eva Remnert

Småland
Sommarkollo 2009i

för ungdomar med funktionsnedsättning

vecka 13 och vecka 14
5 perioder under sommaren

Anmälan & kollobilder hittar du på www.leva.se
Ring gärna Eva Remnert på tel 070 7577287 
för mer information

2010
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Hon har inopererad shunt, och även epi-
lepsi och hjärnsynskada Cvi.
Så kom jag i kontakt med tidningen: 
Jag blev tipsad av min barndomsvän, 
som har en pojke med adhd och tyckte 
att jag absolut skulle köpa den.
Detta är bra med tidningen: Den är pre-
cis så som den heter – föräldrakraft. Den 
ger mig kraft och styrka och känslan av 
gemenskap och samhörighet med andra 
föräldrar som lever i en annorlunda och 
ofta pressad situation. Jag får också 
många tips och idéer. Alla nyheter och 
förändringar som sker då det gäller sko-
lor, rättigheter med mera är skönt att få 

samlat i en tidning. Även nyhetsbreven 
via mail tycker jag är bra. En person som 
har gett otroligt mycket av sig själv till oss 
läsare är Linda Forshaw genom sina krö-
nikor. Tack Linda, du är beundransvärd!
Ett reportage jag skulle vilja läsa skulle 
handla om hjärnsynskadan Cvi, denna 
funktionsnedsättning är osynlig för om-
givningen men kräver mycket kraft och 
energi för personerna som lever med det-
ta. De blir ofta missförstådda och kan ib-

land tyckas konstiga för utomstående. Jag 
vill få ökad förståelse för det annorlunda 
och att det okända ska komma fram. 
Det här vill jag ändra på: Att det ser så 
olika ut, beroende på vilken skola ens 
barn går i, när det gäller rätten till stöd 
och hjälpmedel. Vi har haft enorm tur 
då det gäller vår dotter, men vet att det 
inte är alla förunnat att ha det så. Det gör 
mig så arg att föräldrar ska behöva käm-
pa mot ytterligare saker.
Mitt barns bästa fritidsaktivitet: Sång 
och musik. Louise har börjat att sjunga i 
en barnkör och det lyser om henne då vi 
åker hem efter dessa stunder. +

)) TACK LINDA, DU ÄR 
BEUNDRANSVÄRD!
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Mars
5-6 mars 2010
RBU-konferens om muskelsjukdo-
mar. Göteborg. www.rbu.se

11-13 mars 2010
NPF-forum. www.npf-forum.se
Tema: Att se möjligheter i svårigheter. 
Uppsala Fyrishov.

19 mars 2010
Föräldrakraft nr 2, 2010 utkommer.

April
13-15 april 2010
Konferens om habilitering. Örebro.
Mer information på www.orebroll.se

16 april 2010
Temadag: Autism och ADHD. 
Citykonferensen, Stockholm. 
www.solhagagruppen.se

19-23 april 2010
Barnveckan med Barnläkar före-
ningen. Elmia i Jönköping.

Maj
20-21 maj 2010
RBU-konferens om tillgänglighet. 
Visby. www.rbu.se

17-18 maj 2010
Workshop Social Thinking.
Winner, Börshuset, Malmö. 
www.solhagagruppen.se

19-20 maj 2010
Särskolans rikskonferens Uppsala.
www.uppsala.se

21 maj 2010
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.

29 maj 2010
Marschen för tillgänglighet.

Juni
2-3 juni 2010
Hjultorget. Kista. 
Mer information på  
www.hjultorget.nu

11 juni 2010
Temadag: Aspergers syndrom
AF-borgen, Lund
www.solhagagruppen.se

Juli
4-10 juli 2010
Föräldrakraft i Almedalen, Visby, 
under politikerveckan.

Augusti
27 augusti 2010
Föräldrakraft nr 4, 2010 utkommer.

September
13-15 september 2010
RBU-konferens om flerfunktionshin-
der. Borås. www.rbu.se 

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

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

Det är kostnadsfritt att 

medverka i kalendariet 

med kortfattad infor

mation, men det är 

också möjligt att köpa 

en mindre modul

annons (storlek 50 

x 25 mm) på denna 

sida. För annonsering 

i kalendariet, kontakta 

FridaLouise Vikman 

på fridalouise@fakta

press.se eller telefon 

084100 5637.

Förstärk din medverkan 
med en mindre 

annons!

Samira Haghjos  
minnesfond
Postgiro: 213621-6
Ändamål: Att främja livssituationen/
livskvaliteten för personer med fler-
funktionshinder och utvecklingsstörning.
Du har möjlighet att ansöka om medel ur 
Samira Haghjos fond. Det kan du göra
under ansökningsperioden 1 jan-15 april 
2010. Ansökningshandlingar kan
hämtas från www.umea.fub.se eller 
rekvireras från FUB Umeå, Samira 
Haghjos minnesfond, Box 328,  
901 07 Umeå

Här kan du informera om 
möjligheten att söka bidrag hos 
fonder och stiftelser. Rubrik och 
text på upp till 500 tecken 
inklusive mellanslag kostar 
1 500 kr exkl moms per 
införande.

 Att söka hos 

Fonder & Stiftelser
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Valåret 2010 behöver vårt förbund mer än 
någonsin stöd från medlemmarna för att vi 
ska få maximalt gehör för vårt påverkans-
arbete hos politiker och andra beslutsfatta-
re. Tillsammans med våra 11 000 medlem-
mar har vi betydligt större chans att göra 
oss hörda än om varje liten diagnosförening 
arbetar var för sig. 

Det var en av grundtankarna när Sällsynta 
diagnoser bildades för drygt tio år sedan. 
Denna tanke är fortfarande lika relevant och 
blir ännu mer aktuell under ett 
valår när många konkurrerar 
om makthavarnas uppmärk-
samhet för sina hjärtefrågor.

Samtidigt vill vi som vanligt 
göra allt vi kan för att stärka 
våra medlemmar; främst 
genom att ge stöd till 
medlemsföreningarna. 
Exempelvis får ett antal av medlemmarna 
denna tidskrift utan kostnad för medlems-
föreningarna. Sedan en tid erbjuds föreningar-
na även kostnadsfritt abonnemang på en 
databas, OFUS RÄTTSINFO, om funktionshin-
der och juridik. Därtill har förbundet har en 
medlemsförsäkring som gäller vid föreningar-
nas aktiviteter. Kostnaderna för att resa till och 

delta vid våra medlemsmöten bekostas av 
förbundet.

Ett nyckelord är empowerment. Det syftar på 
grupper eller enskilda personer som upplever 
utanförskap och som vill förstärka sin status 
inom ett visst sammanhang. För att uppnå 
förändringar för bättre förutsättningar, 
exempelvis för korrekt vård och bemötande, är 
det viktigt att diagnosbärarna själva blir mer 
medvetna om sin egen situation och hur man 
går tillväga för att tillgodose sina behov. De 

uppskattade kurserna ”Jag 
kan det jag kan”, anordnade 
av förbundets projekt Nästan 
men inte helt, har haft denna 
inriktning. Under 2010 
fortsätter projektet. Då görs en 
manual för kurser som ger 
deltagarna stärkt självkänsla 
och självinsikt.

Ett avslutat förbundsprojekt, ”En livsnära 
uppgift”, har tagit fram ett omfattande och 
överskådligt studiematerial med samma namn 
som projektet. Materialet handlar om att vara 
ideell kontaktperson för personer som lever 
med sällsynta diagnoser. Syftet är att stärka 
eldsjälar som verkar inom den ideella sektorn, 
nu och i framtiden. Materialet tar upp teman 

som alla berör sällsynthetens särskilda 
problematik, ur de ideella kontaktpersonernas 
synvinkel. Diabetes vet de flesta vad det 
handlar om. Men en sällsynt diagnos bemöts 
oftare av frågor än av svar. Därför är diagno-
sens sällsynthet ett funktionshinder i sig; ett 
faktum som en kontaktperson för en sällsynt 
diagnos i hög grad påverkas av. 

Förbundets hemsida är ett väsentligt verktyg, 
inte minst för att låta diagnosbärare och 
närstående mötas på nätet. I forum och 
community kan man söka kontakt med andra i 
samma situation, utbyta erfarenheter och söka 
stöd hos varandra. 

Under valåret 2010 
väljer vi att vara verkligt 
verksamma!

Elisabeth Wallenius
Förbundsordförande

Stöd till medlemmarna skapar ett starkt förbund

� 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

Förbundets webbsida ger stöd och 
utbyte av erfarenhet.

sällsynta fk 1001.indd   50 2009-12-15   20.31Afasiförbundet i Sverige
Astma- och Allergiförbundet
Blodcancerförbundet
Bröstcancerföreningarnas Riksorganisation
De Handikappades Riksförbund
Elöverkänsligas Riksförbund
Förbundet Blödarsjuka i Sverige
Förbundet Funktionshindrade Med Läs- och Skrivsvårigheter
Föreningen Sveriges Dövblinda
Hiv-Sverige
Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft
Hjärtebarnsföreningen
Hjärt- och Lungsjukas Riksförbund
Hörselskadades Riksförbund
ILCO, Riksförbundet för stomi- och reservoaropererade
Neurologiskt Handikappades Riksförbund
Njurförbundet
ParkinsonFörbundet
Primär Immunbrist Organisation
Prostatacancerförbundet
Psoriasisförbundet
Reumatikerförbundet
Riksförbundet Attention
Riksförbundet Cystisk Fibros
Riksförbundet för döva, hörselskadade och språkstörda barn
Riksförbundet för Mag- och Tarmsjuka
Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar
Riksförbundet för Social och Mental Hälsa
Riksförbundet för Trafik- och Polioskadade
Riksförbundet för Utvecklingsstörda Barn, Ungdomar  
och Vuxna
Riksföreningen Autism
Riksförbundet Sällsynta diagnoser
Schizofreniförbundet
STROKE- Riksförbundet
Svenska Celiakiförbundet
Svenska Diabetesförbundet
Svenska Epilepsiförbundet
Svenska Laryngförbundet
Svenska OCD-förbundet Ananke
Sveriges Dövas Riksförbund
Sveriges Fibromyalgiförbund
Sveriges Stamningsföreningars Riksförbund
Tandvårdsskadeförbundet

Vi har mycket gemensamt
Handikappförbunden består av 43 handikappförbund med en halv miljon 
medlemmar. Många av våra medlemsförbund arbetar med barn- och 
familjefrågor. Det kan till exempel gälla barns rätt till en likvärdig sjuk-
vård och skola. Vi har samlat våra skolfrågor i en gemensam plattform: 
”En sån här skola vill vi ha”. 

Handikappförbundens samarbetsorgan är handikapprörelsens samlade 
röst mot regering, riksdag, centrala myndigheter 
och organisationer. 

Läs mer om våra förbund på www.hso.se

FK_1001_s80_kalender_v02.indd   81 2009-12-22   17.24



Historien om Furuboda börjar redan på 1930-ta-

let när en ung målare, Ernst Skoog, engagerar sig för att 

ungdomarna i bygden runt Yngsjö och Åhus skall ha en 

meningsfull fritid. Hösten 1959 köper Ernst mark av Lant-

bruksnämnden i Kristianstads län, ”Föreningen Furuboda 

Ungdomsgård” bildas och planeringen av bygget påbör-

jas. Tack vare många ideella insatser, gåvor, bidrag från 

Allmänna Arvsfonden samt ett lån från den lokala banken 

kunde ungdomsgården invigas den 2:a advent 1960.

Utan att vare sig grundarna eller arkitekten hade tänkt 

att gården skulle vara tillgänglig för människor med 

rörelsehinder blev det ändå så. Furuboda Ungdomsgård 

saknade både trappor och trösklar. De som upptäckte 

att Furuboda var utmärkt som lägergård även för perso-

ner med funktionsnedsättning var en handikappförening 

från Helsingborg. 

Efter ett samtal med DHRs konsulent förstod Ernst Skoog 

att det fanns många unga med funktionsnedsättning som 

levde isolerat inom långvård eller hemma. Sommaren 

1964 arrangerades det första ”Solskenslägret” på Furubo-

da för ungdomar med funktionsnedsättningar, från olika 

delar av Skåne. 

Arbetet med läger ledde vidare till ett samarbete med 

Önnestads Folkhögskola. 1967 startade den första ämnes-

kursen på Furuboda, för deltagare med rörelsehinder. 

Föreningen Furuboda är fortfarande en ideell organi-

sation. Vi drivs av tron på alla människors lika värde och 

allas rättighet att aktivt delta i samhället. 

Föreningen firar 50-årsjubileum 2010. Sedan 1960 har 

människor med olika förutsättningar kunnat mötas på 

Furuboda för att få ny kunskap och utvecklas till mer själv-

ständiga individer. 

Från Furuboda till ett självständigt liv

”Första solskenslägret anordnades 1964”
  

www.furuboda.se

Sedan 1960 har människor med olika förutsättningar kunnat mötas och få ny kunskap på Furuboda. Nu stundar 50-årsjubileum. Idag en plats för utveckling utan begränsningar. 

Fakta om Furuboda:

•	 Ideell  förening med ca 3500 medlemmar.

•	 Grundat 1960.

•	 Folkhögskola med långa och korta kurser.

•	 KompetensCenter driver projekt med funktionshinder-
frågor i centrum.

•	 Arbetsmarknad rustar unga för utbildning och jobb.

•	 Furuboda Assistans är privat assistansanordnare för 
dig med personlig assistans. 

•	 Mer information på www.furuboda.se

mycket Har ändrats på 50 år men värderingen 

att alla människor är unika och lika värdefulla finns kvar 

lika starkt som när Ernst Skoog var med och startade 

Furuboda Ungdomsgård 1960. 

Vår FolkHögskola har ett tydligt fokus på kurser 

anpassade för dig med funktionsnedsättning. Du kan 

välja mellan allmän kurs eller olika intressebaserade 

kurser och profiler. Du kan bo på vårt internat och ha 

tillgång till stödpersoner dygnet runt. För dig som vill få 

en avkopplande och omväxlande sommar arrangerar 

vi korta kurser och temaveckor hela sommaren. Gillar du 

musik skall du inte missa Sound & Action 22-28 juli eller 

29 juli – 4 augusti. Då rockar hela Furuboda och alla är 

med! Solskensveckorna och Familjeveckan är populära. 

Anmäl dig i god tid! Anmälan görs på tel 044-781 46 34.

Furuboda kompetenscenter driver projekt med 

syftet att göra vardagen bättre för personer med funk-

tionsnedsättning. AKK (Alternativ och Kompletterande 

Kommunikation) är ett område vi jobbar mycket med. 

Vårt kommunikationsteam kan ge stöd för dig som 

behöver arbeta med eller återerövra ditt tal eller annan 

kommunikation.

sedan några år är Vi äVen aktiVa inom arbets-

marknadsområdet. Arbetslösheten bland unga är hög, 

och vi jobbar målmedvetet för att rusta unga, med eller 

utan funktionsnedsättning, för arbetslivet.  Vi samarbetar 

med Arbetsförmedlingen och arbetsgivare och fungerar 

som konsulter för att skapa tillgängliga och individan-

passade arbetsplatser. Vi tycker att alla har rätt till 100% 

sysselsättning i förhållande till sin arbetsförmåga.

Bild: Erik Olsson.Bild: Privat.
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meningsfull fritid. Hösten 1959 köper Ernst mark av Lant-
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Ungdomsgård” bildas och planeringen av bygget påbör-

jas. Tack vare många ideella insatser, gåvor, bidrag från 

Allmänna Arvsfonden samt ett lån från den lokala banken 

kunde ungdomsgården invigas den 2:a advent 1960.

Utan att vare sig grundarna eller arkitekten hade tänkt 

att gården skulle vara tillgänglig för människor med 

rörelsehinder blev det ändå så. Furuboda Ungdomsgård 

saknade både trappor och trösklar. De som upptäckte 

att Furuboda var utmärkt som lägergård även för perso-

ner med funktionsnedsättning var en handikappförening 

från Helsingborg. 

Efter ett samtal med DHRs konsulent förstod Ernst Skoog 

att det fanns många unga med funktionsnedsättning som 

levde isolerat inom långvård eller hemma. Sommaren 

1964 arrangerades det första ”Solskenslägret” på Furubo-

da för ungdomar med funktionsnedsättningar, från olika 

delar av Skåne. 

Arbetet med läger ledde vidare till ett samarbete med 

Önnestads Folkhögskola. 1967 startade den första ämnes-

kursen på Furuboda, för deltagare med rörelsehinder. 

Föreningen Furuboda är fortfarande en ideell organi-

sation. Vi drivs av tron på alla människors lika värde och 

allas rättighet att aktivt delta i samhället. 

Föreningen firar 50-årsjubileum 2010. Sedan 1960 har 

människor med olika förutsättningar kunnat mötas på 

Furuboda för att få ny kunskap och utvecklas till mer själv-

ständiga individer. 

Från Furuboda till ett självständigt liv

”Första solskenslägret anordnades 1964”
  

www.furuboda.se

Sedan 1960 har människor med olika förutsättningar kunnat mötas och få ny kunskap på Furuboda. Nu stundar 50-årsjubileum. Idag en plats för utveckling utan begränsningar. 

Fakta om Furuboda:

•	 Ideell  förening med ca 3500 medlemmar.

•	 Grundat 1960.

•	 Folkhögskola med långa och korta kurser.

•	 KompetensCenter driver projekt med funktionshinder-
frågor i centrum.

•	 Arbetsmarknad rustar unga för utbildning och jobb.

•	 Furuboda Assistans är privat assistansanordnare för 
dig med personlig assistans. 

•	 Mer information på www.furuboda.se

mycket Har ändrats på 50 år men värderingen 

att alla människor är unika och lika värdefulla finns kvar 

lika starkt som när Ernst Skoog var med och startade 

Furuboda Ungdomsgård 1960. 

Vår FolkHögskola har ett tydligt fokus på kurser 

anpassade för dig med funktionsnedsättning. Du kan 

välja mellan allmän kurs eller olika intressebaserade 

kurser och profiler. Du kan bo på vårt internat och ha 

tillgång till stödpersoner dygnet runt. För dig som vill få 

en avkopplande och omväxlande sommar arrangerar 

vi korta kurser och temaveckor hela sommaren. Gillar du 

musik skall du inte missa Sound & Action 22-28 juli eller 

29 juli – 4 augusti. Då rockar hela Furuboda och alla är 

med! Solskensveckorna och Familjeveckan är populära. 

Anmäl dig i god tid! Anmälan görs på tel 044-781 46 34.

Furuboda kompetenscenter driver projekt med 

syftet att göra vardagen bättre för personer med funk-

tionsnedsättning. AKK (Alternativ och Kompletterande 

Kommunikation) är ett område vi jobbar mycket med. 

Vårt kommunikationsteam kan ge stöd för dig som 

behöver arbeta med eller återerövra ditt tal eller annan 

kommunikation.

sedan några år är Vi äVen aktiVa inom arbets-

marknadsområdet. Arbetslösheten bland unga är hög, 

och vi jobbar målmedvetet för att rusta unga, med eller 

utan funktionsnedsättning, för arbetslivet.  Vi samarbetar 

med Arbetsförmedlingen och arbetsgivare och fungerar 

som konsulter för att skapa tillgängliga och individan-

passade arbetsplatser. Vi tycker att alla har rätt till 100% 

sysselsättning i förhållande till sin arbetsförmåga.

Bild: Erik Olsson.Bild: Privat.
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Returadress: 
FaktaPress AB
Backebogatan 3
129 40  Hägersten

B-POSTTIDNING

adressutrymme 155 mm x minst 25 mm

telefon 08-505 23 500, www.frosunda.se

• Personlig assistans till barn, ungdomar, vuxna 
• Rikstäckande verksamhet
• Garanterar kundens assistans
• Utbildar, utvecklar och arbetsleder personliga assistenter 
• Lärorika och stimulerande aktiviteter 
• Totalt och professionellt arbetsgivaransvar

Personlig assistans för 
högsta livskvalitet.
Oavsett.

För att erbjuda våra kunder högsta livskvalitet har vi ett viktigt mål; att ständigt bli bättre.  
Som ett av få företag inom personlig assistans har Frösunda nyligen blivit kvalitetscertifierade 
enligt ISO 9001:2008. Det gör valet för dig som kund ännu tryggare.
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