
NR 2 
2010
MARS

ÅRGÅNG 5

F
Ö

R
Ä

L
D

R
A

K
R

A
F

T
 N

U
M

M
E

R
 2

, 2
0

1
0

          
 

L
IN

D
A

 H
A

M
M

A
R

     T
E

M
A

 B
O

E
N

D
E

     U
T

B
IL

D
N

IN
G

     E
N

 C
P

-B
R

A
 B

O
K

STEG FÖR STEG: ÖVERVINN SVÅRIGHETERNA I SKOLAN

”JAG ÄR LINDA 
HAMMAR, INTE 
CAROLA”

Köpings och hela Sveriges 
Linda vilar från tv-inspelningar. 
Föräldrakraft har träffat henne. 

Tema bostad
”Nej, nu åker vi 

hem till paradiset”

Det svänger i riksdagen
Politiker säger nej 
till minuttänkande

Sören Olsson
rannsakar sitt twittrande

Kronjakten fortsätter
Regeringen vill 

fortsätta spara på  
personlig assistans

15 kollotips
Sommaren 

är snart här!

”Är min son ett projekt?” 

CP-bra bok
 Utdrag ur

Jonas Helgessons 
kommande bok

Till havs
Anpassad jolle 
öppnar havet 

för Josefine 

14 sidorom kärlek
62 KR

inkl moms

Nu även som ljudtidning – ladda hem på foraldrakraft.se
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Det kom ett brev...

www.movewalk.se

När Alva föddes var hon uträknadLäkarna gav oss inte mycket hopp. Alva föddes med ett medfött 
okänt kromosomfel. Jag minns hur jag satt där vid kuvösen och 
försökte ta in informationen. De radade upp den ena diagnosen 
efter den andra som Alva sannolikt skulle drabbas av förr 
eller senare. Om hon nu upplevde sin ettårsdag.Men då jag satt där vid min lilla flicka, som mer liknade 
en fågelunge än en bebis, hade jag hela tiden känslan av 
att något inte stämde. Det jag såg var inte en uträknad 
individ, utan en liten människa full av livskraft. En nyfiken, 
levnadsglad, stark och frisk liten tjej som försökte säga mig 
”Tro dem inte, lyssna inte på dem. Jag kan! Jag ska visa dem!” 
Alvas pappa hade samma känsla. Vi bestämde oss där och då. 
Vi skulle överbevisa läkarkåren. Alva skulle få kämpa. 
Och vi skulle kämpa med henne. 
Första gången vi kom i kontakt med Move & Walk var 2005, 
då Alva fick möjligheten att delta i intensivträning under 
två perioder. Sedan fick vi åter träna på egen hand, då vårt 
landsting beslutade att endast barn med CP-skador skulle få 
sin träning betald. Några år senare fick vi höra att Move & Walk 
skulle starta en friskola, baserad på konduktiv pedagogik. 
Efter några turer med kommunen var det klart. Alva fick börja.Sedan höstterminen 2008 går Alva på Move & Walk-skolan. 
Varje dag tar hon små men viktiga steg framåt. Hon är nyfiken, 
motiverad och intresserad av att lära sig nya saker. Hela 
hennes kropp har blivit starkare. Hon orkar koncentrera sig 
längre och vill mer. 
Vi är glada att vi inte lyssnade på läkarna! Idag behöver Alva 
ingen rullstol, hon går själv och koordinerar sina rörelser 
allt bättre. Alva, som redan passerat sin nioårsdag, är en 
glad och busig liten tjej som är tydlig med vad hon vill och 
vad hon känner. 
Vår Alva har vida överträffat alla prognoser. Hon har kommit 
en bra bit på vägen mot att bli en någorlunda självständig 
tjej med integritet och möjlighet att sätta sina egna gränser. 
Varje dag visar hon att hon kan och vill mer. Det är fantastiskt!

Johanna Burström, lycklig mamma till en av världens härligaste tjejer

Det bästa beviset på att vårt arbete ger 
resultat, är vad våra deltagare och deras 
familjer upplever när de tränar hos oss.

Gå gärna in på vårt nystartade forum 
på www.movewalk.se och prata med 
andra i samma situation.

Många landsting står för habiliterings-
kostnaderna hos Move & Walk. Tveka 
inte att höra av dig till oss för information 
om vad som gäller i ditt landsting. Ring 
031- 55 84 20, 08- 624 99 91 eller 
mejla info@movewalk.se. 

Välkommen till oss! 

Nu startar 
Move  &  Walk Assistans 

För en konduktiv pedagogik 
närmare dig! Välkommen med 
dina tips och idéer. Mejla till 

assistans@movewalk.se 
TRÄNING      SKOLA     ASSISTANS
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foraldrakraft.se:
Skådespelarna som skapar något 
helt nytt – Galamanta.

Hoppolek gav henne pris som 
årets uppfinnare.

Adjö till en skola för alla –  
ungdomsorganisationer rasar  
mot regeringen.

Ljusare framtid för fångar med 
ADHD.

Aktuellt just nu på 
foraldrakraft.se

Därför räcker inte lagen för att göra 
skolan tillgänglig

Fredrik Reinfeldt efterlyser mer 
empati inom skolan och vården

Paralympics: Äntligen får Linnea 
tävla med de allra bästa sitskiåkarna.

Rekordsnabbt Ronald McDonald-
hus med Barncancerfondens hjälp. 

Reportage
Ledaren 6
Nästa nummer:  
Bilanpassning 
och sommaridrottt 8
Krönika
Sören Olsson 10
Teman 2010 10
Nyheter
Strid om barnförsäkring kan 
leda till miljonskuld  12

Riksdagen nästa mål för 
David Lega 13
Politikerna i Riksdagen  
vill inte ha minuttänk 14
Patric saknar en ursäkt  
från Försäkringskassan 16
Regeringen jagar varje  
krona och öre 18
Scouterna satsar 19
Nytt förslag mot 
diskriminering 20

Kungen hyllar  
Ågrenskas grundare 21
Heta nya prylar  22
Intervjun
Linda Hammar 24
Tema Kärlek & relationer
Krister och Anna  
fann varandra 30
På relationsutbildning 34
Veronica om sin debut 38
Ungdomsmottagningen 

Foto omslagsbild: Conny Sillén

David Lega mot Riksdagen
Genom att utses till förstanamn på Kristdemokraternas Göteborgslista 
har han säkrat en plats i Riksdagen. /s 13 

Politiker vill bort från minuttänk
Det framgår av den enkät som Föräldrakraft genomfört bland 
riksdagspartiernas talespersoner i sociala frågor. /s 14-15

Regeringen jagar kronor och ören
Inom personlig assistans vill regeringen skärpa kontrollen och  
tillsynen. Och kostnadsjakten ska fortsätta. /s 18

Intervjun: Linda Hammar
Tv-kändisen vårdar privatlivet och vilar från mycket av den uppmärk-
samhet som riktats mot henne. /s 24-29

”Underbart att flytta hemifrån”
Tema boende. Tomas stortrivs i träningsboendet. Han beskriver flyt-
ten hemifrån med ett enda ord – underbart.  
Dessutom: Hos Daniel finns två saker i överflöd. Kärlek och special-
anpassningar. Föräldrakraft har hälsat på. /s 44-57

15 kollotips
Sommaren är snart här – var ute i god tid! /s 58-59

Förbered dig för gymnasiet
Tema utbildning. Vi talar med experterna och ger dig lathundarna och 
de bästa tipsen för hur man förbereder sig för gymnasiet /s 60-69

CP-bra läsning
Läs utdrag ur Jonas Helgessons kommande bok. /s 74-79

Grannflickorna knackade på ...
Det som hände familjen förra veckan var bland det största sedan da-
gen hon kom till oss. På dörren knackade grann flickorna. De frågade 
om de kunde få komma in och leka med vår dotter. / Debatt s 80-84
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”Kärlekens kraft är som en magnet”
– Det tog ett tag innan han bjöd upp 

mig, först var det en kille som brukar pil-
la på tjejer som höll på att pilla på mig.

– Ja, han brukar ta dem på brösten och 
så där. Han pillade till och med sönder 
din knapp på klänningen, så jag ville gå 
emellan, fyller Krister i.

Krister bjöd upp Anna och de dansade 
hela natten. Det var kärlek vid första 
ögonkastet, menar de båda, och Krister 
berättar att Anna var så lätt och härlig att 
föra. Men när kvällen var slut vågade 
Krister inte säga att han ville träffa Anna 
igen och de skildes åt utan att bestämma 
att de skulle ses.

– Det gick ett tag och jag träffade andra 
kvinnor, men Anna fanns alltid i bakhu-
vudet, hon var speciell, säger Krister.

Engagerad i Klippan
Krister är engagerad i Klippan, en med-
lemsgrupp inom FUB, Föreningen för 
barn, unga och vuxna med utvecklings-
störning. I Läns-Klippan Stockholm är 
han ordförande och arbetar med olika 
projekt. 

Det skulle dröja två år innan de träffa-
des igen.

– Anna var rätt tillbakadragen innan 
vi träffades och hon var inte ute så myck-
et när hon var ledig. Så det tog lång tid 
innan vi träffades, säger Krister.

Men till slut träffades de på ett studie-
besök och det slog åter gnistor om Krister 
och Anna.

– Det var i september 2008, säger 
Krister.

– Och vi pratade och Krister höll på 
och pep med gosedjur så att jag skrattade 
en massa, berättar Anna.

Skrattar gott
Båda skrattar gott och tar varandra i han-
den. Sedan berättar Krister att han följde 
med Anna till tåget när de skulle skiljas 
och att han äntligen vågade bjuda ut hen-
ne på dejt.

– Jag blev jätteglad, men han bjöd ut 
mig på min mammas födelsedag, så jag 
kunde inte gå. Jag skämdes så! berättar 
Anna.

– Men det gjorde inget, vi hade dejt en 
annan gång istället, säger Krister.

En tid senare, i september 2008, träffa-
des de på en kurs på Tollare Folkhög skola 
och satt uppe sent på natten i köket, efter 
att alla andra hade lagt sig.

– Och vad var det jag frågade då, 
Anna? säger Krister och tittar på Anna, 
som inte dröjer med svaret.

– Ja, om vi skulle vara ihop och jag sa 
ja på en gång, säger Anna.

Krister berättar att det var läskigt först 
att fråga Anna om de skulle vara tillsam-
mans, men att det gick över när Anna 
svarade ja.

Därefter gick allt väldigt fort. Påsken 
kom och i april 2009 förlovade sig Anna 
och Krister. 

De visar upp förlovningsringarna med 
datumet ingraverat.

–  Så pratade vi med Högalids  för-
sam ling om när vi kunde ha vårt bröl-
lop. Först ville vi ha det på sommaren, 
men församlingen tyckte att det kunde 
vara bättre på vintern. Det är lite lugna-
re då och lättare att få en tid i kyrkan, 
berättar Krister.

– Bröllopet var verkligen underbart, 
säger Anna, och bröllopsfesten var jätte-
rolig. Det var en massa god mat och 
dricka.

– Ja, och så hade de gjort vinetiketter 
med bilder på mig och Anna, berättar 
Krister och visar upp en flaska som de 
sparat från bröllopet.

Enkelt att dejta
De båda har tidigare tyckt att det har va-
rit ganska enkelt att dejta och ha relatio-
ner, men att det inte känts rätt förrän de 
fann varandra.

– Jag dejtade en kille en gång som var 
42 år när jag var 19 år, berättar Anna.

– Och jag dejtade en kvinna som var 
48 år när jag var 19. Det är ju ganska stora 
skillnader. Men så kan det bli när man är 
ung och kär, man tänker inte på såna sa-
ker. Kärlekens kraft är som en magnet, 
säger Krister.

Båda två har haft förhållanden tidiga-
re, men Anna berättar att det var mest 
killarna som blev kära.

– Ja, och sen har man ju ångrat några. 
Det har funnits både bra och dåliga kil-
lar. En kille var snuskig och en kille var 
bara bra i början. Men sen har jag också 
varit tillsammans med en annan kille i 
fem år. Fast med Krister är det annor-
lunda, han är liksom min bästa kompis, 
säger Anna.

Två tv-apparater
Bråkar gör de aldrig. Ett problem hade 
kunnat uppstå när de vill se olika tv-pro-
gram. Men det har de löst genom att ha 
två tv-apparater i lägenheten.

– Det går inte att göra Anna arg. Vi har 
försökt göra varandra arga, men det fun-
kar inte, skrattar Krister.

– Innan jag träffade Krister kunde jag 
aldrig gråta eller vara arg. Min mamma 
försökte till och med stå i vägen för mig 
för att få mig att bli arg. Men jag bara 
skrattade, berättar Anna.

Paret bor tillsammans i Kristers lägen-
het på Södermalm i Stockholm.

– Det är ett tips till föräldrar, man 
måste låta sina barn flytta ihop med sina 
kära. Det är viktigt, säger Krister.

– När vi flyttade ihop började det med 
att jag hade varit hemma mycket hos 
Krister och tagit hand om honom när 
han var sjuk, säger Anna.

– Vi tillhör ju LSS, Lagen om stöd och 
service till vissa funktionshindrade, och då 
tar det normalt längre tid att få byta boen-
de, eftersom man måste gå till en handläg-
gare som godkänner flytten. Men vi ville 
inte vänta så länge, så vi gick till Skatte-
verket och ändrade Annas adress i folk-
bokföringen. När vi hade gjort det var de 
tvungna att godkänna Annas flytt. Vi fus-
kade, säger Krister och båda två skrattar.

Anna och Krister tycker att det är vik-
tigt att man lyssnar på sitt hjärta när man 
är ung och blir kär.

– Gå ut och dansa, gör saker där man 
träffar folk. Och våga bjuda upp. Eller tit-
ta på kontaktannonser, säger Krister.

Kärlek på schemat
Han berättar sedan hur viktigt han tycker 
det är att skolan har kärlek på schemat, så 
att tonåringar kan få information på ett 
bra och enkelt sätt.

– Inom FUB har vi gjort ett projekt, 
PUSS-projektet, som blev ett datapro-
gram som skolor kan köpa in och ungdo-
mar själva kan läsa om kroppen och kär-
lek. Det är bra, säger Krister.

– Sen tycker jag att föräldrar inte ska va-
ra överbeskyddande. Många personer med 
utvecklingsstörning får inte rätten att kalla 
sig vuxen, utan man behandlas som ett 
barn. Föräldrarna passar upp så mycket att 
ungdomarna inte lär sig någonting om hur 
man klarar sig själv, säger Krister. +

Fortsättning från föregående uppslag

>

Kärlek &
relationer

PUSS-PROJEKTET
n PUSS-projektet drevs av FUB 
och sammanfattades i ett lärome-
del i sex- och samlevnadsunder-
visning för gymnasiesärskolan. 
Skolor kan köpa läromedlet och får 
då tillgång till en webbplats med 
information på områdena ”krop-
pen”, ”känslor” och ”hur gör 
man?”.
n På webbplatsen kan man läsa 
själv eller få materialet uppläst och 
där finns även länkar till andra bra 
webbplatser. I skolpaketet medföl-
jer även lärarhandledning. 
n Projektet finansierades av 
Allmänna Arvsfonden och Special-
pedagogiska Skol myndigheten 
och materialet togs fram i samar-
bete med RFSU och ungdomsmot-
tagningar.

Bråkar aldrig. Det händer dock 
att Krister och Anna vill titta på 
olika tv-program. Så nu har de två 
tv-apparater.

Kära från första stund. Krister och Anna hemma i lägenheten.

Läs mer: 
FUB: www.fub.se
Klippan: klippan.fub.se
Läns-Klippan Stockholm:  
www.stockholmslan.fub.se/
Lans-Klippan
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är Veronica Svensk var i 
16-årsåldern hade hon 
sin första sexuella kon-
takt med dåvarande 
pojkvännen. Hon beskri-
ver sig själv som ung och 

okunnig och att hon helt enkelt inte tänk-
te på att be assistenten gå ut ur rummet – 
innan hon och hennes pojkvän började ha 
samlag.

– Jag missade den detaljen, skrattar 
hon. Det var inte förrän min assistent ett 
tag efter berättade att hon känt sig obe-
kväm, som jag insåg hur konstigt det ha-
de blivit. Hon visste ju inte hur hon skul-
le bete sig och stannade kvar i rummet, 
berättar Veronica Svensk.

Ett av många exempel
Det är bara ett exempel av många på hur 
fel det kan bli när man som tonåring är 
nyfiken på kärleksrelationer, och samti-
digt har assistenter att förhålla sig till 
dygnet runt.

Nu har Unga Rörelsehindrade dragit 
igång ett treårigt projekt som fokuserar 
på hur unga människor ska få möjlighet 
till kärlek och relationer – även när man 
har assistans. Veronica Svensk, som tidi-
gare varit ordförande för Unga Rörelse-
hindrade, är anställd som projektledare.

– Det här är något som man knappt 
vågat titta på tidigare. Ämnet är viktigt, 
eftersom ofta varken brukare, föräldrar 
eller assistenter vet hur man ska förhålla 
sig till vissa saker. Många har frågat var-

för vår prioritet inte huvudsakligen är 
sex, men då brukar jag säga att du måste 
ju först skapa en kärleksrelation med nå-
gon innan du kan ha sex, säger Veronica 
Svensk.

Inom projektet kommer man hålla 
workshops i Stockholm och Göte borg 
under våren. Målet är en bok för unga.

– En handbok som ger tips och råd och 
beskriver hur man kan hantera sina assis-
tenter. Det är okej att säga åt dem att gå ut 
när man vill pussas med sin pojk- eller 
flickvän. Men för en 14-åring är inte det 
alltid så lätt. Man är inte särskilt kaxig och 
om ingen berättat för en att man kan göra 
så, vågar man kanske inte, säger Veronica.

Plocka fram information
Det viktiga är alltså att plocka fram infor-
mation och utbilda mentorer i hur man 
hanterar sina assistenter. Materialet kom-
mer även delvis vända sig till assistenter.

För Veronica själv gick det ändå rätt 
bra att vara ung och ha assistans. Hon be-
rättar att hennes föräldrar förstod att hon 
behövde vara tonåring som alla andra 
och sa till assistenterna att de skulle göra 
som hon ville.

– Det finns en fara i att föräldrar an-
vänder ungdomarnas assistenter till att 
hålla koll. Tonåringar i rullstol måste få 
göra samma misstag som alla andra för 
att utvecklas och lära sig hur livet funge-
rar. Jag hade säkert sju riktigt dåliga pojk-
vänner innan jag hittade rätt, skrattar 
Veronica.

– En assistent minns jag gjorde ett jät-
tebra jobb. Det var en kille hon inte gilla-
de att jag hängde med, så när jag träffade 
honom tog hon avstånd och ställde sig 
längre bort. Efteråt förklarade hon att 
hon inte ville bestämma över vem jag 
träffade, men att hon själv inte ville sam-
mankopplas med den killen. På det sättet 
fick jag själv uppleva relationen till ho-
nom och upptäcka att han inte var bra 
för mig, berättar Veronica.

Idag är hon gift med John, en ”dator-
nörd”, som hon träffade på ett seminari-
um för sju år sedan. Det klickade direkt 
och två år senare gifte de sig.

– Första gången vi var hemma tillsam-
mans och skulle pussa på varandra, då 
visste jag hur jag ville ha det. Jag ville inte 
ha min assistent i samma rum. Så jag 
stängde in henne i ett annat rum, skrattar 
Veronica.

På ett varmt och hjärtligt sätt har hon 
hittat en balans för att stänga ute sina as-
sistenter från sitt intima kärleksliv. Och 
det är något hon hoppas kunna få fram 
bra material kring, för att tipsa ungdo-
mar hur de tar kontroll över den arbets-
ledarroll som de faktiskt får när de har 
assistenter.

– Vi kommer självklart även gå in på 
sex och beskriva olika situationer och hur 
man kan tänka. Det kan ju vara så i vissa 
fall att man behöver hjälp att positionera 
sig eller att trä på en kondom. Bara man 
är tydlig och kollar av med sina assisten-
ter om de är bekväma med det, så tycker 
jag att det är något en assistent ska kunna 
hjälpa till med, säger Veronica.

Tveksam lagstiftning
Men hon berättar också att det finns sto-
ra oklarheter i lagstiftningen kring detta 
känsliga ämne.

– Jag hoppas kunna titta noggrannare 
på det under projekttiden. Nu talar jag 
alltså inte om hjälp under själva sexakten, 
utan hjälp att till exempel ligga rätt i säng-
en. Men visst finns det gråzoner och LSS-
lagen och sexbrottslagen är två jämställda 
lagar, ingen står över den andra. Så vad la-
gen säger hoppas jag kunna reda ut tydli-
gare under projekttiden, berättar Veronica.

Projektet vänder sig till unga i åldrar-
na 15 till 32 år. Veronica säger att allt ofta 
blir lite försenat när man har en funk-
tionsnedsättning. Flytten hemifrån, kär-
lek och relationer är något man tar tag i 
lite senare än många andra ungdomar 
och därför vänder man sig till personer 
över 30 år också. +

Assistenten var kvar i rummet när Veronica gjorde 
sin sexuella debut.

Alla värjer sig. Ingen vet hur man ska förhålla sig, säger Veronica Svensk. 

En hemlighet känd av många

N

Kärlek på scen och på riktigt. Sofia och Pablo träffades i en dans-
grupp och senare spelade de ett kärlekspar på scenen hos Teatergruppen Mosaik. 
Under tiden som de arbetade med dansen och teatern blev de ett älskande par 
även privat. I fotografen Martin Nauclérs nya bok på LL-förlaget ”Två roller och ett 
bröllop” (ISBN 978-91-7053-320-4) får vi följa deras egen kärlekssaga. 

Här möttes de. De 
möttes i dansgruppen 
På egna ben och 
fortsatte sedan arbeta 
tillsammans i teater-
gruppen Mosaik. 

Söker en man. 
I pjäsen ”Indisk saga” 
spelade Sofia en 
prinsessa som gav sig 
ut i landet för att hitta 
en man att gifta sig 
med.

Nära, så nära. Högtidlig väntan medan alla gäster tar plats i Sofia kyrka. 
Snart öppnar vaktmästaren dörren för brudparet.

Svaret är ja. Vill du ta 
Pablo till din äkta man 
och älska honom i nöd 
och lust? Ja, svarar 
Sofia.

Läs mer om projektet ”En 
hemlighet känd av många” på 
www.ungarorelsehindrade.se/
hemlighet
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å Parkskolan i Malmö 
satsar man mycket på 
sex- och samlevnadsun-
dervisningen. Gymnasie-
särskolan har arbetat ex-
tra med ämnet sedan 

2002 och ”Livskunskap” har blivit en vik-
tig del av utbildningen för alla elever.

– Vi har fått en massa information 
om känslor och könssjukdomar till ex-
empel, som jag inte hade lika bra koll på 
tidigare. Dessutom har det blivit enklare 
för mig att träffa killar, förut hade jag 

mycket lättare för att misstolka allt när 
det kom till känslor och relationer, be-
rättar Maria, 21.

Hon går sista året på Parkskolan och 
drömmer om att utbilda sig till skåde-
spelare. Men först ska hon passa på att 
jobba lite.

Maria är en av de sex elever som idag 
har samlats tillsammans med dramape-
dagogen Carolina Thelin. Det var hon 
och rektor Marianne Dymling-Hjelm 
som för åtta år sedan drog igång utveck-
lingsprojektet av skolans sex- och sam-
levnadsundervisning.

Förändra attityder
– Då kunde man söka så kallade HIV-
pengar från staten för olika projekt inom 
skolan. Vårt mål var att förändra attity-
der hos personal, så att de skulle kunna 
ge en mer kvalitativ undervisning. För de 
flesta av ungdomarna med intellektuella 
funktionsnedsättningar är nyfikenheten 
på sex och relationer lika stor som hos 
vilka ungdomar som helst. Men det har 

kanske funnits en osäkerhet bland perso-
nal för hur man jobbar med detta. Dels 
en tendens att uppfatta ungdomarna 
som barn och dels en ofta befogad välvil-
ja att inte utsätta ungdomarna för risken 
att bli utnyttjade, berättar Carolina 
Thelin.

”Var sitter känslorna?”
Projektet utmynnade i ett arbetsmateri-
al kring hur man kan arbeta med unga 
med främst intellektuella funktionsned-
sättningar och 2008 publicerade Malmö 
stad boken ”Var sitter känslorna? Sex 
och samlevnad för gymnasiesärskolan”, 
skriven av Carolina Thelin. Tack vare 
Caro lina Thelins utbildning inom dra-
mapedagogik, innehåller materialet 
många dramaövningar som lämpar sig 
perfekt för att på ett roligt sätt prata om 
känslor och sex.

– Sex och samlevnad är livsviktiga äm-
nen. Särskolan, liksom alla skolformer, 
måste ta dessa ämnen på fullaste allvar, 
med humor så klart – sex och sånt är ju 

jättekul! skriver Carolina Thelin i sitt för-
ord till boken.

Med dagens elevgrupp har Carolina 
Thelin planerat in tre olika övningar. 
Eleverna som vi träffar har gjort övning-
arna tidigare och vet hur det fungerar. De 
har också med tiden lärt sig att prata om 
frågorna öppet och utan att skämmas allt 
för mycket.

– Det här är ju jättepinsamt! utropar 
dock Emma, 20, när hon ska försöka för-
klara för sina skolkamrater varför hon 
tycker att porr borde förbjudas.

Men alla skrattar och har en hjärtlig 
ton. Det är viktigt att man inte försöker 
”sätta dit” någon när man gör övningar-
na, förklarar Carolina Thelin noga för 
eleverna.

Vad jag är bra på
Eleverna värmer upp med att berätta för 
mig vad de heter, ålder, vilken klass de går 
i och vad deras favoritmat är. Sedan är 
övningarna igång och första övningen 
heter ”Jag är bra på”.

– När eleverna kommer hit till gymna-
siesärskolan är de på flera olika nivåer. 
Det finns elever med diagnoser som 
Downs syndrom, som kanske inte har så 
svårt att identifiera sig med sin funk-
tionsnedsättning. Men det finns också 
elever med lindrig intellektuell funk-
tionsnedsättning, som tidigare gått i van-
lig skola och nu skäms för att de går på 
särskolan. Vissa säger att de jobbar på 
McDonalds istället för att erkänna att de 
går på Parkskolan. Då måste man börja 
med att arbeta med identitet och handi-
kappmedvetande. Att veta vad man har 
för svårigheter, men också ta fram det 
som man är bra på, säger Carolina.

Kom på bra saker
Tillbaka till klassrummet. Carolina 
Thelin plockar fram en tändsticksask och 
låter varje elev tända en tändsticka, en åt 
gången. Sen måste han eller hon försöka 
komma på så många saker som möjligt 
som de är bra på, innan tändstickan 
brun nit ut.

Kärlek &
relationer

Skoj och allvar 
när elever lär sig 
om samlevnad
”Särskolan måste ta dessa ämnen på fullaste  
allvar”, säger Carolina Thelin.

P

Kan man hata den man älskar? Eleverna får ta ställning. Enklare att tala om känslor. 
Hassan är nykär i en tjej i skolan, 
och han tycker att det har blivit 
enklare att tala om känslor tack 
vare livskunskapen.

>

Text och foto: Sara Bengtsson
sara.bengtsson@faktapress.se
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kärholmens ungdoms-
mottagning nöjer sig in-
te med att sitta och vänta 
på att ungdomar med 
funktionsnedsättning 
ska söka sig till dem. Här 

har man en specialprofil som riktar sig 
till unga med rörelsehinder och sedan el-
va år tillbaka arbetar man med uppsö-
kande verksamhet och tjej- och killgrup-
per för gymnasiet.

– De här ungdomarna behöver få möj-
lighet till samtal om kroppen, känslor 
och integritet. Det är något de ofta inte 
alls får i skolan, säger Ingrid Sastamoinen, 
barnmorska.

Specialuppdraget att ta emot unga 
med rörelsehinder tog medarbetarna 
själva initiativ till när man märkte att as-
sistenter tog med sig ungdomar som gick 
på Riks gymnasiet i Skärholmen.

– Det var på 90-talet och assistenterna 
hade ett riktigt ”go” på den tiden. Det 
kan ju ha varit sammankopplat med att 
assistansreformen var ny då. Ung dom-
arna kom hit i rullstol och med hjälp av 
sina assistenter lyckades de ta sig ner för 
trappan till våra fruktansvärt dåligt till-
gängliga lokaler, berättar Ingrid 
Sastamoinen.

Mottagningen anpassad
Idag är ungdomsmottagningen bättre 
anpassad för att ta emot ungdomar med 
funktionsnedsättning. Barnmorskan 
Lena Hällegårdh välkomnar Föräldra-
kraft till lokalerna i Vårberg i södra 
Stockholm.

För de olika samtalsgrupper som ung-
domsmottagningen håller i finns ett stort 
rum med plats för många rullstolar. Toa-
letten är rymlig och handikappanpassad 
och i undersökningsrummet finns en lift, 
så att alla kan ta plats på britsen.

– Den används faktiskt inte så ofta, 
men det är viktigt att den finns, ifall nå-
gon behöver hjälp. Många ungdomar vill 
gärna ta sig till britsen själva, utan liften, 
och då hjälper vi till genom att ge stöd  
istället. Eftersom vi inte använder liften 
jämt, tar jag och Ingrid oss ibland tid för 
att testa den. Det är viktigt att vi är lugna 
och vet hur allt fungerar när någon behö-
ver använda den, säger Lena Hällegårdh.

I övrigt har ungdomsmottagningen i 
Skärholmen enkla lokaler.

– Jag tror att det är viktigt att man som 
ungdomsmottagning strävar efter att va-
ra tillgänglig för alla och att även infor-
mera på sin hemsida om tillgängligheten, 
annars vågar sig inga ungdomar med rö-
relsehinder hit, säger Ingrid Sastamoinen.

Gedigen kunskap
På grund av att ungdomsmottagningen 
sedan länge arbetar med unga med funk-
tionsnedsättning har man samlat på sig en 
gedigen kunskap om ungdomarnas be-
hov. Precis som alla andra är de här ung-
domarna väldigt olika i sin utveckling – 
vissa är framåt och tar för sig, andra är 
mer tillbakadragna och vågar inte prata 
om kärlek och sex.

– Ungdomar med funktionsnedsätt-
ning vet över lag mindre om relationer och 
sex. Det kan bero på att man inte fått nå-
gon sådan undervisning i skolan, att man 
gått på specialskolor för barn med funk-
tionsnedsättning, men också att omgiv-
ningen fortfarande tror att personer med 
funktionsnedsättning inte har sex. Det är 
fortfarande tabubelagt, säger Lena.

Ingrid Sastamoinen berättar att deras 
erfarenhet är att skolpersonal, föräldrar 
och assistenter vill väl, men ofta glömmer 
att ungdomar med funktionsnedsättning 
också vill ha kärleksrelationer, närhet och 
i framtiden kanske barn.

– Det är faktiskt den vanligaste frågan 
man har, kan jag få barn? Alla kan inte ha 
traditionellt sex eller skaffa barn i framti-
den. Men alla unga har drömmar om 
framtiden och dessa drömmar måste 
man prata om, säger Ingrid Sastamoinen.

– Ja, ofta känns det som att folk bara 
lägger locket på för att det är för jobbigt. 
Dessutom kan personal som arbetar med 
ungdomarna ibland vara kritiska till att vi 
pratar om sex med ungdomarna. Man 
tror att vi berättar för dem hur personer 
utan funktionsnedsättning har sex och att 
de sedan ska bli besvikna. Men det är inte 
så vi jobbar, vi pratar med ungdomarna 
om relationer, hur barn blir till, om deras 
funktionsnedsättning skulle kunna vara 
ärftlig och att sex kan vara så mycket mer 
än det traditionella samlaget. Man kanske 
till exempel bara vill vara nära en annan 
person, säger Lena Hällegårdh.

Viktig för ungdomarna
Och informationen är viktig för ungdo-
marna, då unga med funktionsnedsätt-
ning är en extra utsatt grupp i relationer.

– Vi pratar mycket om hygien och in-

tegritet. Om man är förlamad på under-
kroppen har man ett helt annat förhåll-
ningssätt till sin kropp och vem som får 
röra den. Därför är det viktigt att man ta-
lar om vem som får röra ens kropp. När 
flickor får mens är det kanske till exempel 
mer passande att en kvinna hjälper till att 
byta bindor, om man inte kan själv. Det 
handlar om att hitta respekten för sin 
egen kropp, säger Ingrid Sasta moinen.

Dessutom har ungdomsmottagningen 
ett viktigt uppdrag att informera alla 
ungdomar om smittsamma könssjukdo-
mar och möjligheten att bli gravid.

– När vi haft samtalsgrupper och ställt 
frågan ”vad är en könssjukdom?”, är det 
många av ungdomarna med rörelsehin-
der som inte ens vet vad det betyder eller 
har hört ordet. Självklart måste även 
ungdomar med funktionsnedsättning ha 
koll på riskerna med att ha samlag utan 
kondom, säger Ingrid Sastamoinen.

Arbetar i motvind
Trots att ungdomsmottagningen arbetar 
hårt för att hålla igång samtalsgrupper 
och locka ungdomar med funktionsned-
sättning till mottagningen tycker de ofta 
att det känns som att arbeta i motvind. 
Det är dessutom mycket svårare för ung-
domarna att ta sig till mottagningen.

– Det blir så klart besvärligt om man 
har ett rörelsehinder. Vi ligger inte i cen-

trala Skärholmen och ska man ta sig hit 
måste man engagera assistent eller färd-
tjänst. Det kan vara pinsamt och gör att 
många ungdomar drar sig för att ta sig 
hit själva. Men vi har till exempel obliga-
toriska studiebesök för elever som går på 
Riksgymnasiet för rörelsehindrade i 
Skär holmen, berättar Lena Hällegårdh.

Avslag gör att luften går ur
För att klara kvaliteten på ungdomsmot-
tagningen i Skärholmen har landstinget 
de senaste elva åren lagt till pengar för en 
extra halvtidstjänst för en barnmorska. 

Ungdomsmottagningen har sett ett 
stort behov i hela Stockholm för kompe-
tens kring sex- och samlevnadsinforma-
tion för ungdomar med funktionsned-
sättning. Därför sökte man pengar för en 
halvtidstjänst för en kurator.

– Vi ville utveckla vår verksamhet och 
alla remissinstanser i Stockholm tyckte att 
förslaget var jättebra. Det skulle bli ett till-
läggsuppdrag för oss och Kista. Vi i 
Skärholmen skulle finnas som en resurs 
för unga med funktionsnedsättning och 
Kista ungdomsmottagning skulle satsa på 
våldsutsatta tjejer, säger Lena Hälle gårdh.

Kurator Torgny Fält berättar dock att 
man fått tvärstopp från politiskt håll.

– Vi ville starta en resursbank, men nu 
känns det lite som luften gått ur oss igen, 
berättar Torgny Fält. +

4 
tips från 
Skärholmens 
ungdoms-
mottagning  
till föräldrar:

1. Överbeskydda inte
Man måste ge sitt barn frihet att själv 
upptäcka världen. Det värsta man kan 
göra som förälder är att vara överbeskyd-
dande och sätta stopp för vissa aktiviteter 
på grund av en funktionsnedsättning. 
Ungdomar med funktionsnedsättning 
måste också få göra de misstag som andra 
ungdomar gör. Hjälp till att hitta bra 
fritidsintressen inom till exempel idrott 
och kultur. Då kommer tonåringen ut och 
får träffa andra ungdomar. Det är viktigt 
för att få upp självförtroendet och öva 
upp den sociala förmågan.

2. Öppen dialog
Var öppen och ärlig mot tonåringen. Om 
tonåringen ställer frågor måste man som 
förälder vara öppen för samtal och inte 
lägga på locket. Dessutom kan det vara 
bra att informera sin ungdom om att det 
finns ungdomsmottagningar och att han 
eller hon kan ställa frågor. Hjälp ton-
åringen förstå att även ungdomar med 
funktionsnedsättning har möjlighet till 
kärlek och relationer.

3. Utseende
Om ungdomen är intresserad av kläder, 
mode och smink – tryck inte ner det 
intresset på grund av att det är ”krångligt 
med rullstolen”. Tonåringar som sitter i 
rullstol vill också vara snygga och 
modemedvetna. Dessutom är det en del 
av utvecklingsfasen att hitta sin egen stil 
och plats i samhället. Ungdomar med 
funktionsnedsättning har dessutom en 
risk att behandlas som barn och inte 
som tonåringar.

4. Skaffa förebilder
Ungdomar med funktionsnedsättning 
behöver bra förebilder, precis som alla 
andra. Det kan vara svårt att identifiera 
sig med vuxna utan funktionsnedsätt-
ning. Alla ungdomar borde via skola 
eller annan verksamhet få träffa vuxna 
med liknande funktionsnedsättning som 
kan berätta om sina relationer, kärlek 
och vuxenlivet. På så vis får ungdomarna 
se att det finns många möjligheter, även 
om det just nu kan vara svårt att hitta en 
partner.

Här sitter ingen 
och väntar på 
ungdomarna

S
Mottagningsrum, ovan. Nedan Torgny 
Fält, Lena Hällegårdh och Ingrid 
Sastamoinen.

Kärlek &
relationer

Lägger locket på. Det känns som att 
folk lägger locket på för att det är 
jobbigt, säger Lena Hällegårdh vid 
ungdomsmottagningen.

Skärholmens ungdomsmottagning bedriver  
uppsökande verksamhet.
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I en klass med ovana elever kan det va-
ra svårare för ungdomarna att komma på 
saker som man är bra på, men Hassan, 
20, har tränat upp sig och radar snabbt 
upp en lång lista över vad han är bra på.

– Det är roligt med livskunskap efter-
som man lär sig nya grejer. Innan var jag 
väldigt blyg när man skulle prata om kär-
lek och sex. Det är svårt att prata med tje-
jer när man träffas. Det är enkelt om man 
pratar på MSN och telefon eller skickar 
sms, men när man träffas blir jag blyg. 
Det har blivit enklare nu när vi pratar 
mycket om känslor i skolan, berättar 
Hassan som  nyligen har blivit kär i en 
tjej som han känt som kompis länge. 

– Det känns jättebra, berättar han.
Sen byter Carolina Thelin övning. 

Hon tar bort en stol och ställer sig själv i 
mitten av cirkeln.

– Nu kommer jag med ett påstående 
och alla som har gjort det eller tycker lika-
dant, ska byta stolar, säger hon till eleverna.

En stol att sitta på
Det gäller att hela tiden ha en stol att sitta 
på. Den som inte lyckas sno åt sig en stol 
får stå i mitten och göra ett påstående. Det 
blir en vild lek med mycket skratt. Ele-

verna värmer upp på ett naturligt sätt och 
frågor om vem som gillar glass, blandas 
med frågor om vem som gillar att hångla 
eller har haft sex. När Carolina Thelin stäl-
ler frågan ”Alla som gillar skolan byter 
stol” är det bara Maria som byter stol. Hon 
och resten av gruppen skrattar.

– Är det bara jag!? säger Maria.
Nästa övning är ”Heta stolen”. Caro-

lina Thelin ställer sig utanför ringer och 
sätter tillbaka en stol. Nu kommer hon 
läsa upp flera påståenden som gärna kan 
vara lite provocerande. Eleverna som hål-
ler med ska byta stol och sedan ska alla få 
argumentera för sin åsikt. Vet man inte 
vad man tycker kan man sitta kvar på sin 
stol.

Påståenden som ”kramar är mysigare 
än pussar” och ”sex och kärlek hör ihop” 
kommer fram. 

Roberto, 18, tycker att sex och kärlek hör 
ihop.

– Det blir ju så, när känslorna utveck-
las, säger han.

– På något sätt är det så. När man är 
tillsammans har man ju till slut sex, säger 
Maria.

– Men måste man vara kär för att ha 
sex med någon? Är det okej även om man 
inte är kär? Frågar Carolina Thelin.

– Nej, det måste man ju inte. Porr stjär-
nor till exempel är inte kära. Men man 
måste vara redo innan man har sex, säger 
Emma Svärd.

– Ja, man måste ha kondom, säger 
Roberto.

– Precis som Emma säger, båda måste 
vara med på det. Det måste vara skönt för 
båda, säger Maria.

Jeanette, 19, och Jonathan, 18, tycker 
dock att det egentligen hör till att man 
ska vara kär i den man har sex med.

Från olika miljöer
Ungdomarna på Parkskolan kommer 
från olika familjer och förutsättningar. 
Påståendet ”utan kärlek dör man” läggs 
fram av Carolina Thelin. Några elever 
byter stolar och några sitter kvar.

– Man måste ha kärlek hela tiden, att 
få älska någon. Annars mår man dåligt, 
säger Jonathan.

Roberto byter inte stol, han menar att 
man inte alls dör om man inte har kärlek. 
När han och jag pratar själva berättar han 
att hans föräldrar gick bort för ett år sen, 
när han var bara 17 år.

– Det känns svårt. Det är lättare nu, jag 
har fått gå hos BUP och pratat känslor i 
skolan. Men sorgen finns fortfarande 
kvar, säger Roberto.

En tuff man
Han är en tuff ung man som vill gå vida-
re, men det kan vara svårt, menar han, att 
prata om kärlek och känslor i grupp när 
han inte har kvar sina föräldrar som gav 
honom en massa kärlek.

– Nu bor jag på familjehem, berättar 
han. Ibland tänker man ”hur fan hände det 
här”, men jag har lärt mig att leva med det.

Han tycker dock att livskunskap på 
skolschemat är bra. I grundskolan prata-
de man också om sex- och samlevnad.

– Men det är stor skillnad, då pratade 
vi inte om kärlek, utan mer om kroppen. 
Det här är mycket bättre, säger Robert.

Carolina Thelin lägger fram ett nytt 
påstående: Porr borde förbjudas. Det är 
först bara Josefin, 16, som byter stol. Hon 
är yngst i gruppen och har inte haft livs-
kunskap så länge.

– Det är roligt med livskunskap. Man 
lär sig prata med och lita på varandra. 
Själv är jag inte kär än, när jag ser mina 
kompisar som har pojkvänner, då öns-
kar jag att jag också hade kille, säger 
Josefin.

Olika åsikter om porr
Hon tycker att porr är äckligt och att man 
bara utnyttjar människor.

– Det är idioti att människor vill tjäna 
pengar på det. De slösar ju bort sitt liv, 
säger hon.

Under tiden har även Jonathan bytt stol.
– Jag har aldrig tittat på porr och kom-

mer aldrig göra det. Jag förstår inte varför 
man skulle vilja titta på det, säger han.

Maria och Emma erkänner fnissandes 
att de har tittat på porr någon gång och 
Roberto går in i diskussionen.

– Men det kan ju vara bra för dem som 
inte får ligga, då kan de se istället, säger 
han.

Övningen avslutas med några fler på-
ståenden som ”är det okej att hångla i mat-

salen?”, ”det är snyggt när killar sminkar 
sig”, ”man kan bli kär i någon man aldrig 
träffat” och ”man kan hata sin familj”.

Om två punkare
Sista övningen heter ”Fyra hörn”. Caro lina 
Thelin läser upp en liten berättelse om två 
punkare som går i skolan och blir mobba-
de för sitt utseende. Sen lägger hon ut en 
lapp i varje hörn med olika lösningar; 
”Säga ’tack för komplimangen!’ till gänget 
och gå därifrån”, ”Berätta för personalen 
vad gänget sa”, ”Klippa sig och byta kläder” 
och ”Öppet hörn”.

Eleverna får välja ett hörn som de 
tycker passar bäst och får tillsammans i 
grupp diskutera fram hur lösningen 
skulle se ut och varför det skulle fungera 
bäst. Ingen ställer sig i hörnet med lös-
ningen ”Klippa sig och byta kläder”.

– Jag tycker att man ska slå tillbaka, sä-
ger Jeanette, som ställt sig i det öppna 
hörnet.

Hon tycker att livskunskap hjälpt hen-
ne att bli mer vuxen.

– Det är bra att kunna prata om alla 
frågor man har. Jag har alltid haft väldigt 
lätt för att prata om kärlek och sex, men 
om vi inte pratade om det i skolan skulle 
jag nog försöka prata med någon vuxen. 

Jag kan inte prata med mamma om sånt, 
skrattar hon.

Hon går i andra året på Parkskolan 
och drömmer om att arbeta som smed 
efter gymnasiet.

– Det är inte så många tjejer som är 
smeder och man tjänar rätt bra, säger 
Jeanette.

Inspiration för andra
Carolina Thelin hoppas att boken ”Var 
sitter känslorna?” kan vara en inspiration 
för andra skolor och tror att det största 
problemet i skolan ofta är att man är 
rädd för att börja prata.

– Eleverna är ofta på olika nivåer. Här 
på Parkskolan har vi haft tur, vi har många 
klasser och möjlighet att dela upp eleverna 
på olika grupper. Men det viktigaste är 
nog ändå att man vågar börja prata med 
eleverna, säger Carolina Thelin. +

”Här på Parkskolan har 
vi haft tur, vi har många 
klasser och möjlighet att 
dela upp eleverna på 
olika grupper.”

Kärlek &
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Fortsättning från föregående uppslag

>

Carolina Thelin

Boken 
”Var sitter 
känslorna?” 
finns att 
beställa på 
Malmö 
stads 
hemsida 
www.
malmo.se

     

www.enigmaeducation.se

08- 768 20 26
info@enigmaeducation.se

Hantera 
känslor och sexualitet

Isabelle presenterar metoder som förbättrar förståelsen av känslor och 
förändrar hur personen uppfattar och reagerar på känslor. För personer med 
autism eller Aspergers syndrom.

Endagsföreläsning om sexuella beteenden för ungdomar och unga vuxna med 
Aspergers syndrom. Isabelle presenterar hur man kan utveckla strategier för 
att förbättra sociala och sexuella färdigheter.

Isabelle Hénault är känd forskare, sexolog och 
psykolog från Kanada. Hon har utvecklat ett relations- 

 för personer med autism eller Aspergers Syndrom

2 dagars föreläsning, Isabelle Hénault, Kandada

Innehåll
• Social försämring 
• Ögonkontakt 
• Empati och kommunikation med känslor
• Kognitiva beteendestrategier
• Effektfullt lärande 
• Ångest, depression och ilska 
• Icke verbalt språk 
• Theory of mind 

Innehåll
• Puberteten och sexuell mognad 
• Vänskap: personliga värderingar, personalitet  
   och tolka olika signaler 
• Känslor: hur kan man läsa känslor av ansiktsuttryck,     
   känslor relaterade till sex
• Kommunikation: verbal och ickeverbal
• Theory of Mind 
• Sexuellt beteende: förhöja lämpligt beteende
• Intimitet, missförstånd, gränser
• Mellanmänskliga relationer i olika miljöer: skolan,  

Plats: Stockholm. Pris: 2 dagar 2 500 kr exkl. moms, 1 dag 1 400 kr exkl. moms

och sexualundervisningsprogram och arbetar med att öka förståelsen för 
sexualitet och relationer för personer med autism och Aspergers syndrom. 
Hon har skrivit boken: Aspergers syndrome and sexuality; from Adolescence 
through Adulthood, London (2005)

Emotion management and strategies- 19 april

Healthy sexuality- 20 april Söker du information om en ovanlig sjukdom? 
Besök Socialstyrelsens kunskapsdatabas – eller vänd dig till oss på Informationscentrum för ovanliga 
diagnoser vid Göteborgs universitet. 
www.socialstyrelsen.se/ovanligadiagnoser          ovanligadiagnoser@gu.se          031-786 55 90
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an man bli mamma eller 
pappa när man har en 
funktionsnedsättning? 
Det är en vanlig fråga 
bland ungdomar. Den 
frågan hade även Susanne 

Qwist, 43, när hon var tonåring. Idag är 
hon mamma till drygt ettårige Magnus, en 
sprallig pojke som älskar uppmärksamhet.

– Som ung var detta självklart en stor 
fundering för mig. Jag har en medfödd 
ben skörhet, Osteogenesis imperfekta, 
som är ärftligt till 50 procent. Även om 
jag inte var en flicka som började tänka 
på barn redan som liten, fanns det alltid 
en fundering över om jag skulle våga 
skaffa barn, berättar Susanne Qwist.

Hon kände osäkerhet om hon skulle 
klara av att ta hand om ett barn, som kan-
ske dessutom skulle ärva sjukdomen.

– Dessutom behövde jag hitta en bli-
vande partner som var införstådd i pro-
blematiken och att det skulle kunna bli 
mer krävande för honom som pappa.

Nio år tillsammans
I 25-årsåldern bodde hon ihop med en 
man som det hade kunnat bli aktuellt att 
skaffa barn med. Men efter nio år valde de 
att gå skilda vägar.

– Efter det har jag haft kortare relatio-
ner, men det har aldrig blivit läge att skaf-
fa barn. För några år sedan anmälde jag 
mig för adoption och hann gå en kurs 
hos kommunen för adoptionsföräldrar.

Hon hade ännu inte hunnit sätta igång 
hela processen för att bli adoptionsföräl-
der när hon hade ett möte med en social-
sekreterare.

– Hon hade inga fördomar mot mig, 
men var ärlig och berättade att det skulle 
bli svårt för mig att få adoptera på grund 
av att jag var singel och att jag hade en 
funktionsnedsättning. 

– Det var bra att hon var ärlig, för jag 
ville ha rätt förväntningar och inte vara 
uppe i det blå, säger Susanne.

I samma veva blev Susanne gravid, 
men det upptäckte hon inte förrän rela-
tionen tagit slut. 

– Det är självklart tråkigt att Magnus 
inte har en pappa i sitt liv, men jag försö-
ker se till att vänner kan vara manliga fö-
rebilder för honom i framtiden, säger 
Susanne.

Enkelt beslut
För Susanne var det ett enkelt beslut att 
hon skulle behålla Magnus. Hon var 42 år 
och visste att hon ville ha barn. Visst 
fanns där en oro över hur hon skulle 
kunna ta hand om Magnus, men hon ha-
de funderat klart.

– Det fanns en oro att jag inte skulle få 
extra assistans för att ta hand om Magnus, 
men den största oron var hur graviditeten 
skulle förlöpa, säger Susanne.

Men graviditeten gick bra, förutom att 
Susanne fick svårigheter att andas under 
andra halvan av graviditeten.

– Och så var det svårt att hitta bra sov-
ställningar mot slutet också, skrattar 
Susanne.

Sedan Magnus föddes har Susanne 
personlig assistans dygnet runt. För hen-
ne har det varit en jobbig omställning.

– Mitt privatliv försvann över en natt. 
Men assistansen är en förutsättning för 
att jag ska kunna ta hand om Magnus 
som andra föräldrar, säger Susanne.

Hon kan inte själv lyfta Magnus och 
får hjälp att förflytta honom. Nu har han 
börjat krypa, så ofta räcker det med att 
Susanne ropar för att han ska komma.

– Det har varit viktigt för mig att göra 
tydliga gränser mellan Magnus och assis-
tenterna. Det är jag som är mamma och 
ska leka med honom och trösta honom. 
Assistenterna får klara besked om att de 
bara ska hjälpa mig att ta hand om ho-
nom. 

– Det är klart att det är roligt för dem 
att komma hit och leka med ett sött litet 
barn, men det är inte därför de är här, sä-
ger Susanne.

Hjälper med Magnus
Assistenterna hjälper henne med Mag-
nus, men umgås inte mer än nödvändigt 
med honom. Ibland när Susanne måste 
göra något annat, till exempel ta en dusch 
eller gå på habiliteringsbesök, då kan as-
sistenterna passa på att leka.

– Jag märker redan nu att han har bli-
vit en väldigt social liten kille. Han har 
alltid varit omgärdad av en massa män-
niskor och han gillar det. Däremot tror 
jag att det kan bli jobbigt för honom att 
ha assistenter hemma hela tiden när han 
blir äldre och vill vara själv. Nu är det 
snarare jobbigt för mig att aldrig få vara 
ensam med honom, säger Susanne. 

Vi sitter i Susannes kök och samtidigt 
som hon försöker klara vår intervju är 
det assistentkris. En assistent är sjuk och 
kan inte ta nattpasset. Susanne får hjäl-
pa assistenten som arbetar att hitta en 
ersättare.

– Ja, som nu till exempel. Jag kan bli 
irriterad över att arbetsledarrollen ibland 

tar så mycket tid från min tid med 
Magnus, säger hon.

Su sannes råd till föräldrar är att låta 
barnen ha sina egna liv när gäller allt i livet.

– När det gäller att få barn ska man 
vara beredd på att det är en stor uppgift, 
ett stort ansvar. Men man får inte vara så 
rädd och många kan skaffa barn med den 
hjälp som finns. Ta alltid reda på vilka 
hjälpmedel som finns och hur mycket ex-
tra assistans man kan få, säger Susanne 
Qwist. +

Vinn boken 
Kärlek, sorg 
och längtan
Skriv till 
Föräldrakraft 
och tyck till eller 
berätta något, 
så deltar du i en 
utlottning av 
boken som är 
utgiven av 
Sivart Förlag. 
Tio unga män 
och kvinnor 
med utvecklingsstörning delar med sig 
av sina tankar, känslor och drömmar. 
Det handlar om kärlek, sorg och 
längtan. Du behöver inte skriva långt; 
en kort synpunkt, ett tips eller ris eller 
ros räcker fint. Mejla till info@fakta-
press.se eller posta till Föräldrakraft, 
Backebogatan 3, 129 40  Hägersten. 

”Jag var rädd att inte 
få extra assistans”
I tonåren funderade Susanne Qwist, som har med-
född benskörhet, mycket om möjligheteterna att 
skaffa barn. Idag är hon mamma till Magnus.

K

Företagare och mamma
Namn: Susanne Qwist.
Ålder: 43 år.
Bor: Kista.
Arbete: Utbildad socionom och 
påbörjad arkitektutbildning. 
Arbetar nu med eget assistans-
företag.
Familj: Sonen Magnus, 1 år.

Tydliga gränser. Susanne sätter tydliga gränser för sina assistenter om hur de ska hjälpa henne med Magnus.
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Utbildningsdagar på ”Ågrenska - nationellt kompetenscentrum”

Familjevistelser 2010
V17 Rubinstein-Taybis syndrom
V18 Barncancerfonden
 Syskonvistelse 15-19 år
V20 Spielmeyer – Vogts sjukdom  
V21 Sanfi lippos sjukdom
V23 Anonymous
V24 Barncancerfonden,
 Ungdomsläger för barn som haft  
 cancer, 12-16 år
V33 LMBB
V35 Osteogenesis imperfecta (OI)
V37 Adrenogenitalt syndrom (CAH)
V39 Barncancerfonden
 Hjärntumör skolbarn sena   
 komplikationer

V40 Ushers syndrom
V42 Epidermolysis bullosa (EB)
V43 Aspartylglukosaminuri (AGU)
V45 CHARGE syndrom
V47 Barncancerfonden
 Vi som mist ett barn i barncancer
V47 Barncancerfonden
 Syskon (15-20 år) som mist ett  
 syskon i  barncancer 
V48  Aicardis syndrom
V50 Tuberös skleros

Är Du intresserad av någon av våra andra verksamheter? Gå in på www.agrenska.se eller ring 031-750 91 00

Ågrenska är en unik mötesplats för 
personer med funktionsnedsättningar 
och sällsynta diagnoser, men också 
för yrkesverksamma som kommer 
i kontakt med dessa individer och 
deras familjer.

Vi erbjuder veckovistelser för dessa familjer 
som ger en unik möjlighet för dem att möta 

andra i samma situation, få kunskap och ut-
byta erfarenheter. Du som i din verksamhet 
kommer i kontakt med familjerna har också 
möjlighet att delta under veckans två utbild-
ningsdagar. Du deltar tillsammans med för-
äldrarna i ett skräddarsytt program med fö-
reläsningar om aktuell medicinsk forskning, 
om psykosociala aspekter och konsekvenser 
i vardagen, om pedagogik, samverkan och 

lagstiftning. Att personal och föräldrar delar 
samma kunskap är sedan till gagn för barnen 
när ni är tillbaka i vardagen.
Barnen och deras syskon har ett eget 
program med förskola, skola och trivsamma 
fritidsaktiviteter.

Välkomna till givande 
utbildningsdagar!

Upplysningar om utbildningsdagarna lämnas av Ingrid Fabo, tel 031- 750 91 62 eller Maria Svensson, tel  031-750 91 46. 
Det går också bra att kontakta Ågrenska via e-post: agrenska@agrenska.se
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I en klass med ovana elever kan det va-
ra svårare för ungdomarna att komma på 

Carolina Thelin lägger fram ett nytt 
påstående: Porr borde förbjudas. Det är 
först bara Josefin, 16, som byter stol. Hon 
är yngst i gruppen och har inte haft livs-

salen?”, ”det är snyggt när killar sminkar 
sig”, ”man kan bli kär i någon man aldrig 
träffat” och ”man kan hata sin familj”.

Om två punkare

”Här på Parkskolan har 
vi haft tur, vi har många 
klasser och möjlighet att 
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Fortsättning från föregående uppslag
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Kärlek är en av de viktigaste delarna i en människas liv. Vi möter Krister och Anna Ekberg och andra unga som hittat kärleken eller söker efter den. 

Text och foto: Sara Bengtssonsara.bengtsson@faktapress.se

Krister & Anna
har hittat
vad alla vill ha
men ingen
talar om

rister Ekberg är på dans i Haninge utan-för Stock holm. Där ser han en söt kvinna i en vacker klänning. När han till slut vågar bjuda upp till dans slutar det med att paret dansar tillsammans hela kvällen.– Hon var helt underbar och så glad, säger Krister Ekberg.

Gifte sig i decemberDet var då, nu sitter jag i vardagsrum-met hos det nygifta paret Krister Ek-berg, 33, och Anna Ekberg, 26. I decem-ber förra året gifte de sig i Höga lids-kyrkan i Stockholm. Det är fyra år se-dan de träffades första gången och Krister och Anna är hur kära som helst.– Bröllopet var underbart och fes-ten efteråt var också helt underbar, be-rättar Anna.
Både Anna och Krister är glada personer som har liknande intressen, 

till exempel att gå på bio, shoppa, spela tv-spel, dansa och hitta på äventyr. Och de har verkligen hittat varandra. Det var när Kristers moster gifte sig förra året som Anna och Krister bestämde sig för att de också ville gifta sig.
– Det smittar av sig. Jag hade velat länge, men inte frågat Anna. Så när min moster skulle gifta sig, då tog det fart, skrattar Krister.

– Ja, och jag tackade ja på en gång, säger Anna glatt.

Fler sugna på bröllopNu har deras giftermål smittat av sig på deras vänner och grannar, som ock-så är sugna på bröllop. Men för Krister och Anna var det inte självklart att de skulle bli ett par efter dansen i Haninge.
– Jag bjöd upp henne för hon såg så glad och härlig ut, berättar Krister och blir avbruten av Anna.

K
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14 sidor av kärlek
Vi träffar Krister och Anna som funnit vad många söker, 
vi är med på en lektion om samlevnad, 
vi träffar Veronica som glömde be assistenten lämna rummet när 
hon gjorde sexuell debut, 
vi talar med experterna som söker upp ungdomarna 
och vi träffar Susanne som fi ck sin son Magnus just när hon 
skulle starta kampen för en adoption.
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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, 
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Hjälpmedels-
institutet
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Gornitzka, 
Rädda Barnen

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

Robert 
Hejdenberg, 
vd Ågrenska

älkommen till ett nytt nummer, med teman om så skilda ämnen 
som kärlek, utbildning och konsten att flytta hemifrån. Allt hör 
förstås ihop. Att utbilda sig, skaffa bostad och kanske bilda familj 
är alla viktiga pusselbitar för att få livet att gå ihop.

Som vanligt var det en hel del artiklar som vi inte fick plats 
med. Mer läsning finner du på vår webbsida. Där kan du som 

prenumerant även ladda ned större delen av denna utgåva som ljudfiler, för 
uppspelning på dator eller mobil. Missa inte möjligheten att lyssna igenom 
tidningen när du åker buss eller motionerar. Med en ljudtidning i mobilen kan 
man riktigt längta efter att bli stående i en lång kö. Om du ännu inte upptäckt 
detta är det hög tid att testa vår ljudtidning!

Varje dag påminns man om otroliga insatser från både föräldrar och engagerade 
professionella. Många har lagt tusentals timmar på att hjälpa elever att övervinna 
svårigheter i exempelvis skolan.

Från Karin Paulsson fick jag nyligen en handbok om rättigheter i skolan för 
elever med funktionsnedsättningar. I flera år har Karin och hennes medarbetare 
jobbat med att förpacka lagar och konventioner i ett format som gör det enklare 

att leva upp till orden om en skola för alla. Skolmyndigheterna har visst redan 
köpt in ett tusental exemplar så det här blir ett viktigt verktyg för att förverkliga 
löftena om lika möjligheter. ”Det här är ingen bok, det är en bibel”, som en av de 
första läsarna tacksamt kommenterade.

Arbetet med att ta fram boken har redan gett ringar på vattnet. Det har varit 
konferenser, möten, diskussioner och samtal i många olika fora. Karin Paulsson 
har mött både generaldirektörer och skolministern. Under tiden har den ena 
myndigheten efter den andra – Skolverket, Skolinspektionen och SPSM – blivit 
allt flitigare på att driva på. Det är den här typen av verktyg som behövs. Lagar 
räcker inte till om det inte finns kunskap och engagemang.

Sverige har klarat den ekonomiska krisen bättre än väntat. Och bättre än vid 
tidigare kriser. Det tycker i alla fall finansminister Anders Borg. Och ingen kan 
klaga över vare sig börsutveckling, statsfinanser eller husräntor. 

Hur kan det då komma sig att allt fler kommunerna struntar i att ta ansvar för 
sommarlovsaktiviteter för barn? Att våld bland unga tycks öka? Att självmorden 
bland unga inte minskar (som hos vuxna)? Att tusentals assistansberättigade 
fruktar för sin framtid? Att barn inte får kostnadsfria glasögon för att kunna hänga 
med i skolan? Att föräldrar som har barn med funktionsnedsättningar inte får del 
av regeringens nya föräldrautbildning? Att allt fler skolor anmäls för bristande 
stöd? Att Sverige inte vågar införa FN:s barnkonvention i lagstiftningen? 

Det är frågor vi gärna vill ha svar på nu under valåret. +

Nya verktyg som ger dig rätt

V

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

Tack Maria för klara besked!

� Fredrik Reinfeldt ville inte utlova 

några nya satsningar när vi i februari 

frågade honom om bristerna när det 

gäller att hjälpa utsatta elever i skolan. 

Man kan inte bara ropa på fler regler, 

menade statsministern, som ansåg att 

problemen mest beror på brist på 

empati och vilja att se och förstå. 

� Så är det säkert ibland, men samtidigt 

har ledande politiker ofta svårt att ge 

tydliga besked om vad som gäller. Då 

kan det bli kaos, som nyligen kring 

För säkrings kassans nya metoder för att 

bedöma assistansbehov. 

� Ingen politiker vill idag försvara 

Försäkringskassans tuffa linje, men vissa 

anstränger sig för att göra svaren 

svårtolkade (se sidan 14). Maria 

Lundqvist Brömster ska dock ha en 

eloge för snabba och klara besked. +

)) MED EN LJUDTIDNING I MOBILEN KAN MAN RIKTIGT
LÄNGTA EFTER ATT BLI STÅENDE I EN LÅNG KÖ

Efterlängtad av många. Handboken ”Visst har jag rätt att” om 
rättigheter i skolan är äntligen här. 

”Visst har jag rätt att ...” En handbok om rättigheter  i skolan för elever med  funktionsnedsättning

av Karin Paulsson, Britt Magnusson,  
Lina Stenberg och Karim Ghomri

Unga RBU-are Allmänna Arvsfonden

”Visst har jag rätt att ...” 
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Ledaren

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_1002_s06-7_ledare_v02.indd   7 2010-03-04   14.30



8 FÖRÄLDRAKRAFT # 2, 2010

... och sedan ses vi åter 
vid skolstarten. Den 13 
augusti utkommer nr 4, 
2010 med följande teman:

> Guide till hjälpmedel. 
Specialfokus: fritidshjälp-
medel. 
> Sociala mötesplatserna 
för unga med funktions-
nedsättningar – reporta-
ge, intervjuer och tips 
från hela landet.

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

Missa inte nästa nummer 
– beställ en prenumera-
tion 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.

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

Missa inte 
Föräldrakrafts tema 
om bilar och 
anpassning då vi 
även träffar Love 
som åker fyrhjuling 
och familjen Tholén 
som hittar ut till 
havet tack vare en 
special anpassad 
båt.

UTE 21 MAJ:

Stora sommarnumret
Föräldrakraft nummer 3 som utkommer i 
maj har följande teman: 

> Bilar och anpassningar.
> Sommaridrott 
> Kommunikation
> Särskolan
> Guide till Almedalen

Utgivningsdag 
21 maj 2010.
Materialdag för annon-
ser är 29 april 2010.

Utgivningsdagen är 
13 aug 2010.
Materialdag för 
annonser 23 juni 2010.

, 
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     av almedalen
Med plats för alla

Bildtext
xxxlksj dfölakj fölkaj 

ölfkj asölkfj aöklsfj alksj 
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fLaboremo luptatem qui 

idelestor serchitatur, 

con essunt.

Nos sequuntiis eaque 

vendenim quo beribus 

audaecaepro coresti 

aut venit voloressint aut 

inciusciae essus 

voluptatia dipsani 

hicientis preiunto 

tenienis a dolum sa qui 

dolo quamustis dem et, 

2010 års politikervecka i Almedalen blir större än 

någonsin. Nu kan Du bli en viktig aktör i Almeda-

len. Medverka ”I en annan del av Almedalen” så 

får Du mötesplatserna, publiciteten och samord-

ningen som får just Ditt budskap att synas.

På gång, bland mycket annat:

Föräldraskapsinitivet, ett nätverk inom Handikappförbunden, 

ställer politikerna till svars: Varför får inte föräldrarna  i de mest 

utsatta familjerna lika bra stöd och utbildning som andra?

Finns det plats för alla – skolan, på arbetsplatserna, inom 

kulturen, i samhället i stort? I Almedalen får vi svar på var 

partierna står när det gäller tillgänglighet, icke-diskriminering, 

arbetsmarknadsinsatser.

Vi är många olika organisationer och företag som medverkar i Almedalen 2010 och som tror på ett samhälle där alla behövs och 
alla får vara med. Tillsammans lyfter vi frågor som är viktiga för en framtid fylld av tillförsikt, ansvar och delaktighet. Vill du vara med?
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2010 års politikervecka 
i Almedalen blir större 
än någonsin. Nu kan Du 
bli en viktig aktör i 
Alme dalen. Medverka 
”I en annan del av 
Alme dalen” så får Du 
mötes platserna, publici-
teten och samordningen 
som får just Ditt 
budskap att synas.
För mer information 
om hur din organisation 
kan samarbeta med 
Föräldrakraft i 
Almedalen, kontakta 
Frida-Louise Vikman på 
tel 08-4100 5637 eller 
mejl frida-louise@
faktapress.se

Missa inte 
guiden till ”I en annan del av Almedalen” 

i nästa nummer av Föräldrakraft.

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
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Får du den hjälp som du har laglig rätt till?
Ring oss så hjälper vi dig kostnadsfritt.

Tel 020- 30 31 00 • www.assistansia.se

Förra året hjälpte vi 112 personer som 
saknade personlig assistans till ett bättre 
liv. Tobias är en av dessa som till sist fick 
den hjälp han har rätt till efter ett beslut 
i Regeringsrätten. Det krävdes ett stort 
engagemang, envishet och djup kunskap 
om personlig assistans och de lagliga
rättigheter som finns. 

Av erfarenhet vet vi att många inte 
känner till att de har rätt till personlig 

assistans eller så har de inte kraft att 
hävda sin rätt. Om du är det minsta 
tveksam hur det är för din del så råder vi 
dig att kontakta oss. Assistansia har en 
juridisk avdelning med gedigen erfaren-
het och hög kompetens som står till ditt 
förfogande utan att det kostar dig något.

Assistansia är specialister på personlig 
assistans och Tobias är en av våra kunder. 
Läs gärna berättelsen om honom på 

www.assistansia.se. Vår vision är att alla 
har rätt till ett bra liv. Om du tycker 
att det låter intressant så är du varmt 
välkommen att höra av dig till oss.

Tobias, vinnare i 
Regeringsrätten. 

M
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0
8
-A

s
s
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ärlden står inte stilla. 
Det har den aldrig gjort 
och kommer väl sanno-
likt aldrig att göra. En 
del av livet är väl just att 
det utvecklas. Att det 

inte är statiskt. 
Jag har alltid varit intresserad av olika 

sorters utveckling. 
Redan som nyfödda drivs vi mot 

utveckling. Det tycks vara den starkaste 
drivkraften som nyfödda har. Längtan 
efter att bli sig själva.

Därefter tränas vi till att tro att vi ska 
bli som någon annan. Våra förebilder 
och idoler skapar en bild inom oss att vi 
borde bli mer som de är istället för att bli 
oss själva.

Till slut, med lite tur och medvetenhet, 
så kanske vi klarar av att återigen styra in 
oss på att bli allt mer oss själva och 
mindre som någon annan.

Jag försöker hålla mig vaken och 
nyfiken på den nya tidens tekniska 
utveckling. 

Jag skriver blogg, har Facebook och jag 
Twittrar. Inte för att det är särskilt viktigt 
för mig, utan för att jag är en nyfiken 
människa, helt enkelt.

Det jag har slagits av många gånger 
under dessa år är hur lite vi människor 
tycks ha hunnit med i utvecklingen vad 
gäller vem som är avsändare och vem 
som eventuellt är mottagare.

Det är så enkelt att skriva någonting i 
all hast och sända iväg det för allmän 
beskådan inom loppet av några sekun-
der. Från tanke till handling går svind-
lande snabbt. Och innan vi hinner 
fundera  särskilt länge över det vi har 
tyckt eller tänkt så finns det redan ute på 
nätet, för miljoner ögon att ta del av.

Därför tror jag att baksidan av bloggan-
det, facebookandet och Twittrandet är 
att vi inte alltid har hunnit ikapp med 
vårt reflekterande. Det vi skriver och 
skickar iväg tas emot någonstans. Jag tror 
att vi inom kort kommer att behöva 
någon sorts fördjupad utbildning inom 
självrannsakan.

Vi behöver träna oss i att hantera 
reaktionerna på det vi så hastigt kan 
slänga ur oss. Ibland kanske vi blir arga 
och skickar iväg ett mail eller inlägg på 
någon blogg innan vi hinner fundera 
eller värdera det vi skrivit.

Jag har sett många inlägg genom åren i 
olika forum där någon skriver elaka 
saker om någon annan. Det tycks ofta 

som om de anser att den de tycker något 
om är en fri måltavla. En måltavla som 
inte har några känslor eller reaktioner.

Ibland kan då den som blivit måltavla 
svara tillbaks och då kan den förste 
avsändaren bli både chockad och 
ursäktande och mena att den inte alls 
tyckte allt det som den tidigare tyckte.

Varje gång jag får en ingivelse att 
skriva något om någon annan människa 
så tar jag en stund och funderar på om 
jag kan stå för den åsikten även om den 
personen stod precis framför mig i den 
fysiska verkligheten.

Jag kan tycka att det verbala klimatet på 
vissa av de så kallade sociala medierna 
ibland blir både rått och elakt. Men 
frågan är om de som skriver det elaka 
verkligen har förståelse för att det 
någonstans där ute finns en mottagare 
som får en känslomässig reaktion på det 
elaka.

Enligt mig så är det just inom etik och 
empati som vi behöver undervisas för att 
inte de sociala medierna ska bli en 
allmänhetens mobbingplats.

Men ändå tror jag inte att det behövs 
så mycket ansträngning för att var och en 

av oss där ute i cyberrymden stannar 
upp och funderar en extra stund på hur 
det jag nu skriver kan tas emot.

Kanske känns det extra angeläget att 
lyfta den debatten med tanke på våra 
barn som växer upp med en mer själv-
klar inställning till att världen finns ett 
enda knapptryck från oss.

Många barn och ungdomar får vara 
med om hemska övertramp i den 
digitala världen. Därför behövs upplys-
ning om att människorna på andra sidan 
skärmen inte är digitaliserade ettor och 
nollor. Det är människor av kött och 
blod som reagerar någonstans där ute. 

Kanske finns det annars en risk att vi 
till slut får två olika språk som skall både 
användas och tolkas från två olika 
perspektiv. Det skrivna ordet på internet 
och det talade språket kan få helt olika 
värderingar.

Ord som ”kram” eller ”puss” eller 
”älskar dig” kan bli urvattnade till slut av 
att användas som allmänna hälsningsfra-
ser. Samtidigt skulle samma människor 
kanske inte använda dessa ord om man 
mötte personerna i den fysiska verklig-
heten.  

Eller vad tror ni?
Puss och kram från mig!

Sören Olsson

UTVECKLING OCH ANSVAR

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

Nummer 4, 2010 (augusti).
GUIDE TILL HJÄLPMEDEL.
FOKUS: FRITIDSHJÄLPMEDEL.
SOCIALA MÖTESPLATSER.

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 www.foraldrakraft.se
Där kan du även beställa vårt 
digitala nyhetsbrev.

”Jag försöker hålla mig vaken och nyfi ken.”

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

Teman på gång

V

Sören Olsson
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XxxxxxxxTeman på gång Teckenkurser

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

www.tecknologen.se hakan@tecknologen.se

- din resurs när det gäller tecken -

Grundkurser  
stockholm 
STO012 22 - 26 mars  5 dagar  4 350:-
STO018 3 - 7 maj   5 fagar  4 350:-
STO038 20 - 24 sept  5 dagar  4 350:-

göteborg
GÖT016 19 - 22 april  4 dagar  3 590:-
GÖT042 20 - 23 okt  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.

Gå in på vår hemsida och gå vår gratis prova-på-kurs i teckenkommuni-
kation på nätet!  Där instruerar, visar och hjälper vi dej att börja teckna så 
smått! 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 dem)   

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

Lediga platser på
Franstorps verkstäder 

Vi arbetar med möbelsnickeri, läder, bild och form och med att 
göra en lättläst tidning. På Franstorps verkstäder arbetar vi i lugn 
takt. Det är viktigt att förstå vad man arbetar med. På vår odlings-
lott sår och skördar vi eller bara njuter av årstiderna. En dag i 
veckan bowlar vi eller går till simhallen. 

Franstorps verkstäder finns i centrala Sundbyberg. Det är nära till 
tunnelbana, pendeltåg och bussar. Franstorp är en arbetsplats för 
dig med intellektuell funktionsnedsättning. 

Välkommen på öppet hus 26/3, kl.9.00-15.00. 

Vill du veta mera?  
Titta gärna på vår hemsida: www.franstorp.com  

ring eller maila till vår kontaktperson Kerstin Lindholm,  
tel:08-564 881 80, kerstin.lindholm@franstorp.com 
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Att ta strid med ett försäkringsbolag om 
en barnförsäkring kan kosta barnet 
880 000 kronor. Det visar ett rättsfall som 
Trygg-Hansa i februari vann mot en 
17-åring som har autism.

Samma dag som Hovrätten i Malmö 
gav försäkringsbolaget rätt i tvisten med 
pojken meddelade Trygg-Hansa dock att 
bolaget efterskänker skulden.

Aldrig vår avsikt
– Det har aldrig varit vår avsikt att kräva 
pojken på pengarna. Vi har sett till om-
ständigheterna kring detta unika ärende 
och har efter att ha tagit del av domen 
beslutat oss för att efterskänka våra rätte-
gångskostnader, säger Björn Sporrong, 
ansvarig för Trygg-Hansas barnförsäk-
ringar.

– Ett barns ekonomiska framtid har i 
och med rättsprocessen i detta speciella 
fall äventyrats och det anser inte vi är 
försvarbart, därför väljer vi att efterskän-
ka alla kostnader, säger Björn Sporrong.

Debatt om rättshjälp
Föräldrarna till pojken vill nu att domen 
väcker debatt om förbättrad rättshjälp. 

– Efter det att rättshjälpen i princip 
avskaffades i Sverige på 1990-talet, är en 
medborgare utan förmögenhet i prakti-
ken rättslös, skriver föräldrarna i ett 
pressmeddelande.

– I ett civilmål i domstol anses ett barn 
vara jämbördigt med ett försäkringsbo-
lag och döms att betala motpartens rätte-
gångskostnader på  893 478  kronor. Sta-
ten anser dessutom att barnet utöver det 
ska bära sina egna advokatkostnader på 
flera hundra tusen kronor. Hem för säk-
ringens rättsskydd på 60 000 och famil-
jens tillgångar har inte räckt ens att beta-
la sakkunnigutlåtanden, vittnen och ad-
vokatkostnader i första instans, tingsrät-
ten. I Hovrätten har vår son fått vara 
utan advokat, och hans pappa har fått fö-
ra hans talan, skriver föräldrarna.

Tvisten gäller försäkringsersättning 
för pojkens autism. Trygg-Hansa har 
hävdat att autismen har varit medfödd 
och inte berättigat till ersättning.

– Tyvärr gick Hovrätten på Trygg-
Han sas linje, trots att bolaget hade bevis-
bördan att autismen just i vår sons fall 
skulle vara medfödd. Trygg-Hansas be-
visning grundade sig på ett fåtal små stu-
dier, på få individer, och var enligt vår 
mening tunn, säger föräldrarna. +

Brister i rättsskyddet

Försäkringsstrid  
kan leda till  
miljonskuld

avid Lega tar plats i Riks-
dagen efter nästa val.

I februari utsågs han 
till förstanamn på Krist-
demokraternas Göte-
borgs lista, vilket innebär 

att han med största sannolikhet blir invald.
– Det är jättestort att jag valdes till för-

stanamn, säger David Lega till Föräldra-
kraft. Det är en markering att vi som par-
ti tänker nytt och vill tilltala nya väljare.

Vilken ministerpost skulle du vilja 
ha i en kommande regering?

– Om jag kommer in är jag helt ny i 
Riksdagen och det är lämpligt att lära sig 
arbetet först.

Det blir en stor omställning för dig?
– Absolut. Det blir ett heltidsjobb och 

jag får ta en lång paus i mitt föreläsande 
för att istället satsa på politiken. Jag har 
viss vana vid politiskt arbete eftersom jag 
redan idag är ledamot av Riksidrotts-
styrelsen parallellt med föreläsande och 
eget företag.

Vill dela med mig
Hur kommer det att märkas att du sitter 
i Riksdagen?

– Jag har så mycket erfarenhet som jag 
vill dela med mig av. En del av min erfa-
renhet är att jag varit småföretagare i 
många år. En annan del är att jag vet hur 
viktigt det är med familjestöd. Dessutom 
har jag mitt funktionshinder, men jag är 
inte intresserad av en ”handikappstol” 
och vill inte bli invald på grund av det.
Regeringen beslöt i höstas att införa ett 
nytt föräldrastöd, men inte inriktat på 
familjer med barn som har funktions-
nedsättningar, hur ser du på det?

– Det är jätteviktigt med stöd till fa-
miljer där det finns funktionsnedsätt-
ningar och det är klart att det är något jag 
vill påverka.

Blir det en annan inriktning på 
svensk politik nu?

– Jag tycker att de senaste åren varit 
jättebra, det har hänt mycket. Jag är nöjd, 
men jag vill bli nöjdare!

Vad säger du om den aktuella debat-
ten om Försäkringskassans metoder för 
att bedöma behov av assistans?

– Det var ett ogenomtänkt förslag som 
aldrig kommer att gå igenom. Men man 
kanske inte behöver blåsa upp det så 
stort. Det är viktigt att komma med för-
slag på hur det ska utformas istället.

Men Försäkringskassan använder ju 
minut- och sekundmätningar för toa-
lettbesök redan idag?

– Jag har inte full information om det 
här. Men jag kan i alla fall säga en sak: jag 
skulle själv aldrig svara på frågor om hur 
många minuter jag är på toaletten! +

David Legas 3 viktigaste frågor:
Utökat föräldrastöd. Föräldrar spelar 
en otroligt viktig roll för att skapa ett 
gott samhälle.
Fri företagsamhet. Ett enkelt och 
smidigt företagarklimat gynnar hela 
Sverige. Mindre krångel ger fler 
kreativa företagare och därmed fler 
arbetstillfällen. 
Funktionshinder – Tillgänglighet 
och Assistans. Bra förutsättningar för 
personer med funktionshinder, skapar 
möjligheter att deltaga samt att bidra 
till en positiv samhällsutveckling.

Lega dyker upp i Riksdagen
“Det är jättestort att jag valdes till förstanamn”, säger han. 

D

Utökat föräldrastöd. David Lega har prioriteringen klar. 

klippt
 Om vi kan erbjuda stöd till föräldrarna 
är jag övertygad om att vi kommer få 
tryggare barn och familjer, och därmed 
också ett tryggare Sverige.

Det ska vara lönsamt att driva företag.
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Nyheter

Pappor till barn som har funktionsned-
sättningar behandlas som andrahands-
föräldrar. Det anser Diskriminerings om-
buds mannen, DO, som kräver 100 000 
kronor i skadestånd till en pappa som ne-
kats vårdbidrag.

Pappan får inget vårdbidrag för sin son, 
som har autism, trots att han tar hand om 
honom lika mycket som mamman.

Föräldrarna är frånskilda och tar hand 
om sonen varannan vecka, men det är 
bara mamman som får vårdbidrag, efter-
som sonen är folkbokförd hos henne.

Diskriminering
DO anser att detta är en indirekt köns-
diskriminering av pappan.

– Pappor och mammor måste ges sam-
ma möjlighet att ta hand om sina barn. 
Försäkringskassan tillämpar en lag regel 
som i praktiken gör pappor till andra-
hands föräldrar. Det är inte förenligt med 
ett jämställt samhälle, säger diskrimine-
ringsombudsmannen Katri Linna. +

Läs mer på www.foraldrakraft.se

Försäkringskassan 
stämd för diskriminering

Fakta om 
vårdbidrag
� Föräldrar med 
barn som till 
följd av sjukdom 
eller funktions-
nedsättning har 
särskilda behov 
av omvårdnad 
kan få bidrag för 
att kunna ta 
hand om barnet 
i hemmet, så 
kallat vårdbi-
drag. Pengarna 
betalas ut till 
den förälder 
som står för den 
huvudsakliga 
tillsynen och 
vården. Det är 
bara en av 
föräldrarna som 
kan ha rätt till 
vårdbidrag.

TMTMTM

Anatomic SITT AB
Tel. 011-161800   Fax 011-162005
e-post info@anatomicsitt.com
web anatomicsitt.com
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1. Försäkringskassan måste 
börja om och i dialog med 
brukarorganisationerna hitta 
ett bedömningssystem som 
känns rättvist, accepteras av 
båda parter och som inte 
kränker den personliga 
integriteten. 

2. Nej, se svaret på fråga 1.

3. Eftersom 
Försäkringskassan lovat att 
börja om hoppas jag att ny 
lagstiftning inte behövs.

4. En bred överenskommelse 
om den fortsatta LSS-
hanteringen. Ett stopp för 
regeringens skattesänkarpoli-
tik som urholkar möjligheter-
na till gemensam och solida-
risk välfärd. 

1. Ja, men samtidigt är det 
viktigt att man tar fram en 
modell som ger enhetliga 
bedömningar. 

2. Nej, bedömningar ska inte 
utformas på ett sätt som 
uppfattas som kränkande. 

3. Det pågår ju en utveckling 
mot uppstyckade insatser och 
snävare bedömningar som är 
mycket problematisk och inte 
alls i linje med lagstiftningens 
intentioner om självbestäm-
mande i vardagen. Om det 
behövs lagstiftning eller 
endast regeringsuppdrag för 
att vända detta kan jag inte 
svara på idag, men för oss är 
det självklart att om vi får 
sitta i regeringen ska vi sätta 
de ursprungliga intentioner-
na högst och inte kostnads-
dämpande åtgärder. 

4. Förutom vad jag tidigare 
sagt om behovsbedömningar-
na vill vi hålla fast vid 
grundprinciperna för vilka 
som får personlig assistans, 
dvs inte flytta över personer 
till den föreslagna insatsen 
personlig service med 
boendestöd. På sikt tror vi att 
staten behöver ta över 
huvudmannaskapet för att 
göra bedömningarna mindre 
beroende av kommunala 
budgetar.

1. Ja.

2. –

3. Det är helt klart så att 
lagstiftningen behöver 
förtydligas så att behovsbe-
dömningen kan ske på ett 
rättvist och värdigt sätt. 
Arbetet med att finna bra 
instrument för detta ska ske 
tillsammans med brukare, 
handläggare och forskare.

4. Assistans vid sjukhusvistel-
se, värdig behovsbedömning, 
samlat kostnadsansvar hos 
kommun och en uppföljning 
från länsstyrelser.

På följande sidor kan du läsa
”En ursäkt från Försäkringskassan det 
enda som saknades när Patric firade”
”Regeringen vill fortsätta kostnadsjakten 
inom personlig assistans”

Majoritet i Riksdagen säger nej till        detaljfrågor och minuttänkande
1. Vill du ha en återgång 
till en mer schablonmässig 
bedömning än det minuttän
kande som Försäkringskas
san har börjat tillämpa? 
2. Anser du att det är fören-
ligt med FN-konventionen 
om mänskliga rättigheter för  
personer med funktions-
nedsättningar att ha detalje-
rade frågor om exempelvis 
toalettbesök?
3. Anser du att nuvarande 
rutiner hos Försäkrings
kassan är förenliga med 
LSSlagstiftningens intentio
ner? Om inte, är du beredd 
att förtydliga lagen för att 
ändra på detta? 
4. Vilka åtgärder anser du 
behöver vidtas för att skapa 
trygghet för personer som 
har rätt till personlig assis-
tans?

Lars U Granberg (S) Elina Linna (V) Magnus Johansson (MP)

Bara ursäkt saknades.  Patric firar bra besked.

”Det är helt klart 
så att lagstift-
ningen behö-
ver förtydligas så 
att behovsbe-
dömningen kan 
ske på ett rättvist 
och värdigt sätt.” 

En majoritet i Riksdagen vill ha stopp för minuttänkandet och 

detaljfrågor vid bedömning av behovet av personlig assistans. Det 

framgår av den enkät som Föräldrakraft genomfört bland riksdags

partiernas talespersoner i sociala frågor. Både S, V och FP ger också 

klart besked om att de nuvarande rutinerna hos Försäkringskassan 

bryter mot FNkonventionen om mänskliga rättigheter.

De flesta partierna är också ense om att det kan behövas förändrad 

lagstiftning eller förtydliganden av LSS för att lagens ursprungliga 

intentioner ska uppfyllas. Syftet med lagen är att göra det möjligt för 

alla att leva ett självständigt liv på lika villkor som andra.

14 FÖRÄLDRAKRAFT # 2, 2010
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1. Vi ska inte ha mer detaljer i 
behovsbedömningen än vad 
som är absolut nödvändigt 
för att den assistansberättiga-
de ska få sitt behov tillgodo-
sett på ett rättssäkert sätt. 

2. Frågor som kan uppfattas 
som kränkande ska inte 
ställas. Det ligger i FN-
konventionens intentioner. 

3. Honnörsord för LSS är 
valfrihet och delaktighet och 
att i tillämpningen ha största 
respekt för den personliga 
integriteten. Det ska vi leva 
upp till.  En behovsbedöm-
ning av hög kvalitet behövs 
för ökad rättssäkerhet och att 
alla ska få det stöd och den 
service man har behov av och 
rätt till. Om vi inte når dit är 
jag beredd att medverka till 
en ändring av lagstiftningen. 

4.  Värna rättighetslagstift-
ningen, utveckla i samråd 
med brukarföreträdare 
behovsbedömningen, 
genomföra LSS-kommitténs 
och regeringens förslag om 
tillstånd/aktivare tillsyn av 
assistansanordnarna, införa 
barnperspektiv i LSS, bevara 
möjligheten för assistansbe-
rättigade att fortsatt kunna 
välja vem man vill ska utföra 
assistansen samt erbjud 
individuell plan till den som 
beviljats LSS-insats. Jag ser 
inte behov av att genomföra 
några större kostnadsdäm-
pande åtgärder och är glad 
över satsningar som nu görs 
för att utveckla daglig 
verksamhet för personer med 
psykisk funktionsnedsätt-
ning. 

1. Så länge nuvarande 
lagstiftning gäller kan praxis 
inte ändras.

2. Sannolikt inte, men jag är 
inte personen att bedöma det.

3. Nej, därför kommer vi att 
förändra LSS-lagstiftningen i 
flera steg. Den första av flera 
propositioner presenteras i 
riksdagen under våren.

4. LSS-lagstiftningen är en 
rättighetslagstiftning. Vi 
förändrar den för att den ska 
bli än bättre och med mer 
fokus på kvalitet och indivi-
duella behov. Alla åtgärder 
som behövs för detta kommer 
vi att återkomma till. 
 

1. I den nya lagrådsremissen 
om personlig assistans anges 
att det är viktigt att det finns 
tydliga regler och riktlinjer 
för beslut om såväl grundläg-
gande behov som andra 
personliga behov. Rege ringen 
fastslår också att det är viktigt 
att öka säkerheten och 
enhetligheten vid beslut om 
andra personliga behov inom 
personlig assistans. 
Försäkrings kas san bör därför 
ges i uppdrag att rapportera 
till regeringen om utveckling-
en och vilka eventuella 
åtgärder som är lämpliga. 

2. Jag har blivit uppmärksam-
mad på problemen som 
uppstått [i arbetet med att ta 
fram bedömningsinstru-
ment] och förutsätter att 
Socialstyrelsen vidtar alla de 
åtgärder som krävs så att 
integritet och respekt för den 
enskilde inte åsidosätts. 
Arbetsformerna ska kunna 
accepteras av samtliga som 
ingår i projektet och uppdra-
get ska kunna slutföras som 
planerat vid en eventuell 
tillämpning av instrumentet. 

3. Se fråga 1. 

4. Jag vill i första hand hänvisa 
till de åtgärder som finns i 
lagrådsremissen om personlig 
assistans. Där lämnas förslag 
som innebär tillståndskrav för 
enskilda assistansanordnare, 
anmälningsskyldighet för de 
assistansberättigade som är 
arbetsgivare åt sina assistenter, 
bestämmelser om barnets 
bästa samt obligatorisk 
registerkontroll av personal 
som utför insatser åt barn i 
LSS. 

1. Ja, absolut. Den personliga 
integriteten måste värnas.

2. Nej. Läser vi konventionen, 
till exempel artikel 17 om 
skydd för den personliga 
integriteten står det ”alla 
personer med funktionsned-
sättning har rätt till respekt 
för sin fysiska och psykiska 
integritet på lika villkor som 
andra”. Detta är tydligt nog.

3. Nuvarande rutiner hos 
Försäk ringskassan är inte 
fören liga med LSS-lag stift-
ningens intentioner. Man 
fokuserar inte på den enskil-
des behov. Enligt lagstiftning-
ens intentioner ska individen 
ges möjlighet att leva ett 
fullvärdigt liv, känna delaktig-
het och ha valfrihet. 
Folkpartiet anser att det finns 
ett behov att i lag reglera 
rätten till assistansersättning 
för att man ska kunna leva 
upp till FN:s konvention om 
rättigheter för personer med 
funktionsnedsättning. 
Folkpartiet har motionerat 
om detta i riksdagen. Rätten 
till arbete, att bilda familj och 
i övrigt kunna leva jämlikt 
måste lyftas in i LSS för att 
garantera mänskliga rättighe-
ter.

4. Se svar på fråga 3. 
Individuella behov måste hela 
tiden sättas i fokus. 
Försäkringskassan måste se 
hela individen . Den enskildes 
egna ambitioner och intres-
sen måste vara en utgångs-
punkt och en grund för 
assistanstid.

Majoritet i Riksdagen säger nej till        detaljfrågor och minuttänkande
Kenneth Johansson (C) Cecilia Widegren  (M) Anders Andersson (KD) Maria Lundqvist Brömster (FP)

Nyheter

”Därför kommer 
vi att förändra 
LSS-lagstiftning-
en i flera steg.” 

>
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atric Melin firade  nyli
gen tillsammans med as
sistenter, media och 
Särnmarks medarbetare. 
En glad eftermiddag 
fylld av blommor, tårta, 

omfamningar och intervjuer. Det enda 
som saknades var en ursäkt från Försäk
ringskassan.

Patric har fått tillbaka sin assistans i 
samma omfattning som tidigare, sedan 
Försäkringskassan hastigt ändrat sig.

Tyvärr har ett par av hans tidigare as
sistenter hunnit få andra jobb, så nu mås
te Patric leta upp nya assistenter.

– Den här karusellen har ställt till en 
hel del problem, säger Patric.

Tur i oturen är att han ska åka iväg på 
en tre veckors resa till Thailand, planerad 
sedan mer än ett år tillbaka, så för tillfäl
let är assistansfrågan löst.

Beslutet att dra in Patrics assistans har 
väckt stor uppmärksamhet, men efter en 
omprövning accepterade Försäkrings
kassan fakta –  att Patric hade samma be
hov som tidigare.

För Patric blev det en skrämmande 
upplevelse.

– Det har varit väldigt jobbigt, säger 
han.

Patric hade sökt utökning av assistan
sen, men istället för att diskutera utök
ningen fick han mängder av frågor, som 
han inte alls var förberedd på.

Har åkt slalom
Försäkringskassan ”har åkt slalom för att 
hitta argument för att dra ned och undvi
ka att räkna tid för grundläggande be
hov”, sammanfattar en medarbetare på 
Särnmark Assistans.

– Nästa gång ska jag vara förberedd. 
Jag skriver ned allt jag kan komma på och 
spelar in på video, säger Patric.

– Om man ändå kunde förhandla med 
dem, men de tycker alltid att de har rätt, 
vad man än säger.

Det var Särnmarks jurist Emil Eriks
son som för några dagar sedan kunde 

Ändrade beslut om assistans

En ursäkt från Försäkringskassan det 
enda som saknades när Patric firade

P
Glatt besked. Patric Melin (mitten) 
med Hanna Kauppi och Emil Ekström 
från Särnmark Assistans.

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

Gryning Vård har två LSS-enheter 
med inriktning mot neuropsykiatriska 
funktionsnedsättningar inom autism-
spektrum, t ex Aspergers syndrom och 
högfungerande autism.
Claesborg i Skövde tar emot pojkar 
11–16 år med behov av individuellt 
anpassad skola. Ann-Cathrin Åsberg 
0500-48 78 50.
Kinnegatans träningsboende i Lid -
köping tar emot ungdomar 16–21 år. 
Lisa Ohlsson 0510-204 88.
Grynings placeringsfunktion: Annika 
Stridh 031-703 7348 eller 0705-14 5507.

Gryning Vård AB ägs 
gemensamt av 
kom munerna i Västra 
Götalands län och är ett 
av Sveriges största 
vårdföretag. Gryning 
drivs inte i vinstsyfte. 
Eventuella överskott 
används för att utveckla 
verksamheterna.

www.gryning.se

Vi satsar på unga!

gryning_fk1002.indd   4 2010-03-02   15.20

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

Behöver du ett fordon anpassat efter dina förutsättningar? 
Hos oss anpassas alla fordon oavsett bilmärke och vi har en 

av branschens mest kompletta produktprogram. 
Se mer av våra produkter och tjänster på vår unika webbportal: 

www.handikappanpassning.se

U N I K A ,  S K R Ä D D A R S Y D D A  O C H 
K U N D A N P A S S A D E  F O R D O N S L Ö S N I N G A R 
F Ö R  A L L A S  B E H O V

Installatörvägen 4
461 37 Trollhättan
Tel 0520-200 130
info@handikappanpassning.se

U N I K A ,  S K R Ä D D A R S Y D D A  O C H 
K U N D A N P A S S A D E  F O R D O N S L Ö S N I N G A R 
F Ö R  A L L A S  B E H O V
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meddela Patric det glädjande beskedet 
att Försäkringskassan backat.

– Jag kastade mig på telefonen och 
ringde runt, berättar Patric. Allra först 
ringde jag mamma som varit jätteorolig.

Patric gläds åt att han nu åter kan job
ba på ridskolecafét, något som han inte 
kunde göra när assistansen drogs in.

Mycket oroliga
Både Patric och hans mamma har varit 
mycket oroliga över den hårdhänta han
teringen.

– Många andra av våra kunder är ock
så oroliga efter det som skett, säger Särn
mark Assistans vd Hanna Kauppi. Det är 
ganska vanligt att det blir problem även 
om det inte blir så dramatiskt som i det 
här fallet.

Varför Försäkringskassan kunde fatta 
så olika beslut, i ena stunden knappt fem 
timmar assistans och i den andra 122 
timmar per vecka, har inte fått någon 
förklaring. Patric själv tror att det har att 
göra med medias uppmärksamhet.

Själv var han inbjuden till TV4:s mor
gonsoffa för att berätta om sin situation. 
Det stoppades i sista stund när Försäk
ringskassan, klokt nog, insåg att man ha
de gjort fel. +

Socialstyrelsen stoppar det omstridda 
för slaget till assistansbedömning.

– Dokumentet ska gås igenom så att det 
inte innehåller något som är integritets
kränkande, säger Håkan Ceder, 
överdirektör på Social styrelsen.

Socialstyrelsens nya besked 
innebär alltså att det nya be
dömningsunderlaget INTE 
kommer att testas på några per
soner som söker assistans.

– Detta är ett rent arbetsma
terial som inte är aktuellt att an
vända för testning. Först ska det 
gås igenom och därefter diskute
ras på ledningsnivå hos Social 
styrelsen innan det testas, säger 
Håkan Ceder på måndagskväl
len till Föräldra kraft.

Nytt underlag
När blir det aktuellt att testa ett nytt be-
dömningsunderlag?

– Inte förrän senare i vår, när vi har gått 
igenom det ordentligt så att frågor som är 
integritetskränkande inte finns med. Men 
det gäller att vi jobbar på, eftersom allt ska 

vara klart att redovisa för regeringen i 
mars 2011, säger Håkan Ceder.

Har ni ändrat planerna på att testa 
det nuvarande förslaget eller har allt va-

rit ett missförstånd?
– Det kan jag inte svara på ef

tersom jag inte varit med i arbe
tet tidigare. Det vi nu säger är i 
alla fall att inga frågor ska vara 
integritetskränkande.

Men referensgruppen har 
trott att dessa integritetskrän
kande frågor skulle användas 
och har därför hoppat av sam
arbetet med Socialstyrelsen.

– Jag hoppas att de kommer 
tillbaka.

Har du förståelse för att de 
hoppade av?

– Jag beklagar att de gjorde 
det. Jag reagerade själv över en 

del av frågorna i formuläret.
Varför har det blivit ett sådant kaos?
– Jag vet inte. Vi hade förstås gärna 

sett att vi hade haft en diskussion med 
handikapporganisationerna direkt och 
inte via media. +

Stopp för omstritt assistansförslag

Nyheter

Slutfrågat. 
Inga integritets-
kränkande 
frågor ska 
ställas, säger 
Håkan Ceder.

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
•  Korttidsboende
•  Barn- och ungdomsboende
•  Kolloverksamhet
•  Ledsagning
•  Utvecklingsboende
•  Utredning och behandling
•  Daglig verksamhet
•  Grupp- och serviceboende
  

 
Kontakta oss så berättar vi mer :
Försäljningschef Lasse Camehagen 
Tel:  010 - 707 56 03
lasse.camehagen@solhagagruppen.se
www.solhagagruppen.se

•  Gruppboende, 65+
  

Målet är att ge unga vuxna 
ett meningsfullt liv.

Vill du arbetsträna på en prak-
tikplats ute i samhället? Då har 
du hittat rätt! 
Cameleonten är en arbetsin-
riktad daglig verksamhet som 
vänder sig till unga vuxna med 
lindrig utvecklingsstörning, au-
tism och Aspergers syndrom. 
Vårt arbetssätt är: 
introduktion, kartläggning, 
studiebesök, arbetsträning och 
slutligen praktik på en riktig 
arbetsplats. Allt efter dina in-
dividuella behov och önskemål. 
Vi finns i nyrenoverade lokaler 
i Edsberg, Sollentuna.

2
Du är välkommen att ringa 

Cameleonten på 08-517 07 170
www.cameleonten.se
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egeringen storstädar 
bland förslagen till för-
bättringar av LSS-lagstift-
nin gen.

Personer med psykisk 
funktionsnedsättning får 

ingen rätt till daglig verksamhet.
Inom personlig assistans vill regering-

en skärpa kontrollen och tillsynen.
Och kostnadsjakten ska fortsätta. 
Regeringen efterlyser fler ”kostnads-

dämpande åtgärder” inom personlig as-
sistans, i den lagrådsremiss om LSS som 
man idag har fattat beslut om.

Den 1 januari 2011 vill man införa 
krav på tillstånd för att bedriva personlig 
assistans. Anställda måste också kontrol-
leras i belastningsregister.

Nej till boendestöd
Som väntat har man strukit det kontro-
versiella förslaget om en ny, förenklad as-
sistansform kallad "personlig service 
med boendestöd".

Det blir inte heller någon ändring av 
huvudmannaskapet, utan detta delas även 
i fortsättningen av stat och kommuner.

Däremot skriver regeringen att ”kost-
nadsdämpande åtgärder bör övervägas 
för att säkerställa reformens hållbarhet, 
men ska göras med varsamhet”. Trots att 
kostnadsökningarna för personlig assis-
tans redan har planat ut är regeringen in-
te nöjd med ekonomin.

Regeringen presenterar sitt förslag till 
ny LSS som en satsning på "ökad kvalitet 
och trygghet".

Det ska krävas tillstånd för att enskil-
da assistansanordnare ska få bedriva 

verksamhet med personlig assistans. LSS-
lagens bestämmelser om tillståndsmyn-
dighet, sanktionsmöjligheter och över-
klaganderätt ska gälla även personlig as-
sistans. 

De assistansberättigade som är arbets-
givare åt sina assistenter ska vara skyldiga 

att anmäla sin verk-
samhet till Social sty-
relsen.

Ny kontroll
Regeringen föreslår 
också en ny lag om 
registerkontroll av 
personal som ger 
stöd och service till 
barn med funktions-
nedsättning. Denna 
registerkontroll ska 
inte omfatta admini-
strativ personal och 
föräldrar som utför 
insatser åt sitt barn.

De nya tillstånden 
och kontrollerna är ingen dyrbar affär för 
staten. Regeringen menar att det räcker att 
tillföra Socialstyrelsen 15 miljoner kronor 
för effektivare tillsyn och för arbetet med 
tillstånd för personlig assistans.

– En viktig del är att barnperspektivet i 
LSS stärks, säger äldre- och folkhälsomi-
nister Maria Larsson.

I lagrådsremissen föreslår regeringen 
att en bestämmelse införs i LSS som 
innebär att när åtgärder rör barn ska bar-
nets bästa särskilt beaktas. 

Barnet ska få relevant information 
och ges möjlighet att framföra sina 
åsikter. Hänsyn ska tas till barnets åsik-
ter i förhållande till barnets ålder och 
mognad.

Förslaget är en besvikelse när det gäl-
ler sysselsättning för personer med psy-
kiska funktionsnedsättningar. Det blir 
bara en mindre försöksverksamhet, 
trots att LSS-kommittén hade föreslagit 
en satsning på 500 miljoner kronor per 
år för att ge 7 400 personer rätt till daglig 
verksamhet.

Försöksverksamhet
Regeringen nöjer sig med 35 miljoner 
kronor per år under tre år till försöks-
verksamhet för kommunernas arbete 
med att utveckla daglig verksamhet.

Och inget sägs om att vidareutveckla 
rättigheten till fler grupper, exempelvis 
personer med rörelsehinder.

Regeringen vill dessutom skärpa reg-
lerna för dubbelassistans. Det får bara 
beviljas när möjligheterna att tillgodose 
behovet genom bostadsanpassning eller 
andra hjälpmedel har utretts.

Regeringen hoppas att förändringarna 
kan börja gälla den 1 januari 2011. +

Tar och ger. Vi 
stärker barnper-
spektivet i LSS, 
säger folkhälso-
minister Maria 
Larsson. 

Räknar varje krona. Regeringen anser att fler kostnadsdämpande åtgärder 
behöver övervägas, trots att kostnadsutvecklingen redan dämpats.

– Det är mycket negativt att regeringen 
inte prioriterar sysselsättning för unga 
vuxna med funktionsnedsättning.

Det säger Henrik Petrén, förbundsju-
rist på RBU, i en kommentar till lagråds-
remissen om ändringar i LSS, lagen om 
stöd och service till vissa funktionshin-
drade.

LSS-kommittén har föreslagit att per-
soner med psykiska funktionsnedsätt-
ningar får rätt till daglig verksamhet, 
men regeringen vill bara satsa på en för-
söksverksamhet i kommunerna.

– Vi visste att rätten till daglig verk-
samhet inte skulle omfatta alla inom LSS 
personkrets, men vi hade väntat något 
mer. Att det blev så lite visar att vi är väl-
digt långt ifrån dit vi vill komma, säger 
Henrik Petrén.

Kostnadsskäl
Han misstänker att det är av kostnadsskäl 
som regeringen valt att dra ned på sats-
ningen.

– Som vi ser det kan det aldrig vara god 
ekonomi att låta människor sitta i passivi-

tet år efter år, vilket nu är verkligheten för 
många, säger Henrik Petrén.

RBU reagerar också över uppgiften att 
endast 15 miljoner kronor satsas på den 
nya tillsynen, som ska öka kvaliteten in-
om personlig assistans. +

Ny LSS snart verklighet

Regeringen jagar 
kostnader 
inom assistans

R

Länk till lagrådsremissen 
samt fler kommentarer på  
www.foraldrakraft.se

RBU om lagrådsremissen:

Negativt att regeringen inte prioriterar jobb för unga
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Scouterna satsar på unga  
som har funktionsnedsättning

Nyheter

Scouterna ska se till att det blir enklare 
för unga med funktionsnedsättningar att 
komma ut i naturen. Och nu får man 
hjälp av Naturvårdsverket som ger ett bi-
drag på 580 000 kronor.

– Friluftsorganisationerna gör ett 
fantastiskt arbete för att ge människor 
ökade möjligheter till utevistelse och 
därmed hälsa och kunskap om naturen, 
säger Maria Ågren, generaldirektör för 
Naturvårdsverket.

Naturvårdsverket delar i år ut nästan 25 
miljoner kronor i statsbidrag till friluftsor-
ganisationer. Ett av de största bidragen går 
till Svenska Scoutrådets projekt. +

Kommenterat på  
www.foraldrakraft.se: 
Att kunna deltaga på samma 
villkor som alla andra är ju 
toppen! 
/Jessica, Scouter i Östhammar

”Frilufts
organisa
tionerna gör 
ett fantastiskt 
arbete.”

Allt det senaste för dig som gillar liv och rörelse.

Vad sägs om en hel mässa med inspiration till hur du på egen 
hand kan berika ditt liv? Nya och smarta hjälpmedel. 
Högaktuella föreläsningar och seminarier om 
hjälpmedel, assistansfrågor, boendefrågor och 
anhörigfrågor. Inspirerande matlagningstips. 
Massor av information. 

Välkommen att bli uppdaterad på 
Stockholmsmässan 29 september-1 oktober. 

Läs mer på www.ettbraliv.com

✓

inspiration och teknik som 
övervinner funktionshinder

Vad sägs om en hel mässa med inspiration till hur du på egen 
hand kan berika ditt liv? Nya och smarta hjälpmedel. 

Stockholmsmässan 29 september-1 oktober. 

I samarbete med: Anhörigas Riksförbund, Dietisternas Riksförbund, 
Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter, Föräldrakraft, Hjälpmedelsinstitutet, 
Karolinska Institutet, Kommunal, Legitimerade Sjukgymnasters Riksförbund, 

Rekryteringsgruppen, PRO, RTP-S, SPF och Vårdföretagarna.

✓

KUNGSHOLMENS STADSDELSFÖRVALTNING

Habiliteringsenheterna 
Ballongen och Stadshagen

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

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

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

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

Öppethus på Ballongen 18/3 och Stadshagen 25/3

www.stockholm.se/habiliteringsenheterna
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enast i juni kommer re-
geringen att lägga fram 
ett förslag som kan göra 
det olagligt att ha brister 
i tillgänglighet.

Det lovade folkhälso-
minister Maria Larsson (KD) i en debatt-
artikel i Göteborgs-Posten nyligen.

Uttalandet om en skärpt diskrimine-
ringslag kommer, lite undanskymt, i slu-
tet av debattartikeln, som Maria Larsson 
undertecknat tillsammans med Anders 
Knape, ordförande för Sveriges Kom-
muner och Landsting, och Carl Älfvåg, 
generaldirektör för Handisam.

Avgörande kliv
– Regeringen utreder frågan om det ska 
anses vara grund för diskriminering när 
man struntar i att åtgärda bristande till-
gänglighet. Något som då skulle föras in i 
den samlade diskrimineringslagen som 
trädde i kraft i januari 2009. Regeringen 
återkommer till riksdagen med ett förslag 
under första hälften av 2010, enligt artikeln.

Artikelförfattarna vill att år 2010 ska bli 
”ett år då Sverige tar ett avgörande kliv 
framåt”. Sverige idag beskrivs som en rik-
tigt usel plats när det gäller tillgänglighet. 
Så här lyder Larssons, Knapes och Älfvågs 
omdöme om Sverige just nu:

”Ett samhälle där en femtedel av be-
folkningen möter betydande hinder i 

vardagen på grund av att miljön är otill-
gänglig. Där många inte kan ta del av in-
formation eller kommunicera med an-
dra. Där personer utestängs från studier, 
restauranger, fritidsliv och kulturella eve-
nemang. Där människor inte kan göra 
sin röst hörd i de demokratiska valen ef-
tersom vallokaler är otillgängliga.” +

Senast i juni

Maria Larsson utlovar nytt förslag mot diskriminering

S � Handisam ska sprida information 
om Statens Folkhälsoinstituts 
rapport om ohälsa bland personer 
med funktionsnedsättningar. Lokala 
initiativ ska stödjas.
� En ny strategi för den nationella 
handikappolitiken ska presenteras i 
en skrivelse från regeringen. Det blir 
tydligare prioriteringar, uppföljnings-
bara mål och öppna jämförelser.
� Fler kommuner ska ta fram jämfö-
relser av den fysiska tillgängligheten.  
Försök har genomförts i liten skala 

och nu ska modellen spridas till fler 
kommuner.
� Under 2010 ska Handisam sprida 
råd om hur man lokalt kan presentera 
information om tillgänglighet.
� Handisam ska informera kommu-
nerna om rättigheterna för personer 
med funktionsnedsättningar och 
stödja dem i arbetet med att förverk-
liga FN-konventionen.

Källa: Debattartikel i Göteborgs-
Posten

Följande åtgärder ska vidtas

Ylva Dalén utsågs nyligen till Årets 
kvinnliga uppfinnare 2010 av Svenska 
Uppfinnareföreningen. Utmärkelsen kan 
få stor betydelse för lanseringen av 
Hoppolek, en lekställning för barn som 
har funktionsnedsättningar.

Det är för arbetet med att utveckla 
Hoppolek som Ylva Dalén får priset. 
Lekställningen är ett hjälpmedel som 
motverkar benskörhet och som dessut-
om gör det väldigt roligt att röra på sig.

– Ylva har med stor uthållighet och 
hängivet arbete fört projektet Hoppolek 
till framgångar. Det är roligt att premiera 
en uppfinnare som gör ett viktigt arbete, 
mot en målgrupp som inte många inriktar 
sitt arbete mot, säger Wanja Bellander, vd 
för Svenska uppfinnareföreningen, SUF.

Symbolisk summa
Prissumman är bara symboliska 5 000 
kronor men förhoppningen är nu att ut-

märkelsen ska ge Hoppolek större upp-
märksamhet så att produkten kan få bre-
dare spridning. +

Mera fakta om Hoppolek

� Uppfinningen består av en platta 
som kan vibrera på olika sätt. På 
plattan kan barnet stå, hoppa, och 
snurra. Dessa stötande rörelser 
mot tyngdkraften ger stimulans åt 
benbyggandet i skelettet. 
� Med hjälp av färgglada knappar 
kan barnet bestämma hur plattan 
ska röra sig och på så sätt själv 
styra över roliga rörelser. 
Lekställningen kan också kopplas 
till musik och en bildskärm. 
� Mer information finns på 
www.hoppolek.se

Ylva Dalén årets upp� nnare
Hängivet arbete med Hoppolek bakom utmärkelsen

Årets uppfinnare. Ylva Daléns 
arbete prisat. 
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Bloggen om Abbe 
bäst i Sverige
Heja Abbe! Och ett stort grattis. I februa-
ri utsågs Gunnar Skarland till vinnare av 
Aftonbladets ”Stora Bloggpriset”.

– Jag startade bloggen för att sortera i 
det känslomässiga kaos jag hamnade i då 
Abbe föddes, berättar Gunnar Skarland 
som vann i konkurrens med bland annat 
Alex Schulman och Pernilla Wahlgren.

Gunnar är pappa till Abbe som har ett 
svårt hjärtfel. På bloggen Heja Abbe be-
rättar Gunnar om livet som pappa och 
om kärleken till sonen.

När Gunnar korades som vinnare i 
bloggprisets kategori Vardagsliv & fritid 
utbröt stort jubel från publiken som 
samlats till prisutdelningen på Nalen i 
centrala Stockholm.

– Det är väldigt mycket rakt från hjär-

tat och då blir det mycket kärlek. Jag får 
massor av kärlek tillbaks och massor av 
kommentarer från andra föräldrar, att 
det varit en livlina för dem att läsa blog-
gen, sa Gunnar enligt Aftonbladet, och 
till ade: ”Abbe mår finemang, hjärtat 
fungerar perfekt.”

Abbes pappa Gunnar Skarland med-
verkar även i Christina Renlunds senaste 
bok ”Litet syskon”.

Föräldrakraft säger ett stort grattis till 
den fina utmärkelsen! +

Anders Olauson fick nyligen ta emot  
H. M. Konungens medalj för betydelse-
fulla insatser inom handikappområdet.

– Det känns helt makalöst och overk-
ligt, säger Anders Olauson som grundat 
familjeverksamheten på Ågrenska utan-
för Göteborg.

– Det är en enorm ära både för handi-
kappområdet och för mig personligen. 
Jag är full av stolthet.

Anders Olauson är idag arbetande sty-
relseordförande för Ågrenska, en mötes-
plats för familjer med barn som har säll-
synta diagnoser och syndrom. Ågrens kas 
familjeverksamhet startade för tjugo år se-
dan i en fantastisk skärgårdsmiljö strax ut-
anför Göteborg. Där kan föräldrar och 
barn möta andra i samma situation, få re-
kreation och ny kunskap samt byta erfa-
renheter med andra.

Han har även tagit initiativ till Eesti 
Agren ska, en estnisk motsvarighet till den 
svenska verksamheten.

Vidare är Anders Olauson ordförande 
för European Patient Forum (EPF), en pa-
raplyorganisation för alla patientförening-
ar i Europa. Bland andra viktiga uppdrag 
kan nämnas att han sitter i Socialstyrelsens 
insynsråd och i referensgruppen för tid-
ningen Föräldrakraft. +

Läs mer på www.agrenska.se 

Anders Olauson hyllas. Här ses han 
tillsammans med Drottning Silvia och 
Estlands First Lady Mrs. Ilves vid 
Ågrenskas 20-årsjubileum 2009.

 

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

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

För mer inspiration och 
information besök 
www.värna.nu

Nyheter

Ågrenskas grundare 
hyllas av Kungen

”Det känns helt makalöst och 
overkligt. Det är en enorm ära 
både för handikappområdet och 
för mig personligen. Jag är full 
av stolthet.” Anders Olauson

Bloggen Heja Abbe hittar du på 
www.hejaabbe.com

FK_1002_s14-21_nyheter_v06.indd   21 2010-03-04   11.06



22 FÖRÄLDRAKRAFT # 2, 2010

LVI har utvecklat ett nytt 
program som gör det 
möjligt att använda en 
mobiltelefon för både för
storing och talsyntes.

– Jag använder både en 
förstorande läskamera 
och en läsmaskin både i 
hemmet och på arbetet 
men har saknat något mer 
portabelt, säger Pekka 
Ran tanen som är ansvarig 
över LVI:s dotterbolag i 
Finland och själv har en 
synnedsättning.

– Förut var jag beroen
de av att någon person läste informatio
nen för mig, men med den nya produk
ten kan jag läsa själv, exempelvis flygin
formationen på min flygbiljett när jag är 
ute och reser, säger Pekka Rantanen.

Det är LVI Low Vision International 
som har utvecklat programvaran Magni
Link Go som använder mobilens kamera 

för att ta en bild som sedan kan omvand
las till syntetiskt tal. 

Enligt LVI behövs ingen extra utrust
ning mer än mobiltelefonen.

Priset på MagniLink Go! är från 8 900 
kronor exklusive moms. +

  Läs mer:   www.lvi.se

Den nya blodsockermätaren från Bayer 
Diabetes Care är den första i sitt slag ut
rustad med USBanslutning. Tillverkaren 
hoppas kunna förenkla för föräldrar till 
barn med diabetes, eftersom mätaren 
kan pluggas in i datorn och skapa över
skådliga diagram som en överblick över 
barnets värden på både lång och kort 
sikt. Mätaren har även en lampa som gör 
det enklare att ta blodprov nattetid, efter
som man slipper tända en annan lampa 
och kanske väcka barnet i onödan. 

Priset är cirka 700 kronor.  +

  Läs mer:  www.bayercontourusb.se 

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

Mobilen läser upp texten på biljetten

Med ny sajt. Och snart nya rum.

Sockermätare på USB

Från förskola till gymnasium
med alla individuella möjligheter till utveckling

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

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

Vi tillhandahåller möjligheter inom särskolan för elevens 

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

Blev du nyfiken och vill veta mer?
Kontakta gärna Ingela Georgas, vice sektorchef Carema 
Orkidén, tfn 070395 31 17.
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Många rullstolsburna bilister har ledsnat 
på hjälpmedel som ser ut omoderna ut. 
Italienska Fiorella Wheelchair Systems 
försöker ändra på det med en ny rull-
stolslyft. 

Svenska Autoadapt har fått rätten att 
sälja rullstolslyften i hela världen. 

Fräscht och funktionellt – där hjälp-
medlet smälter in i bilens interiör – är 
mottot för den nya generationens bil-
anpassningsprodukter. 

– Vi vill slå ett slag för att människor 
med rörelsesvårigheter ska kunna ha 
samma krav på en snygg bil som vilken 
bilköpare som helst, säger Harald Frey-
tag, marknadschef på Autoadapt, Euro-
pas ledande anpassningsföretag inom 
branschen bilanpassning för personer 
med en funktionsnedsättning eller ned-
satt rörelseförmåga. Företaget är repre-
senterat i över 50 länder. 

Rullstolslyften Fiorella är kompaktare 
än andra rullstolslyftar som finns på 
marknaden och kan därför monteras 
även i mindre bilmodeller. Detta öppnar 
nya möjligheter för den som vill ha en 
rullstolslyft monterad i sin bil. 

– Modellspecifika monteringskonso-
ler borde vara ett lagkrav i alla länder. 
Tack vare våra säkerhetstester med rull-
stolslyft och monteringskonsoler vet vi 
att en person i rullstol åker säkert med en 
Fiorella Rullstolslyft även om olyckan är 
framme, avslutar Harald Freytag. +

  Läs mer:   www.autoadapt.se

Rullstolslyften som förenar funktion med design

Heta prylar

Rullstolslyft med italiensk stil

Bilar & anpassning. Stort tema i nästa nummer av Föräldrakraft.

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

För ungdomar och unga vuxna med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar 2010
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SISTA ANMÄLNINGSDAG  

DEN 28 FEBRUARI  2010!
DEN 31 MARS 2010 !

ÅRETS ROLIGASTEÅRETS 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. 
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Linda Hammar blev Linda med  
hela svenska folket med serien   
”I en annan del av Köping” som 
började sändas vintern 2007. 
 Succén förändrade mycket i hen-
nes liv – men den Linda som vi 
 besökt i Köping är ändå just samma 
Linda som skrev ett brev till Astrid 
Lindgren som 13-åring. Linda har 
för tillfället fått nog av tv-inspelningar 
och satsar på sitt privatliv hemma  
i Köping. Vi har träffat henne för ett 
samtal om livet, kärleken, drömmar 
och depressionen.

Ingen  
annan  
Linda

>

Text: Sara Bengtsson
sara.bengtsson@faktapress.se

Foto: Conny Sillén
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är Föräldrakraft hör av 
sig får vi veta att Linda 
Hammar denna gång 
valt att inte göra så 
många intervjuer. Det 
har varit en hektisk och 

ganska jobbig period för henne. Tv-
inspelningen har gått bra, men nu behö-
ver hon få lite lugn och ro.

Det är inte som första säsongen, då 
Linda var i Stockholm under längre peri-
oder för att göra många intervjuer, gå på 
galor, bli Årets Kvinna. Jo, visst minns vi 
alla när Linda fick Aftonbladets pris 
”Årets kvinna” 2007 och utklassade an-
dra nominerade som Anja Pärsson, 
Carolina Gynning, Nanne Grönvall och 
Mona Sahlin. Det var som att Sverige 
länge hade hungrat efter en kändis som 
bara var äkta och sig själv. Inga krusidul-
ler – bara Linda.

– Det var helt fantastiskt med alla fes-
ter och priset. Vi vann ju Kristallen för 
bästa tv-program också, säger Linda, hål-
ler upp tummen i luften och fortsätter. 
Jag tror folk gillade serien för att den var 
äkta jämfört med en massa andra såpor.

Trots att Linda bestämt sig för att inte 
göra så många intervjuer tackar hon ändå 
ja till en intervju för Föräldrakraft. För 
den goda saken. Hon har trots allt blivit en 
stor inspirationskälla för många andra.

Har blivit annorlunda
– Visst har livet blivit lite annorlunda sen 
vi började sända serien. När man går på 
stan kommer många fram och säger ”där 
är ju du” eller så berättar de att de tycker 
att det är ett fint program. Det är jättero-
ligt! Men det kan ju bli för mycket också. 
Till och med när vi var på en resa med 
gruppboendet på Ka narieöarna kände 
folk igen oss, berättar Linda.

För visst finns det baksidor med kän-
disskapet, bortom all glamour. Linda be-
rättar för mig att hon till slut fick byta 
nummer och plocka bort sitt namn från 
telefonlistor på internet.

– Ja, det var folk som ringde och la på. 
Hade jag hetat Linda Andersson till ex-
empel hade det varit svårt att hitta mig. 
Men Linda Hammar är ganska ovanligt. 
Jag kanske skulle byta namn till Linda 
Papphammar, skrattar Linda.

Gösta Ekmans Papphammar är en fa-
vorit. Linda gillar glada och humoristiska 
filmer och serier när hon tittar på tv. 
Dessutom har hon alltid gillat böcker av 
Astrid Lindgren. I hennes vardagsrum 
finns brevet, numera inramat, som Astrid 
Lindgren personligen skickade till henne 
efter att hon som 13-åring skrivit ett brev 
till författaren för att tacka för alla hen-
nes fina böcker. Oväntat fick hon svar 
från Astrid som skrev ”Om jag kommer 
förbi Köping någon gång, så ska jag fråga 
’var bor Linda?’”

Astrid Lindgren fick dock aldrig till-
fälle att besöka Linda innan hon dog. 
Men för en kvinna som har haft hela 

Försiktig med  
intervjuer. Linda vill nu 
lägga fokus på livet 
hemma i Köping, här ses 
hon med Eva Larsson, 
personal. Nedan dukar 
hon med Micke Wiseby 
vid sin sida.

Framgångssagan. 
Tv-serien förändra-
de mycket för 
Linda.

I spåret av succén. Linda har blivit en 
stor inspirationskälla för många.

N
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Sverige som besökare på söndagskvällar-
na, räcker det nog med ett signerat och 
inramat brev.

Jag och Linda har bestämt möte i 
gruppbostaden i Köping. Jag tar tåget till 
Köping och ringer en taxi för att inte vir-
ra bort mig i snöovädret. Så här snöigt 
har det inte varit på många år. Jag ber 
taxichauffören köra mig till den angivna 
adressen och han frågar instinktivt om 
jag ska till gruppboendet.

– Linda och alla andra har verkligen 
gjort en förändring. Jag tycker det är fan-
tastiskt att serien finns och visar hur de 
har det. Det gör människor glada och tar 
fram deras frågor i media, säger taxichauf-
fören.

Stolta i Köping
Alla i Köping är stolta över sina rikskändi-
sar, helt enkelt. Väl framme vid Lindas bo-
stad kommer jag först inte in, dörren är 
låst. Men som tur är promenerar Mats 
Halvarsson, en av de andra stjärnorna i se-
rien, förbi. Han bor dörren bredvid, i en 
egen lägenhet numera. Han öppnar dörren 
till gruppboendet och släpper in mig.

Jag och Linda sätter oss i hennes var-
dagsrum och pratar om serien.

– Det var ännu enklare, den här senas-
te gången, att spela in serien. Man är så 
van nu vid kameran att man inte tänker 
på den. De var nog med lite mer den här 
gången, men det var bara roligt. Sen har 
jag ju gjort speakern till hela serien igen 
och det är ju lite svårt, men det har gått 
bra eftersom jag var van sen förra gång-
en, berättar Linda.

Växte upp med lillebror
Linda föddes 1972 i Köping och växte 
upp tillsammans med sin lillebror Filip, 
ena halvan av det numera kända radar-
paret ”Filip & Fredrik”.

– Jag hade en jättebra uppväxt. Mina 
föräldrar har varit jättefina, och Filip 
också förstås. Jag har alltid tyckt att det 
varit coolt att ha Filip som lillebror. Vi 
hade en hel del kul ibland! Vi kunde tjaf-
sa en massa och ibland slet vi itu bok-
märken när vi bråkade, skrattar Linda.

Hon gick i särskolan och åkte ofta till 
franska rivieran på somrarna tillsam-
mans med familjen.

– Jag hade inga speciella drömmar, 
men jag gick i scouterna och träffade 
massa trevliga kompisar där. Vi är fortfa-
rande vänner. Vi ringer varandra ibland 
på telefon och pratar, berättar Linda.

Att hennes lillebror är känd tycker 
hon bara är kul och hon menar att hans 
tv-program har varit väldigt bra. Men in-
te bäst.

– Jag tycker att andra program som 
Robins, Cirkus Möller och Mia & Klara 
är lite roligare än Filips, säger Linda med 
ett leende.

Och det är just det intrycket man får 
av Linda, att hon är en glad tjej som har 
haft lätt för att njuta av livet. Men visst 
har även hon gått igenom motgångar och 
haft tankar snurrande i huvudet. I årets 
säsong av ”I en annan del av Köping” be-
rättade Linda om den depression hon 
drabbades av efter hennes lillebror Filips 
bröllop sommaren 2008.

– Jag har alltid varit väldigt snäll och 
det måste man vara! Men ibland kan jag 
bli arg och ledsen och jag har lärt mig 
med åren att bli arg. Förut var jag för me-
sig. Jag blir arg när det är krig ute i värl-

Intervjun

>
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den, när Haiti drabbades av jordbävning-
en och av mobbning, berättar Linda.

För henne är mobbning något väldigt 
otäckt. Hon har sett många bli mobbade 
under sin uppväxt och gillar det inte.

– När jag gick en kurs på Sjöviks folk-
högskola gjorde vi en pjäs som handlade 
om mobbning. Och då ville jag inte vara 
med för jag skulle vara en sån där som 
mobbade en tjej. Vi var några stycken 
som skulle knuffa henne och jag tyckte 
det var otäckt. De fick ju förklara att det 

inte var på riktigt och att vi alla skulle bli 
sams sen. Men jag tyckte det var jobbigt, 
berättar Linda.

Filips bröllop fick henne att fundera 
över sitt eget liv.

I andra säsongen av ”I en annan del av 
Köping” blev Linda Hammar och Mats 
Halvarsson ett kärlekspar. Då kände Linda 
att Mats kanske var den rätte. Nu har de 
gjort slut, efter mycket om och men.

– Det började med Filips bröllopsfest. 
Efter den blev jag väldigt ledsen och 
började fundera mer på alla tankar man 
har om livet. Det var stora frågor som 
att jag skulle vilja gifta mig och om jag 
skulle kunna skaffa barn. Det är ju saker 
jag har längtat efter. Så jag blev depri-
merad och började gå runt med Filips 
inbjudningskort och bröllopskort. Alla 
tankar blev så påtagliga när Filip gifte 
sig, berättar Linda.

Har tagit sig ur
Hon har gått igenom en jobbig period av 
sitt liv, men lyckats ta sig ur den med bra-
vur. Hon sprudlar åter av glädje och visst 
tycker hon att det är tråkigt att hon och 
Mats har gjort slut, men hon menar att 
det var rätt beslut.

– Vi är fortfarande kompisar och träf-
fas och spelar bingo ihop. Jag tror att det 
är viktigt att man försöker vara kompi-
sar även när man gjort slut. Nu är jag le-
dig och redo att träffa en ny kille. Jag är, 
vad säger man? Fit for fight! utbrister 
Linda och håller upp tummen igen.

Det är befriande, menar hon, och när 
jag träffar Linda har hon precis börjat ar-
beta igen efter ett uppehåll under jul- och 
nyårshelgen. På en länsdans för ett tag se-
dan träffade hon en ny kille och är nyfi-
ken på vart det kan leda.

– Någon av oss måste höra av sig, det 
kan vara lite svårt. Men jag måste få igång 

Ett speciellt brev. Brevet från Astrid Lindgren har Linda ramat in.

”Förutom 
att jag 
hade varit 
deprime-
rad, så 
blev jag kär 
i en annan 
kille. Jag 
tror att det 
är viktigt att 
man för-
söker vara 
kompisar 
även när 
man gjort 
slut.”

Fortsättning från föregående uppslag

>

>

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
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ruljansen igen. Länsdansen är ett bra sätt 
att träffa killar! Så spelar de alltid bra 
musik, både dansband, pop och rock, sä-
ger Linda med ett leende.

Hon gillar när hon har saker att göra 
och arbetar på Ticket i Köping på mån-
dagar och tisdagar. Där plockar hon kata-
loger och hjälper till i butiken.

– Jag är väldigt sugen på att resa nu, sä-
ger hon. Kanske någon kryssning eller 
något vore trevligt.

Gillar att bowla
När hon inte arbetar gillar hon att bowla, 
träffa kompisar och sjunga. Linda sjung-
er fortfarande i gospelkören i Köping och 
har inga planer på att sluta.

Vi pratar vidare om livet och kärlek 
när Linda plötsligt avbryter mig.

– Sara, får jag ställa en personlig fråga 
till dig? Du behöver verkligen inte svara 
om du inte vill. Men har du en pojkvän? 
säger hon.

En fråga som ändå har kommit att bli 
viktig för Linda, att hitta en livskamrat. 
Jag svarar på hennes fråga och vi pratar 
vidare om kärleken.

– Du är som en glasdocka, säger Linda. 
Du är värd 80 000 kronor. Så brukar jag 
säga till dem som jobbar här också, att de 
är så fina. Man ska ge varandra kompli-
manger och vara snäll. Som jag sa tidiga-
re, jag blir arg när det känns som att det 
bara blir värre i världen. Därför måste vi 
vara snälla mot varandra, säger Linda ef-
tertänksamt.

En rundvisning
Intervjun går mot sitt slut. Linda sätter sig 
på en stol i hallen, jag tackar för mig och 
börjar klä på mig skorna.

– Det var roligt att träffa dig Sara och 
stressa inte så mycket nu. Man ska inte 
stressa ihjäl sig, säger Linda som ett sista 
tips till mig.

Och det kanske låter tv-romantiskt, 
men jag lämnar Lindas hem och känner 
att ja, man ska nog försöka stressa lite 
mindre. För visst har ”I en annan del av 
Köping” just visat Sverige ett annat sätt 
att leva. En grupp människor som njuter 
av livet och tar dagen som den kommer. 
Trots att livet inte alltid är en dans på ro-
sor. Som inte stressar upp sig för onödiga 
moment, utan fokuserar på det viktiga i 
livet – att leva.

På vägen hem fastnar signaturmelo-
din för serien i mitt huvud:

”You gotta make your own kind of mu-
sic,

sing your own special song.
Make your own kind of music,
Even if nobody else sings along”

Det summerar min resa och den per-
son och förebild som Linda Hammar står 
för – i all hennes enkelhet. +

”Jag är Linda Hammar, inte Carola”
n Ålder: 37 år
n Familj: Mamma, pappa och kändislillebror Filip
n Bor: Köping
n Intressen: Bowling och sång
n Motto: Man ska vara snäll och alltid vara sig själv! Jag är Linda Hammar, 
inte Carola.
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Kärlek är en av de viktigaste delarna i en 
människas liv. Vi möter Krister och Anna 
Ekberg och andra unga som hittat kärleken 
eller söker efter den. 

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

Krister & Anna
har hittat
vad alla vill ha
men ingen
talar om

rister Ekberg är på 
dans i Haninge utan-
för Stock holm. Där 
ser han en söt kvinna i 
en vacker klänning. 
När han till slut vågar 

bjuda upp till dans slutar det med att 
paret dansar tillsammans hela kvällen.

– Hon var helt underbar och så 
glad, säger Krister Ekberg.

Gifte sig i december
Det var då, nu sitter jag i vardagsrum-
met hos det nygifta paret Krister Ek-
berg, 33, och Anna Ekberg, 26. I decem-
ber förra året gifte de sig i Höga lids-
kyrkan i Stockholm. Det är fyra år se-
dan de träffades första gången och 
Krister och Anna är hur kära som helst.

– Bröllopet var underbart och fes-
ten efteråt var också helt underbar, be-
rättar Anna.

Både Anna och Krister är glada 
personer som har liknande intressen, 

till exempel att gå på bio, shoppa, 
spela tv-spel, dansa och hitta på 
äventyr. Och de har verkligen hittat 
varandra. Det var när Kristers moster 
gifte sig förra året som Anna och 
Krister bestämde sig för att de också 
ville gifta sig.

– Det smittar av sig. Jag hade velat 
länge, men inte frågat Anna. Så när 
min moster skulle gifta sig, då tog det 
fart, skrattar Krister.

– Ja, och jag tackade ja på en gång, 
säger Anna glatt.

Fler sugna på bröllop
Nu har deras giftermål smittat av sig 
på deras vänner och grannar, som ock-
så är sugna på bröllop. Men för Krister 
och Anna var det inte självklart att de 
skulle bli ett par efter dansen i 
Haninge.

– Jag bjöd upp henne för hon såg så 
glad och härlig ut, berättar Krister och 
blir avbruten av Anna.

K
till exempel att gå på bio, shoppa, 
spela tv-spel, dansa och hitta på 
äventyr. Och de har verkligen hittat 
varandra. Det var när Kristers moster 
gifte sig förra året som Anna och 
Krister bestämde sig för att de också 

– Det smittar av sig. Jag hade velat 
länge, men inte frågat Anna. Så när 
min moster skulle gifta sig, då tog det 

– Ja, och jag tackade ja på en gång, 

Nu har deras giftermål smittat av sig 
på deras vänner och grannar, som ock-
så är sugna på bröllop. Men för Krister 
och Anna var det inte självklart att de 
skulle bli ett par efter dansen i 

– Jag bjöd upp henne för hon såg så 
glad och härlig ut, berättar Krister och 

>
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”Kärlekens kraft är som en magnet”
– Det tog ett tag innan han bjöd upp 

mig, först var det en kille som brukar pil-
la på tjejer som höll på att pilla på mig.

– Ja, han brukar ta dem på brösten och 
så där. Han pillade till och med sönder 
din knapp på klänningen, så jag ville gå 
emellan, fyller Krister i.

Krister bjöd upp Anna och de dansade 
hela natten. Det var kärlek vid första 
ögonkastet, menar de båda, och Krister 
berättar att Anna var så lätt och härlig att 
föra. Men när kvällen var slut vågade 
Krister inte säga att han ville träffa Anna 
igen och de skildes åt utan att bestämma 
att de skulle ses.

– Det gick ett tag och jag träffade andra 
kvinnor, men Anna fanns alltid i bakhu-
vudet, hon var speciell, säger Krister.

Engagerad i Klippan
Krister är engagerad i Klippan, en med-
lemsgrupp inom FUB, Föreningen för 
barn, unga och vuxna med utvecklings-
störning. I Läns-Klippan Stockholm är 
han ordförande och arbetar med olika 
projekt. 

Det skulle dröja två år innan de träffa-
des igen.

– Anna var rätt tillbakadragen innan 
vi träffades och hon var inte ute så myck-
et när hon var ledig. Så det tog lång tid 
innan vi träffades, säger Krister.

Men till slut träffades de på ett studie-
besök och det slog åter gnistor om Krister 
och Anna.

– Det var i september 2008, säger 
Krister.

– Och vi pratade och Krister höll på 
och pep med gosedjur så att jag skrattade 
en massa, berättar Anna.

Skrattar gott
Båda skrattar gott och tar varandra i han-
den. Sedan berättar Krister att han följde 
med Anna till tåget när de skulle skiljas 
och att han äntligen vågade bjuda ut hen-
ne på dejt.

– Jag blev jätteglad, men han bjöd ut 
mig på min mammas födelsedag, så jag 
kunde inte gå. Jag skämdes så! berättar 
Anna.

– Men det gjorde inget, vi hade dejt en 
annan gång istället, säger Krister.

En tid senare, i september 2008, träffa-
des de på en kurs på Tollare Folkhög skola 
och satt uppe sent på natten i köket, efter 
att alla andra hade lagt sig.

– Och vad var det jag frågade då, 
Anna? säger Krister och tittar på Anna, 
som inte dröjer med svaret.

– Ja, om vi skulle vara ihop och jag sa 
ja på en gång, säger Anna.

Krister berättar att det var läskigt först 
att fråga Anna om de skulle vara tillsam-
mans, men att det gick över när Anna 
svarade ja.

Därefter gick allt väldigt fort. Påsken 
kom och i april 2009 förlovade sig Anna 
och Krister. 

De visar upp förlovningsringarna med 
datumet ingraverat.

–  Så pratade vi med Högalids  för-
sam ling om när vi kunde ha vårt bröl-
lop. Först ville vi ha det på sommaren, 
men församlingen tyckte att det kunde 
vara bättre på vintern. Det är lite lugna-
re då och lättare att få en tid i kyrkan, 
berättar Krister.

– Bröllopet var verkligen underbart, 
säger Anna, och bröllopsfesten var jätte-
rolig. Det var en massa god mat och 
dricka.

– Ja, och så hade de gjort vinetiketter 
med bilder på mig och Anna, berättar 
Krister och visar upp en flaska som de 
sparat från bröllopet.

Enkelt att dejta
De båda har tidigare tyckt att det har va-
rit ganska enkelt att dejta och ha relatio-
ner, men att det inte känts rätt förrän de 
fann varandra.

– Jag dejtade en kille en gång som var 
42 år när jag var 19 år, berättar Anna.

– Och jag dejtade en kvinna som var 
48 år när jag var 19. Det är ju ganska stora 
skillnader. Men så kan det bli när man är 
ung och kär, man tänker inte på såna sa-
ker. Kärlekens kraft är som en magnet, 
säger Krister.

Fortsättning från föregående uppslag

>

Kära från första stund. Krister och Anna hemma i lägenheten.
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”Kärlekens kraft är som en magnet”
Båda två har haft förhållanden tidiga-

re, men Anna berättar att det var mest 
killarna som blev kära.

– Ja, och sen har man ju ångrat några. 
Det har funnits både bra och dåliga kil-
lar. En kille var snuskig och en kille var 
bara bra i början. Men sen har jag också 
varit tillsammans med en annan kille i 
fem år. Fast med Krister är det annor-
lunda, han är liksom min bästa kompis, 
säger Anna.

Två tv-apparater
Bråkar gör de aldrig. Ett problem hade 
kunnat uppstå när de vill se olika tv-pro-
gram. Men det har de löst genom att ha 
två tv-apparater i lägenheten.

– Det går inte att göra Anna arg. Vi har 
försökt göra varandra arga, men det fun-
kar inte, skrattar Krister.

– Innan jag träffade Krister kunde jag 
aldrig gråta eller vara arg. Min mamma 
försökte till och med stå i vägen för mig 
för att få mig att bli arg. Men jag bara 
skrattade, berättar Anna.

Paret bor tillsammans i Kristers lägen-
het på Södermalm i Stockholm.

– Det är ett tips till föräldrar, man 
måste låta sina barn flytta ihop med sina 
kära. Det är viktigt, säger Krister.

– När vi flyttade ihop började det med 
att jag hade varit hemma mycket hos 
Krister och tagit hand om honom när 
han var sjuk, säger Anna.

– Vi tillhör ju LSS, Lagen om stöd och 
service till vissa funktionshindrade, och då 
tar det normalt längre tid att få byta boen-
de, eftersom man måste gå till en handläg-
gare som godkänner flytten. Men vi ville 
inte vänta så länge, så vi gick till Skatte-
verket och ändrade Annas adress i folk-
bokföringen. När vi hade gjort det var de 
tvungna att godkänna Annas flytt. Vi fus-
kade, säger Krister och båda två skrattar.

Anna och Krister tycker att det är vik-
tigt att man lyssnar på sitt hjärta när man 
är ung och blir kär.

– Gå ut och dansa, gör saker där man 
träffar folk. Och våga bjuda upp. Eller tit-
ta på kontaktannonser, säger Krister.

Kärlek på schemat
Han berättar sedan hur viktigt han tycker 
det är att skolan har kärlek på schemat, så 
att tonåringar kan få information på ett 
bra och enkelt sätt.

– Inom FUB har vi gjort ett projekt, 
PUSS-projektet, som blev ett datapro-
gram som skolor kan köpa in och ungdo-
mar själva kan läsa om kroppen och kär-
lek. Det är bra, säger Krister.

– Sen tycker jag att föräldrar inte ska va-
ra överbeskyddande. Många personer med 
utvecklingsstörning får inte rätten att kalla 
sig vuxen, utan man behandlas som ett 
barn. Föräldrarna passar upp så mycket att 
ungdomarna inte lär sig någonting om hur 
man klarar sig själv, säger Krister. +

Kärlek &
relationer

PUSS-PROJEKTET
n PUSS-projektet drevs av FUB 
och sammanfattades i ett lärome-
del i sex- och samlevnadsunder-
visning för gymnasiesärskolan. 
Skolor kan köpa läromedlet och får 
då tillgång till en webbplats med 
information på områdena ”krop-
pen”, ”känslor” och ”hur gör 
man?”.
n På webbplatsen kan man läsa 
själv eller få materialet uppläst och 
där finns även länkar till andra bra 
webbplatser. I skolpaketet medföl-
jer även lärarhandledning. 
n Projektet finansierades av 
Allmänna Arvsfonden och Special-
pedagogiska Skol myndigheten 
och materialet togs fram i samar-
bete med RFSU och ungdomsmot-
tagningar.

Bråkar aldrig. Det händer dock 
att Krister och Anna vill titta på 
olika tv-program. Så nu har de två 
tv-apparater.

Läs mer: 
FUB: www.fub.se
Klippan: klippan.fub.se
Läns-Klippan Stockholm:  
www.stockholmslan.fub.se/
Lans-Klippan
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å Parkskolan i Malmö 
satsar man mycket på 
sex- och samlevnadsun-
dervisningen. Gymnasie-
särskolan har arbetat ex-
tra med ämnet sedan 

2002 och ”Livskunskap” har blivit en vik-
tig del av utbildningen för alla elever.

– Vi har fått en massa information 
om känslor och könssjukdomar till ex-
empel, som jag inte hade lika bra koll på 
tidigare. Dessutom har det blivit enklare 
för mig att träffa killar, förut hade jag 

mycket lättare för att misstolka allt när 
det kom till känslor och relationer, be-
rättar Maria, 21.

Hon går sista året på Parkskolan och 
drömmer om att utbilda sig till skåde-
spelare. Men först ska hon passa på att 
jobba lite.

Maria är en av de sex elever som idag 
har samlats tillsammans med dramape-
dagogen Carolina Thelin. Det var hon 
och rektor Marianne Dymling-Hjelm 
som för åtta år sedan drog igång utveck-
lingsprojektet av skolans sex- och sam-
levnadsundervisning.

Förändra attityder
– Då kunde man söka så kallade HIV-
pengar från staten för olika projekt inom 
skolan. Vårt mål var att förändra attity-
der hos personal, så att de skulle kunna 
ge en mer kvalitativ undervisning. För de 
flesta av ungdomarna med intellektuella 
funktionsnedsättningar är nyfikenheten 
på sex och relationer lika stor som hos 
vilka ungdomar som helst. Men det har 

Skoj och allvar 
när elever lär sig 
om samlevnad
”Särskolan måste ta dessa ämnen på fullaste  
allvar”, säger Carolina Thelin.

P

Kan man hata den man älskar? Eleverna får ta ställning.

Text och foto: Sara Bengtsson
sara.bengtsson@faktapress.se
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kanske funnits en osäkerhet bland perso-
nal för hur man jobbar med detta. Dels 
en tendens att uppfatta ungdomarna 
som barn och dels en ofta befogad välvil-
ja att inte utsätta ungdomarna för risken 
att bli utnyttjade, berättar Carolina 
Thelin.

”Var sitter känslorna?”
Projektet utmynnade i ett arbetsmateri-
al kring hur man kan arbeta med unga 
med främst intellektuella funktionsned-
sättningar och 2008 publicerade Malmö 
stad boken ”Var sitter känslorna? Sex 
och samlevnad för gymnasiesärskolan”, 
skriven av Carolina Thelin. Tack vare 
Caro lina Thelins utbildning inom dra-
mapedagogik, innehåller materialet 
många dramaövningar som lämpar sig 
perfekt för att på ett roligt sätt prata om 
känslor och sex.

– Sex och samlevnad är livsviktiga äm-
nen. Särskolan, liksom alla skolformer, 
måste ta dessa ämnen på fullaste allvar, 
med humor så klart – sex och sånt är ju 

jättekul! skriver Carolina Thelin i sitt för-
ord till boken.

Med dagens elevgrupp har Carolina 
Thelin planerat in tre olika övningar. 
Eleverna som vi träffar har gjort övning-
arna tidigare och vet hur det fungerar. De 
har också med tiden lärt sig att prata om 
frågorna öppet och utan att skämmas allt 
för mycket.

– Det här är ju jättepinsamt! utropar 
dock Emma, 20, när hon ska försöka för-
klara för sina skolkamrater varför hon 
tycker att porr borde förbjudas.

Men alla skrattar och har en hjärtlig 
ton. Det är viktigt att man inte försöker 
”sätta dit” någon när man gör övningar-
na, förklarar Carolina Thelin noga för 
eleverna.

Vad jag är bra på
Eleverna värmer upp med att berätta för 
mig vad de heter, ålder, vilken klass de går 
i och vad deras favoritmat är. Sedan är 
övningarna igång och första övningen 
heter ”Jag är bra på”.

– När eleverna kommer hit till gymna-
siesärskolan är de på flera olika nivåer. 
Det finns elever med diagnoser som 
Downs syndrom, som kanske inte har så 
svårt att identifiera sig med sin funk-
tionsnedsättning. Men det finns också 
elever med lindrig intellektuell funk-
tionsnedsättning, som tidigare gått i van-
lig skola och nu skäms för att de går på 
särskolan. Vissa säger att de jobbar på 
McDonalds istället för att erkänna att de 
går på Parkskolan. Då måste man börja 
med att arbeta med identitet och handi-
kappmedvetande. Att veta vad man har 
för svårigheter, men också ta fram det 
som man är bra på, säger Carolina.

Kom på bra saker
Tillbaka till klassrummet. Carolina 
Thelin plockar fram en tändsticksask och 
låter varje elev tända en tändsticka, en åt 
gången. Sen måste han eller hon försöka 
komma på så många saker som möjligt 
som de är bra på, innan tändstickan 
brun nit ut.

Kärlek &
relationer

Enklare att tala om känslor. 
Hassan är nykär i en tjej i skolan, 
och han tycker att det har blivit 
enklare att tala om känslor tack 
vare livskunskapen.

>
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I en klass med ovana elever kan det va-
ra svårare för ungdomarna att komma på 
saker som man är bra på, men Hassan, 
20, har tränat upp sig och radar snabbt 
upp en lång lista över vad han är bra på.

– Det är roligt med livskunskap efter-
som man lär sig nya grejer. Innan var jag 
väldigt blyg när man skulle prata om kär-
lek och sex. Det är svårt att prata med tje-
jer när man träffas. Det är enkelt om man 
pratar på MSN och telefon eller skickar 
sms, men när man träffas blir jag blyg. 
Det har blivit enklare nu när vi pratar 
mycket om känslor i skolan, berättar 
Hassan som  nyligen har blivit kär i en 
tjej som han känt som kompis länge. 

– Det känns jättebra, berättar han.
Sen byter Carolina Thelin övning. 

Hon tar bort en stol och ställer sig själv i 
mitten av cirkeln.

– Nu kommer jag med ett påstående 
och alla som har gjort det eller tycker lika-
dant, ska byta stolar, säger hon till eleverna.

En stol att sitta på
Det gäller att hela tiden ha en stol att sitta 
på. Den som inte lyckas sno åt sig en stol 
får stå i mitten och göra ett påstående. Det 
blir en vild lek med mycket skratt. Ele-

verna värmer upp på ett naturligt sätt och 
frågor om vem som gillar glass, blandas 
med frågor om vem som gillar att hångla 
eller har haft sex. När Carolina Thelin stäl-
ler frågan ”Alla som gillar skolan byter 
stol” är det bara Maria som byter stol. Hon 
och resten av gruppen skrattar.

– Är det bara jag!? säger Maria.
Nästa övning är ”Heta stolen”. Caro-

lina Thelin ställer sig utanför ringer och 
sätter tillbaka en stol. Nu kommer hon 
läsa upp flera påståenden som gärna kan 
vara lite provocerande. Eleverna som hål-
ler med ska byta stol och sedan ska alla få 
argumentera för sin åsikt. Vet man inte 
vad man tycker kan man sitta kvar på sin 
stol.

Påståenden som ”kramar är mysigare 
än pussar” och ”sex och kärlek hör ihop” 
kommer fram. 

Roberto, 18, tycker att sex och kärlek hör 
ihop.

– Det blir ju så, när känslorna utveck-
las, säger han.

– På något sätt är det så. När man är 
tillsammans har man ju till slut sex, säger 
Maria.

– Men måste man vara kär för att ha 
sex med någon? Är det okej även om man 
inte är kär? Frågar Carolina Thelin.

– Nej, det måste man ju inte. Porr stjär-
nor till exempel är inte kära. Men man 
måste vara redo innan man har sex, säger 
Emma Svärd.

– Ja, man måste ha kondom, säger 
Roberto.

– Precis som Emma säger, båda måste 
vara med på det. Det måste vara skönt för 
båda, säger Maria.

Jeanette, 19, och Jonathan, 18, tycker 
dock att det egentligen hör till att man 
ska vara kär i den man har sex med.

Från olika miljöer
Ungdomarna på Parkskolan kommer 
från olika familjer och förutsättningar. 
Påståendet ”utan kärlek dör man” läggs 
fram av Carolina Thelin. Några elever 
byter stolar och några sitter kvar.

– Man måste ha kärlek hela tiden, att 
få älska någon. Annars mår man dåligt, 
säger Jonathan.

Roberto byter inte stol, han menar att 
man inte alls dör om man inte har kärlek. 
När han och jag pratar själva berättar han 
att hans föräldrar gick bort för ett år sen, 
när han var bara 17 år.

– Det känns svårt. Det är lättare nu, jag 
har fått gå hos BUP och pratat känslor i 
skolan. Men sorgen finns fortfarande 
kvar, säger Roberto.

En tuff man
Han är en tuff ung man som vill gå vida-
re, men det kan vara svårt, menar han, att 
prata om kärlek och känslor i grupp när 
han inte har kvar sina föräldrar som gav 
honom en massa kärlek.

– Nu bor jag på familjehem, berättar 
han. Ibland tänker man ”hur fan hände det 
här”, men jag har lärt mig att leva med det.

Han tycker dock att livskunskap på 
skolschemat är bra. I grundskolan prata-
de man också om sex- och samlevnad.

– Men det är stor skillnad, då pratade 
vi inte om kärlek, utan mer om kroppen. 
Det här är mycket bättre, säger Robert.

”Här på Parkskolan har 
vi haft tur, vi har många 
klasser och möjlighet att 
dela upp eleverna på 
olika grupper.”

Fortsättning från föregående uppslag

>

Carolina Thelin

Boken 
”Var sitter 
känslorna?” 
finns att 
beställa på 
Malmö 
stads 
hemsida 
www.
malmo.se

     

www.enigmaeducation.se

08- 768 20 26
info@enigmaeducation.se

Hantera 
känslor och sexualitet

Isabelle presenterar metoder som förbättrar förståelsen av känslor och 
förändrar hur personen uppfattar och reagerar på känslor. För personer med 
autism eller Aspergers syndrom.

Endagsföreläsning om sexuella beteenden för ungdomar och unga vuxna med 
Aspergers syndrom. Isabelle presenterar hur man kan utveckla strategier för 
att förbättra sociala och sexuella färdigheter.

Isabelle Hénault är känd forskare, sexolog och 
psykolog från Kanada. Hon har utvecklat ett relations- 

 för personer med autism eller Aspergers Syndrom

2 dagars föreläsning, Isabelle Hénault, Kandada

Innehåll
• Social försämring 
• Ögonkontakt 
• Empati och kommunikation med känslor
• Kognitiva beteendestrategier
• Effektfullt lärande 
• Ångest, depression och ilska 
• Icke verbalt språk 
• Theory of mind 

Innehåll
• Puberteten och sexuell mognad 
• Vänskap: personliga värderingar, personalitet  
   och tolka olika signaler 
• Känslor: hur kan man läsa känslor av ansiktsuttryck,     
   känslor relaterade till sex
• Kommunikation: verbal och ickeverbal
• Theory of Mind 
• Sexuellt beteende: förhöja lämpligt beteende
• Intimitet, missförstånd, gränser
• Mellanmänskliga relationer i olika miljöer: skolan,  

Plats: Stockholm. Pris: 2 dagar 2 500 kr exkl. moms, 1 dag 1 400 kr exkl. moms

och sexualundervisningsprogram och arbetar med att öka förståelsen för 
sexualitet och relationer för personer med autism och Aspergers syndrom. 
Hon har skrivit boken: Aspergers syndrome and sexuality; from Adolescence 
through Adulthood, London (2005)

Emotion management and strategies- 19 april

Healthy sexuality- 20 april
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Carolina Thelin lägger fram ett nytt 
påstående: Porr borde förbjudas. Det är 
först bara Josefin, 16, som byter stol. Hon 
är yngst i gruppen och har inte haft livs-
kunskap så länge.

– Det är roligt med livskunskap. Man 
lär sig prata med och lita på varandra. 
Själv är jag inte kär än, när jag ser mina 
kompisar som har pojkvänner, då öns-
kar jag att jag också hade kille, säger 
Josefin.

Olika åsikter om porr
Hon tycker att porr är äckligt och att man 
bara utnyttjar människor.

– Det är idioti att människor vill tjäna 
pengar på det. De slösar ju bort sitt liv, 
säger hon.

Under tiden har även Jonathan bytt stol.
– Jag har aldrig tittat på porr och kom-

mer aldrig göra det. Jag förstår inte varför 
man skulle vilja titta på det, säger han.

Maria och Emma erkänner fnissandes 
att de har tittat på porr någon gång och 
Roberto går in i diskussionen.

– Men det kan ju vara bra för dem som 
inte får ligga, då kan de se istället, säger 
han.

Övningen avslutas med några fler på-
ståenden som ”är det okej att hångla i mat-

salen?”, ”det är snyggt när killar sminkar 
sig”, ”man kan bli kär i någon man aldrig 
träffat” och ”man kan hata sin familj”.

Om två punkare
Sista övningen heter ”Fyra hörn”. Caro lina 
Thelin läser upp en liten berättelse om två 
punkare som går i skolan och blir mobba-
de för sitt utseende. Sen lägger hon ut en 
lapp i varje hörn med olika lösningar; 
”Säga ’tack för komplimangen!’ till gänget 
och gå därifrån”, ”Berätta för personalen 
vad gänget sa”, ”Klippa sig och byta kläder” 
och ”Öppet hörn”.

Eleverna får välja ett hörn som de 
tycker passar bäst och får tillsammans i 
grupp diskutera fram hur lösningen 
skulle se ut och varför det skulle fungera 
bäst. Ingen ställer sig i hörnet med lös-
ningen ”Klippa sig och byta kläder”.

– Jag tycker att man ska slå tillbaka, sä-
ger Jeanette, som ställt sig i det öppna 
hörnet.

Hon tycker att livskunskap hjälpt hen-
ne att bli mer vuxen.

– Det är bra att kunna prata om alla 
frågor man har. Jag har alltid haft väldigt 
lätt för att prata om kärlek och sex, men 
om vi inte pratade om det i skolan skulle 
jag nog försöka prata med någon vuxen. 

Jag kan inte prata med mamma om sånt, 
skrattar hon.

Hon går i andra året på Parkskolan 
och drömmer om att arbeta som smed 
efter gymnasiet.

– Det är inte så många tjejer som är 
smeder och man tjänar rätt bra, säger 
Jeanette.

Inspiration för andra
Carolina Thelin hoppas att boken ”Var 
sitter känslorna?” kan vara en inspiration 
för andra skolor och tror att det största 
problemet i skolan ofta är att man är 
rädd för att börja prata.

– Eleverna är ofta på olika nivåer. Här 
på Parkskolan har vi haft tur, vi har många 
klasser och möjlighet att dela upp eleverna 
på olika grupper. Men det viktigaste är 
nog ändå att man vågar börja prata med 
eleverna, säger Carolina Thelin. +

Kärlek &
relationer

Söker du information om en ovanlig sjukdom? 
Besök Socialstyrelsens kunskapsdatabas – eller vänd dig till oss på Informationscentrum för ovanliga 
diagnoser vid Göteborgs universitet. 
www.socialstyrelsen.se/ovanligadiagnoser          ovanligadiagnoser@gu.se          031-786 55 90
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är Veronica Svensk var i 
16-årsåldern hade hon 
sin första sexuella kon-
takt med dåvarande 
pojkvännen. Hon beskri-
ver sig själv som ung och 

okunnig och att hon helt enkelt inte tänk-
te på att be assistenten gå ut ur rummet – 
innan hon och hennes pojkvän började ha 
samlag.

– Jag missade den detaljen, skrattar 
hon. Det var inte förrän min assistent ett 
tag efter berättade att hon känt sig obe-
kväm, som jag insåg hur konstigt det ha-
de blivit. Hon visste ju inte hur hon skul-
le bete sig och stannade kvar i rummet, 
berättar Veronica Svensk.

Ett av många exempel
Det är bara ett exempel av många på hur 
fel det kan bli när man som tonåring är 
nyfiken på kärleksrelationer, och samti-
digt har assistenter att förhålla sig till 
dygnet runt.

Nu har Unga Rörelsehindrade dragit 
igång ett treårigt projekt som fokuserar 
på hur unga människor ska få möjlighet 
till kärlek och relationer – även när man 
har assistans. Veronica Svensk, som tidi-
gare varit ordförande för Unga Rörelse-
hindrade, är anställd som projektledare.

– Det här är något som man knappt 
vågat titta på tidigare. Ämnet är viktigt, 
eftersom ofta varken brukare, föräldrar 
eller assistenter vet hur man ska förhålla 
sig till vissa saker. Många har frågat var-

för vår prioritet inte huvudsakligen är 
sex, men då brukar jag säga att du måste 
ju först skapa en kärleksrelation med nå-
gon innan du kan ha sex, säger Veronica 
Svensk.

Inom projektet kommer man hålla 
workshops i Stockholm och Göte borg 
under våren. Målet är en bok för unga.

– En handbok som ger tips och råd och 
beskriver hur man kan hantera sina assis-
tenter. Det är okej att säga åt dem att gå ut 
när man vill pussas med sin pojk- eller 
flickvän. Men för en 14-åring är inte det 
alltid så lätt. Man är inte särskilt kaxig och 
om ingen berättat för en att man kan göra 
så, vågar man kanske inte, säger Veronica.

Plocka fram information
Det viktiga är alltså att plocka fram infor-
mation och utbilda mentorer i hur man 
hanterar sina assistenter. Materialet kom-
mer även delvis vända sig till assistenter.

För Veronica själv gick det ändå rätt 
bra att vara ung och ha assistans. Hon be-
rättar att hennes föräldrar förstod att hon 
behövde vara tonåring som alla andra 
och sa till assistenterna att de skulle göra 
som hon ville.

– Det finns en fara i att föräldrar an-
vänder ungdomarnas assistenter till att 
hålla koll. Tonåringar i rullstol måste få 
göra samma misstag som alla andra för 
att utvecklas och lära sig hur livet funge-
rar. Jag hade säkert sju riktigt dåliga pojk-
vänner innan jag hittade rätt, skrattar 
Veronica.

– En assistent minns jag gjorde ett jät-
tebra jobb. Det var en kille hon inte gilla-
de att jag hängde med, så när jag träffade 
honom tog hon avstånd och ställde sig 
längre bort. Efteråt förklarade hon att 
hon inte ville bestämma över vem jag 
träffade, men att hon själv inte ville sam-
mankopplas med den killen. På det sättet 
fick jag själv uppleva relationen till ho-
nom och upptäcka att han inte var bra 
för mig, berättar Veronica.

Idag är hon gift med John, en ”dator-
nörd”, som hon träffade på ett seminari-
um för sju år sedan. Det klickade direkt 
och två år senare gifte de sig.

– Första gången vi var hemma tillsam-
mans och skulle pussa på varandra, då 
visste jag hur jag ville ha det. Jag ville inte 
ha min assistent i samma rum. Så jag 
stängde in henne i ett annat rum, skrattar 
Veronica.

På ett varmt och hjärtligt sätt har hon 
hittat en balans för att stänga ute sina as-
sistenter från sitt intima kärleksliv. Och 
det är något hon hoppas kunna få fram 
bra material kring, för att tipsa ungdo-
mar hur de tar kontroll över den arbets-
ledarroll som de faktiskt får när de har 
assistenter.

– Vi kommer självklart även gå in på 
sex och beskriva olika situationer och hur 
man kan tänka. Det kan ju vara så i vissa 
fall att man behöver hjälp att positionera 
sig eller att trä på en kondom. Bara man 
är tydlig och kollar av med sina assisten-
ter om de är bekväma med det, så tycker 
jag att det är något en assistent ska kunna 
hjälpa till med, säger Veronica.

Tveksam lagstiftning
Men hon berättar också att det finns sto-
ra oklarheter i lagstiftningen kring detta 
känsliga ämne.

– Jag hoppas kunna titta noggrannare 
på det under projekttiden. Nu talar jag 
alltså inte om hjälp under själva sexakten, 
utan hjälp att till exempel ligga rätt i säng-
en. Men visst finns det gråzoner och LSS-
lagen och sexbrottslagen är två jämställda 
lagar, ingen står över den andra. Så vad la-
gen säger hoppas jag kunna reda ut tydli-
gare under projekttiden, berättar Veronica.

Projektet vänder sig till unga i åldrar-
na 15 till 32 år. Veronica säger att allt ofta 
blir lite försenat när man har en funk-
tionsnedsättning. Flytten hemifrån, kär-
lek och relationer är något man tar tag i 
lite senare än många andra ungdomar 
och därför vänder man sig till personer 
över 30 år också. +

Assistenten var kvar i rummet när Veronica gjorde 
sin sexuella debut.

Alla värjer sig. Ingen vet hur man ska förhålla sig, säger Veronica Svensk. 

En hemlighet känd av många

N

Läs mer om projektet ”En 
hemlighet känd av många” på 
www.ungarorelsehindrade.se/
hemlighet
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Kärlek på scen och på riktigt. Sofia och Pablo träffades i en dans-
grupp och senare spelade de ett kärlekspar på scenen hos Teatergruppen Mosaik. 
Under tiden som de arbetade med dansen och teatern blev de ett älskande par 
även privat. I fotografen Martin Nauclérs nya bok på LL-förlaget ”Två roller och ett 
bröllop” (ISBN 978-91-7053-320-4) får vi följa deras egen kärlekssaga. 

Här möttes de. De 
möttes i dansgruppen 
På egna ben och 
fortsatte sedan arbeta 
tillsammans i teater-
gruppen Mosaik. 

Söker en man. 
I pjäsen ”Indisk saga” 
spelade Sofia en 
prinsessa som gav sig 
ut i landet för att hitta 
en man att gifta sig 
med.

Nära, så nära. Högtidlig väntan medan alla gäster tar plats i Sofia kyrka. 
Snart öppnar vaktmästaren dörren för brudparet.

Svaret är ja. Vill du ta 
Pablo till din äkta man 
och älska honom i nöd 
och lust? Ja, svarar 
Sofia.
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kärholmens ungdoms-
mottagning nöjer sig in-
te med att sitta och vänta 
på att ungdomar med 
funktionsnedsättning 
ska söka sig till dem. Här 

har man en specialprofil som riktar sig 
till unga med rörelsehinder och sedan el-
va år tillbaka arbetar man med uppsö-
kande verksamhet och tjej- och killgrup-
per för gymnasiet.

– De här ungdomarna behöver få möj-
lighet till samtal om kroppen, känslor 
och integritet. Det är något de ofta inte 
alls får i skolan, säger Ingrid Sastamoinen, 
barnmorska.

Specialuppdraget att ta emot unga 
med rörelsehinder tog medarbetarna 
själva initiativ till när man märkte att as-
sistenter tog med sig ungdomar som gick 
på Riks gymnasiet i Skärholmen.

– Det var på 90-talet och assistenterna 
hade ett riktigt ”go” på den tiden. Det 
kan ju ha varit sammankopplat med att 
assistansreformen var ny då. Ung dom-
arna kom hit i rullstol och med hjälp av 
sina assistenter lyckades de ta sig ner för 
trappan till våra fruktansvärt dåligt till-
gängliga lokaler, berättar Ingrid 
Sastamoinen.

Mottagningen anpassad
Idag är ungdomsmottagningen bättre 
anpassad för att ta emot ungdomar med 
funktionsnedsättning. Barnmorskan 
Lena Hällegårdh välkomnar Föräldra-
kraft till lokalerna i Vårberg i södra 
Stockholm.

För de olika samtalsgrupper som ung-
domsmottagningen håller i finns ett stort 
rum med plats för många rullstolar. Toa-
letten är rymlig och handikappanpassad 
och i undersökningsrummet finns en lift, 
så att alla kan ta plats på britsen.

– Den används faktiskt inte så ofta, 
men det är viktigt att den finns, ifall nå-
gon behöver hjälp. Många ungdomar vill 
gärna ta sig till britsen själva, utan liften, 
och då hjälper vi till genom att ge stöd  
istället. Eftersom vi inte använder liften 
jämt, tar jag och Ingrid oss ibland tid för 
att testa den. Det är viktigt att vi är lugna 
och vet hur allt fungerar när någon behö-
ver använda den, säger Lena Hällegårdh.

I övrigt har ungdomsmottagningen i 
Skärholmen enkla lokaler.

– Jag tror att det är viktigt att man som 
ungdomsmottagning strävar efter att va-
ra tillgänglig för alla och att även infor-
mera på sin hemsida om tillgängligheten, 
annars vågar sig inga ungdomar med rö-
relsehinder hit, säger Ingrid Sastamoinen.

Gedigen kunskap
På grund av att ungdomsmottagningen 
sedan länge arbetar med unga med funk-
tionsnedsättning har man samlat på sig en 
gedigen kunskap om ungdomarnas be-
hov. Precis som alla andra är de här ung-
domarna väldigt olika i sin utveckling – 
vissa är framåt och tar för sig, andra är 
mer tillbakadragna och vågar inte prata 
om kärlek och sex.

– Ungdomar med funktionsnedsätt-
ning vet över lag mindre om relationer och 
sex. Det kan bero på att man inte fått nå-
gon sådan undervisning i skolan, att man 
gått på specialskolor för barn med funk-
tionsnedsättning, men också att omgiv-
ningen fortfarande tror att personer med 
funktionsnedsättning inte har sex. Det är 
fortfarande tabubelagt, säger Lena.

Ingrid Sastamoinen berättar att deras 
erfarenhet är att skolpersonal, föräldrar 
och assistenter vill väl, men ofta glömmer 
att ungdomar med funktionsnedsättning 
också vill ha kärleksrelationer, närhet och 
i framtiden kanske barn.

– Det är faktiskt den vanligaste frågan 
man har, kan jag få barn? Alla kan inte ha 
traditionellt sex eller skaffa barn i framti-
den. Men alla unga har drömmar om 
framtiden och dessa drömmar måste 
man prata om, säger Ingrid Sastamoinen.

– Ja, ofta känns det som att folk bara 
lägger locket på för att det är för jobbigt. 
Dessutom kan personal som arbetar med 
ungdomarna ibland vara kritiska till att vi 
pratar om sex med ungdomarna. Man 
tror att vi berättar för dem hur personer 
utan funktionsnedsättning har sex och att 
de sedan ska bli besvikna. Men det är inte 
så vi jobbar, vi pratar med ungdomarna 
om relationer, hur barn blir till, om deras 
funktionsnedsättning skulle kunna vara 
ärftlig och att sex kan vara så mycket mer 
än det traditionella samlaget. Man kanske 
till exempel bara vill vara nära en annan 
person, säger Lena Hällegårdh.

Viktig för ungdomarna
Och informationen är viktig för ungdo-
marna, då unga med funktionsnedsätt-
ning är en extra utsatt grupp i relationer.

– Vi pratar mycket om hygien och in-

Här sitter ingen 
och väntar på 
ungdomarna

S
Lägger locket på. Det känns som att 
folk lägger locket på för att det är 
jobbigt, säger Lena Hällegårdh vid 
ungdomsmottagningen.

Skärholmens ungdomsmottagning bedriver  
uppsökande verksamhet.
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tegritet. Om man är förlamad på under-
kroppen har man ett helt annat förhåll-
ningssätt till sin kropp och vem som får 
röra den. Därför är det viktigt att man ta-
lar om vem som får röra ens kropp. När 
flickor får mens är det kanske till exempel 
mer passande att en kvinna hjälper till att 
byta bindor, om man inte kan själv. Det 
handlar om att hitta respekten för sin 
egen kropp, säger Ingrid Sasta moinen.

Dessutom har ungdomsmottagningen 
ett viktigt uppdrag att informera alla 
ungdomar om smittsamma könssjukdo-
mar och möjligheten att bli gravid.

– När vi haft samtalsgrupper och ställt 
frågan ”vad är en könssjukdom?”, är det 
många av ungdomarna med rörelsehin-
der som inte ens vet vad det betyder eller 
har hört ordet. Självklart måste även 
ungdomar med funktionsnedsättning ha 
koll på riskerna med att ha samlag utan 
kondom, säger Ingrid Sastamoinen.

Arbetar i motvind
Trots att ungdomsmottagningen arbetar 
hårt för att hålla igång samtalsgrupper 
och locka ungdomar med funktionsned-
sättning till mottagningen tycker de ofta 
att det känns som att arbeta i motvind. 
Det är dessutom mycket svårare för ung-
domarna att ta sig till mottagningen.

– Det blir så klart besvärligt om man 
har ett rörelsehinder. Vi ligger inte i cen-

trala Skärholmen och ska man ta sig hit 
måste man engagera assistent eller färd-
tjänst. Det kan vara pinsamt och gör att 
många ungdomar drar sig för att ta sig 
hit själva. Men vi har till exempel obliga-
toriska studiebesök för elever som går på 
Riksgymnasiet för rörelsehindrade i 
Skär holmen, berättar Lena Hällegårdh.

Avslag gör att luften går ur
För att klara kvaliteten på ungdomsmot-
tagningen i Skärholmen har landstinget 
de senaste elva åren lagt till pengar för en 
extra halvtidstjänst för en barnmorska. 

Ungdomsmottagningen har sett ett 
stort behov i hela Stockholm för kompe-
tens kring sex- och samlevnadsinforma-
tion för ungdomar med funktionsned-
sättning. Därför sökte man pengar för en 
halvtidstjänst för en kurator.

– Vi ville utveckla vår verksamhet och 
alla remissinstanser i Stockholm tyckte att 
förslaget var jättebra. Det skulle bli ett till-
läggsuppdrag för oss och Kista. Vi i 
Skärholmen skulle finnas som en resurs 
för unga med funktionsnedsättning och 
Kista ungdomsmottagning skulle satsa på 
våldsutsatta tjejer, säger Lena Hälle gårdh.

Kurator Torgny Fält berättar dock att 
man fått tvärstopp från politiskt håll.

– Vi ville starta en resursbank, men nu 
känns det lite som luften gått ur oss igen, 
berättar Torgny Fält. +

4 
tips från 
Skärholmens 
ungdoms-
mottagning  
till föräldrar:

1. Överbeskydda inte
Man måste ge sitt barn frihet att själv 
upptäcka världen. Det värsta man kan 
göra som förälder är att vara överbeskyd-
dande och sätta stopp för vissa aktiviteter 
på grund av en funktionsnedsättning. 
Ungdomar med funktionsnedsättning 
måste också få göra de misstag som andra 
ungdomar gör. Hjälp till att hitta bra 
fritidsintressen inom till exempel idrott 
och kultur. Då kommer tonåringen ut och 
får träffa andra ungdomar. Det är viktigt 
för att få upp självförtroendet och öva 
upp den sociala förmågan.

2. Öppen dialog
Var öppen och ärlig mot tonåringen. Om 
tonåringen ställer frågor måste man som 
förälder vara öppen för samtal och inte 
lägga på locket. Dessutom kan det vara 
bra att informera sin ungdom om att det 
finns ungdomsmottagningar och att han 
eller hon kan ställa frågor. Hjälp ton-
åringen förstå att även ungdomar med 
funktionsnedsättning har möjlighet till 
kärlek och relationer.

3. Utseende
Om ungdomen är intresserad av kläder, 
mode och smink – tryck inte ner det 
intresset på grund av att det är ”krångligt 
med rullstolen”. Tonåringar som sitter i 
rullstol vill också vara snygga och 
modemedvetna. Dessutom är det en del 
av utvecklingsfasen att hitta sin egen stil 
och plats i samhället. Ungdomar med 
funktionsnedsättning har dessutom en 
risk att behandlas som barn och inte 
som tonåringar.

4. Skaffa förebilder
Ungdomar med funktionsnedsättning 
behöver bra förebilder, precis som alla 
andra. Det kan vara svårt att identifiera 
sig med vuxna utan funktionsnedsätt-
ning. Alla ungdomar borde via skola 
eller annan verksamhet få träffa vuxna 
med liknande funktionsnedsättning som 
kan berätta om sina relationer, kärlek 
och vuxenlivet. På så vis får ungdomarna 
se att det finns många möjligheter, även 
om det just nu kan vara svårt att hitta en 
partner.

Mottagningsrum, ovan. Nedan Torgny 
Fält, Lena Hällegårdh och Ingrid 
Sastamoinen.

Kärlek &
relationer
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an man bli mamma eller 
pappa när man har en 
funktionsnedsättning? 
Det är en vanlig fråga 
bland ungdomar. Den 
frågan hade även Susanne 

Qwist, 43, när hon var tonåring. Idag är 
hon mamma till drygt ettårige Magnus, en 
sprallig pojke som älskar uppmärksamhet.

– Som ung var detta självklart en stor 
fundering för mig. Jag har en medfödd 
ben skörhet, Osteogenesis imperfekta, 
som är ärftligt till 50 procent. Även om 
jag inte var en flicka som började tänka 
på barn redan som liten, fanns det alltid 
en fundering över om jag skulle våga 
skaffa barn, berättar Susanne Qwist.

Hon kände osäkerhet om hon skulle 
klara av att ta hand om ett barn, som kan-
ske dessutom skulle ärva sjukdomen.

– Dessutom behövde jag hitta en bli-
vande partner som var införstådd i pro-
blematiken och att det skulle kunna bli 
mer krävande för honom som pappa.

Nio år tillsammans
I 25-årsåldern bodde hon ihop med en 
man som det hade kunnat bli aktuellt att 
skaffa barn med. Men efter nio år valde de 
att gå skilda vägar.

– Efter det har jag haft kortare relatio-
ner, men det har aldrig blivit läge att skaf-
fa barn. För några år sedan anmälde jag 
mig för adoption och hann gå en kurs 
hos kommunen för adoptionsföräldrar.

Hon hade ännu inte hunnit sätta igång 
hela processen för att bli adoptionsföräl-
der när hon hade ett möte med en social-
sekreterare.

– Hon hade inga fördomar mot mig, 
men var ärlig och berättade att det skulle 
bli svårt för mig att få adoptera på grund 
av att jag var singel och att jag hade en 
funktionsnedsättning. 

– Det var bra att hon var ärlig, för jag 
ville ha rätt förväntningar och inte vara 
uppe i det blå, säger Susanne.

I samma veva blev Susanne gravid, 
men det upptäckte hon inte förrän rela-
tionen tagit slut. 

– Det är självklart tråkigt att Magnus 
inte har en pappa i sitt liv, men jag försö-
ker se till att vänner kan vara manliga fö-
rebilder för honom i framtiden, säger 
Susanne.

Enkelt beslut
För Susanne var det ett enkelt beslut att 
hon skulle behålla Magnus. Hon var 42 år 
och visste att hon ville ha barn. Visst 
fanns där en oro över hur hon skulle 
kunna ta hand om Magnus, men hon ha-
de funderat klart.

– Det fanns en oro att jag inte skulle få 
extra assistans för att ta hand om Magnus, 
men den största oron var hur graviditeten 
skulle förlöpa, säger Susanne.

Men graviditeten gick bra, förutom att 
Susanne fick svårigheter att andas under 
andra halvan av graviditeten.

– Och så var det svårt att hitta bra sov-
ställningar mot slutet också, skrattar 
Susanne.

Sedan Magnus föddes har Susanne 
personlig assistans dygnet runt. För hen-
ne har det varit en jobbig omställning.

– Mitt privatliv försvann över en natt. 
Men assistansen är en förutsättning för 
att jag ska kunna ta hand om Magnus 
som andra föräldrar, säger Susanne.

Hon kan inte själv lyfta Magnus och 
får hjälp att förflytta honom. Nu har han 
börjat krypa, så ofta räcker det med att 
Susanne ropar för att han ska komma.

– Det har varit viktigt för mig att göra 
tydliga gränser mellan Magnus och assis-
tenterna. Det är jag som är mamma och 
ska leka med honom och trösta honom. 
Assistenterna får klara besked om att de 
bara ska hjälpa mig att ta hand om ho-
nom. 

– Det är klart att det är roligt för dem 
att komma hit och leka med ett sött litet 
barn, men det är inte därför de är här, sä-
ger Susanne.

Hjälper med Magnus
Assistenterna hjälper henne med Mag-
nus, men umgås inte mer än nödvändigt 
med honom. Ibland när Susanne måste 
göra något annat, till exempel ta en dusch 
eller gå på habiliteringsbesök, då kan as-
sistenterna passa på att leka.

– Jag märker redan nu att han har bli-
vit en väldigt social liten kille. Han har 
alltid varit omgärdad av en massa män-
niskor och han gillar det. Däremot tror 
jag att det kan bli jobbigt för honom att 
ha assistenter hemma hela tiden när han 
blir äldre och vill vara själv. Nu är det 
snarare jobbigt för mig att aldrig få vara 
ensam med honom, säger Susanne. 

Vi sitter i Susannes kök och samtidigt 
som hon försöker klara vår intervju är 
det assistentkris. En assistent är sjuk och 
kan inte ta nattpasset. Susanne får hjäl-
pa assistenten som arbetar att hitta en 
ersättare.

– Ja, som nu till exempel. Jag kan bli  
irriterad över att arbetsledarrollen ibland 

”Jag var rädd att inte  
få extra assistans”
I tonåren funderade Susanne Qwist, som har med-
född benskörhet, mycket om möjligheteterna att 
skaffa barn. Idag är hon mamma till Magnus.

K

Tydliga gränser. Susanne sätter tydliga gränser för sina assistenter om hur de ska hjälpa henne med Magnus.
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tar så mycket tid från min tid med 
Magnus, säger hon.

Su sannes råd till föräldrar är att låta 
barnen ha sina egna liv när gäller allt i livet.

– När det gäller att få barn ska man 
vara beredd på att det är en stor uppgift, 
ett stort ansvar. Men man får inte vara så 
rädd och många kan skaffa barn med den 
hjälp som finns. Ta alltid reda på vilka 
hjälpmedel som finns och hur mycket ex-
tra assistans man kan få, säger Susanne 
Qwist. +

Vinn boken 
Kärlek, sorg 
och längtan
Skriv till 
Föräldrakraft 
och tyck till eller 
berätta något, 
så deltar du i en 
utlottning av 
boken som är 
utgiven av 
Sivart Förlag. 
Tio unga män 
och kvinnor 
med utvecklingsstörning delar med sig 
av sina tankar, känslor och drömmar. 
Det handlar om kärlek, sorg och 
längtan. Du behöver inte skriva långt; 
en kort synpunkt, ett tips eller ris eller 
ros räcker fint. Mejla till info@fakta-
press.se eller posta till Föräldrakraft, 
Backebogatan 3, 129 40  Hägersten. 

Företagare och mamma
Namn: Susanne Qwist.
Ålder: 43 år.
Bor: Kista.
Arbete: Utbildad socionom och 
påbörjad arkitektutbildning. 
Arbetar nu med eget assistans-
företag.
Familj: Sonen Magnus, 1 år.

Kärlek &
relationer

Utbildningsdagar på ”Ågrenska - nationellt kompetenscentrum”

Familjevistelser 2010
V17 Rubinstein-Taybis syndrom
V18 Barncancerfonden
 Syskonvistelse 15-19 år
V20 Spielmeyer – Vogts sjukdom  
V21 Sanfi lippos sjukdom
V23 Anonymous
V24 Barncancerfonden,
 Ungdomsläger för barn som haft  
 cancer, 12-16 år
V33 LMBB
V35 Osteogenesis imperfecta (OI)
V37 Adrenogenitalt syndrom (CAH)
V39 Barncancerfonden
 Hjärntumör skolbarn sena   
 komplikationer

V40 Ushers syndrom
V42 Epidermolysis bullosa (EB)
V43 Aspartylglukosaminuri (AGU)
V45 CHARGE syndrom
V47 Barncancerfonden
 Vi som mist ett barn i barncancer
V47 Barncancerfonden
 Syskon (15-20 år) som mist ett  
 syskon i  barncancer 
V48  Aicardis syndrom
V50 Tuberös skleros

Är Du intresserad av någon av våra andra verksamheter? Gå in på www.agrenska.se eller ring 031-750 91 00

Ågrenska är en unik mötesplats för 
personer med funktionsnedsättningar 
och sällsynta diagnoser, men också 
för yrkesverksamma som kommer 
i kontakt med dessa individer och 
deras familjer.

Vi erbjuder veckovistelser för dessa familjer 
som ger en unik möjlighet för dem att möta 

andra i samma situation, få kunskap och ut-
byta erfarenheter. Du som i din verksamhet 
kommer i kontakt med familjerna har också 
möjlighet att delta under veckans två utbild-
ningsdagar. Du deltar tillsammans med för-
äldrarna i ett skräddarsytt program med fö-
reläsningar om aktuell medicinsk forskning, 
om psykosociala aspekter och konsekvenser 
i vardagen, om pedagogik, samverkan och 

lagstiftning. Att personal och föräldrar delar 
samma kunskap är sedan till gagn för barnen 
när ni är tillbaka i vardagen.
Barnen och deras syskon har ett eget 
program med förskola, skola och trivsamma 
fritidsaktiviteter.

Välkomna till givande 
utbildningsdagar!

Upplysningar om utbildningsdagarna lämnas av Ingrid Fabo, tel 031- 750 91 62 eller Maria Svensson, tel  031-750 91 46. 
Det går också bra att kontakta Ågrenska via e-post: agrenska@agrenska.se
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Värdigt i 
varje vrå

Hur utformar man boendet så att det passar hela familjen – och hur hittar 
man rätt boende när det är dags att flytta hemifrån? I reportage och inter-
vjuer tar vi en titt på några alternativ och tipsar om vad man bör tänka på.

Text och foto: Katarina Nyberg
info@faktapress.se

Utanhed, utanför Falun, 
finns en familj med 
mycket kärlek och vär-
me. Här bor Gunilla och 
Peter Wiklund med tio-
årige sonen Daniel som  

har ett mycket ovanligt missbildningssyn-
drom och flera funktionsnedsättningar. 

För att livet ska fungera så bra som 
möjligt har Wiklunds tagit ett helhets-
grepp och byggt om hela huset. Det ska 
vara funktionellt med svängrum och ut-
rymme för alla grejer som behövs.

För åtta år sedan flyttade familjen 
från en bostadsrättslägenhet i Falun till 
huset vid sjön Runn. Peters mamma ha-
de bott där innan men flyttat till äldre-
boende. 

En total ombyggnad utifrån Daniels 
behov innebar att det gamla köket, strax 
innanför ytterdörren, slogs ihop med 
hallen för att få utrymme och förvarings-
ytor, där bland annat olika rullstolar kan 
stå. På husets ena sida ligger sovrummen, 
ett rymligt för Daniel med en extra för-
äldrasäng, och ett för föräldrarna. 

Ett stort badrum
På husets andra sida ligger ett stort bad-
rum. 

− Daniel kan sitta nedsänkt i badkaret, 
säger Gunilla. Då lyssnar han alltid på 
Karlsson på taket. Här önskar vi oss ett 
bubbelbadkar som ger taktil stimulering. 
Tänk om Daniel kunde få bubbla varje 
dag, det skulle vara jättebra.

I
Hos Daniel finns två 
saker i överflöd. Kärlek 
och specialanpass-
ningar. Föräldrakraft har 
hälsat på.

Daniel. En glad och social 
kille som behöver hjälp 
med allt.

Mellanmål. Äppel
kräm via knappen. 
Daniel äter vanlig 
mat, fast fint mixad. 

Mässa för bostadsanpassning

Bostadscenter får premiär på Hjultorget
Snart kan du hitta all tänkbar informa-
tion om bostadsanpassning på ett ställe 
på nätet.

När mässan Nya Hjultorget slår upp 
portarna den 2 juni är det samtidigt pre-
miär för webbportalen www.bostadscen-
ter.se

– Vi bygger ett kunskapscenter för bo-
stadsanpassning genom att samla in kun-
skap och försöka sprida den på ett bra 

sätt, säger Viveka Lindström som är an-
svarig för projektet.

På nya webben ska man kunna både 
hämta vanlig information och få svar på 
egna frågor. Vidare kommer filmat mate-
rial illustrera hur olika anpassningar 
fungerar och hur hela processen går till.

Läs mer i artikeln i ”Ny portal ska göra 
det enklare att hitta rätt bostadsanpass-
ning” på foraldrakraft.se. +

Läs mer på www.foraldrakraft.se
Vi rapporterar även om vad som 
händer på Hjultorget i övrigt!

Nedräkningen har börjat. Viveka 
Lindström är ansvarig för Bostads
center.se.
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Tema boende

En korridor löper mitt i huset, från 
entréhallen, och mynnar ut i ett stort och 
trivsamt rum med fönster åt tre olika håll 
som ger rättvisa åt sjöutsikten. I ena hör-
nan finns en bekväm soffdel med TV, i 
andra hörnan en köksdel, i tredje hörnan 
en matbordsdel och fjärde hörnet rym-
mer bokhyllor och ger plats för Daniels 
träningscykel. 

− Nu när vi har alla gemensamma 
funktioner i ett och samma rum så har 
jag hela tiden koll på Daniel, även när jag 
lagar mat, säger Gunilla.

Ett rum för Daniels grejer
För övrigt önskar hon sig ytterligare ett 
rum där alla grejer kan stå uppställda.

− Det rummet kunde delas av och bli 
som ett litet spa med cykel, massagebänk 
och kanske en myshörna av typen vita 
rummet, för avslappning.

Bollar idéer
Kruxet är att få till en sådan tillbyggnad 
rent praktiskt. Peter och Gunilla bollar idé-
er. Kanske kunde man bygga in altanen.

Mitt i vintersnön visar Peter sin egen 
uppfinning, en badkärra åt Daniel. Via en 
ramp, som ligger vid stranden, körs kär-
ran ner i vattnet i Färnviksviken, den del 
av sjön Runn där familjen Wiklunds hus 
är beläget. 

− På sommaren är det ofta 26–27 gra-
der i vattnet här i viken. Daniel sitter i en 

sele i stolen och via rampen kommer kär-
ran lätt ut en bit i vattnet. Då njuter han!

− Ja, han älskar att bada, tillägger Gu-
nilla. Det finns två stora badanläggningar 
i Falun och Borlänge men tråkigt nog är 
ingen av dem handikappanpassad. Det 
finns inte ens ett rum man kan gå in i för 
att byta om.

Läkarna söker med ljus och lykta efter 

”På helgerna åker vi ofta 
in till stan. Efter ett tag 
är vi nöjda och då säger 
vi, nej nu åker vi hem till 
paradiset!”

På följande sidor kan du läsa:
>> Mammorna som gav sina 
söner ett kollektiv
>> GIL gör det enklare
>> Trivs på träningsboende

>

Paradiset. Det 
ligger på en 
udde i sjön 
Runn. Kälken är 
redo för en skön 
tur i snön.

Skodon. Pappa Peter visar Daniels 
sköna specialgjorda tygskor.

Funktionella produkter för alla åldrar som 
tröskelkilar, resekuddar, läs- och skriv-

hjälpmedel samt produkter för rehabträning.
Kontakta oss gärna för personliga lösningar!
Tel 018-137500 Kungsgatan 23, 753 32 Uppsala

www.vobislivskvalitet.se
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0371-39 01 00 | www.eurovema.se 

ito

Skapad med 
familjen i fokus!

ny väska. 
specialdesignad 
av oss!
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en diagnos men det har inte lyckats hit
tills.

− Vi har aldrig fått något namn på 
symtomen. Vi tror att det är en kombina
tion av flera diagnoser, säger pappa Peter. 

En läkare trodde att han hittat rätt  
diagnos men när han väl träffade Daniel 
så sa att ”nej, det var fel”. 

− Enligt vad vi fått veta är det åtta till 
tio barn i världen som har Daniels sym
tom.

Daniel är en glad och social  kille som 
behöver hjälp med allt.

Han kan inte ta ett enda steg och han 
har inget tal. Han kan inte äta utan har 
knapp på magen.

− Han har tal på sitt vis och det är bara 
vi som känner honom väl som kan förstå 
hans signaler, säger Gunilla.

Fingrar och fötter
Han har problem med fingrar och fötter.

− Han förstår nog mer än vi tror, säger 
Peter. Och han har väldigt god hörsel.

Gunilla har ibland varit med om att 
folk säger saker som de inte borde över 
hans huvud. 

− De underskattar Daniel, men han 
vi sar inte att han hör vad folk säger, att 
han blir ledsen eller så.

Daniel kom till familjen Wiklund som 

fosterbarn när han var sex månader. 
Gunilla minns hur det började.

− Jag var precis klar med min under
sköterskeutbildning och hade börjat job
ba på korttidshemmet i Falun. Jag läste i 
tidningen om en liten kille som behövde 
en familj. När jag tog upp det med mina 
arbetskamrater sa alla ”ja, men det skulle 
väl passa dig”. Och så blev det.

− Det gick fort, säger Peter, på en 
vecka. 

Bråttom var det. Daniel skulle till 
Göteborg för hjärtoperation. De hade 
några dagar tillsammans och sedan var 
Gunilla med honom på sjukhuset i två 
veckor.

Så gick några år och när han var sex  år 
blev han adopterad av Gunilla och Peter.

Alla tar Daniel till sig
Gunilla och Peter har fyra vuxna barn 
och även barnbarn. Alla har tagit till sig 
Daniel. 

Yngsta dottern bor i Falun och är per
sonlig assistent till honom på dagtid när 
han är i skolan.

− Han är nog lite bortskämd av oss al
la, säger Peter och ser rätt nöjd ut.

− Det är en dröm att ha Daniel, säger 
Gunilla. Visst är det mycket lyft och sånt 
men han är väldigt lättsam att ha att göra 
med. Han ger så mycket tillbaka.

Hon har slutat sitt jobb på korttids

hemmet och är assistent åt Daniel. Peter 
arbetar på Grycksbo Paper AB och har 
fri vecka var tredje vecka. Han jobbar inte 
på nätter.

− Så jag har tid med både Daniel och 
mitt fiskeintresse.

Hur ser en vardag ut hos familjen?
Klockan sex ringer väckarklockan. Ri

tua len är densamma varje morgon. Da
niel är stel och behöver sträcka på sig.

− Vi sträcker på oss och då gör han li
kadant.

Sedan är det toalettbesök.
− Han är suverän med det, sköter ma

gen till nästan hundra procent på toan 
där han har en specialstol som han sitter 
skönt i.

Efter toan är det tvättning och tand
borstning. Frukost blir gröt via knappen. 
Sedan väntar skolskjutsen.

När Daniel kommer till Slätta särskola 
möts han av sin syster som också är hans 
personliga assistent. I skolan badar han, 
har datapass och spelar trummor. Han 
tränar också körning med permobil. Det 
är sex elever i klassen. Skolan slutar 
klockan två varje dag. 

Dags att sträcka ut benen
Vid halv tre kommer Daniel hem från 
skolan och är vid det laget ganska trött. 
Då kan han lägga sig och sträcka ut be
nen  och lyssna på musik en stund. 

”Han är nog lite bortskämd av oss alla, 
säger Peter och ser rätt nöjd ut.” 

Fortsättning från föregående uppslag

>

Badkärra. Peter visar upp 
sin egen uppfinning åt 
Daniel.
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− När han vilat klart kommer han upp 
och vi brukar hitta på något, säger 
Gunilla. Här i vårt stora rum har han en 
specialcykel som kan kopplas på fötterna 
och som han kan sitta i sin rullstol och 
trampa på. Det ger träning som är bra för 
höfterna. 

Daniel har en egen dator där han kan 
hålla på med olika spel.

− Han klarar av att trycka på den trots 
sina fingerproblem, säger Peter. Det är li-
kadant när vi åker permobil, då kan han 
trycka och åka rakt fram. Om han är på 
humör kan han vara väldigt aktiv.

På kvällen händer det att Daniel ser 
någon film och då ska det vara Pippi 
Lång strump eller Tjorven.

− Han vill se det han känner igen, sä-
ger Gunilla. Händer det något roligt på 
filmen, då åker armarna ut.

Vid åttatiden är det läggdags.
− Han är det enda barn jag vet som 

blir glad när han får gå och lägga sig, sä-
ger Peter. Åh, vad lycklig han är då! Att 
lyssna på Pippi är det som gäller i sam-
band med sovdags. Och så har han sin 
dockkompis Urban.

Sover oftast bra
Daniel sover mestadels bra men så är det 
vändningarna som måste till under nat-
ten. Vissa nätter blir det bara en gång 
men det vanliga är två eller tre gånger.

− Han låter när han vill bli vänd. Ibland 
är han orolig och då är det bara att lägga 
sig hos honom, det lugnar på något vis.

Sängen var från början en tvåvånings-
säng som byggdes om så att den blev höj- 
och sänkbar. 

Gunilla har en säng inne i Daniels rum 
där hon brukar sova för att så snabbt som 
möjligt kunna vända honom så att han 
kan somna om och inte bli för vaken.

− På helgerna åker vi ofta in till stan, sä-
ger Gunilla. Efter ett tag är vi nöjda och då 
säger vi: nej nu åker vi hem till paradiset!

Daniel har inte haft mediciner förut 
men nu har han Baklofentabletter för att 
minska och lindra spasticiteten, det vill 
säga muskelkramper. Medicinen gör att 
magen krånglar ibland. 

− Vi väntar på att han ska få en Bak lo-
fenpump inopererad, säger Gunilla. Då 
kommer han att må bättre, magen slipper 
tabletterna.

− Daniel är det enda barn vi vet som 
äter vanlig mat via knappen, säger Peter. 
Det är nog därför hans mage fungerar så 
bra. Annars äter nog de flesta som har 
knapp specialvälling.

Mixad mat via knapp
Den mat föräldrarna äter mixas och fin-
fördelas. Innan den sprutas in i magen via 
knappen brukar Daniel få ett litet smak-
prov. Sista målet på kvällen är välling. 

− När vi åker på utflykt får han välling 
av praktiska skäl. Vi har ställt krav på att 

han ska få mixad mat i skolan och det får 
han också.

Peter berättar om ett möte för föräld-
rar till barn som matas via knapp i Mora. 

− Av 30 familjer var vi den enda som 
gav vanlig mat.

Att mixa maten var Gunillas idé. Efter-
som hon jobbat med barn som får näring 
via knapp så visste hon hur det kan bli 
med magen, att det ofta uppstår problem. 

− Jag sa till dietisten att jag ville pröva 
med vanlig mat. Hon var väldigt skeptisk 
och trodde inte att det skulle fungera. 
Men hon hade fel. Det har gått jättebra, 
han växer som han ska och hon häpnar 
varje gång hon träffar honom.

Barn och barnbarn finns i Stockholm 
och i Ålesund i Norge.

− Det är mycket åka emellanåt och 
Daniel är alltid med.

Han har blivit resvan. Redan när 
Daniel var ett halvår gammal var famil-
jen ute och campade med honom. Och 
han har varit på Kanarieöarna.

− Allt går om man bara vill, säger 
Gunilla.

Tankar inför framtiden
Hur går tankarna inför framtiden? 

Gunilla hoppas det dröjer länge innan 
Daniel flyttar hemifrån.

− Vi har en liten plan, säger Peter. Vi 
skulle kunna flytta in i det gästhus vi har 
på tomten och så skulle han bo här, i det 
hus som är planerat för honom, med sina 
assistenter.

Det kan också bli så att Daniel får ett 
bra boende inne i stan.

− Vi är inte några ungdomar längre, 
säger Gunilla, så vad som händer är bero-
ende av hur mycket vi orkar. Om det be-
hövs fler assistenter så måste vi göra änd-
ringar i boendet.

− Men förhoppningsvis dröjer det 
minst tio år innan det blir aktuellt att han 
ska bo själv. Nu har vi det så bra tillsam-
mans. +

Känner du igen symtomen?
Gunilla och Peter Wiklund vill gärna 
ha kontakt om någon känner igen de 
symtom Daniel har. 
Han föddes alltså med ett hjärtfel 
som nu är åtgärdat. Han går på 
kontroll en gång om året. Han har ett 
missbildningssyndrom. Han är stel 
och spastisk och har problem med 
höften och fötterna är vinklade utåt. 
Han har inte tappat sina mjölktänder 
utan har nu dubbel uppsättning 
tänder. Gommen är väldigt hög. 
Hörseln är väldigt god, han är mycket 
ljudkänslig. Han har en form av 
albinism och måste ha specialglas-
ögon när det är ljust. 
Kontakt med familjen får man via 
mail: gunilla_wiklund@hotmail.com

LEDIGA FASTIGHETER
PERFEKT FASTIGHET FÖR VÅRDHEM,

ÄLDREBOENDE, GRUPPBOENDE MM…

Lindormsnäs Gård (fd.vårdhem) 
ligger i en mycket lugn och fin miljö ute 
på landet, endast 3 mil från Stockholm,

8 km till Bro centrum där pendeltåg finns. 
Bussen stannar precis nedanför fastigheterna

och går cirka 5 gånger per dag till Bro C.
Båda fastigheterna har möjlighet till

båtplats, djurhållning, visst lantbruk & fiske.
Mycket goda strövområden efter Mälaren,

bland både skog och äng.

850 kvm. Kallhyra 65.000 kr. /mån.
10 sovrum med egna wc & dusch.

Samtalsrum, lektionssalar, stor trädgård.
Restaurangkök med 50 matplatser.

430 kvm. Kallhyra 35.000 kr. /mån.
14 sovrum med 35 sängar, stor trädgård.  

2 kök med matplatser, 5 wc & dusch. 

Bromma Industriby AB
Lars Micksäter 070-5162575

lars@industriby.se

Vi tar emot barn från 3 till 
10 år med särskilda behov. 
Vi arbetar utifrån den 
antroposofi ska människo-
synen. Vi kan erbjuda en 
helhetsplan i form av 
waldorfsärskola/tränings-
skola eller förskola samt 
elevhemsboende, fritids- 
eller korttidsverksamhet. 
Vi fi nns i Järna i Sörmland.

Telefon: 08-551 700 34
Mejl: info@morapark.se
www.morapark.se
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Britt Nedestam och Lena Svensk träffades första gången för två år sedan. 
18 månader senare kunde deras söner Erik och Hampus flytta in i ett nytt  
bostadskooperativ. Så här gick det till när Britt och Lena träffades, bestämde 
sig för att skapa ett helt nytt boende, planerade och genomförde hela projektet. 

e träffades och insåg att 
de kunde göra något bra 
tillsammans. 18 månader 
senare kunde deras res-
pektive söner flytta in i ett 
sprillans nytt  och väl an-

passat boendekooperativ.
– Det viktiga var att våra söner skulle 

trivas. Eftersom vi inte kände varandra 
sedan tidigare såg vi till att träffas. Och 
det visade sig att våra söner passade bra 
ihop, berättar Britt Nedestam.

Britt är mamma till Erik Nedestam, 25 
år, som har en grav utvecklingsstörning. 

Det var hon som tillsammans med 
Lena Svensk, mamma till Hampus, 20, 
fick allting att hända.

Båda var missnöjda med den boende-
situation deras söner hade och därför 
började de leta efter andra boendealter-
nativ. Britt Nedestam annonserade efter 

andra föräldrar som hon kunde samar-
beta med, men det gick trögt. Hon börja-
de leta efter en lägenhet där Erik kunde 
bo på egen hand med assistenter.

– Men när möjligheten till ett koope-
rativ dök upp var det mycket bättre. Nu 
har Erik dels tryggheten med assistenter 
som finns två dörrar bort, dels en granne 
som han tycker om att umgås med. Vi har 
alla stöd av varandra och vi har personal 
som vi vet är intresserade av att pojkarna 
ska må bra.

Ville samma sak
Men hur får man saker att hända så här 
snabbt och smidigt? 

– Första gången vi träffades var på ett 
möte om GIL:s boendeprojekt i april 
2008. Vi upptäckte att vi ville samma sak, 
men att vi behövde tid att prata igenom 
ordentligt. Vi bokade helt enkelt en 

dygns lång konferens. Vi satt och pratade 
nästan hela dygnet! 

Lite var redan förberett genom kon-
takter med Coompanion, en organisa-
tion för kooperativ, men under detta 
dygn hann Britt och Lena både skriva 
förslag på stadgar för ett kooperativ och 
handlingsplan.

– Först på handlingsplanen stod att 
kontakta Härryda kommuns socialchef 
och plan- och byggchef för att berätta om 
planerna. Det tog bara ett par dagar innan 
vi blev kallade till ett möte, berättar Britt.

Kommunen ställde krav
Det var lätt att hitta ett intresserat privat 
byggbolag, som kunde ordna ett mer el-
ler mindre skräddarsytt bostadshus. 

– De ville köpa mark för att bygga vil-
lor och kommunen ställde krav på att de 
även skulle bygga hyreshus.

Här kommer soffan 
som Eriks assistenter 
ska sova i.

De fick ett kooperativ av sina    mammor

D

”Vi behövde tid att prata 
igenom allting ordentligt. 
Så vi bokade helt  
enkelt en dygnslång 
konferens.”

Steg för steg. Efter mycket planering och många möten kunde kooperativet färdigställas.
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Britt, Lena och deras söner fick välja 
mellan ett radhus med tre lägenheter el
ler en tvåvåningshus. Det blev radhuslös
ningen som de föll för.

– Allt gick bara så jättebra. Vi åkte och 
tittade på området, som då bara var skog, 
men det låg jättefint, nära till en busshåll
plats och på gångavstånd till centrum.

Anpassat från start
– Byggföretaget var väldigt tillmötesgåen
de och gjorde ändringar i byggnadsrit
ningarna, så att handikappanpassningar 
kunde göras direkt utan att behöva göra 
om något. Badrummen blev större, taklif
tar sattes in direkt och durkplåt sattes ut
med väggarna för att det inte ska bli mär
ken när man kör på dem med rullstol. När 
man gör om något gammalt blir det näs
tan alltid halvdant, men här blev det både 
praktiskt och snyggt. 

– Drömmen är ju att den som bygger 
ett hus redan från början tar reda på om 
någon som har funktionsnedsättning ska 
bo där och gör anpassningar från start. 
Det underlättade att Härryda kommun 
lovade återställa lägenheten ifall det blir 
så att Erik och Hampus flyttar därifrån.

Kunde varit större
Men nu, när det har gått en tid, kanske 
ni har kommit på något som ändå sak-
nas? 

– Det hade inte gjort något om lägen
heterna varit lite större. Eftersom Erik 
har både elrullstol och vanlig rullstol kan 
det bli lite trångt med 49 kvm, å andra si
dan är det en bra planlösning.

En viktig roll i genomförandet har po
litikerna i Härryda spelat. Ordföranden i 
den sociala beredningen, Evalotta Liljen
zin deltog i det första mötet som GIL:s  

bo en de projekt arrangerade. Evalotta har 
blivit lite som en fadder för Duetten. En 
annan fadder är Elaine Johansson, vars 
dotter bor i ett kooperativ i Mölndal. 

Stor hjälp
– Elaine har hjälpt oss med att utforma 
assistansen på ett bra sätt. Det är viktigt 
att inte bara ha unga assistenter utan att 
ha varierande åldrar och en blandning av 
killar och tjejer. Just nu är den yngsta 19 
år och den äldsta 56 år. Hampus har 14 
assistenter, några med enbart nattjänst
göring eftersom Hampus har vaken natt. 
Erik har än så länge bara fyra assistenter. 
I deras tjänster ingår sovande jour. 

Eriks assistenter arbetar varannan helg, 
medan Hampus assistenter arbetar var 
tredje helg. Ingen har 100 procent tjänst
göring men går upp i tjänst när en kollega 
är sjuk. GIL sköter all administration och 

De fick ett kooperativ av sina    mammor

Tema boende

Redo att hugga i. Britt 
Nedestam var, liksom Lena 
Svensk, engerad i bygget 
under hela processen. 

Flyttklart. 
Under hösten 2009 kunde 
Erik och Hampus flytta in i 
var sin lägenhet i radhuset 

i Härryda.

>
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utbildning av assistenterna. Eriks assisten
ter har var sitt ansvarsområde; träning och 
hjälpmedel, läkarbesök och sjukvård, bil 
och transporter samt ekonomi. 

Fler än två
Till en början hade Britt tänkt sig ett 
koope rativ med fler än två hyresgäster, 
men eftersom Erik och Hampus verkar 
trivas ihop är hon väldigt nöjd.

En tänkbar nackdel med ett boen
dekooperativ som är så litet är utsatthe
ten om någon assistent blir sjuk.

– Det är sårbart om någon annan sam
tidigt har semester. Så är det den här veck
an. Då blir det kris. Nu på lördag har jag 
en ny timvikarie som ska skolas in, men 
hon kan inte rycka in förrän hon blivit in
skolad, berättar Britt.

– Om man ska ha det så här är det 
svårt att jobba heltid och själv har jag ett 
halvtidsjobb som lärare. Min rektor har 
varit tillmötesgående och lät mig ta ut 
kompledigt vid terminsstarten som sam
manföll med kooperativets inflyttning! 

På resten av sin tid skriver Britt Nede

stam barndeckare och faktaböcker, bland 
annat om läsning för barn med utveck
lingsstörning. Dessutom medverkar hon 
i ett par olika tidskrifter, Social pedagogik 
och Slöjdforum.

I augusti 2009 flyttade Erik och Ham
pus in i den nya, trygga radhuslängan i 
Mölnlycke. 

Men därmed inte sagt att projektet är 
avslutat för mammorna. Nu hoppas man 
kunna vidareutveckla Duetten med olika 
kulturarrangemang.

– Vi har planer på lördagsbad i en hyrd 
bassäng, danskurser och andra aktivite
ter. Vi har även sökt pengar till att skapa 
ett upplevelserum i mittenlägenheten. 

– Alla behöver inte bo på kooperativet 
för att delta, utan kooperativet kan ha 
medlemmar som bara är med på aktivi
teterna, säger Britt Nedestam.

Drivkraft
Varför gör ni denna breda satsning på 
aktiviteter?

– För att killarna ska få ett rikare soci
alt liv.

Men redan idag har både Erik och 
Hampus en mängd olika aktiviteter.

– Hampus deltar i en del aktiviteter på 
daglig verksamhet, bland annat musik en 
dag i veckan. Erik är där flera dagar i veck
an, men nu ska han börja rida tillsam
mans med sina assistenter, så då blir det en 
dag mindre på daglig verksamhet. Båda 
har kommunikationsundervisning på sär
vux och gillar att åka och bada. Hampus 
tycker om att dansa rullstolsdans medan 
Erik är mer förtjust i att lyssna på musik.

Tar mycket tid
Vad tycker du idag om de motgångar och 
framgångar som projektet inneburit?

– Det dyker upp praktiska problem 
som måste lösas hela tiden. Under hela 
den första månaden fick pojkarna ingen 
post. Posten lagrades på brevbärarexpe
ditionen för ingen visste att de hade flyt
tat in. Och det tog två månader innan 
bredbandet fungerade.

– Det har tagit och tar fortfarande 
myc ket tid, men det är värt det när vi ser 
hur bra våra söner mår. Det som fortfa
rande är lite tråkigt är att det inte har 
flyttat in så många i husen runt omkring. 
Däremot är det många byggmaskiner att 
titta på. +

”Det tar fortfarande mycket tid att driva 
ett kooperativ, men det är värt det när 
vi ser hur våra söner mår.”

Färgglatt. Britt känner på 
miljön i det som ska bli 
”sinnerummet”.

Egen lägenhet. Erik 
framför sin nya lägenhet.

Hösten 2009. Erik och 
Hampus flyttade in.

Fortsättning från föregående uppslag
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Tema boende

Ann-Mari Sjös-
värd håller perso-
nalutbildning om 
sinnesstimulering.w

Anpassat från start. Byggnaden anpassas redan i 
planeringsstadiet.

Stort och viktigt steg. Samarbetsavtalet mellan 
Härryda kommun och Duetten skrivs under. Lena 
och Britt tillsammans med socialchef Rolf Elgh.

Boendekooperativet 
Duetten i Härryda
Bostadsform: Hyresrätt med egna 
kontrakt och möjlighet att söka 
bostadsbidrag
Antal lägenheter: Tre varav en 
används av assistenter och som 
gemensam lokal för möten, fester 
etcetera. Lägenheterna två rum och 
kök på 49 kvm vardera.
Ekonomi: Härryda kommun har 
betalat för möbler och inventarier i 
mittenlägenheten. Kommunen 
betalar även hyran där. 
Kostnaderna för den löpande 
verksamheten i Duetten bekostas 
via inkomster från Britt Nedestams 
och Lena Svensks bokutgivning 
och föredragsarvoden.
Huset ägs av: Derome 
Förvaltning AB.
Kooperativets organisation: 
Ekonomisk förening där Erik och 
Hampus har lika många representan-
ter i styrelsen.

     

www.enigmaomsorg.se

Boenden och boendestöd
för barn, ungdomar och vuxna

• Strukturerad och anpassad miljö
• Utbildad och kunnig personal

• Individanpassade verksamheter

• Livskvalitet och ökad självkänsla
• Träning mot självständighet

Kort om våra verksamheter:

med autism eller Aspergers Syndrom

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, daglig 
verksamhet och skola för personer med Autism eller 
Aspergers syndrom och/eller utvecklingsstörning.

Våra verksamheter finns i Stockholms län

9:8§, 9:9§ LSS, 4:1§ SOL

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
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u försöker GIL i Göteborg 
ta fram nya metoder som 
ska göra det enklare att 
starta boendekooperativ.

– Idag finns ingen rak 
väg. Vår idé är att bygga 

en brygga mellan kommunen och arbets
grupper som vill starta kooperativ, säger 
Ingrid Nordström.

Hon arbetar på GIL, Göteborgs
kooperativet för Independent Living, och 
är projektledare för ”Boendeprojektet”, 
en treårig satsning som drivs med stöd 
från Allmänna Arvsfonden.

Är det drömmen för många – att leva 
självständigt i ett bostadskooperativ?

– Det beror på. Om man är intresserad 
av lite social samvaro där man bor är det 
bra. Många vill bo helt själva men de fles
ta vill nog gärna ha någon att gå över till 
och äta tillsammans med. Om man star
tar ett kooperativ kan man få det bästa av 
två världar – både social samvaro på la

gom avstånd och en individanpassad lä
genhet och personlig assistans.

Men om man tröttnar på varandra i 
ett kooperativ?

– Inom det nya kooperativet i Härryda 
har man valt en form som underlättar vid 
förändringar. Där hyr man egna lägenhe
ter och gemensamhetslokalen. Då är det 
lättare att flytta än om man äger bostaden 
och ”bygger in sig”. För att man ska vilja 
gå med i ett kooperativ behöver man för
stås få veta hur man ska komma ur det.

– Om man bor i gruppboende är det 
enklare at säga upp boendet, å andra si
dan måste man då lämna in en ansökan 
om nytt boende och då är frågan hur 
snabbt man får hjälp med det.

Vill väcka tanken hos fler
Varför satsar ni så hårt på kooperativ?

– Vi vill att fler ska få upp ögonen för att 
man kan bo på fler sätt än i gruppbostad 
eller ensam i lägenhet. Vi säger inte att det 

ena är bättre än det andra, men om man 
vill bo i kooperativ är det viktigt att det blir 
enklare. Idag kan det vara extremt mycket 
arbete med att dra igång ett kooperativ och 
det vill vi göra lite lättare. Det är ingen 
snabblösning att välja kooperativ, men det 
kan ge mycket mer bestämmanderätt.

Blir det vanligare?
– Intresset är stort, men jag vågar inte 

säga hur många som orkar dra igenom 
ett helt projekt. Många har frågor och vi 
ska skriva en handbok som ger svaren, så 
att det blir enklare att förstå vad man ger 
sin in på när man startar kooperativ.

– Inom projektet har vi redan flera ar
betsgrupper, bland annat en på Öckerö 
och en annan som är på gång i Göteborg.  
Att hitta tomt och bygga är enklare i 
kranskommunerna, i Göteborg är det 
svårare på grund av bristen på bostäder.

Vad är det som lockar mest med koo-
perativ?

– Det är nog att man känner att man 
får stort inflytande. Inom Boende pro
jektet är vår målgrupp personer med om
fattande funktionsnedsättningar och be
gränsad möjlighet att kommunicera. 
Där för är deras föräldrar väldigt aktiva.

Kan bytas ut
Hur blir det när föräldrarna inte finns 
kvar längre?

– Den förälder som kanske suttit i ko
operativets styrelse kan bytas ut mot en 
annan ”god man”, kanske ett syskon. Om 
man inte har någon närstående som kan 
sköta detta får man god man från annat 

Enklare att starta 
boendekooperativ

Ingrid Nord-
ström blaa 
bla bla

”Intresset är 
stort. Men 
jag vågar 
inte säga 
hur många 
som orkar 
ett helt  
projekt.”Utbildning av assistenter.  Sommaren 2009 utbildades abetsledare för kooperativet Duetten. 

Intresset för boendekooperativ är stort, men  
vägen dit kan vara lång och krånglig. 

N
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håll, men det är ju viktigt att den perso-
nen vill ta på sig ansvaret. Kommunen 
har alltid huvudansvaret för boende för 
personer som har rätt till bostad enligt 
LSS-lagen. Även om ett kooperativ läggs 
ned måste kommunen överta ansvaret, så 
att de boende inte blir utan bostad. Där-
för är det alltid bra att arbeta med kom-
munen och ha en bra dialog.

Ni försöker bygga bryggor mellan 
projektgrupper och kommuner. Hur 
fungerar det?

– Vi har haft aktiv kontakt med Göte-
borgs kommun, så nu vet de vilka vi är 
och vi vet vilka de är. Göteborg har insett 
att det råder stor brist på bostäder och 
därför har man bildat en fokusgrupp 
som driver på frågor om sociala bostäder.

– Överallt man kommer saknas kun-
skap så därför är det viktigt att vi får fram 
handboken. 

Trygg väg för unga vuxna
Finns det idag någon trygg och säker väg 
för unga vuxna som vill flytta hemifrån?

– Gruppbostäder är det vanligaste men 
det är inte alla som är nöjda med dem. 
Man får inte ha så höga krav. Man kan 
önska var man ska bo men garanteras inte 
någon speciell stadsdel etcetera. Det kan 
vara väldigt stor personalrotation. Som 
förälder har man inga större möjligheter 
att säga ifrån om hur man vill ha det – det 
är kommunens ansvar och håller man inte 
med kommunen får man ordna något 
själv, som ett kooperativ, eller flytta till 
egen lägenhet och söka personlig assistans. 

Hur ser rättigheterna ut när det gäl-
ler boende?

– Det viktigaste står i LSS-lagens para-
graf 9.9 om bostad med särskild service 
eller annan särskilt anpassad bostad. När 
det gäller kooperativ är det rätten till sär-
skilt anpassad bostad vi lutar oss mot, i 
kombination med LASS, lagen om assis-
tansersättning. Bostad med särskild ser-
vice handlar om gruppboende.

Vilken betydelse har frågor om an-
passningar i bostäderna?

– De är viktiga eftersom vår målgrupp 
har omfattande funktionsnedsättningar. 
Det handlar om mycket mer än bara 
trösklar. Om man bygger ett nytt hus kan 
man göra anpassningar under hela pro-
cessen, där byggaren tar ansvar för en del 
och kommunen en del. 

Två av tre år
Projektet har hittills avverkat två av totalt 
tre år, har ni fått mycket ny kunskap?

– Vi har lärt oss jättemycket. Det ingår 
otroligt många delar i planeringen av ett 
kooperativ. Försäkringskassan, skattelag-
stiftningen, avtal med kommunen och 
andra – allt påverkar. Vi kommer att 
samla all information och skriva ned den 
så att fler kan få del av kunskapen.

– Det finns några stycken kooperativ 
av det här slaget sedan tidigare. Elaine 
Johansson startade det första år 1994, i 
Mölndal. Hon har varit inspiratör för 
många och vi samarbetar med henne in-
om projektet. Hon är verksamhetsledare 
på Eldorado och aktiv inom FUB.

Vad gör ni, rent praktiskt, inom pro-
jektet för att få igång kooperativ?

– Många föräldrar, andra företrädare 
och unga vuxna deltar i våra träffar, då vi 
diskuterar hur det fungerar, rättigheter, 
juridiska former, ekonomi och annat som 
man måste få koll på. Fokus är på den ko-
operativa organisationsformen, men se-
dan kan det se ut på många olika sätt.

Är det fler än er primära målgrupp 
som borde titta på kooperativ?

– Det kan vara intressant för personer 
som kan föra sin egen talan i större ut-
sträckning. Många av dem vill bo i egen lä-
genhet och är inte beroende av jättemycket 
anpassningar. Men i sådana fall måste man 
kanske sitta i kooperativets styrelse själv –
inte mamma och pappa – och det kan 
innebära en himla massa arbete. Det kan-
ske är något man vill göra när man blir lite 
äldre – inte när man är 20 år. +

Tema boende

Styrka också svaghet. Ett litet kooperativ som Duetten kan ibland få svårt att hinna utbilda inhoppare.

Boendeform för självständighet
n Positivt att besluten kommer närma-
re den assistansberättigade.
n Föräldrar och andra företrädare kan 
påverka direkt när något inte fungerar. 
n En boendeform som kan göra det 
enklare att leva mer självständigt.
n Det kan vara mycket arbete med ett 
kooperativ, men man slipper bråk om 
eventuella brister på gruppboende.
n GIL:s hemsida finns på www.gil.se
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”Det bästa 
med att flytta 
hemifrån är att 
man kan be-
stämma själv. 
Men det finns 
krav också 
– att städa, 
tvätta kläderna, 
handla mat 
och betala 
räkningar.”
Tomas Fogelholm, 24

FK_1002_s54-57_boende_tomas_v06.indd   54 2010-03-04   09.51



# 2, 2010 FÖRÄLDRAKRAFT 55     

Tema boende

–  Underbart!
Tomas Fogelholm, 24 
år, beskriver med ett ord 
känslan av att flytta hem
ifrån till gruppboendet på 
Ringvägen i Märsta.

et var för två och ett 
halvt år sedan flyttlasset 
gick men Tomas är fort-
farande lika entusiastisk.

– Jag hade bott i sam-
ma lägenhet i Sollentuna 

i 20 hela år och kände att jag hade blivit 
vuxen.

Först flyttade Tomas in i en av de mins-
ta lägenheterna men bytte till den mer 
rymliga, 34 kvadratmeter stora, ettan med 
kokvrå och sovdel som han idag huserar i.

– Det bästa med att flytta hemifrån är 
att man kan bestämma själv. Men det 
finns krav också – att städa, tvätta kläder-
na, handla mat och betala räkningar, sä-
ger Tomas.

Gruppboendet på Ringvägen är ett så 
kallat träningsboende. Här finns perso-
nal som hjälper Tomas och övriga fem 
hyresgäster med olika saker.

– I början fick jag hjälp med att lära 
mig frysa in matvaror och skriva datum 
på förpackningarna, berättar Tomas, som 
efter hand blivit allt mer självständig.

Blir bättre
– Den senaste tiden har jag blivit bättre 
på många saker. Jag har också en gode 
man som hjälper mig med att betala räk-
ningar på internet, säger Tomas som sik-
tar på att snart kunna hantera betalning-
arna på egen hand.

Datorn, en ett år gammal stationär 
Hewlett-Packard, är den självklara inven-
tarien i lägenheten. Däremot har Tomas 
ingen egen TV, utan utnyttjar det gemen-
samma TV-rummet.

Han tycker om att använda datorn 
och att surfa på internet.

Tomas stortrivs i 
serviceboendet

D

>
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Makalösa illustrationer. Färgstarka teckningar i seriestil 
och välskrivna texter berättar mycket om Tomas egna 
erfarenheter. 

Egna låtar. Musik är ett av Tomas 
stora intressen och talanger. Ett 20-tal 
egna låtar har det blivit genom åren.

– Men det är inget jättestort intresse, 
jag sitter inte 14 timmar per dygn vid da
torn, säger han med ett stort leende.

Förutom att surfa och chatta med 
kompisar är bildbehandling en av de sa
ker han använder datorn för. Tomas in
tresse och talang för bilder är enorm.

Flytten har hjälpt Tomas att bli mer so
cial och bättre på att umgås med vänner.

– Jag ägnar mycket av fritiden åt att 
träffa kompisar som jag har i Sollentuna, 
Bromma och Järfälla, ibland åker vi in till 
stan och går på bio.

Var har du lärt känna dina vänner?
– Det är dels skolkamrater från Hägg

viks gymnasium, dels kompisar från 
sommarkollon jag har varit på.

Som för många andra ungdomar har 
gymnasievännerna stor betydelse för 
Tomas. 

– Jag trivdes jättebra på gymnasiet, det 
var nog den allra bästa tiden i mitt liv. Jag 
gick i en klass för elever som har Asperger. 
Det var ingen mobbning, inget våld och 
personalen förstod och var duktiga peda
goger och hade erfarenhet av att arbeta 
med elever med funktionsnedsättningar, 
berättar Tomas.

Utveckla konstnärliga talanger
På gymnasiet fick Tomas även möjlighet 
att utveckla sina konstnärliga talanger. 
När han plockar fram en tjock bunt med 
teckningar kan man inte låta bli att tappa 
hakan över de stilsäkra och färgstarka il
lustrationerna, i bästa serietecknarstuk. 

De många A4arken med bilder rym
mer en stor del av Tomas liv. Här finns 
skolsköterskorna, kollopersonalen, skol
byggnaderna, klasskamraterna och 
mycket annat avbildat. Allt utstrålar gläd
je och kreativitet, även illustrationer som 

den om ”Änglarna på konstskolan Lin
nea”, som Tomas tecknat till minne av 
skolkamrater som han lärt känna men 
som inte längre finns i livet.

Redan på gymnasiet hade Tomas 
många estetiska ämnen som bild, musik, 
keramik och drama. 

– Där fick jag möjlighet att träna mig 
på att spela gitarr i fyra år, berättar han.

Efter gymnasiet fick han chansen att 
fortsätta utbilda sig inom det estetiska 
området, nu på Konstskolan Linnea i 
Skär holmen.

Och idag fortsätter han på den konst
närliga banan inom ”Stora Blå Kultur”, 
en daglig verksamhet i Solna, där han ar
betar heltid, varje dag.

– Jag får hålla på med bild, musik och 
media och utveckla mina kostnärliga och 
sociala talanger i en lugn och inspireran
de miljö, berättar Tomas sakligt.

20-tal egna låtar
Musik har Tomas ägnat sig åt nästan så 
länge han kan minnas, och genom åren har 
han själv skrivit ett 20tal helt egna låtar. 

– Jag har absolut gehör, säger han stolt 
och visar upp texter med ackord och en 
cdskiva som han själv skapat.

Har du fått chansen att framföra di-
na låtar för publik också?

– Ja faktiskt, på ett korttidsboende i 
Järfälla förra veckan, det var roligt och 
underbart! utropar Tomas. 

– Jag fick framföra två egna låtar, fort
sätter han och ger oss smakprov på 
”Vatten behöver vi alla” och ”Hurra för 
värmen”.

Han beskriver själv sin musikaliska in
riktning som ”glada och lugna låtar”.

– Varje dag brukar jag och mina kolle
gor jamma en stund och gå in i vår egen 
musikaliska värld, säger han om jobbet 
på Stora Blå.

Tomas berättar att han har högfunge
rande autism och även hans arbetskam
rater har lindriga funktionsnedsättning
ar. Sam tidigt har de gott om estetiska ta
langer, så möjligheterna till roliga och ut
vecklande verksamheter är goda.

De tre åren på Konstskolan Linnea gav 
skjuts åt målandet och tecknandet och lä
genheten rymmer flera färgstarka mål
ningar i akryl.

– Konstskolan var härlig och jag fick 
många bra förkunskaper för att kunna få 
jobb och mogna. Det var jag inte redo för 
när jag slutade gymnasiet, då ville jag inte 
tänka på jobb.

Flyttade till Ringvägen
Det var under åren på Konstskolan Lin
nea som Tomas flyttade in på Ring vägen. 
Då blev det långa dagliga resor, ända från 
Märsta till Skärholmen i södra Stockholm 
och hem igen. Pendel, buss och tbana.

– Det var ansträngande men jag klara
de det, säger Tomas glatt.

Idag är resorna inte lika krävande, till 
Stora Blå i Solna är vägen betydligt kortare.

Hur var då själva flytten?
– Min familj hjälpte till med allt, berät

tar Tomas. En månad innan jag skulle flyt
ta åkte vi till Ikea och köpte det viktigaste.

Han pekar ut de nya Ikeamöblerna; 
stolarna, köksbordet, kontorsstolen och 
skrivbordet. Även sängen köptes ny på 
Ikea, den gamla står kvar hos mamma 
och pappa, som gästsäng. 

Har en dröm
Och hur trivs du i lägenheten idag?

– Väldigt bra, men min dröm är att få 
en permanent lägenhet. Det här är som 
övergång och träning. 

När hoppas du kunna flytta vidare 
till en helt egen lägenhet?

– Jag har redan ställt mig i några bo

”Jag får hålla 
på med bild, 
musik och 
media och 
utveckla mina 
kostnärliga 
och sociala 
talanger.”

Fortsättning från föregående uppslag

>
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Här bor Tomas. 
Tidigare ett arkitekt
kontor – numera 
rymmer huset sex 
lägenheter och gemen
samma ytor.

På ren rutin. Tomas har fått in vanan att tvätta 
två gånger varje vecka. Schemat är tydligt 
markerat, liksom den egna tvättkorgen.

Mammas köttbullar, på eget vis. Bland de 
maträtter han helst tillagar finns hemmagjorda 
köttbullar. Men idag är det fisk på menyn.

stadsköer. Jag börjar känna mig redo, nu 
är det väldigt lite hjälp jag behöver av 
personalen här. Innan jag flyttade hit ha
de jag tränat en del på att städa, laga mat 
och tvätta tillsammans med mamma.

Jag frågar Tomas vilken mat han tyck
er bäst om att göra och får en lång lista 
som svar: spagetti och köttfärssås, rysk 
köttfärspanna, renskav med potatis, kött
bullar och potatis...

– Hemmagjorda köttbullar, förtydli
gar Tomas. Mamma har lärt mig hur man 
gör.

– Jag gillar att laga mat, fortsätter han. 
Och jag försöker vara hälsosam. När jag 
var 18 år blev det mycket skräpmat på 
korvmojen eller från pizzerian. Men jag 
märkte att det inte var så bra och så blev 
det många utgifter också.

Deltar i matlagning
Även i den gemensamma matsalen på 
gruppboendet deltar Tomas ofta i mat
lagningen. 

– Vi är sex personer som bor här och 
har ett schema för matlagning. Vi lär oss 
recept och planering. Målet är att vi ska 
lära oss laga mat helt självständigt. 

Varje tisdag har gruppen veckomöte 
för att planera måltider och diskutera an
dra aktuella frågor. 

– Ibland åker vi på utflykter, går på 
museum, bio, bowling eller simmar. På 
torsdagar har vi aktivitetskväll.

Hur blir det att klara sig utan perso-
nalen, när du i framtiden flyttar till eget 
boende?

– Jo det kommer att gå bra, jag har 
möjlighet att få en coach, säger Tomas 
glatt. En kontaktperson som jag kan träf
fa en gång i veckan eller i månaden. 
Någon som tittar till saker och ser att 
man mår bra eller om något behövs.

Autismen har inneburit att Tomas har 

varit begränsad i sociala sammanhang, 
men nu lyckas han hantera de allra flesta 
problemen.

– Ja, men förut hade jag jättemycket 
problem, minns han.

På gruppboendet har Tomas regel
bundet enskilda samtal med en kontakt
person och han har även en personlig ge
nomförandeplan.

– Men snart klarar jag mig med coach
ning och min gode man, säger han.

Jobb med lönebidrag
I framtidsplanen finns även ett riktigt jobb 
med lönebidrag. Tomas kan tänka sig ett 
servicejobb på ett varuhus. Han har tidi
gare praktiserat på Ikea, så han är ganska 
säker på att ett sådant jobb skulle passa.

– Tyvärr är det svårt att försörja sig på 
musik, säger han apropå sitt stora musi
kaliska intresse.

En annan dröm är att jobba med sköt
sel och underhåll på en kyrkogård. Även 
det har han erfarenhet av efter en lyckad 
prao.

– Jag vill också lära mig mer engelska, 
kommer Tomas på. Jag kan ganska lite 
nu, eftersom jag inte var så intresserad 
när jag gick i grundskolan. 

Vill åka utomlands
Det ökade intresset för engelska beror på 
att han vill åka utomlands i framtiden, 
helst tillsammans med några kompisar. 
Att resa iväg utan anhöriga är utvecklan
de, menar Tomas. 

– Vi är sex personer som brukar åka 
till olika städer med tåg, en gång på hös
ten och en gång på våren. Några veckor 
före resan träffas vi på Centralen i Stock
holm och planerar, kollar priser och så 
vidare. Senast åkte vi till Gävle.

Vad gör ni på resorna?
– Vi utforskar staden och äter god mat. 

I Gävle besökte vi ett järnvägsmuseum. 
Och när du har blivit bättre på engel-

ska åker ni utomlands?
– Ja det vore kul att kunna åka på char

ter till Mallorca eller Kreta, säger Tomas 
förhoppningsfullt.

Och tillägger:
– Det är bra att det finns utbildningar 

för vuxna, allt hinner man inte lära sig i 
grundskolan. Nu lär jag mig lite engelska 
själv när jag bearbetar bilder på datorn!

En sak Tomas gärna vill berätta om är 
att han spelar bowling en gång per vecka 
hos Upplands Väsby handikappbowling. 

– Vi brukar åka och tävla i olika bow
linghallar i olika städer. För att få spela 
där måste man ha giltig licens med ett 
visst handikapp, berättar han.

Det blev en innehållsrik intervju, och 
mycket som vi inte hunnit prata om, men 
Tomas är på språng för att träffa några 
kamrater, så vi måste avrunda samtalet.

Innan vi skiljs åt frågar jag honom hur 
han tror att livet skulle ha sett ut om han 
bott kvar hemma.

– Jag hade känt mig alldeles för gam
mal, jag vill ha mitt eget liv, säger Tomas 
Fogelholm.

 Valter Bengtsson

Boende med träning
n Företaget Frösunda driver 34 olika 
boenden i Mälardalen, Linköping och 
Vellinge, en del på uppdrag åt kommu
ner, andra i egen regi. 
n Ringvägen i Märsta är ett boende 
med träningsinsatser för personer med 
Asperger syndrom. Träningen utgår 
från varje persons behov och kan 
handla om att skapa struktur och 
ordning, matlagning, inköp, själv
bestämmande och coachning. 

Tema boende
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Barncancerfonden  
på Barretstown 
Varje sommar anordnas ett 
europeiskt läger på Irland för 
barn och ungdomar som 
behandlas eller har behand-
lats för cancer. I Barretstown 
på Irland får de träffa andra i 
samma situation och uppleva 
en spännande vistelse full av 
aktiviteter. Barncancerfonden 
gör det möjligt för ett 30-tal 
ungdomar mellan 12-17 år att 
åka till Barretstown Gang 
Camp under sommaren 2010. 
Läs mer: www.barncancer-
fonden.se/Stod-Rad/
Vistelser/Barretstown/

Örnsköldsviks Barnens 
Dag på Sandudden 
Örnsköldsviks Barnens Dag 

bedriver sommarläger och 
kollo, dels för barnen i 
Örnsköldsviks kommun, dels 
i samarbete med Barnens 
Dags Riksförbund. De 
erbjuder alla barn i Sverige, i 
mån av plats, 10-12 dagars 
kollo varje sommar.

Kollot är beläget 35 km 
väster om Örnsköldsvik, i en 
naturskön miljö. Varje period 
finns plats för cirka 25 barn i 
åldrarna 7-12 år.
Läs mer:  
www.barnensdagovik.se

BOSSE Sommarkollo 
Bosse-kollon anordnas på 
Björkö, strax utanför Barnens 
Ö, utanför Norrtälje. 
Björkögården ligger vackert 
vid havet och det finns alla 
möjligheter till en rolig och 
givande kollovistelse. I 
sommar anordnas tre kollon 
för lite olika åldrar. 
Tillsammans med nya och 
gamla kompisar kan man här 
bada, fiska, åka båt. Det 
anordnas även bussutflykter 
och hajk.
Läs mer: www.bosse-
kunskapscenter.se

 

DHB Västra 
Sedan 1985 har DHB genom-
fört sommarläger för med-
lemsfamiljer med barn som är 
döva, hörselskadade eller har 
språkstörning. 2010 års läger 
är vecka 27 på Isabergs 
Konferenscenter utanför 
Gislaved. Här är alla DHB:s 
medlemmar välkomna, 
målgrupperna är familjer 
med barn som har dövhet, 
hörselskada eller en språk-
störning, samt barn med 

tilläggshandikapp utöver 
någon av målgrupperna. Här 
kommer det att bli tecken-
språkskurs, forum för 
språkstörda barns föräldrar, 
föreläsningar, aktiviteter både 
för vuxna och barn, utflykts-
dag, disco, bad, samkväm och 
mycket mer.
Läs mer: www.dhbvastra.se

Stiftelsen Barnens Dag 
Barnens dag har kollon för 
olika målgrupper. På 
Ekbacken är det barn och 
ungdomar med autism och 
utvecklingsstörning 7-21 år 
under tre läger plus sport- 
och påsklov. På Näckrosen 
finns plats för ungdomar med 
lindrig eller måttlig utveck-
lingsstörning, 16-21 år under 
tre läger plus sport- och 
påsklov. På Skogsgläntan 
håller personer med 
Aspergers syndrom i åldrarna 
19 år och uppåt två läger. Och 
på Solrosen finns vuxna med 
lindrig och måttlig utveck-
lingsstörning i åldrarna 22 år 
och uppåt under två läger.
Läs mer: www.stbd.se

 

Grövelsjön
Familjevecka för familjer med 
ungdomar med Downs 
syndrom i åldrarna 8 år och 
uppåt arrangeras vid STF’s 
anläggning Grövelsjöns 
fjällstation. Under veckan 
genomförs vandringar efter 
förmåga tillsammans med 
erfarna ledare. Såväl föräldrar 
som syskon får tillfälle att 
utnyttja fjället på egen hand 
eller tillsammans med ledare. 
Läs mer: www.svenskatu-
ristforeningen.se/grovelsjon

Stamningsförbundet
Stamningsförbundet ordnar 
föräldra-barnläger för 
stammande barn. På lägret 
erbjuds barnen utflykt, 
dramalek, filmvisning. 
Föräldrarna får en del 
utbildning om möjligheter/
rättigheter att få hjälp, vad 
kan de göra för att underlätta 
för sitt barn, tips och råd, 
litteratur etcetera.

Lägren brukar vara över en 
helg, barnen är i åldern 7-12 
år. Och på olika platser runt 
om i landet varje år.
Läs mer: www.stamning.se

Dyslektiska Barn  
i Östergötlands Län 
Här arrangeras engelska läger 
för ungdomar med läs- och 
skrivsvårigheter/dyslexi. 
Lägren vänder sig till ungdo-
mar som ska börja årskurs 7, 
8 eller 9. Ungdomarna 
erbjuds många aktiviteter 
som skapande, klättring, 
segling paddling, bad i havet, 
disco och lägerbål. Hela tiden 
tränas språket.

Föräldrar till förstagångs-
deltagare är med första 
dygnet då det ges informa-
tion/föreläsning om dyslexi/
läs- och skrivsvårigheter och 
möjlighet för föräldrarna att 
utbyta erfarenheter.
Läs mer: www.englexi.se

Sista chansen

15 kollotips
Nu pågår planeringen för fullt för sommarens 
kollon och läger. Än är det inte för sent.  
Här bjuder vi på några tips hämtade från  
Webbguiden på vår webbsida foraldrakraft.se

Ytterligare 25 tips  
i Webbguiden på  
www.foraldrakraft.se
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Unga Rörelsehindrade 
Förbundet Unga 
Rörelsehindrade anordnar 
varje år läger med olika 
inriktningar för barn, 
ungdomar och vuxna. 
Deltagarna får kunskap om 
hur samhället fungerar och 
vilka rättigheter de har. Här 
ordnas även aktiviteter för 
gemenskap och för att stärka 
de olika individerna. Under 
2010 anordnas två olika 
sommarläger plus att Göte-
borgs klubben har en tema-
helg. För att bli inbjuden till 
läger måste man vara medlem 
i unga rörelsehindrade.
Läs mer: www.ungarorelse-
hindrade.se

Föreningen FUB -
gården, Tallkrogen 
Här anordnas läger för barn 
och ungdomar med ADHD/
Damp, Asperger, Downs 
syndrom, utvecklingsförse-

ning, förståndshandikapp, 
fysiska handikapp. 
Målsättningen är att ge 
deltagarna en bra vecka i en 
lugn och rofylld miljö, vilket 
innefattar bra omvårdnad, 
god mat, aktivt stöd, rolig 
sysselsättning i form av 
skapande både utomhus och 
inomhus. 
Läs mer: 
www.tallkrogen-fub.se

 

Gålölägret 2010 
Gålölägret är ett konfirma-
tionsläger som tar emot 
ungdomar med och utan 
funktionsnedsättning. I fyra 
veckor lever deltagarna 
tillsammans för att lära mer 
om kristen tro och om hur 
det är att vara människa. 
Gemenskapen över de 
gränser en funktionsnedsätt-
ning kan sätta upp är det 
viktiga. Det finns även 
möjlighet att paddla kanot, 
sova i vindskydd, spela teater 
etcetera.
Läs mer: www.galo.nu

Högalids folkhögskola 
Sommarkurserna på Högalids 
folkhögskola vänder sig till 
personer med utvecklings-
störning. Folkhögskolan 
ligger utanför Kalmar i 
Småland. Exempel på kurser 
är: hästkurs, musik och 
dramakurs och långa som-
markursen.
Läs mer: www.hogalid.nu

FUB Helsingborg 
FUB Helsingborg anordnar 
sportlovsläger och ungdoms-
läger under 2010.  
Aktiviteterna på lägret 
bestäms till stor del av 
deltagarna själva men att vara 
ute i naturen, grilla korv, åka 
till äventyrsbad och disco är 
populära aktiviteter.
Läs mer: www.fub-skane.
org/helsingborg/index.htm

Kasper Kollo 
Kasper Kollo är en LSS-
berättigad lägerverksamhet i 
södra/mellersta Sverige och 
Skottland för unga med 
neuropsykiatriska funktions-
nedsättningar så som 
Aspergers syndrom och 
högfungerande autism. På 
kollo är man i två veckor i 
små grupper fördelade efter 
ålder och intresse. 2010 
arrangeras även korttids i 
form av lägerhelger hela året.
Läs mer: www.kasperkollo.se

KFUM Umeå 
på Norrbyskär 
Ett sommarläger för ungdo-
mar med funktionsnedsätt-
ning som klarar sina dagliga 
rutiner själva. Här lever 
deltagarna friluftsliv, åker på 
hajk, spelar teater och sjunger 
under bar himmel. Man kan 
om man vill även prova på att 
paddla, segla och klättra.
Läs mer: www.kfum.nu

Registrera ditt 
arrangemang i 
Webbguiden på 
www.foraldrakraft.se

Kollo & läger

För information och bokning vänligen
ring 0431-44 32 50.  www.sommarsol.se

Vi erbjuder logi med hel/halv eller frukostpension. 
SPA-behandlingar, bad och fritidsaktiviteter samt en tillgänglig 
miljö full av omtanke, trygghet, tolerans och gemenskap. 
Förmånligt pris för rekreationsmedhjälpare.
Vi erbjuder även dagkonferenser eller konferens med logi.

Sommarsol i Vejbystrand året om...

Föräldrarkraft 87x64.indd   1 10-02-23   14.44.23

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

Förlängd ansökningstid, det finns platser kvar!
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Hur ser möjligheterna till utbildning ut och 
vilka rättigheter har man? 
Vår faktaspäckade guide ger en unik 
överblick till studierna efter grundskolan.

På följande sidor får du:
Guide till bättre
gymnasieutbildning
Tips om åtgärdsprogram 
Greger Bååths råd inför 
gymnasiet

Strategierna som 
vässar skolarbetet

10
steg till bättre studier

1Sätt upp ett mål. Formulera ett 
eller ett par konkreta mål och skriv 

ner dem. Målen måste vara så formule-
rade att det går att säga exakt när de är 
uppnådda.

2Definiera hinder. Var tydlig även 
när du konstaterar vilka som är dina 

hinder. Du kan bara bli effektiv när du 
vet exakt vad som gör att du inte redan 
har de resultat du vill ha.

3Gör en plan. Börja vid målet och 
formulera sedan sista steget, det vill 

säga vad som måste vara uppnått 

alldeles innan målet. Sedan går du bara 
baklänges steg för steg tills du kommer 
till en enkel uppgift som du kan göra 
idag.

4Tänk på det du gör, när du gör 
det. Det är bara när du tänker på 

det du gör, som du kan komma ihåg 
det. Förlora inte tid och energi på att 
tänka på annat när du pluggar.

5Ta reda på vad du ska ta reda på. 
Använd ledtrådar som sammanfatt-

ningar, reflektionsfrågor, lektionsan-
teckningar och innehållsförteckningar 
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Övervinn eller 
kompensera

et viktigaste är att defi-
niera problemet – och 
sedan bestämma sig om 
man ska träna bort det 
eller kompensera för det.

Oavsett om proble-
men upplevs som små eller jättestora 
finns det lösningar. Om man bara lyckas 
avgränsa problemet finns det nästan all-
tid metoder och hjälpmedel som funkar.

Ringa in problemet så att det inte bara 
är en ”stor diagnos” utan mer exakt; läs-
hastigheten, koncentrationen, stavning-
en eller vad det nu kan vara.

– Se till att du inte står kvar på samma 
ställe. Träna bort problemet eller se till att 
kompensera för det med hjälpmedel, sä-
ger Anna Tebelius Bodin.

– Det handlar om att verkligen ta tag i 
problemet. Det är så lätt att ”gömma” sig 
och vilja sänka ribban. Det är viktigt att 
hitta alternativa vägar. Kanske ska du inte 
skriva för hand utan använda dator och 
rättstavningsprogram? Du kanske inte 
ska läsa boken utan lyssna på den? säger 
hon.

Läser för lite
Problemet för många, menar Anna, är att 
de inte läser tillräckligt mycket:

– En hjärna som inte tränar sig att läsa 
får snart problem. Man måste läsa för att 
bli bra på att läsa! Det räcker inte att pra-
ta med kompisar för att få ett stort ord-
förråd. Då måste man läsa eller lyssna på 
ljudböcker.

Guide utbildning

D

Anna Tebelius Bodin hade själv 
läs- och skrivsvårigheter i sko-
lan. Idag är hon expert på att 
hjälpa andra att hitta rätt studie-
strategi.

>

för att i förväg veta vad som är viktigt i 
texten du ska läsa.

6Planera när något ska göras. Så 
snart du får en uppgift du ska göra 

är det mycket mer sannolikt att den blir 
gjord om du samtidigt bestämmer när 
den ska göras. Det förhindrar även 
stress om du direkt avsätter tiden för 
uppgiften.

7Samla på en sida. Alla anteckning-
ar över ett ämnesområde ska få 

plats på en sida. Då har du lyckats att 
bara skriva ner de viktigaste begrep-

pen och samtidigt har du en fantastisk 
överblick över ämnet.

8Skriv inte första meningen först. 
När du skriver en uppsats bör du 

skriva ner dina underrubriker och din 
huvudpoäng först. Sedan kan du fylla 
ut med fler viktiga poänger under varje 
rubrik innan du binder ihop det till en 
text. Avsluta med inledningen så att du 
har en text att inleda.

9Lämna in snygga uppgifter. Se till 
att alla dina uppgifter också ser ut 

som att de är genomarbetade. Använd 

stavningsprogram. Skriv namn. 
Utelämna ”sms-språk”. Använd korrekt 
styckeindelning och lämna in arbeten 
som du själv skulle lockas att läsa.

10Fira framgångar. Njut av 
lyckade resultat och påminn dig 

själv om varför det är värt att anstränga 
sig. Unna dig en belöning och fira så att 
du tydligt markerar för dig själv att du 
gör framsteg.

Källa: Tänk – studiestrategier för 
gymnasiet
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– Inse att det inte är fusk att utnyttja 
de hjälpmedel som finns. När du tar till 
dig kunskap får du använda vilka medel 
som helst. Gör det så smidigt som möjligt 
med exempelvis ljudböcker i mp3-spela-
ren eller i mobilen. 

– De flesta tror att man inte får söka 
fram en sammanfattning av en roman 
på internet innan man läser boken, men 
om det gör det enklare ska man göra 
det! 

Rådet är inte helt problemfritt – en 
del lärare tycker nog att det skulle vara 
fusk, andra att all specialbehandling är 
suspekt. Vad svarar man dem?

– Man kan inte fuska när det gäller 
kunskapsinhämtning, bara när det hand-
lar om att redovisa kunskapen. Det är 
tänkandet som ska vara komplext – inte 
metoderna. 

Intressegrupper
Men om man har lite större problem 
med skolarbetet och dessutom hamnat 
utanför socialt?

– Om det känns riktigt tungt i skolan 
och det finns starka grupperingar som 
man inte kommer in i gäller det att hitta 
andra grupperingar, utanför skolan, om 
det så skulle vara intressegrupper för 
World of Warcraft-spel. 

– Om det är något speciellt man själv 
tycker är roligt finns det alltid andra som 
också gillar det. I och med alla forum på 
internet går det att hitta andra vänner, 
även utanför Sverige. Att ha vänner på 
distans är ett bra sätt att utvecklas, säger 
Anna.

Den grundläggande strategin för 
Anna är att jobba med mål, motivation, 
självbild och verktyg.

– Om man ska uppnå något måste man 
sätta upp mål, annars kommer man ingen-
stans. Man måste vilja något specifikt, ex-
empelvis att få godkänt i alla ämnen, kom-
ma in på en viss utbildning med en viss po-
äng. Det räcker inte med ett allmänt ”att 
bli så bra som möjligt”. Definiera målen så 
konkret så att de kan bockas av.

Skapa motivation
Nästa steg är att skapa motivation att nå 
målet. 

– Det måste vara så inspirerande att nå 
målet att det blir viktigare att nå det än 
att inte orka. I skolan sänker man ibland 
målen för att inte knäcka eleverna, men 
det kan också innebära att målet blir 
mindre inspirerande och att man tar bort 
motivationen.

– Tänk på nioåringen som samlade in 
två miljoner till Haiti, det var mycket mer 
stimulerande än det hade varit att samla 
in 10 000. 

Men hur gör man för att målen inte 
ska bli knäckande?

– Ha inte för många mål. Det handlar 
om att fokusera. Alla ämnen, vännerna, 
idrott, familjen... man kan inte fokusera 
på allt, då knäcks man. Samtidigt bör det 
vara målet i sig som inspirerar. Det är 
bättre att ha en läkarutbildning som mål 
än MVG i alla ämnen. Med rätt mål kan 
man få den inspiration som ger den ener-
gi som behövs.

Nyckeln till att lyckas är ofta att man 
själv tror att man har den kapacitet som 
krävs.

– Dålig självbild är ett stort problem 
som ofta glöms bort i skolan. Det räcker 
inte att få tips och verktyg om man inte 
tror att det hjälper. 

– Det är jättevanligt att en elev tror sig 
vara en bluff och blir förvånad över att få 
respekt för sin kompetens. En elev som 
äntligen får godkänt kan tro att det bara 
har varit lite tur, inte att han eller hon kan 
mer. Därför är det viktigt att prata om 
känslan av att vara en bluff. Man kommer 
långt om man får eleverna att förstå att de 
inte är ensamma om att känna så.

Se styrkorna
Om man känner sig sämst i klassen och 
INTE får någon respekt?

– Även då gäller det att se vilka styrkor 
man har. Var får man skina? Idrott? 
Muntlig presentation? Lägg då minst lika 
mycket tid och energi på det, som på att 
försöka komma ikapp där man har svå-
righeter. 

– Det är lätt att man fokuserar på det 
som är svårt och som ”måste” tränas. 
Men att ständigt slita med något man 
aldrig får känna sig duktig på sänker 
självkänslan.

– Det du kommer att hålla på med i 
framtiden är troligen det som du är duk-
tig på nu, inte matten som alltid varit så 
svår. Det är bättre att vara briljant på en 
sak än att vara sådär i allt.

Det låter också lite kontroversiellt?
– Ja, elever är inte vana vid att höra så-

dana saker. Elever tror att de måste bli 
godkända i matte, även om de måste äg-
na 90 procent av pluggtiden åt matten. 
Men så är det inte, det räcker med att bli 
godkänd i 90 procent av ämnena för att 

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!

”Ha inte för många mål. Det handlar om att fokusera.” 
Fortsättning från föregående uppslag

>

”Det är lätt att man 
fokuserar på det 
som är svårt och 
som ”måste” trä-
nas. Men att stän-
digt slita med nå-
got man aldrig får 
känna sig duktig 
på sänker själv-
känslan.”

Anna Tebelius Bodin
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få slutbetyg från gymnasiet, säger Anna 
och tillägger:

– Men i årskurs 9 är det för tidigt att 
strunta i matten! Där krävs det fortfarande 
godkänt för att få gå vidare till gymnasiet.

Slutsatsen är ändå att inte lägga orim-
ligt mycket tid på det man är dålig på – 
utan hellre försöka bli toppenbra på just 
det som man är duktig på.

– Att vara medioker i allt gör dig inte 
unik. En arbetsgivare som behöver dig för 
att bygga hus är inte jätteintresserad av 
hur duktig du är i främmande språk, säger 
Anna.

Att strunta i läroböckerna kan också 
vara ett sätt att runda problemen.

– Om jag inte fattar det som står i 
böckerna är jag hopplös, är en vanlig 
tanke. Men läroböckerna är inte enda 
källan. Tänk på att matte är universellt 
för hela världen och våga hitta andra 
källor än läroböckerna. På webben har 
till exempel Utbildningsradion startat 
ursmart.se med animerade geometriska 
figurer som lär ut matte. Och det finns 
gratis mattehjälp på många andra webb-
sidor. Matte kan bli ett roligt ämne om 
man förstår att det är så mycket mer än 
talen i läroboken.

Lika viktigt i andra ämnen
Att leta upp nya verktyg är lika viktigt i 
alla andra ämnen som känns tröga. 

– Att lära sig främmande språk är job-
bigt för många, men på You Tube finns 
hur många bra filmer som helst som kan 
underlätta inlärningen. Man kan också 
hyra dvd-filmer, kanske sådana som man 
redan sett så att man kan handlingen, 
och lyssna på ett annat språk. Det kan va-

ra mycket mer givande än krystade dialo-
ger i en skolbok. 

– Om man ska läsa om antiken och 
Homeros, som är bland det första man 
gör på gymnasiet, kan man hyra filmen 
Troja med Brad Pitt. Även om det är fik-
tion och amerikaniserat så ger det för-
kunskaper som väcker intresse för det 
man ska lära sig i skolan. Dessutom finns 
massor av bra dokumentärer. Gå till bib-
lioteket och hyr en film om Auschwitz el-
ler kolla på större videobutiker eller You 
Tube. 

Jobba tillsammans
Att jobba tillsammans med klasskamra-
ter är ofta en bra idé, menar Anna, även 
om man själv tycker att man är så dålig 
att man är en belastning.

– Börja med att ringa kompisen och 
berätta att du har kört fast. Det är bara 
bra om den som är lite bättre på ämnet 
får förklara. Den som förklarar för andra 
får själv en bättre förståelse. Och det som 
känns allra bäst för många är känslan av 
att ha hjälpt någon annan. Se på dig själv 
– vilken bra känsla det ger att få hjälpa 
någon annan. Hur viktig och betydelse-
full man känner sig då!

Anna Tebelius Bodin trodde själv ald-
rig att hon skulle lära sig läsa. Om det be-
rättar hon i sin bok ”Tänk - studiestrate-
gier för gymnasiet”, utgiven på det egna 
förlaget Hjärna Utbildning. Idag arbetar 
hon som specialpedagog på Viktor 
Rydbergs Gym na sium i Stockholm pa-
rallellt med föreläsningar och författande 
för Hjärna Utbild ning. Under mars må-
nad kommer hennes nya bok ”101 tips 
för framgångsrika studier”. +

Genvägar till bättre skolresultat

FOKUSERA
Fokusera på det positiva. Det du fokuserar på växer. Fokusera 
på positiva resultat, lyckade ansträngningar och de förebilder 
som redan lyckats med de resultat som du vill ha. Tapetsera 
väggarna hemma med bilder och prylar som ger dig inspiration 
och påminner dig om tidigare framgångar. 

GÖR KLART
Gör klart. Försök att göra klart det du påbörjat innan du går 
vidare med andra uppgifter. En massa halvklara uppgifter 
bygger upp stress utan tillfredsställelsen av att ha slutfört 
något. Motstå frestelsen att hoppa på något nytt så snart du 
stöter på motgång eller annat hinder och utmana dig själv att 
stå fast vid en uppgift tills den är slutförd.

VARIERA
Variera dina anteckningar. Se till att dina anteckningar inte alltid 
ser likadana ut. Synminnet av anteckningarna är ofta bättre än 
man tror och därför gör man sig själv en tjänst om man använ-
der symboler istället för vissa ord och grupperar informationen i 
logiska kategorier.

Boken Tänk 
– studiestra-
tegier för 
gymnasiet av 
Anna Tebelius 
Bodin är 
utgiven av 
Hjärna 
Utbildning 
(2007) som 
har en 
webbsida på 
www.hjarna-
utbildning.se

     

På Sjövik kan du läsa kärn-
ämnen, musik, färg&form,
motion och mycket mer. Du
träffar nya vänner och har
många aktiviteter på fritiden.




   

     för dig som gått särskola

   

    för dig som behöver extra

         stöd i inlärningen

 
      för dig som vill studera

   musik i långsam studietakt

Info 0226 - 678 00

 

Sista ansökan 1 maj

sjövik_fk1002.indd   4 2010-02-26   15.23

”Om man ska läsa om 
antiken och Homeros, 
som är bland det första 
man gör på gymnasiet, 
kan man hyra fi lmen 
Troja med Brad Pitt. 
Även om det är fi ktion 
och amerikaniserat så 
ger det förkunskaper 
som väcker intresse för 
det man ska lära sig i 
skolan.”
Anna Tebelius Bodin
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- Det borde vara självklart att alla ungdo
mar fick den utbildning de behöver för 
att kunna delta i samhället på lika villkor 
i framtiden, säger Agnetha Mbuyamba, 
ordförande för RBU.

Men i verkligheten hamnar många 
unga med funktionsnedsättningar utan
för, först i skolan och sedan på arbets
marknaden. 

– Det är en räcka av kedjereaktioner 
som leder till ett utanförskap, säger Agne
tha Mbuyamba, som menar att det beror 
på alltför dålig kunskap om elevernas situ
ation och funktionsnedsättningar.

När samhället inte klarar att leva upp 
till löftena om likvärdig utbildning måste 
eleverna själva och deras föräldrar ställa 
krav.

Agneta Mbuyam
bas kritik får stöd i en 
rapport från Statens 
Skolinspektion från i 
höstas.

Saknar kunskap
– Vi såg att grundsko
lan ofta har svårt att 
göra de anpassningar 
som behövs för att al
la elever ska ha sam
ma förutsättningar. 

Personalen saknar ofta rätt kompetens 
för att möta eleverna eller förstå vilka 
konsekvenser funktionsnedsättningar 
har för inlärningen, säger Veronica Boni
vart Säfström på Skol inspektionen.

Inspektionen har nu börjat granska 
gymnasiet på motsvarande sätt.

– Gymnasiet är mer komplext, det är 
större skolor och mer personal. Vi ser att 
där finns ännu större problem än i grund
skolan, säger Veronica Bonivart Säfström.

Exempelvis finns lärare som inte har 
kompetens att anpassa undervisningen, 
eller inte ens vet om att en eller flera elev
er har funktionsnedsättningar.

– Det kan få förödande konsekvenser 
för elevens resultat, säger Veronica Boni
vart Säfström.

Godkänt får räcka
– Ofta nöjer man sig med att en elev kla
rar godkänt, och reflekterar inte över om 
eleven skulle kunna nå högre betyg. Om 
eleven eller föräldrarna inte säger något 
så utgår man från att det går bra. 

Veronica Bonivart Säfström hoppas 
att Skolinspektionens rapporter ska bidra 
till förändringar. 

– Vi har inte kunnat mäta några effek
ter ännu men i de skolor och kommuner 
som vi har inspekterat har det hänt saker. 
Vi tror att det kommer att sprida sig som 
ringar på vattnet. Det är inte av ovilja ut
an av okunskap som man gör fel, säger 
Veronica Bonivart Säfström. +

Inspektioner ger resultat

”Gymnasiet har större 
problem än grundskolan”

      
     
       
   

   
         
     
   
   
     
   

 



    
        
  
    


  
  

  
  

Dammsdal öppnar dörren
till nya möjligheter

dammsdal 1002 hr-bilder.indd   4 2010-02-19   14.50

Agneta 
Mbuyamba.

Om eleven eller föräldrarna inte säger något så utgår skolan från att 
det går bra, säger Veronica Bonivart Säfström.  
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Alla har rätt till en fullgod utbild-
ning på lika villkor utan restrik-
tioner. I verkligheten finns dock 
brister som man måste vara 
medveten om. 

1Hur planerar man inför studierna 
efter grundskolan?
n För det första ska man välja skola ef-

ter vilka intressen man har och vad man 
vill arbeta med i framtiden. Om man har 
en funktionsnedsättning kan detta val 
vara extra betydelsefullt. Därför bör man 
i god tid i grundskolan be studie- och 
yreksvägledaren om hjälp med riktad 
vägledning. 

n Kartlägg vilka gymnasier som har 
den utbildning som är av intresse och se 
till att besöka dem så tidigt som möjligt. 
Se till att få möten med den personal som 
möter eleven i skolan.

n Om anpassningar behöver göras är 
det särskilt viktigt att vara ute i god tid. 

n Planering av anpassningar och stöd 

är egentligen inte elevens eller föräldrar-
nas ansvar, utan skolans (eller dess hu-
vudman), men för att det ska komma 
igång i tid måste skolan förstås ha koll på 
vilken utbildning eleven vill gå. 

n En tidig och tät kontakt med studie- 
och yrkesvägledaren är viktig. Utnyttja 
även möjligheten till PRASO, praktisk 
studieorientering, vilket innebär man 
kan ”praktisera” på en skola under exem-
pelvis en dag.

2 Vad kan man som förälder göra för 
att driva på skolans planering?
n Även om skolan är ansvarig för 

många frågor är det ofta avgörande att 
föräldrarna och eleven själva är pådri-
vande. Skolinspektionens granskningar 
visar att det ofta hänger på föräldrarna 
om elevens rättigheter uppfylls. 

n Ett bra sätt att få saker att hända är 
att kontakta rektorn på den skola eleven 
vill gå och kanske boka ett möte för att 
diskutera anpassningar och stöd. På detta 
möte är det bra om även habiliteringen 
eller andra professionella deltar.

n Helst ska dessa möten äga rum re-
dan under vårterminen före, så att skolan 
kan förbereda sig. Ett problem är att in-
tagningen inte blir klar förrän under 
sommaren. Trots det kan möten ofta an-
ordnas under våren oavsett om man vet 
att eleven ska börja på den aktuella sko-
lan eller inte.

n När skolornas rutiner brister beror 
det oftast på dålig kunskap, inte ovilja, så 
det lönar sig att vara tidigt ute med infor-
mation till den aktuella skolan. 

3 Hur fungerar den ”fria kvoten”?
n En elev som har varit mycket sjuk 

eller har en funktionsnedsättning kan 
komma in på en gymnasieutbildning 
även om betygen inte räcker till i den 
vanliga intagningen. Alla skolor ska näm-
ligen ha en ”fri kvot”.

n Enligt gymnasieförordningen ”ska 
ett begränsat antal platser avsättas för 
elever som på grund av medicinska eller 
sociala omständigheter bör ges företräde 
framför övriga sökande”.

Guide utbildning

>

10 frågor & svar om livet efter grundskolan

TEMA: Sociala färdigheter - Fokus på ungdomar med AS, Autism och ADHD
2-DAGARS WORKSHOP  med prisbelönta författaren Michelle Garcia Winner (USA) 

Tid: 17–18 maj 2010 
Plats: Börshuset i Malmö 
Pris: 3500:- ex moms. 20% rabatt för anhöriga 
Medarrangör: Servicestyrelsen  och Videncenter för Autism (DK)

TEMA: Aspergers syndrom –  
Fokus på strategier för att hantera ilska, ångest och nedstämdhet 
En heldag med Tony Attwood (AUS), psykolog och författare till  bl.a. 
Den kompletta guiden till Aspergers syndrom 

Tid: 11 juni 2010
Plats: AF-borgen, Lund
Pris: 1200:- ex moms.  20% rabatt för anhöriga  OBS! Föreläsningen tolkas till svenska

TEMA: Barn, ungdomar, vuxna med AS, högfungerande autism 
& Mindfullness för personer med AS och ADHD. 
En heldag för yrkesverksamma och anhöriga med föreläsningar av 
överläkare Lena Nylander och leg. psykolog Johan Pahnke

Tid: 16 April 2010
Plats: Citykonferensen, Stockholm 
Pris: 950:- ex moms. 20% rabatt för anhöriga

Läs mer och anmäl dig på:  www.solhagagruppen.se

UTBILDNINGAR INOM ASPERGER & AUTISM • 2010
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n Även om man söker på den fria kvo-
ten måste man ha godkänt i svenska, ma-
tematik och engelska.

n Det finns inga regler för hur den 
fria kvoten ska användas, utan det är 
upp till respektive kommun eller skola 
att avgöra hur många platser som ska 
erbjudas och hur urvalet ska göras. Alla 
kommuner är skyldiga att tillämpa regle-
ringen om fri kvot, men det är beroende 
på hur många elever som bedöms få fri 
kvot samt på vilka program de valt som 
avgör var platserna kommer att finnas.

n För att utnyttja den fria kvoten mås-
te man göra en särskild ansökan, vilket 
man enklast gör med hjälp av studie- och 
yrkesvägledaren. Beslut om intagning 
fattas efter den vanliga intagningen.

n Det är ingen rättighet att bli antagen 
på den fria kvoten. Tvärtom är det så att 
en förutsättning är att man bedöms klara 
av utbildningen man söker.

4 Hur får man rätt stöd och 
hjälpmedel?
n Eftersom elever med funktionsned-

sättning har rätt till likvärdiga villkor 
måste rektorn se till att anpassningar 
görs och att hjälpmedel och stöd ges. Det 
är rektorn som tillsammans med lärare 
och specialpedagoger bedömer vad som 
behövs. ”Man brukar komma bra över-
ens med eleven och föräldrarna. Skolorna 
vill göra sitt bästa”, säger Veronica 
Bonivart Säfström, Skolinspektionen.

n Ibland saknar skolan kompetens om 
funktionsnedsättningen och hjälpmed-
len och då kan stödet till eleven bli lidan-
de. Särskilt när det gäller osynliga funk-

tionsnedsättningar är detta ett vanligt 
problem.

n Som förälder kan man vända sig till 
SPSM, Specialpedagogiska Skolmyndig-
heten, för att få information om vilket 
stöd som står till buds. Variationen är 
stor beroende på funktionsnedsättning. 

5Hur fungerar studieplan 
och åtgärdsprogram?
n Varje gymnasieelev ska ha en indivi-

duell studieplan, som bland annat ligger 
till grund för utvecklingssamtalen med 
mentorn. 

n Om eleven riskerar att inte klara 
godkänt i någon kurs ska även en åt-
gärdsplan upprättas. (Se separat artikel 
om åtgärdsplan på nästa uppslag.) 

n Det är viktigt att åtgärdsprogram 
upprättas för att olika insatser ska doku-
menteras och följas upp. Annars blir det 
svårt att göra analyser, dra slutsatser och 
förbättra åtgärderna.

n Det finns både bra och mindre bra 
åtgärdsprogram. Det är viktigt att pro-
grammet innehåller både kortsiktiga och 
långsiktiga mål och tydlig ansvarsfördel-
ning.

n Åtgärdsprogram är endast aktuella 
när eleven riskerar att inte bli godkänd. 
För att nå högre resultat i studierna är 
den individuella studieplanen det vikti-
gaste dokumentet.

6 Hur får man bra koll på hur 
studierna går?
n Ta reda på hur målen för både pro-

grammet och kurserna ser ut. Om man 
är påläst om detta har man många förde-
lar. Målen hittar man bland annat på 
skolverkets hemsida.

7 Vad gör man om gymnasiet blir för 
krävande?
n Om eleven har svårt att hänga med i 

studierna, exempelvis på grund av sjuk-
frånvaro eller läs- och skrivsvårigheter, 
finns möjligheter att dra ned på studie-
takten. 

n I samråd med studie- och yrkes-
vägledaren kan kurser plockas bort, 
men det är viktigt att det görs på ett så-
dant  sätt att eleven inte förlorar behö-
righet att gå vidare till önskade högsko-
lestudier. Det får inte komma som en 
obehaglig överraskning när eleven går 
ut gymnasiet.

n Man kan även lägga till ett fjärde 
gymnasieår, för att får mer tid att klara 
kurserna. 

n Slutligen finns möjlighet att kom-
plettera gymnasiestudierna på Komvux 
eller folkhögskola.

8 Vad händer i framtiden?
n En ny skollag är på gång men det 

dröjer länge innan den får något genom-
slag. Regeringen har föreslagit en rad änd-
ringar som bland annat ska innebära öka-
de möjligheter till stöd för elever som har 
behov av det. I december lämnade reger-
ingen in en remiss till lagrådet vilket inne-
bär att det snart kan komma en proposi-
tion till Riksdagen, men med tanke på att 
det är valår är det omöjligt att förutse vad 
som kommer att hända med förslagen.

9Blir stödet bättre eller sämre 
just nu?
n Statens Skolinspektion jobbar ak-

tivt med olika granskningar. Under 
2009 släppte man en rapport om till-

> Inläst studielitteratur och 
tec kenspråkstolk är ett par 
exempel på hjälpmedel som 
elever kan ha rätt till. Men 
ofta måste man strida för att 
få rätt stöd. Det händer att 
döva nekas att delta i 
utbildningar för att kommu-
nen inte vill betala kostna-
den för en tolk, berättar 
Ragnar Veer, ordförande för 
Sveriges Dövas 
Riksförbund.
> En döv kille kom in på 
trädgårdsutbildningen på 
gymnasiet i Örebro kom-
mun. När kommunen i 
efterhand fick veta att han 
var döv uteslöts han från 

utbildningen för att man inte 
ville betala tolkkostnaden. 
Killen går fortfarande 
arbetslös och saknar 
yrkesutbildning.
> Det är ett exempel på hur 
skyddslös man blir i samhäl-
let om man nekas utbild-
ning. Inom Sveriges Dövas 
Riksförbund arbetar vi hårt 
för en laglig rättighet till tolk 
och högre krav på regelver-
ken, säger Ragnar Veer.
> Det är tuff konkurrens på 
arbetsmarknaden och 
många gånger hamnar unga 
döva på efterkälken. 
> Förbundet har en webbsi-
da på www.sdrf.se

> Allt fler ungdomar som har 
funktionsnedsättningar 
satsar på högre studier. Men 
trots en 22-procentig ökning 
på ett år är gruppen fortfa-
rande underrepresenterad.
Det framgår av statistiken 
från universitetens och 
högskolornas särskilda 
samordnare för studenter 
med funktionsned-
sättningar.
> Enligt en rapport i 
Sveriges Radio var det 7500 
studenter som under förra 
året hade kontakt med 
samordnarna för elever med 
funktionsnedsättningar.
Det var en ökning med 1300 

studenter sedan föregående 
år. Ett trendbrott, hoppas 
Monika Svalfors som är 
nationell samordnare för 
studenter med funktionshin-
der.
Och en fortsatt ökning 
behövs.
– Rent statitiskt borde det 
vara fler som söker sig 
vidare till högre studier, 
säger Monica Svalfors till 
radion.

22 procent. Med så 
mycket ökade antalet elever 
som  hade kontakt med 
samordnare. 

”Ta reda på hur målen för kurserna ser ut”
Fortsättning från föregående uppslag

>

Hjälpmedel du har rätt till Högre studier blir allt populärare
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gängligheten och stödet inom grund-
skolan för elever med syn-, hörsel- och 
rörelsenedsättningar. Just nu arbetar 
man med en liknande granskning av 
gymnasieskolan. 

n Under 2010 startar granskningar 
som siktar in sig på stödet till elever som 
har osynliga funktionsnedsättningar som 
dyslexi.

n Granskningarna leder till ökad 
kunskap om vilka rättigheter eleverna 
har och många skolor som slarvat med 
anpassningar och hjälpmedel skärper 
till sig. Eftersom Skolinspektionen har 
varit ordentligt på hugget har medve-
tenheten förmodligen fått ett rejält lyft. 
Det har troligen medfört att många sko-
lor har blivit bättre på stöd och anpass-
ningar.

10 Hur fungerar stödet vid utbild-
ning på universitet och högskolor?

n Även på högskolor och universitet 
har personer med funktionsnedsättning-
ar rätt till studier på lika villkor. Kraven 
på detta har skärpts i och med den nya 
diskrimineringslag som började gälla un-

der 2009. Andelen studenter med funk-
tionsnedsättningar har ökat kraftigt på 
senare år. 

n De flesta universitet och högskolor 
har en särskild person som är samordna-
re för studenter som har funktionsned-
sättningar. Samordnaren hjälper till med 
anpassningar, stödåtgärder och studie-

planering. Det är viktigt att ta kontakt 
med samordnaren i god tid före studie-
starten för att planera åtgärder.

n Specialpedagogiska skolmyndighe-
ten kan hjälpa till med ett särskilt utbild-
ningsstöd för studenter som har rörelse-
hinder eller psykiska och neuropsykia-
triska funktionsnedsättningar. +

Guide utbildning

”Ta reda på hur målen för kurserna ser ut”

Läs mer

Vi gör det möjligt.

Folkhögskola

Beställ nya kurskatalogen på 044-781 46 50 
eller besök www.furuboda.se

Är du nyfiken på Riksgymnasierna?
Titta på www.orebro.se/riksgymnasier.rgd-rgh
eller skriv till inger.sandelius@orebro.se

RGD – Riksgymnasiet för döva  
RGH – Riksgymnasiet för hörselskadade 

Box 31188, 701 35 Örebro

Bara
i ÖrebroMer information 

finns bland annat 
på dessa webb-
platser:
Studera med 
funktionshinder, 
www.studera-
medfunktionshin-
der.nu
Skolverket, www.
skolverket.se
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tgå från ungdomens indi
viduella förutsättningar 
och vad han eller hon 
själv vill. Det är det vikti
gaste när studierna ska 
fortsätta efter grundsko

lan, menar Greger Bååth, generaldirektör 
för Specialpedagogiska Skolmyndig heten.

– Begränsa inte barnet utan stötta och 
samtala om idéer och visioner. En grund 
för att klara gymnasiet är att man är mo
tiverad och går en linje som man själv är 
intresserad av, annars blir det svårt. Den 
avlämnande skolans studievägledare bör 
vara ett bollplank, säger Greger Bååth.

Under början av året har tiotusentals 
niondeklassare och deras föräldrar klurat 
över valet av gymnasieprogram. Prelimi
när val har redan gjorts, men möjlighet 
att ändra valet finns ända in i maj.

Extra komplicerat
För elever som har haft svårigheter i 
grundskolan kan det vara extra kompli
cerat att välja. 

– På gymnasiet blir skoldagen mer 
komplex än i grundskolan, med ännu fler 
lärare och mer förflyttningar inom sko
lan. Kanske är utbildningen till och med 
utspridd på flera olika skolor, så även 
själva skolmiljön kan bli ett bekymmer, 
säger Greger Bååth.

– Föräldrarna och ungdomen bör tidigt 
ta kontakt med den skola som man är in
tresserad av. Berätta tidigt om hur elevens 
behov ser ut och diskutera hur skolan kan 
lösa det med anpassningar. Personliga 
kontakter och tidiga diskussioner med be
rörd skola har man ofta nytta av.

– Nej, det är inte alldeles enkelt att hit
ta rätt utbildning och inte har det blivit 
enklare med många fler huvudmän. 
Samtidigt är skolvärlden transparent och 
det går att ta reda på mycket via webben 
och andra källor. Man får inte nöja sig 
med de vackra och glättiga broschyrerna.

 Det finns ingen kartläggning över 
gymnasieskolornas tillgänglighet elelr 
några öppna jämförelser?

– Nej, det finns inga sammanställning
ar av det slaget. Däremot gör Statens skol
inspektion granskningar och där finns in
formation om många skolor. Skolorna 
själva borde ha ett starkt intresse av att visa 
upp att man satsar hårt på tillgänglighet.

Rädda för kostnader
Men många skolor är väl rädda för att 
det medför kostnader att ta emot elever 
med funktionsnedsättningar?

– När vi pratar tillgänglighet handlar 
det inte bara om ramper utan även peda
gogisk och kommunikativ tillgänglighet. 
En del kostar pengar, annat inte. Det vik
tigaste är att ha kunskap om åtgärder. 

– Bra tillgänglighet är en kvalitets
stämpel för skolan och indikerar hur bra 
skolan klarar att möta ungas behov.

Elever som har kommit efter i grund-
skolan på grund av funktionsnedsätt-
ningar får sämre betyg och sämre möj-
ligheter att komma in på en bra gymna-
sieutbildning. Vad ska man göra åt det 
problemet?

– Vi jobbar med att skapa så bra förut
sättningar som möjligt för att eleverna 
ska nå målen, men många elever med 
funktionsnedsättningar når inte samma 
resultat som övriga. Det är något som 
måste förändras. 

Blir det inte ännu svårare för utsatta 
elever när betyg och disciplin får ökad 
betydelse i skolan?

– Det återstår att se om det stärker el
ler försvårar. Idag är det ingen som vet. Vi 
kommer att följa utvecklingen. 

Vilken betydelse har folkhögskolor 
för elever med funktionsnedsättning-
ar?

– Vi på SPSM har inte hand om folk
högskolorna, men det är en viktig verk
samhet och vi ger vissa statsbidrag till de
ras verksamhet. Den allmänna bild jag 
har av folkhögskolor är att många unga 
vuxna med funktionsnedsättningar går 
på folkhögskola. En stor andel av elever
na på folkhögskolornas långa kurser har 
funktionsnedsättningar.

Mogna för tydligare krav
I en debattartikel i Lärarnas tidning skrev 
du att ”alla elevers rätt till full tillgänglig
het måste skrivas in i skollagen”. Där 
hänvisar du till att Sverige har ratificerat 
FN:s konvention om mänskliga rättighe
ter för personer med funktionsnedsätt
ningar.

– Vi är mogna för att ställa tydligare 
krav på full tillgänglighet och jag tycker 
att detta ska skrivas in i den nya skolla
gen, säger Greger Bååth. +

Greger Bååth ger sina bästa råd 
inför valet av gymnasielinje.

Stötta och 
samtala om 
idéer och 
visioner

U För att klara gymnasiet bör man vara motiverad och gå en linje man är intresserad 
av, menar Greger Bååth.

> Nytt stödmaterial ska 
öka tillgängligheten för 
barn, unga och vuxna 
med funktionsnedsätt-
ningar. 
> Just nu pågår ett 
projekt som tar fram 
sådant material till 
skolornas huvudmän och 
deras personal.

> I augusti hoppas SPSM 
kunna lansera en webb-
plats där skolorna kan 
hämta det nya stödmate-
rialet.
> SPSM har fått i upp-
drag från regeringen att 
informera skolhuvudmän 
om hur de kan arbeta för 
att förbättra den fysiska 

tillgängligheten för barn 
och elever. SPSM har 
valt att projektet ska 
omfatta även den 
pedagogiska miljön.
> Läs mer: 
www.spsm.se/
Forskning-och-
utveckling/Projekt/
Tillganglighet

Hjälpmedel du har rätt till
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Inger Öhlmér 
arbetar sedan mer 
än tio år med 
seminarier med 
fokus på elever som 
behöver extra stöd 
för att klara sin 
skolgång. Alla 
deltagare i hennes 
seminarier får öva 
på hur ett åtgärds-
program ska 
skrivas.

Här summerar hon arbetet med att 
skapa ett åtgärdsprogram som leder till 
uppsatta mål: 

1. Elevens styrkor skall lyftas fram. 
Elever behöver få höra att de duger och 
kan. Att utgå från vad de kan hjälper bå-
de oss och eleverna att hitta den enskil-
da elevens väg till lärande. Genom att 
skriva ned det visar vi att vi har sett de-
ras förmågor och att vi anser det så vik-
tigt att vi skriver ned det.

2. Elevens grundläggande svårigheter 
ska tydligt beskrivas så att man förstår 
vilka problem dessa kan leda till. Detta 
gäller både kunskaps- och social utveck-
ling.

Åtgärder gäller inte bara ämneskun-
skaper utan också bakomliggande svårig-
heter. Exempelvis koncentrationssvårig-
heter som begränsar möjligheten för 
eleven att samla sig tillräckligt länge. Att 
lägga konkreta åtgärder för den typen av 
svårigheter är nödvändigt och får inte 
hänföras till elevens ansvar genom att 
skriva ”eleven ska sitta still”.

3. Åtgärder ska leda mot de mål som 
satts upp på kort och på lång sikt.

Lärare måste noggrant analysera om 
en viss åtgärd verkligen kan leda mot de 
mål som satts upp. 

4. Åtgärderna ska beskrivas konkret 
så att det klart framgår vad som ska gö-
ras och så att de blir möjliga att utvär-
dera.

Allmänna ordalag om att eleven skall 
få stödtimmar duger inte!

5. Hur uppföljning och utvärdering ska gå 
till måste framgå.

Metod och kriterier på uppnådda mål 
skall konkret beskrivas.

6. Ansvarsfördelningen ska vara tydlig. 
Utskriven med namn!

Att skriva att skolan eller personalen 
ansvarar för något är för otydligt och le-
der lätt till att ingen person ser det som 
sitt ansvar.

7. Delaktighet av berörda parter.
Alla parter ska kunna känna sig delak-

tiga i beslut om åtgärder, inte minst elev 
och föräldrar. Det räcker inte med att va-
ra delaktig enbart med en underskrift. 
Förståelse för en viss åtgärd är en förut-
sättning för att kunna dra åt samma håll.

8. Datum för uppföljning och utvärdering 
ska vara utskrivet.

Skriver man ”om en månad” eller ”i 
slutet på terminen” blir det lätt att tiden 
glider iväg och i värsta fall blir det ingen 
utvärdering alls.

9. Utbildning och riktlinjer för arbete 
med åtgärdsprogram är nödvändigt.

Guide utbildning

”Allmänna ord duger inte”
Inger Öhlmérs 9 steg till ett bra åtgärdsprogram

Inger Öhlmér

> Rapporten 
Skapa samsyn i 
skolan, 2005 
innehåller en 
ingående 
redogörelse 
både för ett 
sätt att skapa 
samsyn runt 
elever i behov 
av särskilt stöd 
samt av arbetet 
med åtgärds
program. 
Både den och 
hand böckerna 
om åtgärds
program kallat 
Åtgärds
program – 
Ett verktyg i 
skolans vardag, 
2009 och Stöd i 
gymnasiesko
lan. 
> Effektiva 
åtgärdspro
gram kan 
beställas 
på tel. 
021 – 12 40 02, 
fax: 
021 12 99 04. 
Se www.
iorespons.se

Samsyn

Fredrik Reinfeldt  
efterlyser mer empati 
inom skolan och vården

Det behövs mer em-
pati och större vilja 
att förstå barn och 
unga som har ADHD. 
Det säger statsminis-
ter Fredrik Reinfeldt i 
en intervju med För-
äldrakraft.

Nyligen träffade 
Fredrik Reinfeldt för-
äldrar, en ungdom 
och personal vid 
ADHD-centret på Södermalm i Stoc k-
holm. Det blev en mycket intressant pre-
sentation tack vare de föräldrar som del-
tog och som kunde berätta om vilken be-
tydelse centret har haft. Men också om de 
svårigheter som det innebär för familjer 
där någon har ADHD. +

Läs hela intervjun på 
www.foraldrakraft.se

Fredrik 
Reinfeldt

Du väljer arbetsinriktning 
och vi hjälper dig på traven.

Vill du arbetsträna på en praktikplats ute i samhället? Då har du 
hittat rätt! Cameleonten är en arbetsinriktad daglig verksamhet 
som vänder sig till unga vuxna med lindrig utvecklingsstörning, 
autism och Aspergers syndrom. Vårt arbetssätt är: introduk-
tion, kartläggning, studiebesök, arbetsträning och slutligen 
praktik på en riktig arbetsplats. Allt efter dina individuella 
behov och önskemål. Vi finns i nyrenoverade lokaler i Edsberg, 
Sollentuna.

2
Du är välkommen att ringa 

Cameleonten på 08-517 07 170
www.cameleonten.se
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Josefi ne 
visar vägen för 
unga seglare

Josefi ne 
visar vägen för 
unga seglare

Josefi ne 
visar vägen för 
unga seglare

är Josefine Svahn seglade 
i mål i Lilla Tjörn Runt i 
slutet av sommaren 2009 
var det ett stort ögon-
blick för betydligt fler än 
den tolvåriga flicka som 

satt vid rodret och som älskar att segla. 
Med hennes bragd stod det klart att kam-
pen för att göra segling tillgänglig för fler 
förs i medvind. 

Emma Hallén, verksamhetsansvarig 
på Stiftelsen Skota Hem, som fungerar 
som motor och mentor i satsningen på 
Accessjollar i Sverige, bekräftar ett trend-
brott.

– Absolut, det här är något som blir 
mer och mer känt i Sverige. Och 
Accessjolle-segling har bara börjat växa 
än så länge, säger hon.

Emma Hallén är en av initiativtagarna 
och förgrundsgestalterna till Access-
jollesegling i Sverige.  Tidigare hade Skota 
Hem mest jobbat med vuxna seglare, och 

den båt som oftast 
användes var ”mini-
tolva”.

– Det är en kölbåt 
för en person, som 
inte går att välta. Den 
passar bra för perso-
ner med kraftiga rö-
relsehinder. Men vi 
ville få in yngre segla-
re i vår verksamhet, 
och när det dök upp 
ungdomar som abso-
lut ville bli självstän-

diga seglare var ”minitolvan” inte längre 
användbar, berättar hon. 

Blickarna vändes mot England. 
– Segling är större där, de seglar i varje 

pöl. Vi seglar också på insjöar, men där 
nöjer de sig med vad vi skulle kalla dam-
mar, säger Emma Hallén.

Tillsammans med seglarvänner från 
Sverige tittade hon närmare på några bå-

tar som kunde vara av intresse för ung-
domar i Sverige. 

– Vi föll för Accessjollen, bland några 
andra båtar. Där fanns bland annat en 
enpersons trimmaran, men den tar stor 
plats och är otymplig om man måste seg-
la från bryggor. Access hade praktiska 
fördelar, och i den kan man segla en eller 
två personer, säger Emma Hallén.

De första båtarna
2003 fick Skota Hem hit de tre första bå-
tarna, vilka stiftelsen kunde köpa tack va-
re fondmedel.

– Vi började testa dem och besökte en 
hel rad klubbar. Två år senare knåpade vi 
ihop ett Arvsfondsprojekt, säger hon.

Projektet blev verklighet och Emma 
Hallén med flera fick möjlighet att sprida 
kunskap om möjligheterna med Access-
jollar. 

Idag finns det cirka 25 Accessjollar på 
klubbar runt om i Sverige, båtarna finns i 

Till sommaren kan Josefi ne räkna 
med konkurrenter från hela Sverige.

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

Tog Access till 
Sverige. Emma 
Hallén minns 
Englandsresan. 

Foto: Lars Berglund
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Idrott

Göteborg, Varberg, Stenungssund, Stock
holm, Umeå och Gävle.

– De flesta båtarna är klubbägda. Och 
det är rätt talande för den här målgrup
pen – det finns ofta föreningar som är 
med och servar med de här bitarna, säger 
Emma Hallén. 

StSS hakade på
Stenungsunds Segelsällskap, StSS, var en av 
klubbarna som hakade på satsningen på 
Access. Jens Svahn, som är med i före
ningens Accessgrupp och är pappa till 
Josefine, ser även han ett ökande intresse. 

Och han bekräftar vikten av duktiga 
och engagerade ledare för att nå ut till – 
och behålla – intresserade ungdomar.

– Hela StSS står bakom den här sats
ningen. Vi har en stark ordförande i Lars 
Berglund, han har varit drivande i det 
här. Det är roligt för föräldrar till barn 
med funktionsnedsättning att kliva in i 
den här klubben. Vi är nu fem föräldrar 

som tagit över ansvaret för det här och 
driver det, säger han.

Accessjollen är en liten segelbåt som är 
speciellt framtagen för att vara enkel att 
segla med. Båten kan styras med en hand 
och segelytan går att reglera vilket gör att 
farten kan justeras. Accessjollen har sitt 
ursprung i Australien och finns represen
terad i stora delar av världen. 

– Jollen i sig är en något större segelbåt 
än optimistjollen, den har ett stabilt cen
terbord, är svår att slå runt, och skotning 
och styrning går att anpassa efter olika 
funktionsnedsättningar. Det är en säker 

båt som man kan segla själv eller tillsam
mans med en instruktör eller kompis, sä
ger Jens.

Accessjollen ger således barn och ung
domar en chans att under varsamma om
ständigheter prova på segling. 

– Många vet ännu inte att den här 
möjligheten finns. Alla som inte kan, av 
olika skäl, segla andra båtar är välkomna 
till oss och prova på Accessjollen. Det är 
en så kallad instegsbåt, och ger möjlighe
ter att senare gå vidare till andra båtar. 
Josefine började i klubbens seglarskola 
och har nu seglat i två år, hon älskar det 
här. Fick hon välja själv skulle hon segla 
året runt, säger Jens. 

Känsla av frihet
Just känslan av frihet, att klara något själv 
– eller att se sitt barn göra det, är något 
som Jens återkommer till. 

– Det betyder så mycket för ungdo
marna att själva få lösa situationer som 

”Det finns en stor  
frihetskänsla kopplad  
till att segla och vara  
ute på havet.”
Jens Svahn, Accessgruppen StSS

>

Stora bilden till vänster: Josefine 
Svahn går i mål i Lilla Tjörn Runt med 
sin tränare Carolina Berglund. 
Bilden ovan: Josefine och Johanna 
Wennergren från GKSS, som också 
seglade Accessjolle, får pris vid 
prisutdelningsceremonin. 
Lilla bilden till höger: Äventyrligt. 
Josefine mitt i en stor farled.
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uppstår, och att hela tiden slippa höra 
frågan ”behöver du hjälp?”. Och det finns 
en stor frihetskänsla kopplad till att segla 
och vara ute på havet, säger Jens Svahn. 

Begränsad finmotorik
Josefine kan gå och hon kan röra sina ar-
mar, men finmotoriken är begränsad vil-
ket gör att en del saker blir svåra för hen-
ne. Hon behöver hjälp att komma i och 
ur båten, men sedan klarar hon sig bra på 
egen hand.

Jens minns hur han kände det när 
Josefine första gången gav sig iväg från 
bryggan i Accessjollen, orädd och nöjd. 

– Det var extremt häftigt att se vad som 
hände. Det finns många dimensioner av 
det här med att segla, både för barn och 
ungdomar och för föräldrar, säger han.  

Ofta träningsseglar pappa och dotter 
tillsammans, i annat fall ordnar Jens med 
följebåt.

– Det som skiljer mot traditionell 
segling är att du oftast måste ha en följe-
båt. Det blir därmed lite mer planering 
och bök, så att säga. Vi har tisdags- och 
torsdagsträningar i vår klubb. Tanken är 
att när du gått vår introduktionskurs 
ska du som förälder och barn veta att du 
kan ta del av sådan rullande verksamhet, 
säger Jens.

Till havs i åtta timmar
När Josefine tävlade första gången, på en 
intern tävling som föregick Lilla Tjörn 
Runt 2009, var hon ute i åtta timmar. 
Dessutom kom två stora fartyg mot hen-
ne just som hon befann sig i en stor far-
led. Hennes mamma Åsa Svahn berättar:

– Det var klubbmästerskap och alla 
skulle segla ut till starten. Vi stoppade ner 
Josefin i accessen. Hon är helt orädd. Vi 
tog vår båt för att följa efter henne, men 
när vi närmade oss såg vi två fartyg i far-
leden. Alla andra seglare hade redan pas-
serat farleden, men inte Josefine. Då kän-
de man sig rätt liten, hon hade inte kun-
nat sätta någonting emot, och hon tyckte 
naturligtvis att det var läskigt. 

Josefine minns händelsen.
– Jag låg ute på vattnet, jag hade ham-

nat på efterkälken. Det kom två stora far-
tyg, och där var jag, säger hon.

– Vi var rädda att hon skulle bli av-
skräckt, säger Jens. 

Men det blev hon inte. Varken av de 
stora fartygen, som inte var fullt så nära 
som Josefine och föräldrarna först trod-
de, och inte heller av att seglatsen tog så 
lång tid. Tvärtom. Kort därpå ställde 
Josefine upp i Lilla Tjörn Runt, som en av 
tre seglare med Accessjolle, och hade då 
planenligt sin tränare Carolina Berglund 
med sig.

Josefine har mycket av det som krävs 
för att bli en duktig seglare: kampvilja 
när det blåser hårt, tålamod när vinden 
mojnar och seglen fladdrar – och passion 
för sporten. Och Josefine ser redan fram 
mot den nya seglarsäsongen.

En hel serie
Inte nog med att hon i år kan räkna med 
konkurrenter från andra delar av Sverige. 
Lilla Tjörn Runt är dessutom tänkt att in-
gå som en av flera deltävlingar i en Access-
jollecup.

– Tanken är att Lilla Tjörn Runt ska 
vara en deltävling av tre i en cup under 
året, övriga deltävlingar kommer troligt-
vis att gå i Göteborg och Stockholm, 
eventuellt blir det även en i Gävle, säger 
Emma Hallén på Skota Hem.

Genom att bjuda in accesser från hela 
Sverige blir ett redan stort arrangemang 
ännu större, med ökande krav på god 
framförhållning och planering.

– Vi hoppas att vi ska klara att möta 
önskemålen. Vi har redan kört igång med 
planeringen, säger Jens.

Nyligen var Jens Svahn med flera från 
segelklubben på båtmässan i Göteborg 
där de spred information om klubbens 
verksamhet för personer med funktions-
nedsättningar. 

– Vi ingick i montern Båtliv för alla, till-
sammans med bland andra Hanterbara 
Båtar, som gör motorbåtar också i syfte att 
vara tillgängliga för personer med funk-
tionsnedsättningar, säger Jens. 

Josefine passar avslutningsvis på att ge 
ett tips till andra ungdomar som vill pro-
va på att segla – och kanske en dag seglar 
med eller mot Josefine:

– Man ska ha kul! +

Uppskattat sällskap. Josefine seglar ofta med en av klubbens uppskattade 
tränare, Carolina Berglund. 

Länk: www.stss.nu
Kontaktpersoner för StSS 
Accessgrupp:
Jens Svahn, 076-1131610

 
 

Fortsättning från föregående uppslag

>

Två båtar för unga seglare

1. Access 2.3
Acessen är en jolle som byggs 
i Australien, byggd för att göra 
seglingen okomplicerad och 
tillgänglig för alla. 
En komplett båt kostar mellan 
40 000 och 50 000 kronor. 

2. CB 66
CB66 Racer är en snabb 
och modern kölbåt med 
”mycket jollekänsla”. Den 
kan köras på en vanlig 
trailer. Den har ruff med ett 
par kojplatser så att man 
kan sova i den. 
Lerums Segelsällskap har i 

ett samar-
bete med 
företaget 
Auto adapt 
anpas sat båten för perso-
ner med olika funktions-
nedsättningar.
Se ”Segling på lika villkor” 
på www.sailwest.se

Läs mer:
Svenska seglarförbundet, 
www.svensksegling.se 
Under fliken ”Börja segla” hittar du 
rubriken ”Seglare med funktionsned-
sättningar”, där finns länkar till klubbar 
som har verksamheter för dig.

Stiftelsen Skota Hem,
www.skotahem.se
Här hittar du mycket information om 
prova på-tillfällen, kurser och tävlingar, 
med mera. 

20 augusti 2010 
Lilla Tjörn Runt 2010 hålls 
den 20 augusti. 
Vill du veta mer om tävling-
en går du in på StSS 
hemsida, www.stss.se och 
klicka på ”Lilla Tjörn Runt”.
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blir bara hälften så trött i armarna” har 
man försökt öka uppmärksamheten in
för Paralympics. De företag som tidigare 
stött kampanjen har visat fortsatt lojali
tet, och nya har tillkommit. 

Du är ett av skyltnamnen i Lag 
Paralympics. Hur känns det att på det 
sättet representera truppen och 
handikappidrotten? 

– Jag tycker bara att det känns roligt 
att just jag blev uttagen som skyltnamn. 
Kampanjen presenteras som en bra och 
rolig idé och jag tror att folk lägger mer 
märke till den när man jämför oss med 
idrottare från OS, som till exempel att jag 
ställs mot Chalotte Kalla. Kampanjen lyf
ter också fram att vi kämpar lika mycket 
som andra idrottare, säger Stina Sellin.

Ökar uppmärksamheten pressen på 
dig som idrottare?

– Nej, den fungerar som peppning och 
får mig själv att inse att det snart är dags 
och att vi snart åker till Kanada.

Rekordstort åldersspann
Truppen som är med i Lag Paralympics 
har ett rekordstort åldersspann, från de
buterande Simon Jacobsen, 16 år, till Hå
kan Axels son, 52, även han debutant.

Du tillhör de yngre i truppen, men 
gör trots det redan ditt andra 
Paralympics. Vad lärde du av förra 
gången? Vad har du ändrat i dina 
förberedelser inför denna gång?

– Det är lite komiskt att jag är bland de 
yngsta, trots att jag redan har varit med 
för fyra år sedan. Förra gången var jag så 
fruktansvärt nervös, nu har jag lärt mig 
att försöka fokusera på loppet istället för 
på allting runt om. När jag var med 2006 
var jag också den enda aktiva på längd
skidor, och då lades all fokus på mig. Det 

var ganska jobbigt eftersom jag aldrig ha
de stått så mycket i centrum eller fått så 
mycket uppmärksamhet. Det kan jag 
också hantera mycket bättre nu.

Vad har du för förväntningar på 
dina resultat?

– Det är väldigt svårt att svara på, men 
en dröm är att ta medalj, utan den dröm
men är det ingen mening att ställa upp. 
Men det är väldigt hård konkurrens och 
det är så mycket som ska passa in på rätt 
dag och rätt tid. Jag brukar ha sprint i fri
stil som min bästa gren. Sprinten i Para
lympics avgörs i klassisk stil, men det är  
nog ändå där jag har störst chans.

När du läser det här har Stina Sellin  
en tävling kvar på programmet, favorit
distansen sprint, som går den 21 mars.

Dessförinnan ska hon förhoppnings
vis ha genomfört två tävlingar, 15 km fri
stil och 5 km klassisk. +

Idrott

Talangjakt är Svenska handikapp
idrottsförbundets, SHIF, senaste 
initiativ för att hitta personer med 
speciellt goda förutsättningar för olika 
sporter. Jakten tar avstamp i Stockholm 
i höst.

SHIF har tagit intryck av Melodifestivalen 
och andra framgångsrika teveproduktio
ner och bjuder senare i år in till talang
jaktsdagar. 

Syftet med talangjaktsdagarna är att 
fånga personer som annars inte hade haft 
möjlighet att testa, eller visa upp, sina 
egenskaper som idrottare.

– Det handlar om vår överlevnad som 
idrottsförbund, säger SHIF:s general
sekreterare Stig Carlsson.

SHIF har flera framgångsrika år bak
om sig. Dess satsning Lag Paralympics 

fortsätter att attrahera nya 
sponsorer, och dess idrottsmän 
har fortsatt att skörda medaljer. 
Likväl tar man nu nya och hit
tills oprövade steg för att hitta 
de individer vars talanger an
nars riskerar att förbli oupp
täckta.

– Tidigare har all rekrytering 
vilat på klubbarna. Men om du 
är bra på till exempel basket och 
bor i en landsända där sporten 
inte finns, så kanske du aldrig 
får chansen att visa vad du kan, 
säger Stig Carlsson.

Testa dina egenskaper
På en talangjaktsdag kommer det att fin
nas möjligheter att testa sina egenskaper 
som bland annat skytt och skidåkare. 

– Där kommer att finnas en 
stakmaskin som visar om du 
har goda förutsättningar för att 
bli en längdskidåkare, samtidigt 
får man chans att träffa våra 
kända idrottsprofiler, som Jonas 
Jacobsson, säger Stig Carlsson.

 
Börjar i Stockholm
Var och när talangjaktsdagarna 
kommer att hållas är ännu inte 
officiellt. 

– Vi börjar med en dag i 
Stockholm i höst, sedan kom
mer det bli ytterligare sju ta
langjaktsdagar på andra platser 
i Sverige, och de kommer att 

hållas på lördagar så att de som måste re
sa långt har chans att komma, säger Stig 
Carlsson.+

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 Jennie Ekström.

Talangjakt. SHIF följer ett framgångsrikt koncept från TV. 

Efterträdare 
sökes. Jonas 
Jacobsson 
upptäcktes en 
gång som ung 
talang. 

Idrottspanelens Stina Sellin är 
ett av de namn och ansikten 
som Svenska handikapp
idrottsförbundet skyltar med i 
sin uppfräschade kampanj lag 
paralympics. Föräldrakraft nådde 
henne just före avresan till  
paralympics i Vancouver. 

Stina Sellin.  Foto: Martin nauclér

Lag Paralympics har genomfört en ny an
nonskampanj under vintern, liknande 
den som föregick Paralympics i Peking 
2008. Med bilder på några av idrottarna, 
bland dem skidåkaren Stina Sellin, och 
med slående texter som ”Jag pushar mig 
lika hårt som Charlotte Kalla, men jag 

”Förra gången var jag så fruk
tansvärt nervös, nu har jag lärt 
mig att försöka fokusera på lop
pet istället för på allting runt om.”
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rick klockan åtta vaknar jag. Pling. Klarvaken 
direkt. Kroppen är full av adrenalin.

Idag blir den största dagen i mitt liv, tänker 
jag.

Jag drar upp rullgardinen. Strålande sol. 
Molnfri himmel. Gud måste vara på gott hu-

mör!
Och så, typiskt nog, en tår som rullar nerför min kind. Men 

ska jag gråta glädjetårar någon gång så passar det väl just idag.
Vid tiotiden kommer en av mina bästa vänner. Han ska va-

ra min best man idag.
– Är det dags, Jonas? frågar han.
– Försiktigt! säger jag. Allt måste vara perfekt!
Och det blir det. Allt är nytt. Allt är putsat och struket och 

sitter perfekt. Min kompis hjälper mig att byta om. Den vita 
skjortan är övernoga insydd. Den svarta kostymen har väldigt 
lite gemensamt med mina vanliga T-shirts och jeans men 
känns helt och hållet som jag. Den grå kravatten – vem vill ha 
slips när tillfället tillåter kravatt? – sitter precis där den ska. 
Vaxet i håret är hårt.

– Har du blomman? frågar jag.
Min kompis fäster den på kavajen.
Den doftar högtid.
Fast jag har ju ny Hugo Boss-parfym också, förstås.
Plötsligt känner jag att jag darrar.
Om några timmar är det dags.
Plats: Hardeberga kyrka. Ligger en bit utanför Lund.
Vittnen: 130 personer. Släkt och vänner. Massor av släkt, 

massor av vänner.
Inramningen: vita prästkragar längs hela gången.

Planeringstid: hur många timmar som helst. Vi har hållit på 
i månader. Men det gör väl nästan alla?

Där är hon!
Hon kliver ut från frisören i sin vita klänning. Mitt på gåga-

tan, mitt i centrala Malmö kommer hon emot mig, och alla 
kan se henne.

Det är som en saga. Hon är det vackraste jag har sett. 
Stoltheten sveper genom hela min varelse. Jag vill att varenda 
människa på gågatan ska titta på henne! Jag vill att hela värl-
den ska se det som jag ser!

Vi kliver in i bilen båda två. I baksätet.
Jag har fått tunghäfta, men hon ler mot mig, och hennes 

ögon glittrar.
Det här är för fint för att vara sant, tänker jag.
Jag tar hennes hand. Och sedan övervinner jag tunghäftan.
– Mot Hardeberga kyrka! säger jag till chauffören.
Direkt ur livet: Pang. 

Inledning
På ett sätt är jag en vanlig kille.

Jag är 31 år och gillar glass och Beck-filmer, ja, i alla fall gil-
lar jag Gunvald.

Men när jag föddes hade jag lika gärna kunnat dö. Moder-
kakan lossnade när jag skulle födas, jag fick navelsträngen fyra 
varv runt halsen och jag hade syrebrist i 40 minuter. Min mam-
ma höll också på att dö. Vi klarade oss båda två som genom ett 
mirakel, men jag fick en envis, spastisk CP-skada.

En CP-bra bok

I april utkommer Jonas 
Helgessons nya bok 
”Ett CP-bra liv”, den 

efterlängtade uppföl-
jaren till den hyllade 
debutboken ”Grab-

ben i kuvösen  
bredvid”. I boken  
får vi ta del av de 

viktigaste lärdomar  
Jonas hittills dragit av 
sina egna erfarenheter 
som ung med funk-
tionsnedsättning och 
som egen företagare – 
och andra utmaningar. 

Här får du en förhandstitt 
på ett utdrag ur boken.

P

”Jag är 31 år och gillar glass och Beck-filmer, ja, i alla fall gillar jag Gunvald.”
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En ny bok

Jag var fortfarande ganska liten när läkarna fällde sin dom.
Han kommer att sitta i rullstol hela livet, sa de och tänkte 

på mina spända muskler och ofrivilliga rörelser.
Idag spelar jag golf och planerar och tränar för fullt för att 

bestiga Kebnekaise.
Han kommer aldrig att kunna tala, sa de.
Idag arbetar jag som föreläsare och ståuppare på heltid.
Läkarna uttryckte sig inte så, men många som hörde om 

mig när jag var liten trodde nog att jag skulle få ett rätt deppigt 
liv.

Idag är jag gift, jobbar med det jag älskar och smuttar stän-
digt på härligt len caffè latte. Jag längtar efter varje ny dag.

Om jag ska välja ett talesätt som beskriver mitt liv väljer jag 
det här: ”Ibland blir det inte som man har tänkt sig – ibland 
blir det bättre!”

Strax efter att min första bok, Grabben i kuvösen bredvid, hade 
kommit ut gifte jag och Hanna oss. Bröllopet, som faktiskt var 
så vackert som man kan tänka sig, var såklart en av mina bästa 
dagar i livet. Otroligt nervösa men samtidigt otroligt utom-vå-
ra-sinnen lyckliga gick vi snabbare än planerat uppför kyrk-
gången fram till altaret. Familjen och släkten var på plats. Våra 
vänner var verkligen glada för vår skull, och vädret visade sig 
från sin bästa sida: det var 26 grader varmt fastän vi bara be-
fann oss i mitten av april.

Kan man verkligen känna så här? Kan livet innehålla sådan 
ren och skär lycka? funderade jag när jag satt bredvid min 
glittrande nyblivna fru i den hyrda Mercedesen på väg från 
kyrkan. Jag började livet i en kuvös med en svår CP-skada, 
men nu var ruset i min kropp starkare än något spastiskt ryck!
Jag kan avslöja att nu, ungefär tre år senare, är jag och Hanna 

fortfarande lika lyckliga. Ja, alltså, jag är i alla fall väldigt lyck-
lig. Hanna är måhända ibland en aning trött på sin man som 
alltid bearbetar och formulerar och visionerar nya projekt i 
huvudet. Är det inte en sajt för arbetssökande handikappade 
jag ska starta så är det en fond för handikappade barn i 
Östeuropa, eftersom jag har hört att de är helt avklippta från 
samhället. Hon får stå ut med att jag tillbringar halva min vak-
na tid på svenska motorvägar, körande från den ena föreläs-
ningen till den andra. Men hon är också den som är bäst på att 
peppa mig att jobba med det jag gör.

– Du har hittat din grej. Kör så det ryker! säger hon.
Eftersom det kommer lite antydningar då och då vill jag sä-

ga en sak till: ja, visst, det var så att när jag var tolv bestämde 
jag mig för att klara av en massa saker som folk trodde var 
omöjliga för mig. Till exempel ville jag absolut lära mig att 
spela golf. Jag ville ta körkort. Och så ville jag gifta mig.

Jag vet inte vilket som framstod som mest omöjligt. Att jag, 
som satt i rullstol, skulle kunna gå en hel golfrunda? Att jag, 
som har så mycket spasmer i kroppen att jag liknar ett gam-
malt dataspel med dålig grafik, skulle kunna hålla en bil på vä-
gen? Eller att jag, som var tvungen att veckla ut en blisskarta 
stor som gamla versionen av Svenska Dagbladet för att kunna 
kommunicera med min omvärld, skulle kunna träffa en tjej 
som förstod sig på mig?

Men mina drömmar är verklighet idag.
Det är inte så konstigt, då, att en del liksom betraktar Hanna 

som något som jag har vunnit mot alla odds. Ibland hör jag frå-
gan bubbla under artighetsytan när jag blir intervjuad av jour-
nalister som vill få till en bra vinkel på sina reportage.

Men Hanna är ingen trofé. Hon är inte något som jag sett 
och jagat och genom min envishet vunnit. Vi är gifta med var-

En CP-bra bok Jonas Helgesson med sin Hanna. Jonas skildrar sitt bröllop redan i förordet till nya boken.

 ”Jag längtar efter varje ny dag.”

”Jag ville ta körkort. Och så ville jag gifta mig.”
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andra, hon med mig och jag med henne. Vi hade varit tillsam-
mans ett bra tag när jag friade till henne på stranden i Malmö, 
så hon visste vad hon gav sig in på – till exempel det faktum att 
många tror att hon är min assistent och undrar varför hon 
håller min hand.

Och när jag gick ner på knä mitt på stranden i Malmö och 
friade svarade hon ja. Det är det bästa som har hänt mig, men 
hon är ingen vinst. Hon är Hanna.

Att boken Grabben i kuvösen bredvid skulle bli en sådan succé 
hade jag inte kunnat drömma om. Det kommer fortfarande 
korta tackmeddelanden och långa brev från helt främmande 
personer runtom i Sverige. Flera år efter att boken kom ut! 
Inte i mina vildaste framgångsfantasier hade jag vågat tänka 
mig en sådan respons.

Faktum är att jag nu på direk-
ten bara måste citera ett brev 
som fick mig att gråta en skvätt. 
Det är en förälder som skriver:

Jag har ändrat min inre plan 
på hur jag ska tackla min rörelse-
hindrade sons önskan om att åka 
skateboard. Från att inte gå förbi 
skateboardrampen i parken med 
honom något mer till att vi ska kö-
pa varsin skateboard och kolla om 
han tycker det är OK att börja 
med att vi åker nerför en svag lut-
ning med skateboardarna paral-
lellt och håller varandra i händerna. Det är ju inte en 180-gra-
ders vändning i rampen, men om han verkligen vill åka så är det 
en start i alla fall.

Åh, vad jag älskar den inställningen. Vi kan mer än vad vi tror.

Det har varit skolklasser där alla eleverna har skrivit personli-
ga brev och tackat mig för saker som jag har skrivit i min bok 
och som de säger har hjälpt dem att uppskatta livet mer. 
Många skolor som har min bok i undervisningen har jag ock-
så besökt. Fatta hur kul det har varit att föreläsa för eleverna 
där och veta att de har läst boken, allihop. Det känns som om 
de känner mig trots att jag aldrig har träffat dem förut.

Ungdomar är förresten den mest givande publik jag har, 
tror jag. I början händer det att en del försöker göra sig roliga 
på min bekostnad. Jag skämtar tillbaka och berättar om att jag 
aldrig släpps in på discon för att vakterna tror att jag är dyng-
rak. Och jag säger att om de tycker att jag pratar konstigt bor-
de de läsa mina SMS … Efter en stund brukar stämningen 
vända, och jag kan prata med dem om identitet, om hur vär-
delöst det är att jämföra sig med andra och om att göra det 
bästa av sitt liv. Nästan varenda gång blir det helt fantastiskt. 
Lärarna står häpna när till och med de tuffaste killarna kom-
mer fram och tackar mig för en ”nice föreställning” och säger 
att jag är fetcool.

Det känns också helt overkligt när folk på stan känner igen 
mig och kommer fram och frågar mig om jag är ”grabben i 
kuvösen bredvid”. De vill att jag ska skriva min autograf på 
någon trasig servett som de sträcker fram.

– Visst kan jag göra det, säger jag, men tro inte att ni kom-
mer att kunna läsa vad det står …

Det är för övrigt en ganska lustig sak. Innan jag var författare 
var det relativt enkelt att veta varför folk glodde på mig. En 
CP-skadad har inte lyxen att vara anonym. Vi fungerar som le-
vande studieobjekt när vi rör oss i offentliga miljöer. Barn gör 

ofta stora gester så snart de har upptäckt mig, och vuxna tror 
att de är lite mer försynta och sofistikerade i sitt beteende och 
tittar när jag inte ser (där fick ni!).

Men nu är jag inte längre lika säker på varför en del tittar, 
stirrar och pekar. Det är frestande att gå fram och fråga. Någon 
gång ska jag göra det.

– Tittar du på mig för jag är CP-skadad? Eller för att du har 
sett mig på TV? Eller bara för att du tycker att jag är fetcool?

***

När jag hade tagit av mig bröllopskostymen och vi hade varit 
på härlig semester i Båstad började en helt ny era i mitt liv.

Den kan sammanfattas i två ord: motorvägar och käkvärk.
Jag har jobbat som föreläsare i ungefär tre år nu. Det är iro-

niskt – och lite känslosamt – att tänka på hur det blev så.
När jag var fem år kunde jag säga två ord så att det gick att 

höra dem ordentligt. De orden var ”mamma” och ”glass”, så 
vem som helst förstår att det hade blivit rätt monotona före-
läsningar om mitt tal inte hade utvecklats längre än så.

Och hela min uppväxt har jag fått höra att jag ska jobba 
med ”något med datorer”. Det sa studievägledaren, arbetste-
rapeuten, flera lärare, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen 
… har jag glömt någon?

Att jobba med ”något med datorer” är tydligen någon stan-
dardlösning för sådana som jag, ett slags Bossefil för CP-
skadade. Tanken är nog god, men ack vad det blir fel. Ett ar-
rangerat giftermål mellan en grupp människor och ett speci-
ellt yrke kan inte sluta lyckligt. I mitt fall var kruxet i ekvatio-
nen väldigt banalt: jag gillar inte datorer, har aldrig gjort det!

Så länge jag minns har jag haft en längtan att tala inför folk. 
Jag höll den mer eller mindre hemlig under min uppväxt, men 
att inspirera andra genom att dela med mig av mitt liv och mi-
na erfarenheter, det har nästan alltid funnits i mitt hjärta.

Hur många tror ni uppmuntrade den längtan när jag var li-
ten och kunde få fram två ord?

– Jonas, när du är stor, då tror jag att du ska jobba med att 
föreläsa. Det är liksom din grej!

I det här sammanhanget kan jag inte låta bli att berätta om 
min farfar. Bland de människor som fanns i min närhet var 
han den enda som trodde att jag skulle kunna tala flytande när 
jag blev stor.

Min farfar hade en varm tro. När jag var fem år berättade
han en dag om en vision som Gud hade gett honom. Han 

hade fått se hur jag stod på scener och talade till massor av 
folk.

Jag fattade inte så mycket av det han sa, men jag blev glad. 
Någonstans stämde hans vision med drömmen som jag hade i 
mitt hjärta.

Efter att ha satsat flera år på högskolan och läst alla möjliga 
kurser som jag inte riktigt fastnade för, och efter att ha sökt 
massor av jobb men inte fått några, tog jag tjuren vid hornen.

Jag skulle satsa på min dröm. Jag skulle ut och tala. Kosta 
vad det kosta ville. Livet är för kort för att strunta i vad hjärtat 
säger.

Jag beslutade mig för att starta ett eget företag och börja i li-
ten skala med det jag brinner för. Men om det var oväntat att 
en CP-skadad läste på högskola eller sökte jobb i en H&M-
butik, så var det ännu mer oväntat att samma person skulle 
starta eget. Det blev uppenbart för mig den dag jag gick till 
Skatteverket för att fylla i starta-eget-blanketten. Tan… kvin-
nan, menar jag, fattade inte riktigt vad jag gjorde där. Det tog 
mig en halvtimmes övertalning att få min enskilda firma.

Och tack Gud för att jag fick lov att dra igång, för det jag 
har varit med om dessa tre år är omvälvande och helt enormt. 
Snacka om att livet kan ta oväntade vändningar! Jag har fått 

Fortsättning från föregående uppslag
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 ”Ett arrangerat giftermål mellan en grupp människor och ett speciellt yrke kan inte sluta lyckligt. ”

”Det har varit skol-
klasser där alla 
eleverna har skrivit 
personliga brev och 
tackat mig för saker 
som jag har skrivit 
i min bok och som 
de säger har hjälpt 
dem att uppskatta 
livet mer.”
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åka kors och tvärs genom hela vårt land. Jag har varit uppe i 
Sorsele när det var 34 minusgrader, och jag har varit på sköna 
Österlen i vårsol och havsdoft. Jag har varit i illaluktande stä-
der som Piteå, Karlstad och Sundsvall (Karlstadsbor förnekar 
dock strängt att deras stad luktar illa), och jag har varit i 
Linköping fler gånger än kungen varit i Örebro (eller var det 
Arboga?). Jag har också fått fler landskapsböcker (den givna 
tack-för-föredraget-presenten) än jag har plats för i bokhyl-
lan. Mellan hösten 2006 och hösten 2009 har jag hunnit med 
ungefär 250 föreläsningar med omkring 60 000 unika lyssnare. 
Vilket äventyr. Vilken förmån. Killen som bara kunde säga 
mamma och glass som femåring har blivit en globetrotter. 
Eller i alla fall en Sverige-trotter.

Även om det är svårt att sätta ord på hur spännande, lärorikt 
och utmanande det har varit att åka runt i Sverige (och 
Norge och Finland nu också faktiskt), och även om jag omöj-
ligt kan beskriva hur roligt det har varit att fått träffa så 
många människor, så ska jag inte sticka under stol med att 
det också har varit ansträngande. Mer än vad jag hade kun-
nat ana. Det kanske till och med är så att jag befinner mig i 
riskzonen för att bli den första CP-skadade svensk som sjuk-
skrivs för utbrändhet. Jag har aldrig tidigare hållit ett sådant 
högt tempo, och för en CP-skadad som är van att folks för-
väntningar stannar vid att jag lever på bidrag och spelar bou-
le om dagarna är det förstås en stor omställning. En del veck-
or har det känts som om jag har pressat ur mig all kraft och 
lite till som jag inte har. När jag ser tillbaka kan jag inte fatta 
hur jag hunnit med så många föreläsningar samtidigt som 
jag har kört stand up, skrivit artiklar i Metro och medverkat i 
radio och TV. Och samtidigt som jag har försökt ”klara av” 
livet som nygift.

Det ska erkännas: jag har haft några träningsvärksperioder.
Mitt tal fungerar ju inte riktigt som det ska, och dessutom 

står jag som en pilbåge när jag talar, inte som strängen utan 
som själva bågen alltså, så emellanåt har jag haft rejäla kram-
per i magen. Jag har också haft ont i käken i omgångar. Det be-
ror på att jag inte ”talar från diafragman”, som en logoped ut-
tryckte det. Värken kan komma efter en föreläsning och sedan 
hålla i sig i en vecka. Och den verkar tyvärr vinna matchen 
mot Ipren.

Då kanske någon frågar:
– Har du inte valt fel jobb?
Det är en mycket bra fråga, faktiskt. Och det är möjligt att 

jag har gjort fel yrkesval om man tänker på vad det kostar, bå-
de fysiskt och på en del sätt socialt. Jag kanske skulle lyda 
tan… eller jag menar kvinnan på Skatteverket, hon som an-
tydde att gissa… ja just det, ett datorjobb, skulle vara mycket 
bättre för mig.

Problemet är att jag tycker mitt jobb är så fruktansvärt kul! 
Jag lever verkligen upp när jag får stå och tala inför en lyssnan-
de och intresserad publik. Att se ljuset tändas i människors 
ögon är det vackraste jag vet. Att höra folk skratta är som ma-
rängsviss för min själ. Man kan inte sätta någon prislapp på 
det. Inte ens käkvärken tar bort min lycka. Den goda respon-
sen, de värdefulla samtalen och känslan av att få betyda något 
för andra skulle jag aldrig vilja vara utan.

***

Om det händelsevis är någon som tror att den här boken är en 
direkt fortsättning på min förra bok, ett slags Grabben i kuvö-
sen bredvid 2: Återkomsten, så måste jag säga: så är det inte! 

En ny bok

”Jag har aldrig tidigare hållit ett så högt tempo.”
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Årets förebild. Jonas Helgesson får många signaler om att han betyder mycket för andra.
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Det skulle vara omöjligt och dessutom en aning pretentiöst att 
försöka skriva en uppföljare bara några år efter den första, 
som ju handlade om mina första 27 år. Då skulle jag verkligen 
få klämma de sista dropparna ur varje detalj av min historia. 
De ointressanta också. ”Ja, i torsdags åt jag lunch med en kom-
pis. Jag tog kyckling …”

Den här boken är sprungen ur mina föreläsningar. Ni som 
har varit på någon av mina föreläsningar kommer känna igen 
liknelserna, bilderna och slutsatserna. Det jag vill göra är att 
sätta på pränt de tankar jag har försökt förmedla när jag har 
blivit kallad att föreläsa runtom i Sverige.

När jag föreläser talar jag naturligtvis mycket om min upp-
växt, men den kommer jag inte att beröra så mycket i den här 
boken eftersom jag skrev så mycket om den i Grabben i kuvö-
sen bredvid. Många av mina föreläsningar har – lite beroende 
på vad arrangörerna har sagt i förväg och bett om – berört sto-
ra och breda ämnen som människovärde, bemötande, olikhe-
ter, fördomar och vad som egentligen är normalt. Många har 
också velat att jag ska tala om motivation och självbild, så det 
jag har delat med mig av har ofta kretsat kring identitet, mål 
och drömmar och att göra det bästa med sitt liv, oavsett vilka 
förutsättningar man startar med. Livet är ju inte till bara för 
de perfekta.

Du får välja om du vill kalla Ett CP-bra liv en motivationsbok. 
I ärlighetens namn har jag själv en aning svårt för det typiska i 
den genren. Långtifrån alla böcker på personlig-utveckling-
hyllan är uppmuntrande eller roliga att läsa, tycker jag, och 
många av dem tenderar att skapa ytliga konstruktioner och 
dra lite för enkla slutsatser när det handlar om en ganska kom-
plicerad sak: att leva livet. Som ”motivationsföreläsare” lyckas 
jag inte helt hålla mig borta från alla sådana böcker, och jag 

har fnissat extra mycket åt dem som försöker klämma litterära 
figurer på klokheter. Nalle Puh är en av dem som har råkat illa 
ut. Det är meningen att man ska bli peppad, men jag tycker 
mest att det blir underligt med deviser som ”Om ett snöre går 
av – ta ett nytt” och ”Ingen kan vara deppig med en ballong”. 
Hur tänkte Nalle Puh där?

Mitt mål är inte att bli ihågkommen som en high life-moti-
vationstalare som alltid har ett Anthony Robins-citat att dra 
upp ur bakfickan. Jag vill egentligen bara dela med mig av mitt 
liv och vad jag har upplevt och berätta om det som har hjälpt 
mig fram till att leva det liv jag lever idag.

Jag drar mig för att säga att vår tillvaro kan destilleras till 10 
välpolerade punkter som vi systematiskt och tekniskt ska följa. 
Jag vill inte bli en del av den överdrivna och överindividualis-
tiska jag-kulturen där MIN lycka och MIN framgång är det 
viktigaste. Den kulturen får allt större inflytande i vårt sam-
hälle. Ett av de första ord ett barn lär sig säga är ”min”, och på 
den vägen är det. Jag vill jobba i motsatt riktning: vi måste sat-
sa på en vi-kultur istället. Livet är något vi gör tillsammans. 
Alla har unika gåvor att bidra med.

Jag skriver inte heller med utgångspunkten att jag tror mig 
leva ett idealliv och att alla andra lever ett rätt dassigt liv. Att 
jag faktiskt tycker att jag har det rätt bra får mig inte att tro att 
alla borde göra allt för att få det precis som jag.

Mina tankegångar i den här boken kommer från mitt han-
dikapperspektiv, och på det viset får självkänsla och identitet 
en djupare betydelse, tror jag. För oss funktionshindrade är 
rätt självbild ingen bonus – det är självbevarelsedrift.

Och till sist: ta inte denna bok för allvarligt. Jag har inte 
som mål att svara på alla dina och mina livsfrågor. Ett CP-bra 
liv är helt enkelt en CP-skadad killes försök att smitta andra 
med det han tror på: att människan och livet är det vackraste 
som finns.

Malmö i december 2009
Jonas Helgesson

Direkt ur livet
Skatteverket
Här är Skatteverkets port.

Jag öppnar den och kliver in.
Äntligen! Det här har jag längtat efter!
I Skatteverkets väntsal tar jag en nummerlapp i en automat 

och en starta-eget-blankett i ett ställ.
Precis när jag har fyllt i allting dyker mitt nummer upp på 

skärmen.
Det är en tan… nej, en kvinna i 60-årsåldern som ska hjäl-

pa mig.
– Hej, säger jag och räcker fram min ansökan.
Hon tittar på mig och sätter på sig sina läsglasögon.
Hon läser min ansökan.
När jag ser att hon har kommit till slutet tror jag att hon ska 

säga något, men hon vänder tillbaka till början och läser en 
gång till.

Sedan säger hon, med tvekan i rösten:
– Jonas …? Du heter Jonas, va?
Jag förstår att det är en retorisk fråga och att jag inte för-

väntas svara, så jag väntar bara på att hon ska fortsätta.
– Du ska alltså starta eget, säger hon.
Bra början, tycker jag.
– Så mycket har jag förstått, fortsätter hon. Men exakt vad 

ska du göra?
– Ja, börjar jag.
Jag tar tid på mig. Detta är ju ändå ett stort ögonblick.
– Så här är det, säger jag. Högskolan har varit min huvud-

sysselsättning i flera år. Jag tänkte ett tag att jag skulle bli lära-

”Varför hade jag inte med mig en dold kamera och lekte Janne Josefsson?”

Fortsättning från föregående uppslag
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Ännu en dröm i uppfyllelse. 
Jonas spelar golf.

Fortsättning från föregående uppslag
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Ännu en dröm i uppfyllelse. 
Jonas spelar golf.
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re, och sedan har jag tänkt alla möjliga saker och läst alla möj-
liga kurser. Och den senaste tiden har jag läst platsannonser i 
massor och sökt en lång rad jobb som jag inte har fått. Det är 
nog så att det de flesta arbetsgivare söker inte är en person som 
är utåtriktad, flexibel och lite CP …

Vanligtvis brukar det komma skratt här.
Skatteverket-kvinnan rör inte en min.
– Ja, fortsätter jag. Jag är här för att starta eget.
– Men …, säger kvinnan. Exakt vad är din affärsidé?
– Jag ska sälja mig själv, säger jag.
– Jaha …?
– Alltså, jag ska föreläsa om mitt liv, förklarar jag. Kan du 

hjälpa mig att fixa blanketten?
Jag börjar bli orolig. Det känns inte riktigt som det ska, det 

här med att vara på Skatteverket. Jag passar nog inte här.
Kvinnan tittar upp igen och säger:
– Föreläsare … men tala, det är kanske inte det lättaste du 

kan göra? Jag hör ju knappt hälften av vad du försöker säga …
När jag står på mig och vill prata om detaljer i ansökan blir 

det ännu konstigare. Man ska till exempel fylla i hur mycket 
skatt man tänker betala under sitt första år.

– Då tror jag att max 5 000 kronor per år är en bra början 
för dig, säger hon.

En stund senare går jag ut genom Skatteverkets entré.
Vi kan kanske sammanfatta mitt besök där med att säga att 

tan… nej kvinnan bakom disken inte alls förstod vad jag gjorde 
hos henne. Och jag måste säga att jag fattar inte riktigt vad hon 
gjorde bakom sin disk heller. Varför hade jag inte med mig en 
dold kamera och lekte Janne Josefsson? Det hade kunnat bli en 
riktig höjdare. 5 000 kronor i skatt på ett år – det innebär att hon 
gissade att jag skulle klara att dra in ungefär 9 000.

Men tack, kära Skatteverket-kvinna. Du är med på alla de 
föreläsningar som jag arbetar med på heltid numera, föreläs-
ningar som gör att jag träffar nya härliga människor vecka ef-
ter vecka och som betalar min mat och mina kläder och min 
lägenhet. Inte för att jag tycker jättemycket eller illa om dig 
som person, utan för att du så tydligt stakade ut samhällets 
förväntningar på en CP-skadad kille i hans bästa år. 5 000 skat-
tekronor om året!

Livet pågår inte på
IKEA-parkeringen
Jag har haft många konstiga telefonsamtal i mitt liv.

Som liten envisades jag med att svara i telefon hemma.
– Hos Helgessons, sa jag.
Fast de flesta tyckte nog inte att det lät så. Luften tog nämli-

gen slut ganska fort.
– Hosshell…
Föga överraskande slutade många telefonsamtal hemma 

hos oss med ett snabbt klick redan medan jag höll på med att 
snappa luft för att kunna säga resten av namnet.

På den tiden fanns ju knappt telefonförsäljare, men sedan 
jag flyttade hemifrån och fick eget telefonnummer har det bli-
vit VM i missförstånd med folk som bara ringer ett nummer 
på en lista och inte vet att det är mig de hamnar hos.

Det har varit kul många gånger, men samtalet med killen 
från Telia har blivit något av en klassiker.

Han trodde att jag satt på toaletten när han hörde min röst. 
Det är faktiskt sant.

Hur kan jag veta det?
Jo, för han frågade om det var bättre att han ringde upp 

igen när jag ”var färdig”.
Det var min röst och mitt sätt att prata som satte igång hans 

fantasi, det fattar jag, men jag kan inte låta bli att undra exakt 

vad det var han såg framför sig. Att en kille sitter därinne på 
toaletten och klämmer i godan ro när plötsligt hans telefon – 
den har han tagit med sig in för säkerhets skull – ringer? Och 
att killen tänker ”vad trevligt att det ringer just nu” och svarar? 
Och att trycket olyckligtvis blir alldeles för stort precis när kil-
len ska tala? Ja, så måste Telia-killen ha tänkt. Man kan undra 
om det hör  till vardagen att han råkar överraska sina kunder 
inne på toaletten. Han ska hursomhelst ha en eloge för sin rika 
fantasi och för sin absurda insats.

En regnig höstdag 2006 fick jag ett annat telefonsamtal som 
skulle hamna i telefonsamtalskategorin ”de mycket minnes-
värda”.

Jag hade ganska nyligen avslutat mina högskolestudier ef-
tersom jag hade bestämt mig för att satsa allt på att vara ute 
och tala. Jag hade också varit på Skatteverket och träffat tan… 
kvinnan som skulle hjälpa mig att starta eget.

– Hej, jag heter Christina Lekander, sa rösten i luren. Jag 
ringer från Ronneby Gymnasium. Vi undrar om du skulle vil-
ja komma till oss och hålla ett föredrag på temat ”handikapp 
och motivation”.

Det här var den första telefonbokning jag hade fått. Vilken 
upplevelse det var! Jag kände mig nästan chockad där jag satt 
och höll i luren och lyssnade.

Slappna av nu, Jonas, tänkte jag. Det är såhär det ska vara.
– Ja, javisst, sa jag så lugnt jag kunde.
Inom mig jublade jag. Någon hade hört talas om mig, hade 

hört något bra, och ville att jag skulle komma och dela med 
mig av mina erfarenheter och tankar! På en gymnasieskola!

Men var det alldeles säkert på riktigt? Inte bara ett skämt?
Farfars ord om att jag skulle få tala inför mycket folk kling-

ade i mig. Jag hade drömt om det här ögonblicket så länge. 
Och nu när det kom kunde jag bara tänka: Hur ska det gå? Hur 
tänker den här Christina Lekander som vill anlita mig? Hör 
hon inte hur dåligt jag talar? Och vad ska jag säga? Har jag nå-
got att komma med, jag som är varken professor eller psyko-
log utan bara Jonas? Alla bra föreläsare som jag har hört har 
nog varit minst 40, så till råga på allt är jag alldeles för ung för 
att ens ha en chans. 

Mer om Jonas
Missa inte den norska filmen om Jonas Helgesson på 
www.librisforlag.se/ett-cp-bra-liv.html

”Ett CP-bra liv” utkommer i april 2010.
Förlag: Libris. 
Pris: 190 kr.

En ny bok

”Och till sist: ta inte denna bok för allvarligt.”

 ”Han trodde att jag satt på toaletten när han hörde min röst.” 
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Krönika

an beskriver ofta min 
dotter som ett barn med 
särskilda behov. Det är 
en lögn. Min dotter är 
rullstolsburen på grund 
av en  cp-skada. Hon är 

ett blont yrväder med ögon som träffar 
själen. Och visst är hon en väldigt 
speciell unge, men knappast på grund av 
sin cp. Det speciella med henne sitter 
snarare innanför den där honungslena 
huden.

Hon har precis samma behov som alla 
andra ungar. Hon vill leka,  skratta, 
trotsa och upptäcka. Hon vill precis som 
alla busungar göra tvärtemot. Hon ”kan 
själv” men behöver hjälp för att lyckas. 
Att hon skulle ha särskilda behov är en 
lögn. Däremot krävs ibland särskilda 
insatser för att tillgodose hennes alldeles 
vanliga önskemål. För att riva ner böcker 
i bokhyllan krävs det en mamma som 
lyfter dit och visar. Hon vill äta kakor 
framför frukt men först var vi tvungna 
att lära henne tugga. Efter ett år av 
tålamod har vi lyckats. Nu sätter varken 
hon eller vi i halsen. Jag gör allt jag kan, 
och lite till, för att vidga hennes horisont. 
Lyfter henne dit benen inte bär.

Krigarprinsessa
Hon är snart tre år, min krigarprinsessa. 
Treåringar har spring i benen. Även 
sådana som inte kan göra sig av med 
springet. Det har blivit en självklarhet för 
oss att visa henne världen. Att hon av 
flera anledningar inte kan upptäcka den 
själv som jämngamla barn är egentligen 
oväsentligt. Och den enda sorgen vi 
föräldrar har burit på är att det funnits 
världsdelar som vi omöjligt kunnat visa. 
Vi kan med största sannolikhet lära 
henne att prata med alternativ kommu-
nikation. Vi kan med största sannolikhet 
lära henne att gå, med alternativa 
tillvägagångssätt. Jag ser framför mig att 
hon en sommardag briljerar i en elrulle. 
Hårsvallet rör sig i vinden och stoltheten 
över att själv rulla fram över asfalten är 

total. Men vi kan inte trolla fram en vän. 
Vi rår inte över tid och rum och många 
tårar har fällts över rädslan att hennes 
rum aldrig ska rymma andra barn. För 
vem vill leka med flickan i rullstol?

Bland det största
Det som hände familjen förra veckan var 
bland det största sedan dagen hon kom 
till oss. På dörren knackade grann-
flickorna. De frågade om de inte kunde 
få komma in och leka med vår dotter. 
Inombords skrek jag JA, samtidigt som 
jag svalde en rörande klump i halsen. 
Bakom mig satt fröken i sin anpassade 
och högtekniska stol och nickade. 
Därefter lekte de tre tjejerna i flera 
timmar. Flickorna lärde sig hur alla 
hjälpmedel fungerade och min dotter var 
salig. Efter en stund frågade flickorna om 
ingen brukade komma hem till oss att 
leka, sådär spontant som barn frågar. Jag 
fick berätta att de var de första barnen 
som kommit. Flickorna var tysta en lång 
stund och sade till slut:

Vet du. Vi bryr oss inte hur utsidan ser 
ut. Det är där inne som räknas.

Jag önskar att barnens världsbild 
växer sig till en revolution. Och att fler 
människor kunde se bortom handikapp 
och annorlundaskap. Som sträcker sig 
över barndomen, tonåren och vidare ut i 
vuxenvärlden. Att alla barn får leka. Alla 
tonåringar får hitta sig själv. Och att alla 
vuxna får en anställning.

Towe Paqualin

Betydelsen av vänskap

Vi kan med största sannolikhet lära henne 
att tala, och vi kan med största sannolik-
het lära henne att gå. Men vi kan inte trolla 
fram en vän. Towe Paqualin med sin dotter

”På dörren knackade 
grannflickorna. De frå-
gade om de inte kunde 
få komma in och leka 
med vår dotter. Inom-
bords skrek jag JA.” 

Towe Paqualin är bloggare och 
mamma till en flicka med CP. Det är om 
deras vardag hon berättar om i blog-
gen. Under namnet http://cpmamman.
blogspot.com försöker jag avdramati-
sera synen på funktionshinder och 
väcka kärlek framför rädsla.

M
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Jag skulle vilja berätta om 
en liten bok som jag läste till 
jul och som hjälpt mig 
mycket sedan dess. Jag har 
själv ett barn som nu är ett år 
gammalt och som behöver 
intensivvård för att överleva. 
Påfrestningarna som detta 
medfört har bland annat gjort 
att min sambo och jag har fått 
svårt att prata om viktiga 
saker och jag har en stark 
känsla av att våra vänner drar 
sig undan efter att först ha 
varit stödjande. Just det säger 
han med.

Boken heter ”Sommaren 
med Gabriella i parken” och 
handlar om hur en man (och 
hans fru, fast hon finns mest 
med i bakgrunden) upplever 
sin situation när frågan om 
deras drygt ettåriga dotters 
fortsatta liv ska avgöras. Arne 
Jernelöv heter han som skrivit 
boken. 

När han berättar om alla 
olika besked som läkarna gav 
under tiden innan lilla 
Gabriellas ovanliga sjukdom 
diagnostiserats och föräldrar-
nas kast mellan hopp och 
förtvivlan känner jag så väl 
igen mig. När jag läser det 
han skriver om vänner och 
arbetskamrater som drar sig 
undan, eller kommer med de 
mest bisarra förslag på 
behandling när läkarna tycks 
maktlösa, blir jag så arg att jag 
gråter, men han berättar det 

på ett så fint och på något vis 
komiskt sätt utan att egentli-
gen anklaga eller kritisera att 
jag skrattar lika ofta. Ibland 
både gråter och skrattar jag 
på en gång. 

Det hela utspelar sig i en 
sjukhuspark och boken är 
fylld av iakttagelser om 
växter, fåglar och djur där och 
dessa inpass kommer som 
välkomna och lugnande 
avbrott just när historien 
annars skulle vara för hemsk.

Boken är utan tvivel den 
bok som hjälpt mig mest. Jag 
känner verkligen att jag inte 
är ensam när jag läser i den 
och det har fått mig att rycka 
upp mig och ta tag i alla de 
praktiska frågorna på ett sätt 
jag inte orkade förr. 

Den har också fått mig att 
mer frimodigt konfrontera de 
släktingar och vänner som jag 
är besviken på. Ett bra sätt att 
göra det som jag kommit på 
är att ge dem ett exemplar av 
boken och säga att ”här kan 
du läsa om dig själv”!

Naturligtvis har jag också 
sagt åt min sambo att läsa 
den. Han tvekade först länge, 
men sedan jag tjatat lite 
gjorde han det. Han satt efter 
en kort stund med tårar i 
ögonen som han försökte 
blinka bort så att jag inte 
skulle se att han grät. Han 
skrattade inte som jag gjorde, 
men när han läst klart 
kramades vi länge. Det hade 
vi inte gjort på ett halvår.

Säkert hjälpte det, fast jag 
är inte helt säker på hur vi 
skulle upplevt boken annars, 
att boken slutade lyckligt i 
betydelsen att Gabriella lever 
och bor hemma med familjen. 
På slutet finns en väldigt söt 
bild av henne när hon sitter på 
gräset i just sjukhusparken. 
Bokens slutmening under 
bilden fick mig att gråta länge 
– av lycka och hopp.

Elisabeth Karlsson

Mer om boken
Titel: Sommaren med 
Gabriella i parken
Författare: Arne Jernelöv
Utgiven av: MBM Förlag
Pocket 208 sidor
ISBN: 978-91-977249-6-8

Krönika

Lästips

Den här boken 
har hjälpt mig
Efter att min sambo läst den kramades vi länge.

 ”Jag känner verkligen 
att jag inte är ensam 
när jag läser i den och 
det har fått mig att 
rycka upp mig och ta 
tag i alla de praktiska 
frågorna på ett sätt jag 
inte orkade förr.”

Vid Hjälpmedelsinstitutets 
ID-dagar mötte jag en av 
journalisterna vid tidningen 
och påtalade avsaknaden av 
tidningen i inläst form. Jag 
tipsade om att tidningen till 
exempel kunde distribueras 
via nedladdning på webben. 

Raskt marscherat och 
gratulationer till rätt val av 
inläsare. Startar min prenu-
meration idag. 

Arne Jungelin
Ordförande
Synskadades
Riksförbund Huddinge

Re: Tema Sorg
Så sörjer vi våra barn – tema 
i Föräldrakraft nr 5, 2009.

Tack för att ni ger plats 
för detta svåra ämne!

Man står så ensam med 
sina tankar och känslor när 
ens barn har en diagnos som 
bara kan sluta på ett sätt. Vi 
hade mycket nytta av Thomas 
Sjödins böcker som ”Reserv-
kraft” och ”Eftervärme” 
under vår sons liv. Bland-
ningen av sorg och smärta 
kan vara svår för föräldrar till 
friska barn att förstå.

Idag är jag och min man 
ensamma föräldrar. Vår son 
dog i augusti 2008 och det är 
en dramatisk sorgeprocess att 
förlora ett barn med mycket 
stora behov som upptar hela 
vardagen till att bli förälder 
utan barn. Inte ens när döden 
är oundviklig och varit en del 
av vardagen är den väntad 
och jag tycker det är bra att ni 
ger plats för ett tema som 
många ofta har svårt att 
närma sig. 

Vår son visade mycket 
livsglädje när han mådde som 
bäst och vi har lovat oss själva 
och honom att hans förlorade 
liv inte ska leda till att vi två 
kastar bort våra. Vi tror att vi 
kan sörja och leva samtidigt 
och hoppas att vi kan hedra 
hans alltför korta liv genom 
att hålla all bitterhet utanför 
vårt hem.

Vi önskar all tänkbar kraft 
till alla andra föräldrar som 
kämpar för barn som får för 
korta liv under 2010!

Maria,
mamma till ängeln Carl
Albert

Läs mer: 
www.carlalbert.dinstudio.se

Startar min prenumeration idag

Illustration: Isra Feyli

Vi tror att vi kan hedra 
vår son genom att hålla 
bitterheten borta
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Det värmer att det gått 
så bra för Simon och det inger 
hopp för oss andra som är 
mitt i det. Här måste vi strida 
för att få skolan att använda 
inläst material, jag är helt slut 
på att tjafsa och dividera om 
varenda lite grej som är 
utanför ”medelslingan”.

Tydligen är det väldigt 

olika, beroende på i vilket 
landsting du bor, om du skall 
få hjälpmedel utskrivet 
kostnadsfritt eller inte. I vissa 
landsting får du själv betala 
för StavaRex med flera 
program – helt sjukt!

Det är en kamp...

Utanförskap
Jag är mamma till en kille 
med grav språkstörning som 
nu slutar skolan med väldigt 
lite kunskap i bagaget.

Han är utestängd från de 
läromedel som finns på grund 
av att hans läs- och skrivför-
måga ligger på andra- eller 
tredjeklassares nivå. Han har 
dessutom språkförståelse-
problem. 

Skolan har inte förmågan 
att ”sortera” ut viktiga 
kunskapsbitar  ur befintliga 
läromedel och anpassa 
innehållet till våra språkstör-
da barn. Lättlästa tillrättalag-
da läromedel för språkstörda 
barn finns inte att tillgå. 
Skolan ger inte den kunskap 

till våra barn som alla barn 
har rätt att få.

Det handlar om delaktig-
het. Våra barn blir ”straffade” 
för att de inte fått lära sig läsa 
med rätt pedagogik. Om du 
är blind får du punktskrift!

Simon är ett exempel på 
att språkstörning och dyslexi 
inte har en direkt koppling till 
intelligenskvoten utan har sin 
grund i hur hjärnan fungerar 
i andra avseenden. Om skolan 
ger rätt hjälp och stöd så kan 
de nå skolans mål.

Tanken kommer – var 
hade vår kille varit (kun-
skapsmässigt) idag om skolan 
klarat av att ge rätt hjälp?

Kristina I

En fundering! Min 
son har gjort en dyslexi-
utredning och hamnar i ett så 
kallad fack som heter ”nedsatt 
inlärningsförmåga”. Han 
kommer alltså inte att uppnå 
målen. 

Jag läste att 15 procent i 
varje skolklass har en nedsatt 
inläringsförmåga. Varför har 

man då inte ett underlag för 
detta i varje skola redan från 
början? Måste föräldrar strida 
om detta? Eller hoppas man att 
detta gäller inte ”vår” skola? 

Nu är det säkert olika på 
alla skolor men borde man 
inte jobba mera med positivt 
tänk? Ha en annan inställning 
till att vissa lär sig långsam-
mare och acceptera detta i 
samhället som en del av våra 
barn och vuxna som har och 
alltid kommer att existera? 
Stress och dåligt självförtro-
ende försämrar inlärningsför-
mågan! 

Min son har fått en bra 
egenskap av sin situation – 
empati. Han har även fått 
hjälp i sin skola, men det 
kommer inte att räcka för att 
nå målen för allt det andra 
går fortfarande för fort.

Anne-Marie

Här kan du läsa några 
av kommentarerna den 
senaste tiden från 
foraldrakraft.se.

Från foraldrakraft.se

”Varför har man inte ett 
underlag för detta i varje 
skola redan från början?” 

Skyndar du 
dej inte, missar 
du skolbussen.

Det var det bästa jag 
har hört idag.

Hm, vad ska jag ha på 
mej idag? NU, KILLAR! 

TA HONOM! HJÄLP H
JÄLP

  HJÄLP
 

    HJÄ
LP

HÅLL I 
ARMARNA! TA 
FÖTTERNA!

Okej, killar, som vi planerade! 
Randiga byxor! Prickig tröja! 

Rutiga jacka! Kör hårt!

Jag tänker inte gå 
ut så här!

Lyft hans ben 
så han går!

Se på dej! Har du 
blivit färgblind?? JAG VILL 

INTE TALA 
OM DET.

©dist. by europapress

FK_1002_s80-85_debatt_v05.indd   82 2010-03-04   14.19



# 2, 2010 FÖRÄLDRAKRAFT 83     

Det var som igår man 
var en liten unge, som busade, 
skrattade så gott, sprang och 
skuttade runt, som alla andra 
”vanliga” ungar gör. På ett 
ögonblick blev man ungdom 
och 17 år gammal. Det var då 
sjukdomen FA bröt ut.

 Friedriech Ataxi är en 
muskelsjukdom som vände  
livet upp och ner. Jorden 
förvandlades till en gunga  
under ens egna fötter man 
blåstes hit och dit, och nu är 
man 33 år och kan inte stå 
emot längre utan tvingas, för 
att man ska klara av sin 
vardag, sjunka ner ”med ett 
leende” i en rullstol.

När man fick reda på 
sjukdomen, som man har 
genetiskt ärvt av sina älskade 

föräldrar, blev man ledsen, 
förkrossad och besviken på 
allt och alla, speciellt på sina 
egna föräldrar och syskon, 
som gjorde allt de hade i sin 
makt för att skydda och 
hjälpa en.

Tiden var inne för att börja 
bli kär och lycklig och allting 
var möjligt, men efter en 
stund började man inse 
sanningen och tänka efter hur 
olik de andra som gick man 
var. Med tanke på sin egen 
oförmåga och klumpighet, 
var man tvungen att lägga 
kärleken på hyllan och istället 
tänka på att försöka själv bli 
en medicinforskare som kan 
hitta sin egen medicin. 
Dagarna gick, eller snarare 
flög, och man kom in i 

programmet biomedicinsk 
analytiker på Karolinska 
institutet i Stockholm.

Livet i Stockholm var 
mycket tufft. Mycket stress, 
och längtan efter familjen och 
inte minst efter den första och 
sista kärleken, han som såg 
mitt inre och inte hur jag 
gick, var enorm. Efter två 
långa terminer återvände 
man till sitt hem igen, det var 
inte så lätt, många motgångar.

Två år senare, 25 år 
gammal, gifte man sig och det 
blev ett sagolikt bröllop. Efter 
det så fick man sin första son 
2003 och ett år efter var det 
dags för en dotter och nu 
lever man tillsammans med 
sin älskade man, sina två 
underbara, hjälpsamma barn 

och sin jobbiga sjukdom.
Jag vill säga till alla som 

läser min text, om mitt eget 
liv, att det kommer en dag 
efter varje natt... Ge inte upp!

Claire Nilsson

Ge inte upp! 

Med man, barn och en jobbig sjukdom
Det kommer en dag efter varje natt

Ständig kamp. Claire 
Nilsson lever med en 
muskelsjukdom.

Debatt

Svenska Handikappidrottsförbundet och Sveriges Paralympiska Kommitté (SHIF/SPK) administrerar och organiserar
idrott för personer med rörelsehinder, synskador och utvecklingsstörning.

www.handikappidrott.se
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PÅ ATT BÖRJA 
IDROTTA?
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Nu tänker jag faan i mej 
prata om hur det är att ha ett 
handikappat barn

När jag går och lägger mej 
Vet jag inte om jag får sova 

en-två eller fem timmar i 
sträck

Innan jag måste upp och
Byta blöja
Flytta upp i säng, 
Byta kisslakan
Ge dricka eller lägga på 

täcket
På jobbet säger man att det 

”kan ju vara skönt med 
sovmorgon-att bara jobba 
halvtid”

Ja, men jag jobbar heltid 
dygnet runt med min handi-
kappade son där alternativet 
är tre främmande människor 
i mitt hem.

När vi ska äta är det alltid 
någon av oss som får sitta 
med dubbel fattning av 
bestick

Sleva in i barnet varannan 
gång 

Och varannan gång i sin 
egen mun

Hur upplever man målti-
derna då?

Kan man njuta av maten?
Är maten kall eller varm 

när man äter den?
Konstigt att alla runtom-

kring en på släktträffar med 
mera

Verkar glömma att vi 
föräldrar sitter 365 dagar om 
året och gör detta

Och att vi kanske skulle 
uppskatta att någon bara sa

”Jag kan mata honom en 
gång per år när vi väl ses – för 
det gör ju ni alla andra dagar 
Och ni kan behöva koppla av 
och bara sitta och prata”

”Förlåt jag måste gå ifrån 
– men jag måste hjälpa min 
son att bajsa – ge honom klyx 
varannan dag”

När jag kommer hem kan 
jag inte sätta mej i soffan och 
vila

Det är en bebis på 6 år som 
kräver samma uppmärksam-
het som en ettåring.

Han ska bäras omkring.
Han kan inte prata
Han kan inte gå
Väger 30 kilo och vill upp 

till mamma
Ska det vara likadant när 

han är 30 och jag 75?
Jag är en Samordnare.
Min son har behov av 

kontakt med instanser som 

Innebär att jag ska maila, 
ringa och ha möte med

Minst 20-50 personer 
inom sjukvård, habilitering 
och andra instanser

Bland annat:
Personlig assistent
Assistansbolag
Sjukgymnast
Arbetsterapeut
Logoped
Lekterapeut
Barnläkare
Sjuksköterskor
Ortopedläkare
Ortopedtekniker
Sjuksköterska
Barnsjuksköterska
Specialtandläkare
Tandhygienist
Specialpedagog
Kortidshem-föreståndare
Korttidshem personal 15 st
Samordnare LSS
Psykolog hab
Kurator hab
FUB
RBU
Förskolelärare
Handläggare på 

Försäkringskassa
Bilanpassningsföretag
Kommun

Alla dessa människor 
ringer eller mailar till mej och 
det är möten och diskussio-
ner runt sonen

Är han ett projekt eller en 
människa?

Vi pusslar och pusslar och 
pusslar

Hur ska man orka alla 
dessa journätter livet ut?

Orka administrera och 
söka kunskap

Om det vi har rätt till
I välfärdsamhället.

Jag blir så jävla trött på 
den där jävla

Mama - tidnings idyllen
Med Pernilla Wahlgren och 

Paolo Roberto som
Årets Mama och Papa
Jag tycker att vi som har
Handikappade barn
Också ska få synas
Och att barnen också ska 

få synas
Varför ser man aldrig 

handikappade barn
I en H & M-reklam?
Köper ingen kläderna då?
Varför finns det inte en 

enda
Gunga 
På en lekplats i vår närhet
Som min son kan gunga 

på?

Mitt i allt kaos
Mitt i all röra och utmatt-

ning
Så finns ju
Kärleken
Och varma kramar
Och man vill hans bästa
Och om det innebär
Att jag får lyfta honom 

fram i livet
Och vara hans röst
Händer och Fötter
Så Gör jag det
Tills jag stupar

Men jag är ingen hjälte
Jag är en ovanligt
vanlig mamma
Som bara vill
Att Vår verklighet
Också ska SYNAS

Här kunde Gustav åka. Anna, Gustav (i mitten) och storebror Matthias på Liseberg förra året. 
”Det var inte så många saker som Gustav kunde åka, men detta var en av dem.”

Jag är mamma till en 
handikappad son med ett 
ovanligt syndrom. Härom-
dagen skrev jag en ”arg” dikt 
om verkligheten vi lever i ...

Jag tycker Förädrakraft har 
bidragit till mycket och är ett 
forum jag uppskattar. Jag 
tycker även Glada Hudik-
teatern bidragit till att 
synliggöra funktionshindra-
des existens. Man vill ju själv 
också bidra, men det är svårt 
att veta hur. Det blir ofta i ens 
egen lilla bubbla man käm-
par. Jag var på ”Bara Vara 
Barn-mässan” och tordes 
faktiskt ställa en fråga till 
ministern om tillgänglighets-
målen. Svaret var ganska 
luddigt. När jag kontaktade 
min kommun fick jag heller 
inget svar, trots att det finns 
en tillgänglighetsinspektör. 
Häromkring finns till 
exempel inte en enda lekplats 
som är tillgänglig för en 
person i rullstol.

Anna Johansson
Norrköping

Anna Johansson 
har skrivit en dikt 
i ilska över att så 
mycket kunde 
vara annorlunda.

Är min son ett projekt eller en människa?

Annas dikt:
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rton timmar, från dörr 
till dörr, skulle resan till 
Thailand ta. Timmar, 
vilka krävde samarbete 
från ett barn som inte 
förstod ordet, som 

kanske skulle behöva byte av blöja i 
minimala utrymmen och som blev orolig 
och självskadande bland nya människor. 
55 kilo i övervikt, i form av hjälpmedel, 
medicin, specialmat och blöjor. 
Argumenten att stanna hemma var flera. 
Samtidigt fanns det inget som gjorde 
honom lyckligare än samvaro med oss 
OCH bad. Att sätta sig på planet var ett 
väl övervägt och planerat beslut, men som 
ändå krävde en viss mängd av galenskap. 
Målet vi skulle färdas till hette Katathani 
Phuket beach resort vid Kata Noi strand. 
Väl där, väntade tre veckor i himmelriket. 
Eller rättare sagt två. Vi visste att ett 
miljöombyte alltid orsakade stark ångest 
hos Tommy. Första veckan spenderades 
mest på rummet.

Vi bokade oftast resan ett år i förväg, 
efter intensivt letande efter ett passande 
hotell och flygplatsstolar med extra 
benutrymme. Hotellet fick avgöra vilket 
land vi hamnade i. Det var viktigt att det 
fanns air-con, hissar, breda dörrar in till 
rummen, flera restauranger på hotellet 
eller i närheten, att rummet var vackert 
(då mycket tid tillbringades där) och 
rymligt (för alla hjälpmedel), hade stort 
poolområde och att det inte låg för långt 
bort från flygplats och sjukvård. Att 
området inte var för backigt. 

Alla våra krav resulterade i en mycket 
dyr resa. Vi började tidigt söka fonder, för 
att komma ner i pris. Eftersom en av oss 
arbetade som assistent åt Tommy, kunde 
en del betalas av Försäkrings kas san 
genom assistansbolaget. 

Vi valde, med en stor klump i magen, 
att få lugnande och sömngivande medel 
(lergigan) utskrivet åt Tommy till flygre-

san. Han fick lavemang dagen före avresa. 
Tommy sov 13 timmar av 18 och anlände 
inte till Thailand med rivsår över hela 
ansiktet. 

Semester, sommarlov och helger var 
något vi alltid bävade inför. Ironiskt nog 
behövde vi vara utvilade inför ledigheter. 
Semester för en ”vanlig” familj blir ofta 
något som fyller på, men sällan för en 
familj som vår. Assistenterna tar ofta 
ledigt under samma period som skolan är 
stängd och plötsligt skall man ta alla 
nätter och hela dagar av vårdande. Därför 
är det viktigt att vi planerar dessa perio-
der, oavsett om vi orkar eller inte.

Vi reste alltid ner en vecka i förväg, 
före assistenten, för att kunna planera och 
hinna känna efter hur vi ville schemalägga 
tiden. 

Thailand var positivt på så många sätt. 
Något vi inte hade förväntat oss var den 
vördnad och det intresse thailändarna 
visade Tommy.  Jag kunde stå och pruta 
på en vara i 20 minuter och efter avslutat 
köp, kunde biträdet vända sig till Tommy 
och ge honom en likadan t-shirt jag precis 
hade köpt. Ett folk som kan lära oss myck-
et. Jag blev lycklig av deras förmåga att se 
honom. De stirrade inte, de såg honom. 

Tommy tog alltid stora kliv i sin 
utveckling under våra semestrar, trots 
miljöombyte och nya rutiner. Vi fick 
mängder av stunder av närhet, utan 
tidspress. Vi får chans att knyta an till våra 
barn, genom stunder av glädje, något som 
jag upplever är svårt i all stress på hem-
maplan. Vi får lyxen av att påminnas om 
varför vi välsignats med detta unikt 
vackra och svåra barn. Med mycket 
planering före och små, anpassade mål 
under semestern, är det möjligt att 
komma hem någorlunda utvilad och 
mycket inspirerad.

Linda Forshaw
Driver företaget TomTom – creating beauty
www.tomtomsweden.se

EN RESA I GLÄDJE

Vi hade inte förväntat oss den vördnad 
thailändarna visade Tommy. Jag blev 
lycklig över deras förmåga att se honom, 
skriver Linda Forshaw.

A
”Att sätta sig på planet
var ett väl övervägt 
beslut, 
som 
ändå 
krävde 
en viss 
mängd av galenskap.”

Linda Forshaws son Tommy avled 
den 1 mars 2009 till följd av blödningar 
i hjärnan efter en akut operation. Fler 
krönikor av Linda Forshaw samt en 
längre version av denna krönika kan 
läsas på foraldrakraft.se

Linda Forshaw

var ett väl övervägt 
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Annonsörer i detta nummer:
A-Assistans Leimir AB.........................................................................87
Anatomic SITT AB ..............................................................................13
Asp-Center AB/Ungdomscenter AB ...................................................13
Assistansia ..............................................................................................9
BOSSE - Råd, Stöd & Kunskapscenter................................................59
Bromma industriby AB .......................................................................47
Carema Vård och omsorg AB .............................................................22
CJ Advokatbyrå AB .............................................................................11
Dammsdal ...........................................................................................64
Enigma Education AB  ........................................................................36
Enigma Omsorg AB  ...........................................................................51
EO-Funktion AB .................................................................................16
Franstorps verkstäder ..........................................................................11
Frösunda LSS AB .................................................................... sista sidan
Föreningen Furuboda  .............................................................67, 90-91
Gryning Vård AB .................................................................................16
Handikappanpassning i Trestad AB ...................................................16
Handikappförbunden, HSO ...............................................................89
Heldagsskolan Rullen AB ....................................................................87
Höghammarskolan .............................................................................87
Informationscentrum för ovanliga diagnoser ...................................37
Kasper Care Aktivitet AB ....................................................................23
Misa .....................................................................................................20
Move & Walk Sverige AB .......................................................................2
Mättinge AB ........................................................................................87
Omtanken Dalarna AB..........................................................................7
Pressalit Care A/ S ................................................................................51
RGD/RGH Kansli ................................................................................67
Riksförbundet Sällsynta diagnoser .....................................................89

RvS Eurovema AB ...............................................................................45
Salboheds Gymnasiesärskola AB ........................................................62
Sirius Humanum AB ...........................................................................21
Sjöviks folkhögskola ............................................................................63
Solhagagruppen AB ...................................................................... 17, 65
Sommarsol rehab & rekreation ..........................................................59
Stadshagens Habiliteringsenhet..........................................................19
Stiftelsen Mora Parks Läkepedagogiska Institut ................................47
Stockholmsmässan ..............................................................................19
Svenska Handikappidrottsförbundet, SHIF.......................................83
Svenska Turistföreningen STF ............................................................87
Särnmark Assistans AB .........................................................................3
Technomedica .....................................................................................28
Tecknologen AB...................................................................................11
UPAB Utvecklingspedagogik AB .................................................. 17, 69
Vobis Livskvalitet .................................................................................45
Värna, Antroposofisk Läkepedagogik & Socialterapi ........................21
Ågrenska ..............................................................................................43

Boka annons i nästa utgåva senast 29 april
Nästa nummer utkommer den 21 maj 2010, med teman om 
bland annat fordon & anpassningar, kommunikation, särsko-
lan och sommaridrott. Materialdag för annonser är 29 april.

Gratis ljudtidning för alla prenumeranter
Föräldrakraft finns även som ljudtidning. Besök foraldrakraft.
se så kan du ladda ned nästan hela tidningen och lyssna på den 
i din dator, mobil eller mp3-spelare. Gratis för prenumeranter.

Ljudtidning 
utan extra 
kostnad”Värdefull” 

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

läsning för dig som 
förälder & professionell!
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STEG FÖR STEG: ÖVERVINN SVÅRIGHETERNA I SKOLAN

”JAG ÄR LINDA 

HAMMAR, INTE 

CAROLA”
Köpings och hela Sveriges 

Linda vilar från tv-inspelningar. 

Föräldrakraft har träffat henne. 

Tema bostad

”Nej, nu åker vi 

hem till paradiset”

Det svänger i riksdagen

Politiker säger nej 

till minuttänkande

Sören Olsson

rannsakar sitt twittrande

Kronjakten fortsätter

Regeringen vill 

fortsätta spara på  

personlig assistans

15 kollotips
Sommaren 

är snart här!

”Är min son ett projekt?” 

CP-bra bok
 Utdrag ur

Jonas Helgessons 

kommande bok

Till havs

Anpassad jolle 

öppnar havet 

för Josefine 

14 sidor
om kärlek

62 KR
inkl moms
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Ja tack, jag beställer:
6 nummer för 331 kronor inkl moms

12 nummer för 662 kronor inkl moms

Info om teman, utgivningsplan och annonspriser

Namn: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Adress:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Postnr & ort: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Telefon: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

E-post: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Övrigt meddelande:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .FK 1002

Välj ett alter nativ!

Klipp ut & posta kupongen 
i ett kuvert till FaktaPress, 

Backebogatan 3, 129 40  Hägersten. 
Eller mejla till:

 pren@faktapress.se
}

För Dig som har barn i behov av särskilt stöd!

Sänd beställningen till FaktaPress, Backebogatan 3, 129 40  Hägersten. Eller maila till: pren@faktapress.se
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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

� Du har väl 
inte missat 
Föräldrakrafts 
digitala nyhets-
brev? Du får det 
varje vecka via 
mejl och det är helt gratis! 

Beställ på foraldrakraft.se eller mejla 

till info@faktapress.se

SYNS DU INTE SÅ FINNS DU INTE.
PÅ TORGET SYNS DU TILL LÅG KOSTNAD
I EN UPPLAGA PÅ ÖVER 30 000 EX 
Modulannons, 1 modul, 92 x 61 mm: 4 250 kr.
2 moduler, 92 x 130 mm: 7 125 kr.
3 moduler, 92 x 183 mm: 10 000 kr.
4 moduler, 190 x 130 mm: 12 750 kr. 
(Priser exkl moms.) 
Beställ din modulannons genom ett mejl till 
frida-louise@faktapress.se eller genom att ringa till 
Frida-Louise-Vikman på 08-4100 5637.

27/6–3/7     från 8 år och uppåt

STF_Grovel_1002.indd   4 2010-02-01   09.22

PERSONLIG ASSISTANS 
PÅ DINA VILLKOR
Hos oss får du vara med och välja dina 
personliga assistenter. Personer 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.se
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Mars
12-21 mars 2010
Paralympics i Vancouver, Kanada.
www.vancouver2010.com

19 mars–16 juni 2010
”Ta plats” i Stockholm. Konst, 
seminarier, utbildningar och work-
shops. www.taplats.info.

27 mars 2010
Share Music on Stage. Konsert på 
Vara Konserthus. www.sharemusic.se

April
13-15 april 2010
Konferens om habilitering. Örebro.
www.orebroll.se

16 april 2010
Temadag: Autism och ADHD. 
Stockholm. www.solhagagruppen.se

17 april 2010
Prova-på-dag i musik, dans, teater. 
Jönköping. www.sharemusic.se

18 april 2010
Prova-på-dag i musik, dans och 
teater. Göteborg. www.sharemusic.se

27-29 april 2010
Sexualitet och funktionshinder. 
Linköping. Föreningen för Sveriges 
Ungdomsmottagningar.
www.fsum.org/

Maj
4-5 maj 2010
Konferens om alternativa metoder 
för att hantera utmanande beteen-
den. Världsledande föreläsare deltar. 
www.enigmaeducation.se

7-9 maj 2010
Svenska Handikappidrottsspelen, 
Eskilstuna.

17-18 maj 2010
Workshop Social Thinking. Malmö, 
Solhagagruppen och danska Service-
styrelsen. www.solhagagruppen.se

19-20 maj 2010
Särskolans rikskonferens Uppsala.
www.uppsala.se

20-21 maj 2010
RBU-konferens om tillgänglighet. 
Visby. www.rbu.se

21 maj 2010
Föräldrakraft nr 3 utkommer.

21-23 maj 2010
Kontaktnätet HydroChat om hydro-
cefalus har konferens i Ugglarp. 
www.hydrocefalus.com

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. www.
marschen.se

Juni
2-3 juni 2010
Hjultorget. Kista. www.hjultorget.nu

2-3 juni 2010
Västsvenska 
Kommunikationskarnevalen. 
www.goteborg.se/dalheimershus

Missa inte...
Mässor, konferenser och andra aktiviteter 
av intresse för dig som läsare av Föräldrakraft.

Kalendariet finns även på www.foraldrakraft.se. Där uppdaterar vi löpande infor-
mationen, så att du alltid hittar aktuella evenemang.

KALENDARIET

Förstärk din medverkan 
med en mindre 

annons!

Unga stjärnskott. Peter Kasperi, 
kälkhockeyspelare, och Linnea Eide 
Ottosson, sitski, är två av de yngsta 
deltagarna i Paralympics.

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.

Fonden till Rolf 
Bergfors minne
Stiftelsen Fonden till Rolf Bergfors minne 
är en stiftelse som årligen delar ut 100 000 
kronor till en eller flera sökande. Stiftelsen 
delar ut pengar till personer som söker 
medel för studier, studieresor eller utveck-
lingsprojekt enskilt eller i grupp. Kravet är 
att det finns en Independent Living-tanke 
bakom ansökan, alltså en tanke om att 
personer med funktionshinder kan och 
vill bestämma själva över sitt liv. Stiftelsen 
har sista ansökningsdag den 31 mars.
Mer information om stiftelsen finns på 
www.gil.se/stiftelsen.aspx

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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Under 2010 ska vi som vanligt arrangera 
och delta vid aktiviteter som ger oss möj-
ligheter att påverka beslutsfattare, genom 
att påminna om vår viktigaste intresse-
politiska fråga: Bilda nationella medicinska 
center för personer som har sällsynta 
diagnoser. 

En viktig utgångspunkt är EU:s rekommenda-
tion från juni 2009 om sällsynta sjukdomar. Den 
innehåller flera konstruktiva förslag, som att 
upprätta en nationell handlingsplan för 
sällsynta diagnoser. Vi ska verka för att 
EU-rekom men dationen genomförs.

Vår hemsida sallsyntadiagnoser.se är 
fortfarande vår viktigaste plattform för 
kommunikation. Nytt för i år är vår inriktning på 
sociala medier som vi kontinuerligt kommer att 
använda oss av i vårt påverkans arbete, 
inledningsvis för att ha koll på vad som sägs 
om sällsynta diagnoser på bloggar, Facebook 
och Twitter. Dessa begrepp börjar bli en del av 
vardagsspråket, som att mejla och surfa på 
nätet. Nu är det många som bloggar, twittrar 
och har massor av vänner på Facebook. 

Sociala medier kan därför ha en enorm 
genomslagskraft; i synnerhet om man 
använder dem systematiskt. Dessa medier är 
en modern variant av den uråldriga ”mun till 

öra metoden”. Men istället 
för traditionell muntlig 
kommunikation, när en 
person pratar med en 
annan, når den som har 
något att säga via Internet 
oräkneliga mottagare på ett 
ögonblick. En intressant 
kanal för att dra igång en 
debatt i sociala medier och 
nå ut till en större krets är 
debatthemsidan Newsmill. 
Där har vi publicerat ett par 
debattartiklar och det fortsätter vi med. 

I november i fjol hade vi en temadag om 
förnyelse av föreningslivet. Under tema dagen 
hade sociala medier en framträdande plats. På 
Säll synta diagnosers hemsida finns utförlig 
dokumentation från dagen, inklusive en 
filminspelning. 

I maj ordnas mässan ”Forskning och hälsa” i 
Kungsträdgården, mitt i Stockholm. Där ska vi 
vara företrädda för att sprida vårt budskap. 
I samband med mässan arrangerar vi ett 
medlemsseminarium om särläkemedel, 
läkemedel för sällsynta diagnoser. Temat är 
diagnosbärares möjlig heter att påverka 
utvecklingen av sådana läkemedel. 

I Almedalen ska vi i början av 
juli träffa politiker, nätverka, 
mingla och dela ut vårt 
informationsmaterial. Därtill 
ordnar vi ett Almedalen-
seminarium tillsammans med 
denna tidskrift, Föräldrakraft, 
och Ågrenska, sedan länge en 
av våra samarbetspartner. 

Stöd oss! Vi bevakar redan 
det som sägs om oss på 
nätet. Gå in på Facebook, 

ange ”sällsynta diagnoser” som sökord så 
hittar du oss. Bli medlem på vår sida! Då visar 
du oss ditt stöd samtidigt som du följer 
informationsflödet om sällsynta diagnoser. 
Och hjälp gärna andra att hitta till vår hemsida 
genom att länka till oss!

Elisabeth Wallenius
Förbundsordförande

Sociala medier – här kommer vi!

� Läs mera om Riksförbundet Sällsynta 
diagnoser på www.sallsyntadiagnoser.se

Riksförbundet Sällsynta diagnoser
Box 1386, 172 27 Sundbyberg
Telefon 08-764 49 99

Förbundets 90-konto är 90 01 56-1

Information från Riksförbundet Sällsynta diagnoser

Under valåret 2010 väljer vi att vara 
verkligt verksamma, också i soci-
ala medier. Det säger Riksförbun-
det Sällsynta diagnosers ordföran-
de Elisabeth Wallenius. 

sällsynta fk 1002.indd   50 2010-02-27   14.45Afasiförbundet 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
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”Jag var 10 år när Jag fick diagnosen Aspergers 

syndrom. Då hade jag kämpat i lågstadiet några år. Det 

var svårt att vara i stor klass. Jag hade problem att kon-

centrera mig och svårt att hänga med. Efter diagnosen 

fick jag mer stöd och kunde så småningom gå i särskola 

på högstadiet. När det var dags för gymnasium valde jag 

verkstadsinriktning på Filbornaskolan i Helsingborg. Jag 

trivdes bra och att jobba med händerna passade mig.

Jag har alltid lyssnat mycket på musik. När jag 

var 16 började jag öva på mammas gitarr där hemma. 

Mamma uppmuntrade mig och visade mig olika ackord. 

Det var en härlig känsla när jag kunde spela en hel låt! 

Efter att ha övat själv ett år gick jag på kurs och lärde mig 

spela elgitarr.

När tiden på gymnasiet närmade sig slutet tipsade min 

yrkesvägledare om olika folkhögskolor. Jag ville helst fort-

från furuboda till ett självständigt liv

”Jag fick träna på att spela med andra
och att stå på scen och möta publik”

  

www.furuboda.se

Att bo på internat och gå på fokhögskolekurs på Furuboda var ett viktigt steg, berättar Henrik Juelsson.                               Foto: Daniél Tejera

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

sätta med musiken och valde att besöka Furuboda och 

kursen Musikverkstan. Efter en prova-på-vecka sökte jag 

och blev antagen! 

Att bo på internat och gå på fokhögskolekurs var ett 

viktigt steg för mig. Jag fick inte bara öva på gitarr och 

bas. Mitt självförtroende och min säkerhet utvecklades. 

Jag fick träna på att spela med andra och att stå på 

scen och möta publik.  

EftEr 3 år på furuboda har jag nu skaffat egen lä-

genhet och har min arbetsplats i Höganäs kommun. Jag 

åker runt och spelar för äldre på ålderdomshem och 

barn i förskolan. Kommun-trubadur skulle man kunna 

säga! Nu får jag arbeta med det jag tycker bäst om, att 

spela för andra!”                                       henrik  Juelsson

furuboda uppslag fk 1002.indd   1-2 2010-02-25   20.26

HELA DETTA UPPSLAG ÄR EN ANNONSHELA DETTA UPPSLAG ÄR EN ANNONS
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”Jag var 10 år när Jag fick diagnosen Aspergers 

syndrom. Då hade jag kämpat i lågstadiet några år. Det 

var svårt att vara i stor klass. Jag hade problem att kon-

centrera mig och svårt att hänga med. Efter diagnosen 

fick jag mer stöd och kunde så småningom gå i särskola 

på högstadiet. När det var dags för gymnasium valde jag 

verkstadsinriktning på Filbornaskolan i Helsingborg. Jag 

trivdes bra och att jobba med händerna passade mig.

Jag har alltid lyssnat mycket på musik. När jag 

var 16 började jag öva på mammas gitarr där hemma. 

Mamma uppmuntrade mig och visade mig olika ackord. 

Det var en härlig känsla när jag kunde spela en hel låt! 

Efter att ha övat själv ett år gick jag på kurs och lärde mig 

spela elgitarr.

När tiden på gymnasiet närmade sig slutet tipsade min 

yrkesvägledare om olika folkhögskolor. Jag ville helst fort-

från furuboda till ett självständigt liv

”Jag fick träna på att spela med andra
och att stå på scen och möta publik”

  

www.furuboda.se

Att bo på internat och gå på fokhögskolekurs på Furuboda var ett viktigt steg, berättar Henrik Juelsson.                               Foto: Daniél Tejera

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

sätta med musiken och valde att besöka Furuboda och 

kursen Musikverkstan. Efter en prova-på-vecka sökte jag 

och blev antagen! 

Att bo på internat och gå på fokhögskolekurs var ett 

viktigt steg för mig. Jag fick inte bara öva på gitarr och 

bas. Mitt självförtroende och min säkerhet utvecklades. 

Jag fick träna på att spela med andra och att stå på 

scen och möta publik.  

EftEr 3 år på furuboda har jag nu skaffat egen lä-

genhet och har min arbetsplats i Höganäs kommun. Jag 

åker runt och spelar för äldre på ålderdomshem och 

barn i förskolan. Kommun-trubadur skulle man kunna 

säga! Nu får jag arbeta med det jag tycker bäst om, att 

spela för andra!”                                       henrik  Juelsson
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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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