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ALMEDALEN – 82 BILDER FRÅN EN VECKA VI MINNS

SVERIGES SNABBASTE MAMMA

Nu har sonen det bra och Rose-Marie Millberg gör come-

back på racerbanan. Rosie berättar om den långa resan. 

SÖREN OLSSON:
DU OCH JAG 
KAN FÖRÄNDRA 
HELA VÄRLDEN!

TEMA HJÄLPMEDEL
LEK & FRITID

VAL 2010: VEM 
FÅR DIN RÖST?

NEDSKÄRNINGAR 
GÖRS ”I SMYG”

NY BOK: ULLE HAR
FLYTTAT HEMIFRÅN

STORA FRAMSTEG
MED KARATE
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    Ingen kan allt men 

   alla kan 
         något!

Sakta lämnar vi lata, varma sommardagar bakom oss. För en del innebär 
hösten byte av skola och för andra en nystart i arbetslivet. Carema Care 
erbjuder en stor variation av individanpassad daglig sysselsättning 
och skola.
 
 
På våra skolor erbjuder vi en helhetslösning för elever 
med diagnos inom autismspektrat från förskola till 

gymnasiesärskola i nya fräscha och specialanpassade 

lokaler. 

Alla våra medarbetare har en bred kompetens och  

erfarenhet. I små individanpassade klasser med hög 

personaltäthet möter vi eleverna efter deras behov 

genom hela den lärande processen. För oss är elevens 

förmåga till självständighet och kommunikation alltid  

i fokus. Tillsammans ser vi möjligheter och guidar 

eleven till ett meningsfullt vuxenliv.

Vi har många arbetsplatser med olika inriktning. Bland 

annat har vi verksamheter där vi arbetar med musik och 

bild, återvinning/ renovering av möbler och butiks- 

försäljning, vaktmästeri och arbete i äldreomsorg. Vi 

erbjuder även stöd och hjälp för att kunna skaffa sig 

praktikplatser och arbetslivserfarenhet ute på den 

öppna arbetsmarknaden. Oavsett intresse vill vi att du 

som arbetar hos oss ska trivas på jobbet och vara stolt 

över ditt arbete. Du får alltid individuellt stöd och  

möjlighet att utvecklas och lära dig arbetsuppgifter  

på det sätt som passar just dig i din egen takt. 

Vi fokuserar på dina styrkor, förmågor och din talang.

Ingen kan allt men alla kan något!

Carema Care är ett av Sveriges ledande företag inom omsorg. Vi ger stöd, service, vård och omsorg till äldre människor samt till personer med 
funktionsnedsättning, missbruksproblem eller psykiska sjukdomar. Vi utvecklar omsorgen med kvalitet och nytänkande. Carema Care finns i hela 
Sverige samt i Norge

Kontakta oss gärna

Om du vill veta mer om våra skolor och dagliga verksamheter 
är du varmt välkommen att ta kontakt med oss. Vi tar gärna 
emot både studiebesök och praktikanter!

Kontaktperson skola: Helena Söderqvist Lönnblad,  
0733-77 53 12, helena.soderqvist@carema.se

Kontaktperson daglig verksamhet: Anna Wallentin,  
0733-77 53 00, anna.wallentin@carema.se

www.caremacare.se

Det är din assistansersättning! 
Vad får du för pengarna? 

Att bestämma över sitt liv är en rättighet 
därför tror vi på en individuell lösning där 
du gör valen.

Hos oss får du
•  Full insyn i din assistansekonomi
•  Egen kontaktperson 
• Juridisk rådgivning
•  Utbildningar och föreläsningar

Prova oss!
Det kostar inget att låta oss ta fram ett 
förslag på hur din assistansekonomi kan 
se ut. Du förbinder dig inte till något. Hör 
av dig så kan vi titta på vilka förutsättningar 
som finns för att vi ska kunna möta dina 
behov och önskemål.

Personlig assistans som du vill ha den

Mikael Särnmark, grundare och delägare 

 

Vill du veta mer?
Besök oss i vår monter på »Ett bra liv«
Eller ring oss på telefon 08-505 920 00
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Här når du oss!
Redaktionen

Valter Bengtsson 
ansvarig utgivare, tf chefredaktör

valter.bengtsson@faktapress.se
08-4100 5636, 0709-560852

Sara Bengtsson
(deltid, tjänstledig)

sara.bengtsson@faktapress.se

Postadress
FaktaPress AB, Backebogatan 3 

129 40 Hägersten
Telefon 08-4100 5636

Besöksadress
Maria Bangata 6, Södermalm 

Stockholm

Prenumerationsärenden, projekt 
och kundtjänst

Annette Wallenius
annette.wallenius@faktapress.se 
FaktaPress AB, Backebogatan 3, 

129 40  Hägersten. 
Telefon 08-228203

Prenumeration inom Sverige
Ett år, 6 utgåvor, 331 kr inkl moms  

(312 kr exkl moms) 
Två år, 12 utgåvor, 662 kr inkl moms 

(625 kr exkl moms)
Ovanstående priser gäller endast inom 

Sverige. Prenumerationer till övriga 
världen (alla adresser utanför Sverige) 

kostar 607 kronor (6 utgåvor) eller 1214 
kronor (12 utgåvor).

Annonser  Se information på vår 
webbsida www.foraldrakraft.se

 
För beställning av annons kontakta 

Frida-Louise Vikman
tel 08-4100 5637

mobil 0709-560 780
mejl: frida-louise@faktapress.se

Adress för annonsmaterial
FaktaPress AB, Backebogatan 3, 

129 40  Hägersten
E-post: info@faktapress.se

Grafisk formgivning
Mikael Nyberg, 070-787 58 53
mikael.nyberg@faktapress.se

www.nybergforlag.se

Foraldrakraft is an independent magazine 
for parents with children with disabilities or 

special needs. It is also available on the 
web at www.foraldrakraft.se. Foraldrakraft 

is published by FaktaPress AB.
ISSN 1653-9109
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Bildkavalkad – så minns vi 
Almedalen
Fem sidor med 82 bilder från sommarens höjdpunkt. /s 10

Valextra 2010 
Nytänkandet lyser med sin frånvaro bland de etablerade politiska par-
tierna. Föräldrakraft skärskådar löftena inför valet. /s 16

Intervjun. Europas snabbaste 
mamma på banan igen
Rose-Marie Millberg tar racerbilen på sin väg tillbaka efter en tid fylld 
av prövningar. Nu vet hon att sonen har det bra. /s 34

Hjälpmedel för lek & fritid
Tema hjälpmedel. Livet är mycket mer än skola och jobb. Vi träffar  
barn och ungdomar vars fritid har förändrats tack vare hjälpmedel av 
olika slag. /s 44

Ulle har flyttat hemifrån
Elisabeth Sandlund skriver om sin dotter som flyttade hemifrån vid 
25 års ålder. Föräldrakraft publicerar här ett utdrag ur boken ”Ulles 
mamma”. /s 72

Karate hjälper unga att fokusera
Renato Kempo karateklubb i Skogås har startat en grupp för barn och 
ungdomar med ADHD, Asperger och utvecklingsstörning. Barnen har 
blivit mer fokuserade, även i skolan, säger tränaren Anders Trapp.  /s 80

Höga betyg inte bara bra
Debatt När Simon Sjöholm äntligen fick betyget G försvann hans stöd. 
Nu vädjar föräldrar och organisationer till utbildnings ministern att 
inte ta bort särskilt stöd så snart en elev får betyget godkänt. /s 88
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foraldrakraft.se:
Nioårig flicka fick rätt efter tre års 
kamp: ”Nu måste fler få assistans”

Resurser för sällsynta sjukdomar 
ska samordnas av nationell 
instans.

Moderaterna gör handikapp-
ridning till valfråga.

Socialdemokraterna lovar stoppa 
försämringar av stödet i skolan.

Aktuellt just nu på foraldrakraft.se34

Tillbaka på racingbanan. Rose-Marie Millberg har tagit fasta på sin dotters råd.

Utfrågning i Almedalen. Se Adam 
Cwejman, Ida Gabrielsson och 
ledarna för de övriga politiska 
ungdomsförbunden utfrågas på 
Foraldrakraft.se

Det blev fullsatt direkt på Föräldra-
kraftdagen i Högskolan i Visby. Det 
första av dagens seminarier handlade 
om unga med Aspergers syndrom. 
”Det här har jag längtat efter hela 
veckan”, var reaktionen från en av 
seminariebesökarna. 
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Ledaren

Föräldrakrafts referensgrupp ger redaktionen råd och expertis.

Anders 
Olau son, 
ordförande 
Euro  pean 
 Patients’ 
Forum

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

Janne Wall-
gren, chef 
patient-
kontakter, 
Astrazeneca

Cecilia 
Kennerfalk, 
avdelnings -
chef LIF

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

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

Carl Leczinsky, 
direktör, 
Hjälpmedels-
institutet

Charlotte Petri 
Gornitzka, 
Rädda Barnen

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

Robert 
Hejdenberg, 
vd Ågrenska

et är snart val och frågor om funktionsnedsättningar har fått ett 
lyft. ”För tre år sen ville ingen här prata handikappolitik och 
delaktighet. Nu är intresset jättestort”, sa Lars Lööw när han 
talade om framtidens handikappolitik på Föräldrakrafts mingel 
i Almedalen i juli. 

Men på ett område har debatten spårat ur. Det gäller person-
lig assistans. Allt fler ställer sig frågan – ska den utvecklas eller skäras ned? Under 
de senaste månaderna har vi försökt få en bild. Men debatten är fylld av motsägel-
ser. Riksdagen beslutade i juni, utan dramatik, om ett antal ändringar för att höja 
kvaliteten på insatserna inom LSS, lagen om stöd och service till vissa funktions-
hindrade. Samtidigt kör Försäkringskassan på med tuffa skärpningar i behovsbe-
dömningarna. Utan debatt. Har våra demokratiskt valda politiker blivit överkörda 
av andra makthavare? Under Almedalsveckan angrep Göran Fredriksson det han 
kallar ”smygnedskärningar utan öppen och ärlig debatt”. 

Det pågår en attack mot personlig assistans trots att socialpolitiker från båda 
blocken motsätter sig nedskärningar. Det är inte svårt att föreställa sig att finans-
departementet ifrågasätter en reform som blivit betydligt dyrare än beräknat. 
(Dyrare – om man väljer att blunda för de samhällsekonomiska vinsterna med att 

alla får möjlighet till skola, jobb och fritid.) Men finansdepartementet finns aldrig 
med på debatterna. Oftast inte heller kommuner eller Försäkringskassan. Vi 
instämmer i kraven på en öppen och ärlig debatt – och ett stopp för försöken att 
försvaga lagens intentioner att alla ska ha goda levnadsvillkor.

Det gnälls mycket på USA:s president Barack Obama. Media fokuserar på 
besvikelser. Kritiken är överdriven. Tvärtom, Obama har haft stora framgångar, 
inte minst när det gäller sjukvårdsreformen, en epokgörande förändring. 

När vi nu är mitt uppe i den svenska valkampen undrar vi vem som kan bli 
”Sveriges Obama”. Vem tar tag i diskrimineringslagstiftningen och ser till att den 
även omfattar brister i tillgängligheten? Vem ser till att skola, arbetsliv och 
samhälle ger alla lika möjligheter? Vem ser till att familjer slipper leva med ständig 
oro att förlora assistansen? 

Obama beskylls för att ta alltför stora ord i munnen för att sedan göra sina 
väljare besvikna. Vad ska man då säga om svenska politikers välvilliga ord, och hur 
det ser ut i verkligheten? 

Den som tror att handikapporganisationerna bara gnäller bör läsa 
Socialstyrelsens rapport ”Alltjämt ojämt” som visar att handikappolitiken 
misslyckats på alla områden utom bostäder.

En en dryg månad före valet är det hög tid att fundera över vem som ska styra 
inte bara socialdepartementet utan även finansdepartementet. En vägledning till 
var partierna står finner du i Handikappförbundens analys som publiceras på 
sidan 16 i detta nummer.  +

Vem blir Sveriges Obama?

D

Valter Bengtsson, ansvarig utgivare
valter.bengtsson@faktapress.se )) VI INSTÄMMER SJÄLVKLART I KRAVEN 

PÅ EN ÖPPEN OCH ÄRLIG DEBATT.

I en annan del av Almedalen.

� För första gången någonsin satsade 

Föräldrakraft på egna arrangemang i 

Almedalen under årets politikervecka.

�  Ett mingel med handikapprörelsen, 

politiker och landshövding Cecilia Schelin 

Seidegård (bilden) var höjdpunkten.

� Våra utfrågningar med ledarna för de 

politiska ungdomsförbunden var början 

på något helt nytt! Alla ställde upp, utom 

Grön Ungdoms Maria Ferm som tyvärr 

fick förhinder. Se våra videofilmer på 

foraldrakraft.se

� Tyvärr tog Almedalen oss med sådan 

storm att vissa utlovade artiklar ej hann 

produceras till denna utgåva. Det gäller 

bland annat temat om sociala mötesplat-

ser. Vi beklagar och återkommer. +
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Ledaren

Viktigaste valdebatten har spårat ur

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_1004_s06-7_ledare_v02.indd   7 2010-07-18   19.28



8 FÖRÄLDRAKRAFT # 4, 2010

lla människor fungerar. 
Det finns de som 

fungerar bättre och 
andra som fungerar 
sämre inom olika 
områden. Det finns 

funktioner som inte alla gånger är helt 
felfria i alla människor. Därför finns 
uttrycket ”funktionshinder”. Det 
innebär inte att man inte kan göra 
någonting. Det innebär att man är 
hindrad att göra vissa saker på grund 
av en mångfald av bakomliggande 
orsaker. 

Men likväl. Alla fungerar. Men vissa 
kan behöva hjälp att fungera ännu 
bättre.

Man kan erbjuda möjlighet att 
förstärka det som kanske är lite svagt 
med hjälp av det som redan fungerar bra.

För mig är det en självklar sak att alla 
människor ska erbjudas hjälp att kunna 
fungera så bra som möjligt i det samhälle 
vi lever i. Men det är tyvärr långt från 
självklart för alla.

Ja.
Vi kan låta bli att hjälpa andra männis-

kor! Det kan vi!
Och vi kan låta samhällets sårbara och 

behövande få klara sig själva så gott de 
kan.

Vi kan leva hela våra liv och låta oss 
styras av tesen ”sköt dig själv och skit i 
andra”.

Det är inga som helst problem!
Och dessutom kan vi säkert därmed få 

leva ganska enkla och okomplicerade liv.

Men är det så vi vill leva?
Den frågan måste varje enskild individ 

fråga sig själv. Åtminstone en gång i livet.
Jag har gjort det och kommit fram till 

att jag vill inte leva så!
Jag vill istället försöka vara det stöd 

som kan förstärka andras svagheter. Jag 
vill finnas till för andra människor.

Vänlighet och omtanke sprids som 
ringar på vattnet ut i världen.

Att behandla andra så som man själv 
vill bli behandlad kanske inte alltid 
känns helt relevant. För en del männis-

kor vill faktiskt behandla sig själva 
ganska illa. 

Kanske vore det mer korrekt att säga 
”behandla andra så som du behandlar de 
du älskar”? För om man ser i andra 
människor det man ser i de man älskar så 
ökar känslan av medkännande och kärlek 
för allt fler medmänniskor i samhället. 

Tänk dig att se på hela världen med 
samma kärleksfulla blick som du ser på 
de som står din närmast. På vilket sätt 
skulle det förändra din medkänsla för 
andra?

Men i första hand vill jag ändå finnas 
till för min egen familj. De som finns i 
den närmsta omgivningen. Man skulle 
kunna säga att de ingår i den första 
osynliga ringen som finns runt mig. Och 
därefter kommer andra närstående i min 
värld. De ingår i nästa ring. Och så 
vidare och vidare. Ringarna blir fler och 
fler och sprider ut sig över hela världen, 
som ringar på vattnet. 

Jag är nämligen övertygad om att alla 
enskilda individer kan förändra hela 
världen!

Vi kan naturligtvis inte förändra alla 
människor som bor här.

Men vi kan förändra hela världen – 
 genom att förändra oss själva.

Vi måste börja någonstans och då är 
det väl enklast att börja med oss själva. 
Om vi kan börja se oss själva tydligare. 
Om vi kan se våra egna svårigheter och 
brister så kanske vi med större förståelse 
kan möta andra människor i livet. Vi kan 
dela med oss av vår egen erfarenhet från 
livet när vi möter nya människor. Och 
med större förståelse för våra egna 
svagheter och brister kan vi lättare se 
dem även i andra. Kan vi förlåta våra 
egna brister och svårigheter så kan vi 
även göra det gentemot andra. 

Ring efter ring blir påverkad av det vi 
förstår och förändrar i vår egen närhet 
och snart sprider vi ut vår erfarenhet ut 
över hela världen. 

Vi finns för vår egen skull. Och vi finns 
för hela världen. Samtidigt.

Sören Olsson

FÖRÄNDRA HELA VÄRLDEN!

Nummer 5, 2010 (15 oktober).
DATORER & IT. Häng med på reportage 
och intervjuer som visar  vilken 
betydelse datorer, mobiler och andra 
nya IT-verktyg kan ha i vardagen 
– hemma, i skolan, på jobbet och 
fritiden
ARBETE OCH DAGLIG VERKSAMHET. 
hittills har ansträngningarna att skapa 
jämlikhet på jobbet inte varit så 
framgångsrika. Men det finns goda 
exempel. Och de lyfter vi fram i nästa 
nummer av Föräldra kraft

Materialdag 27 sept 2010. 
Utgivningsdag 15 okt 2010.

Nummer 6, 2010 (10 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.

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

Vad händer i Föräldrakraft under 
resten av 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 uppda-
terade uppgifter.) 

Teman på gång

A

Sören Olsson

Välkommen till vår webbsajt

Nästa nummer: 

Arbete  
Datorer & IT

Tipsa oss på 

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
-0

0
8
-A

s
s
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Ung Vänsters Ida 
Gabrielsson och 
andra ledare för  
ungdomsförbunden 
svarade på frågor i 
Föräldrakrafts gatu-
tält. Se intervjuerna 
på Foraldrakraft.se

Föreningen JAG premiärvisade sin 
egen uppsättning av musikalen Grease.

RBU:s konferens om personlig assistans leddes av 
ordförande Agnetha Mbuyamba och Bengt Westerberg.

Under Almedalsveckan stod tidningen Föräldrakraft bakom en mängd 
aktiviteter, för att lyfta upp frågor om barn, unga och unga vuxna med 
funktionsnedsättningar. Här bjuder vi på ett bildsvep från politikerut-
frågningar, seminarier och gatutält. Plus några bilder från arrangemang 
som anordnades av bland annat Föreningen JAG och RBU.

I EN ANNAN DEL 
     AV ALMEDALEN
MED PLATS FÖR ALLA

Så här minns vi Almedalen 

Fotograf i Almedalen: 
Linnea Bengtsson

Ann Lund från Hjälpmedelsinstitutet höll ett 
välbesökt seminarium om skolsituationen 
för elever med neuropsykiatriska funktions-
nedsättningar.

Solhagagruppens 
seminarium 
handlade om unga 
med Aspergers.

Elisabeth Walle-
nius, ordförande 
Riksförbundet Säll -
synta diagnoser.

Zamuel Laubeg var huvud-
person i Särnmarks semina-
rium om assistans.

Gerd Andén från 
Föreningen JAG ställde 
frågor om de politiska 
ungdomsförbundens 
handikappolitik.

Daniel Pollak, språkrör för 
Unga Rörelsehindrade, var 
en av de mest aktiva besö-
karna i Almedalen.

Seminarierna under 
Föräldrakraftdagen 
lockade en engagerad 
publik.

Många åhörare 
var aktiva med att 
ställa frågor.

Karin Hjalmarsson 
presenterade 
statistik över våld 
mot kvinnor.

Blocken möttes. 
Lars Granlund (S) 
och Kenneth 
Johansson (C).

Robert Hejdenberg 
och Elisabeth Wal-
lenius arrangerade 
seminarium om 
vården.

Göran Fredriks-
son varnade för 
nedskärningar i 
smyg.

Christoffer
Lindhe.

Så här minns vi Almedalen 
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C J Advokatbyrå är det naturliga valet för företag och 
privatpersoner som behöver kvalificerat juridiskt biträde 
inom LSS och LASS. Vi kan detaljerna och ser helheten. 

Välkommen att kontakta oss. www.cjadvokat.se

Stockholm
08-411 22 52

Umeå
090-13 00 96

UppSala
018-430 11 11

Boden
0921-20 89 90

Vi kan branschen

K300 PS JR
En rullstol skapad för den nya generationen.

www.permobil.se

Rullstolar •  Bilanpassning • Kommunikationshjälpmedel

K300 PS JR PeRfeKt JoySticK föR 
den lilla handen
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I EN ANNAN DEL 
     AV ALMEDALEN
MED PLATS FÖR ALLA Välbesökt mingel

Handikapprörelsen, politikerna och 
eldsjälarna – många var på plats i 
Almedalen under politikerveckan 
2010. Mer än 150 av oss träffades 
dessutom för ett minnesvärt mingel i 
Café Fornsalen i Gotlands Museum. 
Arrangör av minglet var Föräldra-
kraft (i samarbete med Hjälpmedels-
institutet, Carema Care, Frösunda 
och Handikappförbunden).

Här kan du njuta av ett bildsvep 
från en kväll fylld av god mat och 
dryck, underhållning och intressanta 
möten. Fler bilder finns på foraldra-
kraft.se

Ann-Sofie Hult, ord-
förande för RBU 
Stockholm, besökte 
minglet tillsammans 
med sin familj.

En trio ur Föräldrakrafts 
referensgrupp: Anders 
Olauson, Robert Hejdenberg 
och Janne Wallgren.

Anna Barsk Holmbom 
från IfA, Intressegrup-
pen för Assistans-
berät tigade.

Bengt Gustavsson, 
Hela Sveriges 
Assistans.

Landshövding 
Cecilia Schelin 
Seidegård välkom-
nade 180 gäster.

Christer 
Engel-
har dt.

Birgitta 
Svensson och 
Kerstin 
Gustafsson.

Bo Arvidsson 
från Kompis 
Assistans.

Personalen i Café 
Fornsalen såg till att 
ingen blev utan vare 
sig mat eller dryck.

Elisabeth 
Hammar.

Elisabeth 
Sandlund, 
chefre-
daktör för 
Dagen.

Erik Fredholm 
från LIF, Läke-
medels industri-
föreningen.

Ann-Sofie Hult, ordförande 
för RBU Stockholm, besökte 
minglet tillsammans med sin 
familj.

Mårten Jansson 
från nätverket 
NSPH.

Marjo Manelli, Anna 
Calissendorff och Eva 
Nordin-Olsson från Autism- 
och Aspergerförbundet.

David Lindvall, Joanna 
Fehler och Sofia Fehler 
från Unga Allergiker.

Ung Vänsters ledare Ida 
Gabrielsson hade sällskap av 
pressekreteraren Hanna Cederin.

Deltagarna på 
minglet fyllde 
sittplatserna både 
inne och ute.

Föräldrakraft (och 
sponsorerna) bjöd mer än 
150 personer på grekisk 
buffé.

Mingelkvällen i Café Fornsalen både 
inspirerade och gladde.

Annette 
Wallenius, 
Föräldrakraft.
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Fest i Visbys 
skönaste 
uteservering.

Joanna 
Abrahamsson, BEO, 
fick en pratstund 
med Janna Olzon, 
Handi kappför-
bunden.

Anna Burlage-
Sjöberg från 
Frösunda, en av 
sponsorerna.

Göran Fredriksson finslipar sitt 
tal om trender inom LSS-
området.

Alla presen-
tationer 
teckentol-
kades.

Uppskattad 
grekisk 
buffé...

...med bland 
annat vindol-
mar, linssallad 
och spett.

Kvällens höjdpunkt – Jonas 
Helgessons fantastiska 
föreställning, med allvar och 
humor.

Johan Lindman, förbundsse-
kreterare på RBU, var en av 
Almedalsveckans aktiva 
opinionsbildare. 

Jytte Guteland, 
ordförande för SSU, 
och pressekretera-
ren Ingela Nilsson.

Kenneth Johansson, socialut-
skottets ordförande, var en 
gäst som många ville träffa.

Agnetha Mbuyamba, RBU 
och Anders Olauson, 
Ågrenska, träffades på 
minglet.

Katarina Verbeet och Susanne 
Grave, båda från Svenska 
Celiakiförbundet.

Inger Forsgren kom tillsam-
mans med Gert och Christina 
Franzén.

Johan 
Åsbrink och 
Sara Ödén.

Cecilia Kennerfalk, 
LIF, i samspråk med  
en annan Cecilia, 
landshövdingen.

Maria Nilsson, projektledare för Leva 
Fungera på Svenska Mässan i Göteborg, ville 
inte missa Föräldrakrafts mingelkväll.

Föräldrakrafts Frida-Louise 
Vikman och Sara Bengtsson.

Socialstyrelsen fanns på 
plats genom Håkan Ceder, 
dess överdirektör.

Fler mingelbilder 
på nästa uppslag
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En grundsärskola för elever med Autism.
Marcusskolan

www.enigmaomsorg.se

• Tydlig struktur
• Personlig pedagogik
• Hög personaltäthet
• Arbete mot ökad självständighet

Vi kan också erbjuda fritidshem, korttidshem och boende.

Marcusskolan präglas av:

Vi finns i nya och fräscha lokaler i Spånga

Du är hjärtligt välkommen att ta kontakt för mer information.

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

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 utvecklas och blir mer självständiga som gör att de utvecklas och blir mer självständiga 
i sina liv.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
IlskekontrollIlskekontroll
Social färdighetsträningSocial färdighetsträning

Vi erbjuder undervisning och boende enligt LSS och Vi erbjuder undervisning och boende enligt LSS och Vi erbjuder undervisning och boende enligt LSS och Vi erbjuder undervisning och boende enligt LSS och 
har kontinuerligt intag under hela året. Boendet har har kontinuerligt intag under hela året. Boendet har har kontinuerligt intag under hela året. Boendet har har kontinuerligt intag under hela året. Boendet har 
verksamhet dygnet runt - året om.verksamhet dygnet runt - året om.

•
•
•

Stiftelsen Viktoriagården vilar på en 
antroposofisk grund och erbjuder 
vård och omsorg för ungdomar och 
vuxna med särskilda behov.

Vi kan erbjuda läkepedagogiskt 
och socialterapeutiskt boende samt 
dagligverksamhet för ungdomar och 
vuxna med stort omvårdnadsbehov. 
Vi riktar oss till personer inom LSS 
personkrets 1 med autism och 
utvecklingsstörning och tilläggs
handikapp.

Vi har tillstånd för LSS boende 9§8, 
9§9 och Dagligverksamhet 9§10.

Vi erbjuder alltid flexibla och individ 
anpassade lösningar i en trygg och 
lugn miljö där individen kan utvecklas 
på sina egna villkor. Vi tillämpar 
individuella avtal.

Viktoriagården är belägen i en 
sörmländsk idyll ca 2 mil norr om 
Nyköping i ett litet samhälle som 
heter Aspa.

Mer information 
Telefon 0155/24 01 03  
Mobil 070 775 7785 
Epost: info@viktoriagarden.se  

    www.viktoriagarden.se

viktoriagarden_fk1004.indd   4 2010-06-29   19.11

I EN ANNAN DEL 
     AV ALMEDALEN
MED PLATS FÖR ALLA

Torbjörn Söderlund och 
Eva-Lena Söderlund, 
aktiv inom RBU.

Maria Nilsson 
och Anna-
Lena Immo 
från Dagens 
Samhälle.

Sara Bengtsson, 
Föräldrakraft. Charlie Weimers, 

ordförande för KDU, 
pratade off the record 

med Valter Bengtsson.

Peter West-
man och Bo 
Arvidsson, 
Kompis 
Assistans.

Cecilia Wallenius (mitten) tillsam-
mans med vänner i en inspirerande 
miljö.

Yrsa Holmén 
och Fredrica 
Sjöström.

Pelle Kölhed 
och Sofia 
Kölhed, RTP.

Lars Lööw talade om framtiden 
under det vackra valnötsträdet i 
Café Fornsalens gård.

Marita Hult. Maria Gardsäter, Riksför-
bundet Sällsynta diagnoser.
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En grundsärskola för elever med Autism.
Marcusskolan

www.enigmaomsorg.se

• Tydlig struktur
• Personlig pedagogik
• Hög personaltäthet
• Arbete mot ökad självständighet

Vi kan också erbjuda fritidshem, korttidshem och boende.

Marcusskolan präglas av:

Vi finns i nya och fräscha lokaler i Spånga

Du är hjärtligt välkommen att ta kontakt för mer information.

Placeringsansvarig
Pierre Selim
Tfn direkt: 08-768 44 47
Mobil: 070-766 27 15
p.selim@enigmaomsorg.se
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Festen är över. I morgon väntar en 
ny dag av möten, seminarier och 
utfrågningar.

Jeanette Johansson Ånmark 
och Liselotte Björserud från 
Solhagagruppen som även 
medverkade i gatutält och 
med seminarium i Almedalen.

Ann-Kristin Sandberg, 
ordförande för Attention, 
storsatsade på årets politiker-
vecka men kom även till 
Föräldrakrafts mingel.

Stefan Lahti, vd för 
Misa, hann besöka 
minglet trots många 
andra aktiviteter i 
Almedalen.

Lisa Ledin och 
Annette Walle-
nius slet hårt 
som värdar, men 
fick en matpaus.

Helena Höij, ordförande för 
Hjälpmedelsinstitutet, gästade 
minglet tillsammans med 
maken Magnus Höij, chefre-
daktör för Internetworld.
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andikapprörel-
sen syntes mer 
än någonsin un-
der årets Alme-
dalsvecka.

Men efter en 
vecka fylld av 
partiledartal och 
utspel kvarstår 

försommarens analys:
Partiernas ambitioner är låga inom 

handikappolitiken, och allra lägst ambi-
tioner har de största partierna, Mode ra-
terna och Socialdemokraterna.

Tunt med ambitioner
Handikappförbundens enkät och analys 
av var de politiska partierna står blev klar 
strax före Almedalsveckan.

Slutsatsen var inte positiv. Det var så 
tunt med handikappolitiska ambitioner 
att Handikappförbunden menar att ”var 
femte väljare ignoreras”.

Var femte väljare – det är alla svenskar, 
unga som gamla, som har en funktions-
nedsättning.

Oavsett hur valet går, blir det ett av par-
tierna med lägst ambitioner, S eller M, 
som leder regeringen, enligt analysen. De 
mindre partierna har fler och högre am-
bitioner, men kommer att få svårt att 
slåss för dessa i en regering dominerad av 
S eller M.

Under Almedalsveckan framkom inga 
nya förslag på reformer eller satsningar 

som, enligt Mikael Klein, politisk sekrete-
rare på Handikappförbunden, förändrar 
helhetsintrycket.

Vägrar se utanförskapet
”Moderaterna har satt på sig handikap-

politiska skygglappar och vägrar i vissa 
delar att se det utanförskap som många 
personer med funktionsnedsättning lever 
i. Som regeringsbärare har de intagit en 
roll som försvarare av existerande system. 
De förordar individuella anpassningar 
istället för att se de strukturella proble-
men”, skriver Handi kapp förbunden i sin 
analys.

S får också underbetyg:
”Socialdemokraterna verkar ha tappat 

sina tidigare handikappolitiska ambitio-
ner. Den process av självkritik och rannsa-
kan partiet genomgått efter valförlusten 
2006, återspeglas inte i några handikappo-
litiska ambitioner. De konkreta förslag 
som väcks har sin grund i den rödgröna 
partiöverenskommelsen. Ivern över att 
kritisera nuvarande regering tar över-
hand.”

Småpartierna lovar mer
Småpartiernas inställning till handikappo-
litiken lovar mer: 

”Miljöpartiet och Väns terpartiet har 
flest förslag på reformer och även Folk-
partiet och Center partiet har konkreta för-
slag som tyder på en handikappolitisk am-
bition”, heter det i analysen.

H
Årets valrörelse startade 
svagt. Ambitionerna vad 
gäller skola, jobb och 
tillgänglighet var gene-
rellt sett ovanligt låg hos 
politikerna. Småpartierna 
visade prov på en hel 
del framåtanda och nya 
idéer, men Socialdemo-
kraterna och Moderater-
na tycktes hålla igen.

”Var femte väljare ignoreras”

Mikael Klein, politisk sekreterare på 
Handikappförbunden.
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MP: STÄRKT RÄTTSKYDD

KD: UTRED UTSATTHETEN C: KONKRETA FÖRSLAG M: LÅGA AMBITIONER

FP: STÖD ARBETSGIVARE

Vad vill partierna i frågor om skola, jobb 
och tillgänglighet? Och hur skiljer de sig 
åt? 

Handikappförbunden har i sommar 
presenterat en unik genomgång av var 
partierna står. Analysen utgår från de tio 
politiska krav som Handikappförbunden 
har enats om inför årets val. 

Handikappförbunden är ett samar-
betsorgan för 39 handikapporganisationer 
som totalt representerar flera hundra tu-
sen medlemmar.

Här publicerar vi förbundens analys av 
de svar man har fått in från riksdagspar-
tierna. Ansvarig för analysen är Mikael 
Klein på Handikappförbunden.

1. Bygg ett tillgängligt Sverige
Alla partier verkar ha insikt om att män-
niskor med funktionsnedsättning ute-
stängs systematiskt på grund av bristan-

de tillgänglighet. V föreslår konkreta åt-
gärder i form av riktade stimulanspengar 
och skärpta krav i regleringsbrev. C öpp-
nar också för att införa någon typ av sti-
mulansbidrag. MP avfärdar särskilda sti-
mulansbidrag för tillgänglighet, men vill 
utvidga ROT-avdraget. De räknar med 
att det ska påskynda tillgänglighetsarbe-
tet. FP inser behovet av skärpt lagstift-
ning genom en tuffare diskriminerings-
lag. S efterlyser ett nytt slutdatum för 
den nationella handlingsplanen, V har 
satt det till år 2014. KD vill utreda om 
tillgänglighetsarbetet inte går framåt. M 
är nöjda med nuvarande diskrimine-
ringslagstiftning och vill komplettera 
med individuella stödinsatser.

2. Likhet inför lagen
Samtliga parter är för att det ska råda lik-
het inför lagen. Det saknas dock genom-
gående en insikt om att så inte är fallet. 
De saknar också insikt i vilka delar lag-
stiftningen ger ett svagare skydd åt per-
soner med funktionsnedsättning. MP är 
det parti som skiljer ut sig i att de vill ge-
nomföra en bred översyn av lagstiftning-
en för att identifiera de områden där det 
råder ojämlikhet. MP föreslår som enda 
parti också en rad konkreta åtgärder för 
att stärka skyddet för den enskilde. 
Förslagen är bland annat en ny fond för 
processmedel, ändrade regler för rätte-
gångskostnader, möjlighet till ”situation 
testing”, säkra diskrimineringskompe-
tensen i AD möjlighet att ta upp struktu-
rell diskriminering i domstol.

3. Fritt val av skola för alla
Det fria valet av skola har stöd hos samt-
liga och enigheten är stor om att det inte 
ska råda skillnader i valmöjlighet mellan 
kommunala och privata skolor. M är 

S: FÅ EGNA FÖRSLAG. V: KAMP MOT UTSATTHET

10 krav och 
partiernas svar

>
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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

  •

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

Specialförskola
Utvecklingsboende
Korttidsboende
Barn-/ungdomsboende
Skola
Kollo
Ledsagning
Grupp-/serviceboende
Gruppboende 65+
Daglig verksamhet
Utredning & behandling

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

”Jag är glad att PETÖ-
metoden finns 
här hemma”

Jag är glad att PETÖ-
metoden finns
här hemma”

Prova på!
Just nu erbjuder Norlandia 
Personlig Assistans kostnadsfri 
bedömning av dina habiliterings- 
eller rehabiliteringsbehov enligt 
Petö-metoden.

Ring 040-59 29 90 eller maila på 
kp@personligassistans.se 
så berättar vi mer.

När Kristina var 4 år fick hon åka till Ungern 
för att träna upp balansen enligt PETÖ-metoden.

Läs Kristinas historia på 
www.personligassistans.se/kristina

nöjd med den ändring i skollagen som nu 
görs, det vill säga att kommunen blir 
skyldig att skjuta till extra resurser för en 
elev som väljer en skola som kräver kost-
samma tillgänglighetsåtgärder. FP un-
derstryker att kommunens beslut ska 
kunna överklagas, medan KD betonar 
vikten av att hitta individuella lösningar i 
samförstånd mellan kommun, skola, för-
äldrar och elever. C lyfter fram att den 
nya skollagen ställer skärpta krav på elev-
hälsan samt att psykolog och kurator all-
tid ska finnas. 

V vill utreda hur alla skolor ska bli till-
gängliga. MP vill utreda hur det fria valet 
av skola påverkar barn med funktions-
nedsättning. De väcker också frågan om 
staten ska ta ett större ansvar för arbets-
miljön i skolan, bland annat när det gäl-
ler hjälpmedel och anpassningar. 

S är kritiskt till de förändringar som 
nu görs i skollagen, och vill granska hur 
en skolas möjlighet att tacka nej till en 
elev på grund av ”betydande organisato-
riska och ekonomiska svårigheter” till-
lämpas i praktiken. S föreslår en skärp-
ning av skollagen gällande granskningen 
av elevernas arbetsmiljö.

4. Perspektivskifte – 
från patient till medborgare
Det råder en samsyn mellan samtliga 
partier om att handikappolitik är mer än 

socialpolitik, och att det handikappolitis-
ka arbetet ska genomsyra alla samhälls-
sektorer. Flertalet partier saknar dock in-
sikt om frågans symbolvärde för handi-

VAL
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Valkamp. Kraven på att skydda den personliga assistansen fanns överallt under 
politikerveckan i Almedalen. FOTO: LINNEA BENGTSSON
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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

En fung
erande

 vardag
.

Alla människor har en rättighet att bestämma 
över sitt liv. Det är lika självklart för oss som för 
dig. Därför sätter vi i alla lägen fokus på kundens 
behov och önskningar. Kvalitet för oss betyder 
att kunna möta och tillgodose våra kunders olika 
förväntningar, dessutom med en nära och per-
sonlig kontakt. Genom vårt synsätt skapar vi till-
sammans förutsättningar för gemenskap, frihet, 
glädje och trygghet.
Helt enkelt en fungerande vardag. 

Välkommen att kontakta oss 
om du vill veta mer: 

Vansbro 0281-59 51 60
Ludvika 0240-159 60     
Hudiksvall 0650-59 50 60
Stockholm 08-600 51 60
Helsingborg 0737-19 17 74

www.kompisassistans.se

En fung
erande

En fung
erande

 vardag
.

 vardag
.En fung
erande

 vardag
.En fung
erande

Alla människor har en rättighet att bestämma Alla människor har en rättighet att bestämma 
över sitt liv. Det är lika självklart för oss som för 
dig. Därför sätter vi i alla lägen fokus på kundens 
behov och önskningar. Kvalitet för oss betyder 
att kunna möta och tillgodose våra kunders olika 
förväntningar, dessutom med en nära och per-
sonlig kontakt. Genom vårt synsätt skapar vi till-
sammans förutsättningar för gemenskap, frihet, 
glädje och trygghet.
Helt enkelt en fungerande vardag. 

Välkommen att kontakta oss 
om du vill veta mer: 

Vansbro 0281-59 51 60
Ludvika 0240-159 60     
Hudiksvall 0650-59 50 60
Stockholm 08-600 51 60
Helsingborg 0737-19 17 74

www.kompisassistans.se
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kapprörelsen, och menar att det endast 
är en organisatorisk fråga vilket departe-
ment som ska ha samordningsansvaret 
för handikappolitiken. Två partier skiljer 
ut sig – KD som tycker att det kan vara en 
idé att lägga ansvaret på annat departe-
ment än socialdepartementet och V, som 
tydligast stöder Handikappförbundens 
krav om att handikappolitiken bör till-
höra det departement som hanterar övri-
ga medborgarrättsfrågor.

5. Stärk patientens rätt till 
hälso- och sjukvård

Hälso- och sjukvårdsfrågorna väcker ett 
tydligt engagemang hos samtliga riks-
dagspartier. Allianspartierna har genom-
gående ett tydligare fokus på patienträt-
tighet än oppositionen. Samtliga allians-
partier stöder tydligt Handikappförbun-
dens krav på en starkare patienrät tig hets -
lagstiftning. M är tydliga i sin ambition 
om en skattefinansierad sjukvård med 
hög kvalitet som är lika för alla och som 
styrs efter behov. De vill ha tydligt definie-
rat vilken sjukvård man som patient har 
rätt till. 

KD lyfter reformerna om vårdval och 
öppna jämförelser. C vill stärka patient-

”Det råder en 
samsyn mel-
lan samtliga 
partier om att 
handikappo-
litik är mer än 
socialpolitik.”
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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

Förbundet
unga
RBU-areUN

GA

R B U-

ar
e

Gemenskap Kontakter 
Aktiviteter Tävlingar 

Mötesplatser

Handboken för både dig som 
arbetar med elever med 

funktionsnedsättning i skolan 
eller som förälder till barn med 

en funktionsnedsättning 
som går i skolan

75 kr/st
+ Frakt

För information och
 beställning:

www.ungarbu.se

rättigheten ytterligare genom att bland 
annat rätten till information stärks.

Hos oppositionen skiljer sig partierna 
mer åt. S har en tydlig vårdpolitisk ambi-
tion och understryker att det är hälsotill-
ståndet som ska vara avgörande för vår-
den, inte plånbokens tjocklek eller vilka 
försäkringar man har. De vill ha bättre 
samordning för patienter med kroniska 
sjukdomar eller funktionsnedsättningar 
och hävdar en starkare rätt till individuell 
vårdplan. Vidare vill S införa en nationell 
kvalitetscertifiering av all vård för att säk-
ra att alla vårdgivare följer nationella 
riktlinjer och håller hög kvalitet. 

V vill avsätta mer pengar till kommu-
ner och landsting så att fler kan anställas 
inom vården. MP ser problemen med att 
den nationellt beslutade inriktningen av 
vården inte följs, men är osäkra på vilka 
åtgärder som ska till. De ser svårigheter 
med en patienrättighetslagstiftning och 
hur den skulle utformas, men vill gärna 
föra vidare samtal med Handikapp för-
bunden och medlemsförbunden i frågan.

6. Investera i hälso- och 
sjukvårdens personal

Alla partier är måna om att säkra den 
framtida personalförsörjningen inom 
hälso- och sjukvården. Flera partier un-
derstryker personalens viktiga roll för en 
fungerande sjukvård. Inom Alliansen lyf-
ter flera partier fram att det idag utbildas 
fler läkare och sjuksköterskor jämfört 
med under förra regeringen.

V vill satsa på ännu fler utbildnings-
platser. KD, V och MP vill se en utveck-
ling mot att man arbetar mer i team in-
om vården. FP vill använda öppna jäm-
förelser som ett sätt att stimulera stat, 
kommuner och landsting att bli bättre 
arbetsgivare. C understryker vikten av ett 
bra ledarskap inom sjukvården. 

MP vill satsa på utvecklingen av ehälsa 

och få bättre samverkan med aktörer 
som arbetsförmedling, försäkringskassa 
och socialtjänst. De vill också att det på 
sikt ska bli en bättre samverkan mellan 
skolmedicin, alternativ medicin och 
kom plementärmedicin. M vill decentra-
lisera sjukvården för att korta beslutsvä-
gar och öka medarbetarnas inflytande. S 
föreslår att regeringen tar initiativ att till-
sammans med arbetsmarknadens parter 
ta fram strategier för hur framtidens 
kompetensförsörjning ska säkras.

7. Minska den ekonomiska 
utsattheten

Endast två partier stöder oreserverat 
Handikappförbundens krav på att till-

VAL
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Ge ditt barn en härlig helg
på Rudebacken.

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

2
Du är välkommen att ringa 

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

������������������������������������������������������

    

 
• Lågaffektivt bemötande (low arousal)
• Arbeta icke kränkande ( non-aversive)
• Dämpa frustration och upprördhet
• Förståelse för orsaker till olika beteenden
• Hantera situationer utan fysiska ingrepp
• Säkra ingripanden accepterade av både klienter och personal
• Lagar och juridiska aspekter
• Debriefing efter incident
• Förståelse för sitt eget beteende
• Öka självförtroendet

08-768 20 26www.enigmaeducation.se 08-768 20 26www.enigmaeducation.se
www.enigmaeducation.se

08- 768 20 26
info@enigmaeducation.se

 

 
Hantera utmanande beteenden

– undvik kränkande behandling och fasthållning

Kursen ges i hela landet. Besök vår hemsida för aktuella orter. 
Kan även beställas som uppdragsutbildning på er ort.

En tredagarskurs för anhöriga och personal om att bemöta och hantera 
människor med utmanande beteenden på ett respektfullt sätt. Erkänd 
utbildning från England baserad på forskning och klinisk prövning.

Kursinnehåll

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

sätta en utredning med syfte att stävja 
den ekonomiska utsattheten hos barn, 
deras föräldrar, ungdomar och vuxna 
med funktionsnedsättning. KD ger ett 
tydligt besked om att arbeta för en så-
dan utredning. V föreslår ett batteri av 
åtgärder som omgående kan genomfö-
ras för att minska den ekonomiska ut-
sattheten, men är också beredda att till-
sätta en utredning för att ta fram fler åt-
gärder. 

C delar principen om att funktions-
nedsättning inte ska innebära merkost-
nader och konstaterar att så inte är fallet 
idag. Men de har inga konkreta förslag 
annat än att det bör följas upp. FP, MP 
och S lyfter fram bristande möjligheter 
till en egen försörjning som det centrala 

VALV2010VA2010AVAV2010VAV L2010LALA2010ALA
När statsminis-
tern talade.
I ett rättvist 
Sverige lämnas 
ingen utanför - 
ett av budska-
pen som 
Föreningen JAG 
spred när 
statsminister 
Fredrik Reinfeldt 
talade i 
Almedalen. 
Många handi-
kapporganisa-
tioner var på 
plats, både som 
arrangörer och 
publik. 
Däribland inte 
mindre än 400 
personer från 
Föreningen JAG. 

FOTO: LINNEA 
BENGTSSON

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

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

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

Vi är
skapade 
för rörelse!

Besök oss i monter C07:29 på 
Ett Bra Liv 2010, där vi visar 
Innowalk och NF-Walker!

problemet. FP lyfter också fram sin egen 
rapport ”Att vända hinder till fördel” 
med förslag på hur man kan komma till-
rätta med problemet. 

Endast i denna fråga tillstår M att per-
soner med funktionsnedsättning är en 
grupp som löper stor risk att fastna i ett 
utanförskap. Partiet har en ambition att 
hjälpa, uppmuntra och underlätta för 
fler att komma in i arbetslivet utifrån den 
enskildes förutsättningar. De ger dock 
inga konkreta förslag på hur. 

S konstaterar att många människor 
med funktionsnedsättning lever under 
knappa ekonomiska förhållanden, och 
att detta inte är rimligt. Inte heller de läg-
ger fram några konkreta förslag på åtgär-
der mot detta.

8. Stoppa utförsäkringen

Den heta debatten om sjukförsäkringen 
och regeringens förändringar märks tyd-
ligt i partiernas svar. Det är en markant 
skiljelinje mellan de två blocken. Alla 
partier delar Handikappförbundens syn 
att den som drabbas av ohälsa inte ska 
drabbas av fattigdom, och att socialför-
säkringen måste utvecklas. 

Två tydliga alternativ på hur det ska 
göras finns, men inget parti nämner han-
dikapprörelsen som medverkande i ut-
vecklingen av socialförsäkringen.

�  Allianspartierna framhållet att de 
tagit initiativ till en parlamentarisk ut-
redning för att utveckla försäkringen. M 
har en klar bild av att utredningen ska 
understödja arbetslinjen och att både ar-
betslöshets- och sjukförsäkringen ska ha 
karaktär av omställningsförsäkring. FP 
lyfter fram vikten av en allmän arbetslös-
hetsförsäkring. C är hårdast i sin kritik av 
den tidigare regeringen, som de menar 
förde en inhuman politik genom att pla-
cera många i utanförskap genom förtids-
pension utan några insatser.

�  De rödgröna partierna har en ge-
mensam överenskommelse om att bland 
annat ta bort den bortre gränsen i sjuk-
försäkringen liksom prövningen mot he-
la arbetsmarknaden efter 180 dagar. De 
vill höja taket för försäkringen till 80 
procent och att det ska gälla under hela 
sjukskrivningen. MP har också ett eget 
långsiktigt förslag som kallas Arbets livs-
trygghet som syftar till att samordna oli-
ka system och att arbetslöshetsförsäk-
ringen ska förstatligas. V är hårdast i sin 
kritik mot regeringen, som anklagas för 
att medvetet ha försämrat de gemensam-
ma försäkringarna.

9. Anställ fl er i offentlig sektor

KD, V och FP uttalar stöd för Handikapp-
förbundens krav att stat, kommuner och 
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”KD, V och 
FP uttalar 
stöd för 
Handikapp-
förbundens 
krav att stat, 
kommuner 
och landsting 
måste anstäl-
la fl er per-
soner med 
funktionsned-
sättning.”
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landsting måste anställa fler personer 
med funktionsnedsättning. V vill att det 
ska ske via tydliga mål i regleringsbrev 
och i avtal med SKL. FP vill att staten in-
rättar traineeprogram i statliga myndig-
heter.

S och MP hänvisar till samma skriv-
ning i den rödgröna uppgörelsen om att 
skapa ett brett samhällskontrakt med det 
privata näringslivet, kommuner, lands-
ting, sociala företag och den kooperativa 
sektorn för att fler ska ges möjligheter att 
delta i arbetslivet. Även C menar att soci-
ala företag har en viktig roll att fylla.

De rödgröna vill under nästa utöka 
antalet lönebidrag med 5 000 och inves-
tera i 44 000 utbildnings- och praktik-
platser.  

M konstaterar att ”om det finns kon-
kreta problem i nuvarande regelverk som 
kan hindra gruppens inträde på arbets-
marknaden, måste arbetet fokuseras på 
att undanröja dessa”.

10. Mer målinriktat stöd till 
arbetsgivare

FP är det enda parti som uttryckligen de-
lar Handikappförbundens syn på Arbets-
förmedlingens nyckelroll att ge arbetsgi-
vare rätt stöd. De vill att det ska finnas ett 
kostnadsfritt informationsstöd för ar-
betsgivare kring funktionsnedsättningar.

V efterlyser också ett enklare och tyd-
ligare stöd, men även krav på arbetsgiva-
re när det gäller arbetsanpassning. De vill 
också att arbetshjälpmedel ska bli mer 
personliga, finnas på plats när anställ-
ningen börjar, hanteras av en myndighet 
och att man ska ha rätt till hjälpmedel ef-
ter 65 års ålder.

C vill att arbetssökande ska kunna 
väl ja arbetsförmedlare i större utsträck-
ning, för att sätta människan framför 
systemen. MP vill att det ska gå snabbare 
och enklare att få arbetshjälpmedel och 
anpassning av arbetsplatsen, men ger 
inga förslag på hur det ska ske. De föror-
dar informationsinsatser, goda exempel 
och kontinuerligt goda exempel, men är 
tveksamma till Handikappförbundens 
krav på att det ska göras återkommande 
undersökningar om arbetsgivares inställ-
ning.

M har ett större fokus på den arbets-
sökande med funktionsnedsättning än 
på arbetsgivaren, och nämner en rad in-
satser som Arbetsförmedlingen kan ge. 

S menar att många arbetsgivare inte är 
medvetna om vilka stödinsatser som 
finns och att dessa måste marknadsföras 
bättre av Arbetsförmedlingen.

VALV2010VA2010AVAV2010VAV L2010LALA2010ALA

MER VALBEVAKNING på foraldrakraft.se

”M har ett 
större fo-
kus på den 
arbetssö-
kande med 
funktions-
hinder än 
på arbetsgi-
varen, och 
nämner en 
rad insatser 
som Arbets-
förmedlingen 
kan ge.”
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”Jag är Linda 
Hammar, inte 
Carola” – möt en 
av Sveriges mest 
hyllade kvinnor i 
ett samtal om livet 
och kärleken.

På Föräldrakraftscenen på 
mässan Ett Bra Liv får du 
chansen att träffa stjärnan 
från tv-serien I en annan del 
av Köping. Succén förändra-
de mycket i hennes liv och 
hon utsågs till Årets kvinna. 
På scenen möter du Linda 
Hammar i ett samtal med 
Föräldra krafts Sara Bengts-
son om livet, kärleken och 
drömmarna.

Ett Bra Liv med För äldra
kraft scenen äger rum under 
tre dagar, den 29 september–1 
oktober, på Stockholms mäs
san i Älvsjö.

Programmet på Föräldra
kraftscenen är fyllt av kärlek 
& kämpaglöd, underhållning 
och praktiska tips & råd.

Långtifrån allt är ännu 
spikat, men här får du på 
förhand några bra skäl att 
boka in ett eller flera besök:

1. Nolltolerans mot 
kränkningar i skolan. Barn 
och elevombudet Lars Arr
henius berättar om hur vi kan 
få en skolmiljö fri från diskri

minering, trakasserier och 
kränkande behandling. Ett bra 
tillfälle att få direktkontakt 
med BEO som gör mer mot 
mobbing än någon annan.

2. RoseMarie Millberg är 
Sveriges första kvinnliga 
dragracingförare. För 30 år 
sedan födde hon Peter som 
under förlossningen fick 
syrebrist. Detta har präglat 
Rosies liv. Hennes berättelse 
är fylld av sorg, glädje och en 
fantastisk kämpaglöd.

Nyfödd och sjuk
3. Nyfödd och sjuk – vad 
innebär det? Överläkaren Mats 
Blennow berättar om vad det 
kan innebära samt om vikten 
av forskning kring för tidigt 
födda.

4. Möt Sveriges första 
riksdagsledamot i rullstol! Vi 
hoppas att David Lega är på 
plats, sedan han sannolikt 
blivit invald till Riksdagen vid 
valet den 19 september 2010.

5. Det perfekta gruppbo
endet – en önskedröm? Ulf 
Uddsten från FUB tipsar om 

vad föräldrar bör tänka på 
när deras ungdomar ska flytta 
hemifrån. Även andra 
anhöriga till personer på 
gruppboende har glädje av 
denna föreläsning.

6. Daglig verksamhet, så 
blir den utvecklande för 
människan. En presentation 
fylld av tips och råd om hur 
man skapar en verksamhet 
som verkligen blir utvecklan
de för deltagarna.

7. Funkisbyrån bjuder på 
både modevisningar och 
underhållning med sina 
populära modeller!

8. Motivation till aktivare 
fritid. Att gå från att ha tråkigt 
och vara ensam till att ha 
roligt och umgås med andra 
är ibland svårare än man kan 
tro. Hur man kan göra för att 
det ska bli lättare att komma 
igång tipsar Ewa Rolén och 
Therese Rykatkin från 
Livstilsprojektet om. 

Motionera, men hur?
9. Hinder och underlättare 
för motion. Hur påverkas 

personer med funktionsned
sättning av omgivningen när 
de vill motionera, och vad 
kan man göra för att under
lätta? Linda Junker från Puffa 
Träningscenter och Livs
stilsprojektet har koll på både 
forskning och praktik. 

10. Hur kan man hjälpa 
personer med rörelsehinder 
eller utvecklingsstörning att 
hitta och regelbundet vara 
med på roliga fritidsaktivite
ter? Ewa Rolén och Linda 
Junker presenterar nya idéer 
från Livsstilsprojektet.

11. Underhållning från 
Stora Blå som ställer upp med 
Xylofonorkestern, Big Blue 
Band och körsång. Stora Blå 
är en kulturellt inriktad 
daglig verksamhet hos 
Carema Care. 

12. Kommunikation med 
assistans. Love och hans 
mamma Jessica berättar hur 
de tillsammans med arbetste
rapeut och logoped byggt upp 
ett sätt för att kommunicera 
med alternativ kompletteran
de kommunikation, AKK. 

Linda Hammar om livet, kärleken och drömmarna. Elisabeth Sandlund, författare och chefredaktör för Dagen. Agnetha Mbuyamba, ordförande                                    för RBU. Funkisbyrån – Sveriges tuffaste modevisning. Lars Arrhenius – nolltolerans mot kränkningar. Rose-Marie Millberg – dragracing-
drottningen gör comeback. David Lega kommer troligen också – om han blir vald till riksdagen.

FöräldrakraFtscenen
... och ta del av 3 dagar fyllda av utbildning, show och kämpaglöd.

15 skäl att besöka
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Senaste nytt

n En uppdaterad version av 
programmet finns på www.
foraldrakraft.se och i 
Föräldrakraft nr 4 som 
utkommer den 13 augusti.
n Planera redan nu in ditt 
kostnadsfria besök på Ett 
Bra Liv och Föräldrakraft
scenen!

Linda Hammar om livet, kärleken och drömmarna. Elisabeth Sandlund, författare och chefredaktör för Dagen. Agnetha Mbuyamba, ordförande                                    för RBU. Funkisbyrån – Sveriges tuffaste modevisning. Lars Arrhenius – nolltolerans mot kränkningar. Rose-Marie Millberg – dragracing-
drottningen gör comeback. David Lega kommer troligen också – om han blir vald till riksdagen.

Det händer alltid något på Föräldrakraftscenen
Onsdagen 29 september 2010
12.30 Det perfekta gruppboendet – en önskedröm? Ulf Uddsten, FUB.
13.00 Personlig assistans – livsviktig reform under press. Agnetha Mbuyamba, RBU.
13.30 Ulles mamma. Elisabeth Sandlund berättar om livet med sin vuxna dotter.
14.00 Modevisning med Funkisbyrån.
14.30 Programpunkt ej klar.
15.00 Programpunkt ej klar.
15.30 Artisten Madodds, Hip Hop-framträdande och skivsignering.

Torsdagen 30 september 2010
10.30 Livsstilsprojektet presenteras av Linda Junker och Ewa Rolén.
11.00 Musikunderhållning med Stora Blå.
11.30 Ska det här vara konst? Vad skulle det annars vara? Om konstfärdighet i LSS- 
 verksamheter. Gunilla Lagergren, konstskolan Linnea och Ninna Hultgren Borg,  
 Ateljé Inuti.
12.00 Preliminärt: David Lega, landets första riksdagsledamot (?) som använder rullstol.
12.30 För att kunna vara delaktig, måste jag få hjälp att förstå. Rinkeby/Kista dagliga  
 verksamheter, enheten Ateljén. 
13.00 Nolltolerans mot kränkningar i skolan. Barn- och elevombudet, Lars Arrhenius.
14.00 Modevisning med Funkisbyrån.
14.30 Nyfödd och sjuk – vad innebär det? Mats Blennow.
15.00 Rose-Marie Millberg, YoMamaCrew – Be the different you.
15.30 Artisten Madodds, Hip Hop-framträdande och skivsignering.

Fredagen 1 oktober 2010
10.30 Puffa: Motivation till aktivare fritid, Ewa Rolén och Therese Rykatkin.
11.00 Musikunderhållning med Stora Blå.
11.30 Ska det här vara konst? Vad skulle det annars vara? Om konstfärdighet i LSS- 
 verksamheter. Gunilla Lagergren, konstskolan Linnea och Ninna Hultgren Borg,  
 Ateljé Inuti.
12.00 Programpunkt ej klar.
12.30 LOV (Lag om valfrihet) – Möjligheter, risker och praktik. Emanuel Mörk, FUB.
13.00 Programpunkt ej klar.
13.30 Kommunikation med assistans. Subtil kommunikation, utan ord och tecken.
14.00 Modevisning med Funkisbyrån.
14.30 Musik med Love Molin som spelar cymbaler eller bas.

Välkommen till Ett Bra Liv på Stockholmsmässan i Älvsjö!

Idag gör Love sig förstådd trots 
ett icke talat språk. Han använder 
sina personliga assistenter som 
mänskliga hjälpmedel för att  
göra sin röst hörd.

13. Agnetha Mbuyamba, RBU, 
presenterar organisationens 
senaste årsrapport med nya 
förslag om hur man förbättrar 
tillgängligheten.

14. Ulles mamma – författa-
ren och chefredaktören Elisabeth 
Sandlund berättar om livet med 
sin vuxna handikappade dotter.

15. Hiphopartisten Madodds 
medverkar med både underhåll-
ning och skivsignering. +

FöräldrakraFtscenen

Föräldrakraftscenen på Ett Bra Liv, 29 sept-1 oktober 2010
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öräldrakraft finns på 
plats på både Ett Bra Liv i 
Stockholm 29 septem
ber–1 oktober, Hjälp
medel Öresund i Malmö 
29–30 september och ID

dagarna i Nacka Strand 13–14 oktober.
Ett Bra Liv är Stockholmsmässans vik

tigaste mötesplats för personer som har 
funktionsnedsättningar, anhöriga och 
professionella. Entrén är kostnadsfri och 
förutom ett 70tal utställare finns ett 
stort utbud av föreläsningar om hälsa, 
kost, fritid etcetera. Det blir även under
hållning, bland annat på Föräldra
kraftscenen som har mer än 20 olika pro
grampunkter. 

För mer information om vad som 
händer på Föräldrakraftscenen, se sidor
na 24–25 eller webbsidan foraldrakraft.se

Heldagsseminarium
Hjälpmedelsinstitutet har ett heldagsse
minarium på Ett Bra Liv, med dess nye 
chef Jan Grönlund som inledningstalare 
(han tillträdde nya jobbet i sommar när 
Carl Leczinsky gick i pension). Därefter 
blir det en rad programpunkter med 
bland annat följande innehåll:

n Anita Boman från projektet ”Skola 
till arbete” föreläser om hur olika unga 
kan få lika förutsättningar. 

n Lars Gordér presenterar försöks
verksamheten med service och signal
hundar.  

n Andreas Richter berättar om hur al
ternativ telefoni och sociala medier kan 

förändra livet för personer som har ex
empelvis en talskada.

Bland föreläsarna i övrigt finns Riitta
Leena Karlsson, funktionshinderom
budsman i Stockholms stad. Hon ställer 
frågan hur det har gått med Stockholms 
mål att vara världens mest tillgängliga 
huvudstad 2010. 

Delaktighet genom arbete – är det 
möjligt? frågar Lars Lööw, Samhall i en 
annan föreläsning. Andelen personer 
med funktionsnedsättning i arbetslivet 
har minskat betydligt de senaste tio åren. 
Varför och är det möjligt att vända den 
utvecklingen? frågar Lars Lööw.

Drygt 8 000 personer besökte Ett Bra 
Liv på Stockholmsmässan förra hösten. 

Bråda dagar
Hjälpmedelsleverantörer har stressiga 
dagar i månadsskiftet eftersom Ett Bra 
Liv äger rum delvis samma dagar som 
Sydsveriges stora årliga evenemang, 
Hjälpmedel Öresund.

Temat för Öresundsmässan är ”rörel
sefrihet” och arrangören Hjälpmedels
teknik Syd har laddat upp med föreläs
ningar och debatt om bland annat sex
hjälpmedel och personlig assistans. 

I skrivandets stund finns ett 50tal 
hjälpmedelsleverantörer, organisationer 
och andra utställare bokade, men man 
räknar med att fylla lokalerna med över 
100 utställare. Även Hjälpmedel Öresund 
är kostnadfri för besökarna. Platsen är 
Stadionmässan Europaporten i södra 
Malmö.

Extra spännande i år är att Hjälpmedel 
Öre sund lägger stort fokus på samlevnad 
och sexhjälpmedel. Medverkar gör bland 
annat Olle Waller, sexualupplysare som 
är känd från TVprogrammet Fråga Olle.  
Han deltar med både en egen föreläsning 
och i en paneldebatt. Detsamma gäller 
Tina Nevin, sexolog och barnmorska, 
som har en föreläsning som utlovas ”slå 
hål på myter”. 

I en annan föreläsning talar Tina 
Nevin om hur kunskap kan påverka möj
ligheterna att njuta fullt ut. 

Sexuellt handlingsutrymme
Tina Nevin ifrågsätter varför det finns 
olika regler för det sexuella handlingsut
rymmet beroende på vem man är – och 
hur normer och kunskap påverkar vår 
sexuella rörelsefrihet.

I paneldebatten ”Lev livet fullt ut” del
tar inte bara Olle Waller och Tina Nevin 
utan även brukare med bland annat syn
skada och ryggmärgsskada.

Hjälpmedel Öresund arrangeras varje 
år och förra gången kom drygt 5 000 be
sökare.

Datorer och IT
IDdagarna arrangeras årligen i Nacka 
Strand av Hjälp medelsinstitutet för att 
presentera innovationer och ny kunskap 
inom informationsteknik, hjälpmedel 
och metoder. På utställargolvet handlar 
det mycket om syn och hörselhjälpme
del, kognition, dyslexi hjälpmeel och sko
la. Ett 50tal utställare medverkar.

En höst fulladdad med ny     kunskap och nya produkter
Hjälpmedelsmässor välmatade med föreläsningar

Tre mässor som väger tungt

F

”Regeringen förhalar ny lag mot 
diskriminering”

– Vi anser att regeringen förhalar frågan 
om hur bristande tillgänglighet ska han
teras i diskrimineringslagen.

Det säger de tre organisationerna Syn
skadades Riksförbund, Förbundet Sve
riges Dövblinda, och Riksorgani sa tionen 
Unga Synskadade i ett uttalande.

Organisationerna kräver besked av 
jämställdhetsministern Nyamko Sabuni.

– Vems intressen går regeringen när 
man hänvisar till att kostnaden för våra 
mänskliga rättigheter ska utredas? skriver 
Tiina NummiSödergren SRF, Victoria 
Öjefors US och Pontus Degsell FSDB. +

Här finns 
pressmed
delandet från 
organisatio
nerna
www.srf.nu
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Till skillnad från Ett Bra Liv och 
Hjälpmedel Öresund är det inte gratis att 
besöka ID-dagarna, utan här finns en en-
tréavgift på 100 kronor eller hälften för 
studenter eller medlemmar i brukarorga-
nisationer. 

Föreläsningarna kostar ytterligare 
mellan 1 300 och 3 700 kronor beroende 
på hur många man vill bevista.

Förra året hade ID-dagarna cirka 
1 700 besökare. +

Mer information på webben
Ett Bra Liv
www.ettbraliv.com
Hjälpmedel Öresund
www.rorelsefrihet.se
ID-dagarna www.hi.se/sv-se/
Arbetsomraden/ID-dagarna-2010

Assistans på dina villkor
för ökad livskvalite

Verksamhetsansvarig Tord Bylander Brukarstödjare Isabel Steneros

TEBY Assistans är medlem i KFO
och har kollektivavtal med SKAF.

Godkänd IfA-verksamhet.

Assistans Bronsgatan 14 • 253 61 Helsingborg • Tel/Fax 042-29 84 00 • Mobiltel 073-244 23 71 • E-mail:teby@teby.se

TEBY assistans är ett privat bolag och startade sin verksamhet, som assistansbolag, januari 1998, 
sedan hustrun blivit skadad 1996.

För våra kunder har vi hand om arbetsgivaransvaret, med allt det innebär.

Vi skapar och bistår med kompetens vid ansökan, överklagan,
byte av administratör, personalfrågor, rådgivning och stöd.

Varje medlem bestämmer och har kontroll över sin egen assistanssituation
och egen och assistenternas utbildning. De väljer sina egna assistenter.

Bronsgatan 14 • 253 61 Helsingborg • Tel/Fax 042-29 84 00
Mobiltel 073-244 23 71 • E-mail:teby@teby.se

Assistans på dina villkor
för ökad livskvalite

Verksamhetsansvarig Tord Bylander Brukarstödjare Isabel Steneros

TEBY Assistans är medlem i KFO
och har kollektivavtal med SKAF.

Godkänd IfA-verksamhet.

Assistans Bronsgatan 14 • 253 61 Helsingborg • Tel/Fax 042-29 84 00 • Mobiltel 073-244 23 71 • E-mail:teby@teby.se

TEBY assistans är ett privat bolag och startade sin verksamhet, som assistansbolag, januari 1998, 
sedan hustrun blivit skadad 1996.

För våra kunder har vi hand om arbetsgivaransvaret, med allt det innebär.

Vi skapar och bistår med kompetens vid ansökan, överklagan,
byte av administratör, personalfrågor, rådgivning och stöd.

Varje medlem bestämmer och har kontroll över sin egen assistanssituation
och egen och assistenternas utbildning. De väljer sina egna assistenter.

Teby Assistans är ett privat 
bolag som startade sin 
verksamhet 1998. För våra 
kunder har vi hand om arbets-
givaransvaret med allt vad det 
innebär. 

Vi skapar och bistår med 
kompetens vid ansökan, 
överklagan, personalfrågor, 
rådgivning och stöd.

Varje medlem har kontroll 
över sin egen assistanssitua-
tion och egen och assistenter-
nas utbildning. De väljer sina 
egna assistenter. 

Assistans på dina villkor
för ökad livskvalite

Verksamhetsansvarig Tord Bylander Brukarstödjare Isabel Steneros

TEBY Assistans är medlem i KFO
och har kollektivavtal med SKAF.

Godkänd IfA-verksamhet.

Assistans Bronsgatan 14 • 253 61 Helsingborg • Tel/Fax 042-29 84 00 • Mobiltel 073-244 23 71 • E-mail:teby@teby.se

TEBY assistans är ett privat bolag och startade sin verksamhet, som assistansbolag, januari 1998, 
sedan hustrun blivit skadad 1996.

För våra kunder har vi hand om arbetsgivaransvaret, med allt det innebär.

Vi skapar och bistår med kompetens vid ansökan, överklagan,
byte av administratör, personalfrågor, rådgivning och stöd.

Varje medlem bestämmer och har kontroll över sin egen assistanssituation
och egen och assistenternas utbildning. De väljer sina egna assistenter.

Tord Bylander, 
verksamhets-
ansvarig

Malin Malm, 
brukar stödjare

Assistans på dina villkor
för ökad livskvalite

Verksamhetsansvarig Tord Bylander Brukarstödjare Isabel Steneros

TEBY Assistans är medlem i KFO
och har kollektivavtal med SKAF.

Godkänd IfA-verksamhet.

Assistans Bronsgatan 14 • 253 61 Helsingborg • Tel/Fax 042-29 84 00 • Mobiltel 073-244 23 71 • E-mail:teby@teby.se

TEBY assistans är ett privat bolag och startade sin verksamhet, som assistansbolag, januari 1998, 
sedan hustrun blivit skadad 1996.

För våra kunder har vi hand om arbetsgivaransvaret, med allt det innebär.

Vi skapar och bistår med kompetens vid ansökan, överklagan,
byte av administratör, personalfrågor, rådgivning och stöd.

Varje medlem bestämmer och har kontroll över sin egen assistanssituation
och egen och assistenternas utbildning. De väljer sina egna assistenter.
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Träna att bo helt själv.

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

Träning i självständigt boende

2
Du är välkommen att ringa 

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

Hjälpmedelsmässa
29–30 september 10.00–16.00

EUROPAPORTEN KONGRESSCENTER I MALMÖ

Arrangör:

Fritt inträde!

Tema  Rörelsefrihet

Se program! Gå in 
på rorelsefrihet.se 

PLATS: EUROPAPORTEN KONGRESSCENTER PÅ STADIONGATAN 25 I MALMÖ

Mer information hittar du på www.rorelsefrihet.se

ID-dagarna 
Hjälpmedelsinstitutets Informations- och Demonstrationsdagar

En höst fulladdad med ny     kunskap och nya produkter

Boka in i kalendern. 
På höstens tre stora 
mässor finns mycket 
att hämta.
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Äntligen ska våra Barn och Ungdomar komma 
före Rörelsehindret, därför flyttar vi på 
R:et. Vi kommer bland annat att anordna 
nomineringskampanjen Årets Stackare där 
våra barn och ungdomar får nominera företag, 
myndigheter och organisationer som vad 
gäller bemötande och/eller tillgänglighet 
betett sig illa. Den stackars vinnaren kommer 
att utses av en jury den 10 december.

Kolla VaD som hÄnDeR på www.bu.rbu.Se och håll ögonen öppna!

BARN OCH UNGA SOM 
SYNS OCH HÖRS

efteR sommaRen DRaR RBU igång 
Kampanjen barn och unga Som 
SynS och hörS – bu(r)

n ung kvinna i Sundsvall 
har anmält Arbetsför-
medlingen till Diskrimi-
ne ringsombudsmannen 
(DO). När hon gick ut 
gymnasiet för något år 

sedan blev hon arbetslös. Nu menar hon 
att Arbetsförmedlingen inte gett henne 
möjlighet till samma stöd som hennes 
kompisar utan funktionsnedsättning.

Fick inte praktikplats
Kvinnan lyckades varken få ett arbete el-
ler en praktikplats via Arbets för med lin-
gen. Efter ett halvår fick hon veta av sina 
kompisar, som inte heller hade jobb eller 
praktikplats, att de hade fått gå en kurs i 

att skriva cv och därmed också fått 3 000 
kronor i månaden.

”Jag frågar om inte jag kan få gå en så-
dan kurs, som alla andra. Arbets för-
medlingen svarar att det tyvärr inte går, 
för cv-kurserna inte tar emot personer 
med funktionshinder”, skriver den unga 
kvinnan i sin anmälan.

Sådan regel fi nns inte
– Någon regel om att personer med funk-
tionsnedsättning inte får gå sådana kur-
ser finns inte. Sedan är förstås frågan vad 
som är rätt åtgärd just för den här perso-
nen, säger Michael Persson, chef för 
Arbetsförmedlingen i Sundsvall, till 
Sundsvalls tidning. +

Regeringen vill göra en total översyn av 
insatserna för att ge jobb till fler personer 
som har funktionsnedsättningar.

Det avslöjade regeringen i juni.
Några mål eller konkreta förslag pre-

senterades dock inte. Det mesta handlade 
om utredningar och information. Rege-
rin gen vill bland annat ha en totalöver-

syn av åtgärder och insatser för att skapa 
arbete för personer som har nedsatt ar-
betsförmåga. Vidare vill man ha bättre 
samordning av informationen om eko-
nomiskt stöd, bidrag till hjälpmedel och 
anpassning av arbetsplatser.

Ska informera arbetsgivarna
Ar bets förmedlingen kommer att få i 
uppdrag att uppmärksamma arbetsgi-
varna på möjligheterna.

Möjligheten för unga att få jobb ska 
specialgranskas inom översynen av 
Arbets förmedlingen.

Regeringen lyfter också fram möjlighe-
ten att myndigheterna anställer fler perso-
ner med funktionsnedsättning - men man 
har inte speciellt bråttom med detta.

Först ska myndigheterna kartläggas 
och analyseras. I en andra fas ska möjlig-
heten till praktikprogram prövas. Vad det 
kan leda till är oklart. +

Utestängd från jobbkurs

Ung kvinna anmäler Arbetsförmedlingen
Fick inte samma möjligheter till stöd som kompisar utan funktionsnedsättning 

E SUCK!
Detta låter som ett sätt för AF att 
slippa ta ansvar för en arbetssö-
kande med funktionsnedsättning.  
”Varför skulle vi upprätthålla en 
kursplats åt en sån där, hon 
kommer ju ändå inte att få nåt 
jobb...”

Jag vet hur AF kan vara, så jag är 
inte det minsta förvånad. Hoppas 
att tjejen får upprättelse!
Lindlife

Kommentar på foraldrakraft.se

Arbete för alla – men hur?
Konkreta förslag saknas för 
regeringens tuffaste utmaning
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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.

✓

Alarmerande brister
Sex av tio elever kan 
inte vara i skolan
Situationen för skolelever med Aspergers 
syndrom är alarmerande. Sex av tio elev-
er kan inte vara i skolan på grund av bris-
ter i stöd och anpassning.

Det visar en medlemsenkät som 
Autism- och Aspergerförbundet låtit gö-
ra bland föräldrar till barn med autism, 
Aspergers syndrom eller autismliknande 
tillstånd.

 – Enkätsvaren visar tydligt att skolan 
inte klarar att ge rätt stöd till elever med 
Aspergers syndrom eller autism. Enkäten 
visar också att många föräldrar hotas 
med vite för att deras barn inte är i sko-
lan, säger Eva Nordin-Olson, ordförande 
i Autism- och Aspergerförbundet.

De berörda eleverna har ofta god be-
gåvning men får inte samma möjlighet 
som andra att tillgodogöra sig kunskap 
eller att nå skolans kunskapsmål.

– Kunskapen om pedagogik och ar-
betssätt finns, men den finns sällan där 
den bäst behövs, ute i skolorna, säger Eva 
Nordin-Olson.

– Det är en helt oacceptabel situation 
där många elever inte får möjlighet att 
fullfölja sin skolgång. Nu kräver vi att en 
gedigen kunskapssatsning görs på skolans 
personal, något vi också framför i en skri-
velse till utbildningsmininster Jan Björk-
lund, säger Eva Nordin-Olson. +

Kändisar klippte 
bandet på nya bryggan
Ågrenska har fått en ny brygga, tack vare 
tre auktioner som sammanlagt drog in fi-
nansieringen på 570 000 kronor. I början 
av juni invigdes bryggan av bland annat 
Thomas Ravelli, nyinvald i styrelsen för 
Ågrenska vänskapsförening. Till sin hjälp 
hade han Tommy Witedahl och Lasse 
Brandeby.

Bryggan är en viktig plats för alla som 
deltar i sommarläger och andra verksam-
heter hos Ågrenska. Här kan man sola 
och bada och kanske för att fånga en 
krabba. På kvällar blir det ofta att man 
grillar och äter middag på bryggan. +

Hotas av vite. 
Många föräldrar 
hotas av viten 
för att deras 
barn inte kan 
vara i skolan, 
säger Eva 
Nordin-Olson.

Ågrenskas nya brygga invigs. Bandet klipps av Lasse 
Brandeby, Thomas Ravelli och Tommy Witedahl.

Mer informa-
tion finns på 
www.autism.se

Mer om 
invigningen 
av bryggan: 
www.agrenska.
se
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En grundskola i Täby Kyrkby som vänder sig till elever som har extra stort behov av stöd.

Mellansjö skola

För mer information kontakta:
Enhetschef
Anders Claesson  
Mobil: 076-7611819   
Tfn växel: 08-768 20 00   
a.claesson@enigmaomsorg.se www.enigmaomsorg.se

• Skräddarsydd pedagogisk planering
• Tydliggörande pedagogik
• Hög personaltäthet
• Träning i sociala situatioer
• Aspergerklasser och små undervisningsgrupper
• Lugn och naturnära miljö
• Egen musikstudio, gymnastiksal och träslöjd

Vår målsättning är att varje elev ska lyckas i sitt skolarbete och få en bättre självkänsla.

Vi kan också erbjuda fritidshem, korttidshem och barn- och ungdomsboende i samband med skolgång.

öran Fredriksson, ord-
förande för personlig 
assistans inom Vård-
före ta garna och vd för 
Frö sunda, hävdar att 
nedskärningar görs utan 

öppen debatt. 
Det var vid ett seminarium i Alme-

dalen som Göran Fredriksson angrep 
mörkläggningen av nedskärningar inom 
LSS, lagen om stöd och service till funk-
tionshindrade.

– Det är bekymmersamt att det sker 
nedskärningar som officiellt förnekas. 
Vad sjutton ska man då göra? sa Göran 
Fredriksson.

Svårbedömbart
– Vi vet inte om det är en tillfällig effekt 
av finanskrisen eller något annat medve-
tet. Samspelet mellan de officiella aktö-
rerna är svårbedömbart. Om man frågar 
politikerna så säger de att myndigheterna 
arbetar självständigt. Om man frågar 
Försäkringskassan svarar de att inte inte 

gör några nedskärningar utan bara till-
lämpar lagen mer distinkt.

Inte ens en organisation som Vård-
företagarna lyckas få svar om sina frågor 
om nedskärningar.

De privata utförarna är många men 
små och svaga som intressegrupp.

Är det din uppfattning att politiker-
na inte på allvar har försökt stoppa 
Försäk ringskassans nedskärningar in-
om personlig assistans?

– Ärligt talat har jag inte sett några 
konkreta försök att stoppa nedskärning-
arna som görs i smyg, svarar Göran 
Fredriksson.

Vill se debatt
Han efterlyser nu en öppen och ärlig de-
batt om vilka prioriteringar som behöver 
göras inom LSS-området med bland an-
nat personlig assistans, boende och dag-
lig verksamhet.

– Vi vill också ha en dialog om utveck-
lingen inom LSS-området. Det finns 
många områden där vi kan dra lärdom av 

goda och dåliga erfarenheter. Brukare, 
politiker, myndigheter och utförare be-
höver en gemensam mötesplats, säger 
Göran Fredriksson. +

Ser inga försök att stoppa nedskär-
ningarna. Göran Fredriksson angrep 
smygnedskärningarna inom LSS. 
FOTO: LINNEA BENGTSSON.

Göran Fredriksson:

”Nedskärningar inom LSS görs i smyg 
utan ärlig debatt”

Uppkomsten av autism kan delvis för-
klaras av avvikelser i vissa gener hos indi-
viden. Det konstaterar autismforskaren 
Christopher Gillberg från Sahlgrenska 
akademin, tillsammans med forskare 
från en internationell forskargrupp, i en 
helt ny studie. Resultaten kan på sikt hjäl-
pa läkare att ge en mer effektiv och för-
bättrad behandling av autismpatienter.

– Först när man vet vad som faktiskt är 
orsaken till autism i det enskilda fallet kan 

behandling med 
medicin och diet 
skräddarsys, säger 
Christopher 
Gillberg.

Mycket CNV
Genom en under-
sökning av 1 000 
personer med 
autism och 1 300 

personer utan autism, har man kunnat 
bevisa att CNV, Copy number variants, 
är kraftigt överrepresenterade hos perso-
ner med autism.

– Vissa av dessa är nedärvda medan 
andra uppstått för första gången hos per-
sonen med autism. Flera av de funna av-
vikelserna drabbar de gener som vi tidi-
gare påvisat vara kopplade till autism och 
psykisk utvecklingsstörning, säger Chris-
topher Gillberg. +

G

Ny studie om autism kan förbättra behandlingen

Christopher 
Gillberg
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En grundskola i Täby Kyrkby som vänder sig till elever som har extra stort behov av stöd.

Mellansjö skola

För mer information kontakta:
Enhetschef
Anders Claesson  
Mobil: 076-7611819   
Tfn växel: 08-768 20 00   
a.claesson@enigmaomsorg.se www.enigmaomsorg.se

• Skräddarsydd pedagogisk planering
• Tydliggörande pedagogik
• Hög personaltäthet
• Träning i sociala situatioer
• Aspergerklasser och små undervisningsgrupper
• Lugn och naturnära miljö
• Egen musikstudio, gymnastiksal och träslöjd

Vår målsättning är att varje elev ska lyckas i sitt skolarbete och få en bättre självkänsla.

Vi kan också erbjuda fritidshem, korttidshem och barn- och ungdomsboende i samband med skolgång.

Larmrapport

Socialstyrelsen vill mobilisera alla 
mot misslyckad handikappolitik
Hela samhället måste mobiliseras för att 
rätta till de senaste tio årens misslyckade 
handikappolitik.

Särskilt viktigt är krafttag inom ar-
betsförmedling och utbildning, slår 
Socialstyrelsen fast i rapporten ”Alltjämt 
ojämt” som publicerades i juni.

– Resultaten visar på stora skillnader i 
levnadsförhållanden mellan funktions-
hindrade och befolkningen i övrigt. Det 
gäller samtliga undersökta områden – ut-
bildning, arbete, ekonomi, aktiv fritid 
och hälsa med boendestandard som enda 
undantag, skriver överdirektör Håkan 
Ceder och utredare Karin Flyckt i en de-
battartikel i Dagens Nyheter.

Rapporten bygger på undersökningar 
av 57 500 vuxna med funktionsnedsätt-
ningar och visar att de har sämre utbild-
ning, arbete, ekonomi och hälsa. Särskilt 
svåra villkor har unga vuxna med psykisk 
ohälsa.

De senaste tio årens handikappolitik 
har inte varit särskilt framgångsrik, att dö-
ma av rapporten som är ovanligt kritisk.

– Att dessa brister i jämlikhet konsta-
teras samma år som den nationella hand-
lingsplanen för handikappolitiken löper 
ut visar på behovet av förnyade ansträng-
ningar, skriver Ceder och Flyckt. +

Vill reformera. Socialtjänstens 
insatser räcker inte, hela samhället 
måste mobiliseras, anser Håkan Ceder, 
överdirektör på Socialstyrelsen.

Vill se över stödsystem
Socialstyrelsen efterlyser bland 
annat följande åtgärder:
� Se över stödsystemens inlås-
ningseffekter.
� Fler behöver gymnasieutbildning.
� Arbetsförmågan måste tas tillvara.
� Ökad tillgänglighet till en rikare 
fritid.
� Se över läkemedelsförskrivningen.
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Jag gick musiklinJen på C4-gymnasiet i Kristian-

stad, där träffade jag mina kompisar och kollegor i ban-

det ”artmade”. I år firar vi tio år som band. Jag tycker om 

att spela gitarr, skriva låtar och uppträda. 

Vårt band har sin största publik på hemmaplan men 

vi har spelningar i Köpenhamn, Stockholm och Malmö 

också. Tiden med bandet blir väl det vi kommer att sitta 

och babbla om när vi blir gamla, en kul period i livet.

Familjen är viktig, jag har en son som snart fyller fyra år. 

Jag vill vara mycket tillsammans med Elton, därför vill jag 

inte jobba kvällar och helger så ofta. 

Folkhögskola För mig var först Önnestads 

folkhögskola, där jag läste teckenspråk i två år.  Efter det 

arbetade jag på en skola för döva, Östervångskolan, i 

Lund. Jag har också arbetat i en särskola som assistent/lä-

rare i data, musik och gymnastik. Det var där, bland bar-

nen i årskurs 0- 6 på Kulltorp, som jag kände att det är det 

Från Furuboda till ett självständigt liv

”Barnen i särskolan fick mig att 
inse vad jag ville jobba med.”

  

www.furuboda.se

Jag ville utbilda mig vidare och lära mig mer om olika funktionsnedsättningar. Mitt år på folkhögskolan har varit fantastiskt bra, säger 

Per Trobäck.                                                                                                                                                                                           Foto: Daniél Tejera

Assistentkursen testar rullstolsrally.                                                                                              Foto: Marie Hallqvist

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

här jag vill jobba med. Man blev otroligt uppskattad, 

barnen kom springande mot mig varje dag, som om jag 

var värsta rockstjärnan. Jag ville utbilda mig vidare och 

lära mig mer om olika funktionsnedsättningar. 

Jag valde assistentkursen på Furuboda folkhög-

skola. Mitt år här har varit fantastiskt bra. Jag har gillat 

klassen. Psykologi har varit ett intressant ämne. Vi har 

haft praktik under både höst- och vårterminen. Jag är 

en praktiker snarare än en teoretiker så det har passat 

mig perfekt. Jag fick hoppa in som vikarie och undervisa 

i tecken som stöd. Vår kursledare Marie Fasting har varit 

fantastisk! 

Per trobäck
Furuboda folkhögskola läsåret 2009/2010 
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DET 
ÄR 
ALDRIG 
FÖR 
SENT 
ATT 
BÖRJA 
OM
Rose-Marie Millberg och sonen 
Peter har hittat lugnet. Föräld-
rakraft träffar Sveriges snab-
baste mamma. Här berättar 
hon hur racingkarriären börja-
de, hur sonens nedkomst änd-
rade hennes liv, och om den 
långa vägen tillbaka.

Text: Valter Bengtsson
valter.bengtsson@faktapress.se

NAMN: ROSE-MARIE MILLBERG  AKTUELL: COMEBACK PÅ 
RACERBANAN OCH DOKUMENTÄRFILMEN MIN MAMMAS COME-
BACK  ÅLDER: 57  FAMILJ: SABINE, LINDA OCH PETER SAMT 
BARNBARNEN LEONIE OCH APOLLO  INTRESSEN: BILAR OCH 
TRÄNING, TRÄFFA NYA MÄNNISKOR  DRÖMMER OM: EN GOOD-
WILL-DRAGSTER SOM SYMBOLISERAR GEMENSKAP OCH MÅNG-
FALD OCH SOM VI KAN ÅKA RUNT MED I VÄRLDEN  SENAST LÄSTA 
BOK: RICHARD BRANSONS DEN GLOBALE ENTREPRENÖREN  
FAVORITFILM: CITRONER OCH MOTOROLJA MED ANTHONY 
HOPKINS (DEN PÅMINNER OM MIN RESA)  OKÄND TALANG: SVART 
BÄLTE I AIKIDO  STYRKA: ENVIS  SVAGHET: SÖTSAKER  DET HÄR 
GÖR JAG OM TIO ÅR:  HOPPAS ATT YO MAMA CREW ÄR STORT, 
FRAMGÅNGSRIKT FÖRETAG DÄR JAG KOMMER ATT VARA DELAKTIG
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aktlös fick hon se sin son lida 
svårt av vanvård.

Rose-Marie Millberg blev 
förd bakom ljuset av samhäl-
let, kommunen och institu-
tionerna. Till slut lyckades 
hon ändå få sonens gode 
man utbytt.

Nu har sonen det bra 
igen. Rose-Marie kan äntligen göra comeback som 
racingstjärna.

Rose-Marie har äventyret i blodet. Hon älskar 
känslan av att göra saker som på olika sätt är ”out-
standing”. Nu förverkligar hon sitt drömprojekt som 
racerbilförare, med målet att komma upp i 500 km/h 
på fyra sekunder. Trettio år efter att hon la racingpla-
nerna på hyllan har hennes egen dotter nu fått henne 
att våga satsa igen.

– Det är aldrig för sent att börja om och nu är det 
dags. Jag har tränat och skött min kropp, så nu blir 
det spännande att sätta sig i bilen och köra iväg. Jag 
kommer att vara iskall och ha alla sinnen på. 

Många utmaningar
Rose-Marie har hoppat på många utmaningar, som 
fått adrenalinet att rusa. Men tidvis har livet självt er-
bjudit tillräckligt med adrenalinkickar, utan att hon 
behövt jaga dem. 

– Jag är bara en vanlig människa som kämpat och 
gjort mitt bästa för att lösa olika problem, säger Rose-
Marie. 

Om än med lite mer dramatik än för de flesta andra.
Hon har räddat livet på sina barn, sin pappa och 

en kompis som var nära att bli ihjälslagen. 
– Jag har aldrig gett upp hur jobbigt det än har va-

rit, säger hon.
För drygt 30 år sedan var hon hyllad racerstjärna. 

Hastigheter på nära 300 km/h gav henne epitetet 
Europas snabbaste kvinna. Planen var att bli pro fes-
sio nell i USA för att kunna satsa på ännu mer avance-
rade fordon och högre hastigheter. Rose-Marie hade 
haft stora framgångar med sin dragsterbil när sonen 
föddes, år 1978, och livet tog en oväntad vändning.

– Precis före sista tävlingen visste jag att jag blivit 
gravid och skulle göra ett uppehåll med tävlandet. 
Därefter skulle vi flytta till USA för att bli professio-
nella. 

– Något gick snett vid förlossningen och jag höll 
på att mista honom. Ingen visste vad som hade blivit 
fel, men efter några dagar sa läkarna att det troligen 
var fel på hjärtat. Sjukhuset blev tvunget att göra en 
hjärtkateterisering; man förde upp ett rör i hjärtat, 
genom blodkärl, för att se om det tog rätt väg. Då rå-
kade man sticka hål på hjärtat. Det blev en panik till. 

– Under sju veckor var det katastrofläge hela tiden. 
Det var en fruktansvärd tid. Min tre år gamla dottar 
var hemma och behövde sin mamma. Jag kunde inte 
vara kvar på sjukhuset hela tiden, och där fanns heller 
ingen plats för mig att övernatta. Varje kväll var jag 
tvungen att lämna min son och det kändes som att 
jag svek honom varje gång. Jag visste inte om han 
skulle klara sig.

 
Peter fi ck komma hem
Krisen övervanns, läget stabiliserades och Peter fick 
komma hem. 

– När han var nio månader fick vi klartecken för 
att jobba i USA. Det kändes otryggt att åka till ett 
annat land, men vi åkte i alla fall, eftersom Peter nu 
ansågs vara frisk. Jag hade gått på sjukgymnastik 
med honom nästan varje dag, för att lära honom att 
sitta och gå. Jag var inte påläst och visste inte så 
mycket, men jobbade jättemycket med honom. Han 
var med mig överallt. Den enda jag lämnade honom 
till var min mamma, för att han skulle ha trygghe-
ten, säger hon.

Färden gick till Los Angeles, där familjen flyttade 
in hos en kompis, för att därefter leta upp en egen lä-
genhet i San Diego. Plötsligt blev Peter dock sämre 
igen, efter en tid började han kräkas hela tiden. 

Rose-Marie sökte upp en barnläkare i LA, men 
fick lugnande besked om att ”det går över, du behö-
ver inte vara orolig”. 

– När jag la ner honom tittade han på mig, som 
om han såg rakt in i min själ för att säga ”hjälp mig, 
det är något annat”. Jag började gråta och läkaren 

M

”JAG 
KOMMER 
INTE ATT 
VÅGA SE 
FILMEN 
OM MIN 
COME-
BACK.”
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undrade vad det var. Det är något som inte stämmer, 
sa jag till läkaren men han klappade mig bara på ryg-
gen och sa ”ta det lugnt, du behöver inte vara orolig”. 

På natten vaknade hon av att Peter var orolig. Han 
var brun runt munnen. Blöjan var fylld av blod. 

– Nu har jag ett dött barn, kände jag. Han levde, 
men nu var han på väg att dö. När vi kom till sjukhu-
set och de såg blöjan slet de åt sig honom och strax 
blev det flygambulans till ett annat barnsjukhus. 

– En läkare kom springande och jag fick skriva på 
papper om att jag också skulle lämna blod. Om man 
får blod måste man också lämna blod, för att blodban-
ken aldrig ska få slut. Jag tyckte det var ett bra system.

Det som hade hänt var att tunntarmen hade åkt in 
i tjocktarmen och förorsakat ett stopp.

– Det var åter mycket nära att han inte klarade det. 
Det blev mycket rehabilitering och många försäk-
ringsfrågor, men det ordnade upp sig. 

Flyttade till San Diego
Familjen fann en bostad i San Diego dit man flyttade. 
Peters pappa Anders jobbade hårt, medan Rose-
Marie var hemma med barnen. Ett halvår senare in-
sjuknade Peter på nytt. 

– Han var som en trasa i armarna på mig och fick 
genomgå samma operation igen. 

Familjen var nu riktigt skärrad. När Peter hade 
återhämtat sig återvände man till Sverige. 

– Vi gled isär, berättar Rose-Marie. I sådana kriser 
kan man bli starkare eller så skiljer man sig. Det är 
svårt att hitta ett mellanläge. Vi var för unga, vi klara-
de inte pressen. Jag lade av helt och hållet med bilar 
och började istället med aikido, en budosport. Det 
var som en mental träning och det var jätteskönt för 
mig att fokusera på något helt annat. 

Rose-Marie fick även jobb inom filmbranschen, 
där hon därefter har arbetat i olika team de senaste 30 
åren. 

– Jag har förstått att jag passar bra i teamarbete, 
och att det är ungefär samma sak i dragracing som i 
filmbranschen.

Nu är det alltså dags för racingkarriären igen. När 
detta skrivs i juli är det några veckor kvar tills Rose-

Marie, den 28 juli, genomför sin uppkörning på 
Mantorp och får licens för en dragster topfuel, i den 
snabbaste klassen.

Tillsammans med yngsta dottern Sabine driver 
hon företaget YoMama Crew, som dock inte enbart är 
verksamt inom dragracing utan även erbjuder före-
läsningar, bland annat om konsten våga vara annor-
lunda och socialt entreprenörskap.  

Högt på agendan just nu finns jakten på sponsorer 
till racingprojektet. Det saknas inte intresse, men det 
är inte självklart att alla intressenter är lämpliga. Här 

År 1977 var Rose-Marie 
Millberg Sveriges första 
kvinna att tävla mot endast 
män dragracing. Det är en 
extrem motorsport, som har 
sin största publik i USA, men 
många fans även i Sverige, där 
Mantorp Park kan locka 
tusentals besökare.

Sporten bygger på ett 
samspel mellan förare, 
mekaniker och avancerad 
teknik. Allt ställs på hårda 
prov för att uppnå målet, att 
komma upp i en hastighet på 
500 km/h på fyra sekunder.

Rose-Marie blev racing-
frälst vid 16 års ålder sedan 
hon blivit kär i en kille som 

höll på med 
bilar. 

– Jag tyckte 
det var kul att 
hänga i 

gara get. Vi pratade mycket 
bilar och när jag var 17 år 
började vi övningsköra. När 
jag släppte upp kopplingen 
var det jätteläskigt. Vart ska 
den här bilen ta vägen med 
mig?

Gick utmärkt
Det gick alldeles utmärkt och 
Rose-Marie fick blodad tand. 
Hon hoppade av skolan, två 
gamla Volvo PV köptes in, 
den ena med bra motor och 

den andra med snygg kaross. 
– Vi satte ihop dem till en 

bil, lackade den röd. Det var 
då jag tog herraväldet över 
bilen. 

Tog på mig bilen
– Det kändes som att jag tog 
på mig bilen och åkte 
iväg. Herregud vilken grej, att 
kunna sätta ihop bilen själv, få 
den att fungera och klara 
besiktningen. Jag var såld. 
Bilen stod för frihet. Första 
resan gick till min farmor i 
Dalarna, min stora förebild.

Rose-Marie bodde i Stäket 
norr om Stockholm och det 
var på den nybyggda motor-

vägen vid Barkarby som hon 
första gången provade på 
riktigt höga hastigheter.

– Det var en massa ungdo-
mar som körde streetrace 
med vanliga bilar på motor-
vägen, innan den hade 
öppnats för trafik.

– Det var då gnistan 
tändes. ”Gud, det här vill jag 
göra”. Jag följde med på 
tävlingar i England, för att 
tvätta motordelar och skruva 
ihop enklare saker. Jag lärde 
mig vartefter. +

Rose-Marie var det första kvinnan att tävla mot endast män

bilar. 

Gled isär. I sådana kriser kan man bli starkare, eller så skiljer man 
sig. Det finns inget mittemellan. säger Rose-Marie.

”JAG TYCKTE 
DET VAR KUL 
ATT HÄNGA I 
GARAGET.”

>
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har mor och dotter råkat ut för en stor besvikelse. Ett 
stort, välkänt företag nappade på sponsorerbjudan-
det, men visade sig snart ha en ledarstil som var allt 
annat än etisk. Rose-Marie blev tvungen att omgåen-
de säga upp allt samarbete.

– Det var en jättestor besvikelse, säger Rose-Marie, 
chockad över det stora företagets oseriösa agerande.

Draghjälp får hon av flera kända namn som gärna 
förknippas med hennes racingsatsning, däribland 
Gudrun Schyman och tv-snickaren Willy Björkman. 
Rose-Marie är å sin sida verksam som ambassadör 
för Lilla Barnets Fond. Av naturliga skäl tycker hon 
att det är viktigt med ökad forskning om vård av ti-
digt födda barn.

Läget såg dystert ut
För några år sedan såg framtiden betydligt dystrare 
ut för Rose-Marie. En rad omtumlande händelser 
ledde till att  hon blev utbränd.

– Jag hamnade i gråzon som jag hade svårt att 
komma ur. Jag kom igång med att jobba igen, men 
jag var inte glad, livet var inte roligt längre.

– Jag tappade livsgnistan och det förvånade mig. 
Jag kunde känna att ”kom igen, det här är inte du”. 
Jag hade aldrig velat visa när det var jobbigt, utan för-
sökte bara kämpa ännu hårdare, men till slut sa min 
kropp ifrån. 

Rose-Marie fick uppleva att andra personer upp-
täckte hur svag hon egentligen var, personer som val-
de att inte stödja utan trampa på henne.

– När man är svag på det här sättet finns det risk 
att starka människor utnyttjar situationen. Det var 
det jag råkade ut för.

Hon lyckades bryta sig loss och se på sitt liv med 
nya ögon. 

– Jag fick lov att titta på mig själv. Det var ovant, för 
jag hade alltid varit till för andra. Men jag insåg att jag 
måste ta hand om mig själv om jag ska kunna vara en 
bra mamma. Min uppgift blev att hitta något som var 
roligt. Det var faktiskt min yngsta dotter som sträckte 
fram handen, det var hon som sa det: Mamma, vad har 
varit det bästa och roligaste i ditt liv? 

– Det fanns mycket att välja på, jag har varit med 
om många roliga projekt, men av någon anledning 
hamnade det på dragracing. Det var teamarbetet, och 
chansen att upptäcka nya saker. Min dotter lurade 
iväg mig till en racebana och det var så det började 

Kan gå illa. En del boende är bra, men om man hamnar fel kan det 
gå riktigt illa, säger Rose-Marie. FOTO: SABINE MILLBERG.

FORTSÄTTNING FRÅN FÖREGÅENDE UPPSLAG 

>
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igen. ”Du kan väl göra det för min skull?” Okej, jag 
följde med, god mamma som man är. 

Dottern filmade besöket på racingbanan och se-
dan gav Rose-Marie filmen till en professionell fil-
mare, som tände på idén att producera en riktig 
film. Allt ledde fram till att produktionsbolaget 
Mantaray Film nu gör en dokumentär om Rose-
Maries comeback i racingvärlden. ”Min mammas 
comeback” ska sändas av SVT i november eller de-
cember.

– Jag har inte sett ett enda klipp och kommer inte 
att våga se filmen själv. Det handlar om min resa till-
baka, om Peter, mitt liv och min comeback i livet. 
Hur jag utvecklas med det mål som min dotter 
Sabine satt för mig.

Sviken i sin kamp för Peter
Rose-Maries värsta stunder har varit när hon känt sig 
sviken av samhället i sin kamp för att ge Peter en bra liv. 

Hon har prioriterat sin son i vått och torrt. Hon 
fick tidigt höra att Peter aldrig skulle kunna gå, men 
med idog träning lyckades hon lära honom att gå vid 
1,5 års ålder. 

Att lita på andra har flera gånger lett till besvikelser.
– Jag har alltid trott på människor. De som har 

sagt att ”vi tar hand om din son, det är bättre att 
han finns på ett boende med utbildade människor, 
där han får träning och vänner”. Ibland svalde jag 
hela betet, men fick tillbaka ett vrak, säger Rose-
Marie.

Unga behöver en verktygslåda
– Även om man är äventyrare behöver man inte 
vara dumdristig, säger Rose-Marie. Jag skulle 
inte sätta mig i racingbilen om jag inte visste att 
jag kan klara det. Jag har alltid drömt om att få 
köra, men valde istället att ta hand om mina 
barn, det har jag inte ångrat en sekund.

En gång var dock även Rose-Marie ”ung 
och naiv”, som hon själv uttrycker det. 

Då var hon utan de erfarenheter hon idag 
har. Erfarenheter som hade varit värdefulla när 
Peter föddes och kastade henne in i en kris.

Hade inte så mycket kunskap
 –Unga behöver en verktygslåda med erfaren-
heter att ta fram när det blir kriser i livet. Själv 
hade jag inte så mycket kunskap när jag 
flyttade hemifrån vid 16. Jag hade kunnat 
handla på annat sätt mycket tidigare i livet, 
men det är som det är. 

– Jag kunde ha ifrågasatt mycket hårdare. 
Det finns goda möjligheter att få kunskap själv 
och fundera. Idag kontrollerar jag alltid om de 
professionella jag möter är så erfarna. I 
filmbranschen har jag sett många som ger sig 
ut för att vara någon annan än de är. Jag har 
litat för mycket på att människor säger 
sanningar. +

”Jag 
kUnde 
Ha ifrå-
gaSatt 
mycket 
Hårdare 
– kom-
mUnen, 
läkar na, 
alla.”

>

intervjun

Utbildningar som förbereder dig 
för vuxenlivet.

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

En gymnasiesärskola

2
Beställ skolans broschyr på telefon 08-517 07 100 

eller på www.haggviksgymnasium.seTRÄNING      SKOLA     ASSISTANS

www.movewalk.se

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

Många landsting står idag för habiliteringskostnaderna hos 
Move & Walk. Tveka inte att höra av dig till oss för information 
om vad som gäller i ditt landsting. Ring 031-55 84 20,  
08-624 99 91 eller mejla info@movewalk.se
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Hon har själv varit tvungen att hämta hem honom 
från olika boenden vid ett par tillfällen. Resul tatet har 
blivit att Peter har bott hemma under långa perioder.

– Jag ville att han skulle få en helhet med skola och 
boende, men då måste det finnas kompetenta män-
niskor. En del boenden är verkligen bra och utveck-
lande, men om man hamnar fel, som Peter har gjort 
ibland, kan det gå riktigt illa. 

Efter ett av de misslyckade försöken dröjde det 
många år innan Rose-Marie vågade låta sonen flytta 
hemifrån igen. 

Har hittat ett boende
Hon berättar om den ständiga oron.

– Jag hade hittat ett boende som var bra, men se-
dan stängdes det och Peter var tvungen att flytta till 
ett annat boende. De hade lovat att det var lika bra, 
men det var det inte. Han fick till och med smutsav-
lagringar på kroppen. Jag tog honom därifrån, han 
fick komma hem igen så att han kunde få bra mat, 
motion och kärlek. Det tog sju månader för honom 
att ”komma tillbaka”.

– Visioner är en sak, men det är boendets personal 
och ledning som avgör hur det blir i verkligheten, säger 
Rose-Marie som ofta gråtit efter att ha besökt sin son. 

Tillsammans med dottern Sabine, som är väldigt 
engagerad för sin älskade storebror, har hon gjort 
studiebesök på en mängd olika boenden.

Dröm i uppfyllelse. Peter besöker Los Angeles (och Universal 
Studios) 30 år efteråt. Foto: Sabine Millberg.

FORTSÄTTNING FRÅN FÖREGÅENDE UPPSLAG 
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CONTROL OMNI

Äntligen är den här!
Control Omni, den nya  
generationens fjärrkontroll

>  Liten, smidig och samtidigt oerhört kraftfull
>  Lätt att hantera både motoriskt och kognitivt
>  Enkel att använda i olika miljöer
>  Utvecklad i nära samarbete med brukare

Med Control Omni kan man både styra sin  
omgivning och sända sms eller ringa samtal.

Abilia AB, Kung Hans väg 3, Sollentuna, Box 92, 191 22 Sollentuna, Sweden 

Phone +46 (0)8-594 694 00  |  Fax +46 (0)8-594 694 19  |  info@abilia.se  |  www.abilia.se
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– Vi har åkt runt och ställt massor av frågor; hur 
gör ni? Ofta visar det sig att det är föräldrarna som 
betyder mest för att skapa ett bra boende. 

– Det värsta jag vet är när man skyller missförhållan-
den på att ”vi måste skydda integriteten”. Natur ligtvis 
ska det vara integritet för de boende, men man får inte 
gömma sig bakom ordet och låta dem leva i misär.

Motarbetad av sonens gode man
Tidvis har hon inte fått tillräckligt med stöd vare sig 
av sonens gode man eller kommunen. 

– Numera är jag själv god man till Peter, men tidi-
gare hade han en annan god man och jag var bara en 
jobbig morsa. 

Rose-Marie mötte ett kompakt motstånd i kam-
pen för att hjälpa Peter till ett bättre boende. När hon 
krävde insatser för Peter blev hon avvisad med be-
sked om att ”man gjorde vad man kunde”.

Rose-Maries vädjanden om att ”det är ju min son” 
hade ingen betydelse, inte ens hos den gode mannen. 
Till slut tog Rose-Marie med sig Peter till en läkare 
som såg i vilket dåligt skick han var.

– Men jag hade inte mandat att säga upp den gode 
mannen, det kunde bara Peter göra. Jag sa till Peter 
att det inte går längre, att han måste välja mellan go-
de mannen eller mig. Vi gick upp till överförmynda-
ren och så talade Peter om vad han tyckte, att han vil-
le att jag skulle vara god man.

Varför var du inte god man för Peter hela tiden? 
– Jag hade blivit missledd. Jag fick veta att det ”inte 

är bra att mammor är god man”. Jag kunde förstå 
tanken och till en början hade Peter en god man som 
var bra. Men om det blir fel, säger Rose-Marie med 
en rysning.

Förstod inte konsekvenserna
Då förstod hon inte konsekvenserna av att någon 

annan skulle vara sonens förmyndare. Idag är det 
mycket hon skulle göra annorlunda. Hon skulle till ex-
empel inte acceptera att Peter hindrades ta det fina 
jobb, på andra sidan kommungränsen, som han själv 
längtade efter.

– Det var ett bra jobb som skulle ha passat Peter 
mycket bättre än det jobb han då hade. Till mig sa 
kommunen att det fanns politiska beslut om att man 
inte kunde ha jobb utanför kommungränsen. Men se-
nare förstod jag att något sådant beslut aldrig funnits!

        
   


        

  
 

    
  

  
     

 


 



    






                








  


  

  
     

   
    
 




Milestone 312 - Ett kommunikativt center för dina 
digitala dokument. Alla Daisyfunktioner inklusive 
variabel hastighet för både tal- och ljudböcker.

Stödjer upp till 32GB SD-kort. Internt fickminne 
med valbara mappar 1GB, talsyntes med 4 utbyt-
bara Acapelaröster, inbyggd talande klocka med 
alarm, timer, förberedd för FM-radio, talande 
kalender och rfid-skanning.

Läslust för alla

Sveriges snabbast växande Daisysortiment - Milestone

www.iris.se/studiehjalpmedel 

Minst och enklast
Succén fortsätter för den lilla, enkla och prisvärda tal- och  

ljudboksspelaren, Milestone 212 - Easy Bookplayer. Har alla 

Daisyfunktioner och variabel hastighet för både tal- och ljudböcker. 

Kan uppgraderas med fickminne. Önskas kundreferenser - ring 08-39 94 00  

eller skicka e-post till infohjalpmedel@iris.se

Succén fortsätter för den lilla, enkla och prisvärda tal- och Succén fortsätter för den lilla, enkla och prisvärda tal- och Succén fortsätter för den lilla, enkla och prisvärda tal- och 

ljudboksspelaren, Milestone 212 - Easy Bookplayer. Har allaljudboksspelaren, Milestone 212 - Easy Bookplayer. Har alla

Daisyfunktioner och variabel hastighet för både tal- och ljudböcker. 

Kan uppgraderas med fickminne. Önskas kundreferenser 

eller skicka e-post till infohjalpmedel@iris.se

Mångkonstnären
Parallellt med att köra dragracing är Rosie med 
om att bygga upp affärsider ihop med dottern 
Sabine i det egna företaget Yo Mama Crew har 
arbetat som frilans inom film och scenografi. 
Som filmpassare har hon bland annat ansvar för 
räls, kameraåkningar, kranar, ljussättning. Hon 
medverkar i produktioner för bland annat SVT 
och TV4 och har samarbetat med kända filmper-
sonliger som Colin Nutley  och Lars Molin . +

Film pas-
saren, egna 
företagaren, 
racerstjär-
nan. Rose-
Marie är 
verksam 
inom flera 
område. >

Intervjun
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– När jag krävde att få se beslutet fanns inget. Peter 
fick jobbet på Franstorps verkstäder och idag storm-
trivs han både med det och sitt nya boende.

Ett boende som han trivs med
För första gången har Peter ett boende som mamma 
Rose-Marie har fullt förtroende för. Ett boende med 
matlagning, motion, humor, samvaro, trevliga grupp-
rum och närhet till Jakobsbergs centrum.

–  I början var det taggarna utåt när jag la mig i men 
nu fungerar det bra. Och Peter har fått en riktig kom-
pis, trots att man brukar få höra att det ska vara svårt 
på ett boende, konstaterar Rose-Marie glatt. 

Äntligen har det vänt. 
 –Det är viktigt att våga ifrågasätta och ta smällar, 

säger Rose-Marie, samtidigt som hon har blandade 
käns lor inför sin egen roll. 

– Det är inte så kul och inte så mysigt, som mamma, 
att vara en sådan ”gnällkärring”. 

Så kan det kännas när hon hälsar på i boendet.
– Men man får ta det med en nypa salt. Jag har varit 

konflikträdd och ibland är det fortfarande jobbigt att 
ha synpunkter, men när det gäller att försvara Peter är 
ingenting längre otäckt. 

Rose-Marie har bland annat ansträngt sig för att se 
till att Peter får bra möjligheter till motion.

– Det är något jag tryckt hårt på och nu börjar det 
ordna upp sig. Han cyklar och har en maskin för cross-
träning och jag påminner personalen om att de måste 
se till att han tränar, säger Rose-Marie som idag njuter 
av besöken på boendet.

Känner sig trygg
Att helt koppla av är nog inte aktuellt för Rose-Marie 
på länge än, men nu har hon i alla fall hittat ett lugn 
och känner sig trygg. Att sonen har ett bra boende och 
flera kompisar betyder mycket.

– Men det förblir min uppgift att se till han han hela 
tiden får rätt stöd och har det bra. Vi är som ett team –
jag som mamma, lillasyster Sabine och personalen på 
boendet. När vi har bra kontakt så mår Peter bra.

Tillsammans blir det möjligt att lösa problem, på nya 
sätt som ingen trodde var möjliga. Exempelvis när det 
gäller kontakterna med taxichaufförer, något som kan 
skapa besvärliga situationer. Peter har autism, och behö-
ver ha lite koll på vilka personer som finns runt om-
kring, men tvingas ändå ofta möta helt nya chaufförer, 
som det kan vara svårt att komma överens med.

Hon kom själv på ett verktyg för att hjälpa Peter att 
sluta älta problem, som dessa med taxiförarna. 

– Personalen visste inte hur de skulle göra, inga för-
söka att sluta prata om taxiproblemen hade fungerat. 
”Peter, lämna över problemet till mig, så tar jag hand 
om det och du får vila”, sa jag till Peter. ”Lämna över 
det som du lämnar en bok på biblioteket.” Jag chansa-
de och det har funkat, varje gång. +

Fortsättning Från Föregående uppslag 

>

Gömmer sig inte. Man får inte gömma sig bakom ordet 
”integritet” och låta människorna leva i misär.

– personlig assistans närmare dig!

info@nara.nu • www.nara.nu

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

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

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

Vi gör det
bättre!
Vi gör det
bättre!

Fond för de tidigt födda
Lilla barnets fond är en ideell förening som bildades 
under 2008 med syfte att stödja medicinsk forskning och 
utveckling rörande det nyfödda barnet och dess framtida 
hälsa. H.K.H. Prins Carl Philip är officiell beskyddare av 
Lilla barnets fond. En av fondens ambassadörer är 
Rose-Marie Millberg. +
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Hjälpmedel

FÖR 
ETT 
HELT 
L IV

Livet är mycket mer 
än skola och jobb. 
Här är hjälpmedlen 
som tar sikte på en 
annan viktig del 
– din fritid.

PUSSELBITAR

Text: Sara Bengtsson
sara.bengtsson@faktapress.se

[ ]
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et är måndag eftermid
dag på Ekeskolan i Öre
bro. Eleverna har slutat 
skolan för dagen och 
Anna Johansson, 21, har 
tagit sig till ett aktivitets

rum i skolans lokaler. Hon ska ägna sig åt 
ett av sina stora intressen – skytte.

Trots att Anna har en synskada går det 
hur bra som helst för henne att skjuta en 
sjupoängare. Det är tack vare enkla an
passningar med ett lasersikte på luftgevä
ret och en belyst tavla. När Anna siktar 
med geväret omvandlas poängen på tav
lan till ljud som blir ljusare ju närmare 
mitten hon siktar.

Inte bara skytte
– Skytte är kul, och sen gillar jag att gå 
på Eketoppen här på skolan, där man 
spelar musik och röstar på bästa låten, 
berättar Anna.

Ekeskolan är en nationell specialskola 
för elever med synskada och ytterligare 
funktionsnedsättning. Skolan har funnits 
sedan 1965 och tar emot elever från hela 
landet. Det är en internatskola och elev
erna erbjuds att bo i egna hem i närheten 
av skolan under sin utbildning.

Satsar extra på fritiden
Förutom att man satsat på delaktighet 
och en bra skola för eleverna, satsar man 
extra mycket på fritiden. Fritids sam ord
narna Hasse Nyström och Anders Schön
berg är de som har utvecklat och anpassat 
de flesta fritidsaktiviteterna så att de ska 
passa alla.

– För de här ungdomarna kan skol
gången i hemkommunen vara bedrövlig. 
Många ungdomar vi har träffat berättar 
att de ofta får sitta i ett enskilt rum under 
skoldagen och kanske bara umgås med 
sina klasskamrater en timme per dag. 

Hur mycket integrering är det? Här på 
Ekeskolan får ungdomarna möjlighet bå
de till bra skolgång och kompisar. Kanske 
för första gången. Förutom det har vi sat
sat på bra fritidsverksamheter för våra 
elever, eftersom det ofta är helt obefint
ligt i deras hemorter, berättar Hasse.

De flesta av eleverna på skolan har, 
förutom synskada, autism eller utveck
lingsstörning, men det finns även en stor 
grupp elever som har rörelsehinder. 
Deras behov är stora när de kommer till 
Ekeskolan.

Schemalagda aktiviteter
– Målet med fritidsaktiviteterna är inte 
att vi ska överaktivera ungdomarna. Vi 
erbjuder schemalagda aktiviteter efter 
skolan på tisdagar och onsdagar, så att 
ungdomarna får vara som andra och 
bara göra ingenting ibland, berättar 
Hasse.

Skolan där man alltid får    prova nya saker

D

”TroTs aTT anna 
har en synskada 
går deT hur bra 
som helsT för 
henne aTT skjuTa 
en sju-poängare.”

Lasersiktet som gör det möjligt.Anders Schönberg och Hasse Nyström.
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Dagen efter vårt besök står speedway 
på schemat. De som är intresserade av att 
följa med till speedwaybanan får anmäla 
sig. Linda Engelblom är 19 år och älskar 
motorer.

– Det ska bli kul att följa med till 
speedwaybanan. Här på skolan är det ro-
ligast att åka buggy. Man får åka fort, det 
är det som är spännande, berättar hon.

Två begagnade buggies
Fritidssamordnarna på skolan har lyckats 
köpa in två begagnade buggies, som elev-
erna älskar. Trots att många ser dåligt, el-
ler kanske inte alls, är åkturerna givande 
upplevelser.

– Farten, vinden och lukten av bensin 
ger samma upplevelse för den som inte 
ser, säger Anders.

På skolan har man möjlighet att akti-
vera eleverna med de flesta idrotter, på 
slöjden hugger eleverna brasved (som 

sedan säljs) och bygger en vedbod och i 
rummet intill finns möjligheten att ska-
pa tekannor och koppar av keramik. Allt 
är specialanpassat, främst tack vare en-
gagerade lärare som hittar på smarta 
lösningar. Samma gäller för fritidsverk-
samheterna.

– Vi ger ut ett fritidsprogram en gång i 
månaden, så att eleverna vet vad som 
kommer erbjudas. Ofta försöker vi kom-
ma utanför skolområdet för att eleverna 
ska komma ut i samhället. Vi badar, bow-
lar och går på syntolkad bio, säger Anders.

Tycker om fi lm
Rickard Tomasson, 17, gillar att kolla på 
film. Men han berättar för mig att syntol-
kad bio inte är något för honom.

– Det blir inte lika roligt då, de berät-
tar ju hela tiden vad som händer och jag 
tycker det sabbar filmen. Jag gillar kome-
dier bäst, berättar Rickard.

Han sitter upptagen med skolans tv-
spel. Det är ett Nintendo Wii-spel som 
Rickard för tillfället använder för att åka 
slalom med. Balansplattan, som egentli-
gen är till för att stå på, har persona-
len lagt på bordet framför ho-
nom och Rickard kan istället 
styra slalomåkaren med tyng-
den från sina händer.

Alla kan spela
– Alla kan använda tv-spelen på 
sitt sätt. Balansplattan är ett bra 
exempel på hur lätt man kan anpassa 
prylar så att de passar alla. Eleverna här 
ser olika mycket, så ofta får du stå med 
och hjälpa till. Det är också viktigt att 
man peppar eleven och berättar vad som 
händer, så att ungdomarna alltid känner 
sig delaktiga, säger Hasse.

Förutom att arrangera fritidsaktivite-
ter åt eleverna på skolan, arbetar Hasse 

slalom med. Balansplattan, som egentli-
gen är till för att stå på, har persona-

sitt sätt. Balansplattan är ett bra 
exempel på hur lätt man kan anpassa 

Skolan där man alltid får    prova nya saker

>

Skytte och  musik. Anna 
Johansson tycker om att 
skjuta och att gå på 
Eketoppen, där man lyssnar 
på  musik och röstar fram 
bästa låten.

Hjälpmedel
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Richard Tomasson med Hasse. En flygtur med Wii.

och Anders med Resurscentrum syd som 
ligger på skolan. Minst en gång varannan 
vecka kommer elever från olika delar av 
Sverige med sina lärare, föräldrar och as-

sistenter för att inspireras och prova på 
Ekeskolan.

– Några kommer hit för att se om 
de skulle vilja börja här och andra 

kommer bara hit på studiebesök 
för att se hur man smart kan an-

passa skolan, så att skolgången 
blir lyckad på hemmaplan. 
Då brukar vi försöka se till att 

hela gänget också får testa fri-
tidsaktiviteter. Det är viktigt att frö-

ken också får prova med en ögonbindel. 
Då brukar de förstå hur det faktiskt är för 
eleven, berättar Hasse.

Får nya idéer
Samtidigt ger de aktiviteter som Hasse 
och Anders visar upp ofta en aha-upple-
velse för föräldrar. Ofta är deras barn ba-
ra vana vid datorn eller tv:n och både 
föräldrar och barn får en massa nya idéer 
om vad som funkar och skulle vara kul.

– Det är viktigt att man fokuserar mer 
på barnens fritid. Om man inte ger ung-

domarna en helhet i dygnet, får de ju inte 
möjligheten att bli hela människor. Jag är 
rädd att många människor som bor på 
gruppboende idag hamnar i rutinen att 
fritiden innebär att sitta framför tv:n el-
ler datorn, säger Hasse.

Nya rörelsemönster
Dessutom kan fritidsaktiviteter locka 
fram nya rörelsemönster och kunskaper 
som inte är lika lätt att utveckla inom 
skolarbetet.

– Självklart är många barn rädda när 
de ska prova på något nytt. Här har vi 
ungdomar med alla möjliga olika diag-
noser och för många är det svårt att tes-
ta nya grejer. Men om man inte ger upp, 
utan istället långsamt vänjer ungdomen 
vid en aktivitet blir många helt ”fast” 
senare. Om vi inte drev på och stöttade 
våra elever skulle vi begå tjänstefel, sä-
ger Hasse.

Han berättar om en kille på skolan 
som vägrade ”allt”. Så fort de skulle göra 
någon fritidsaktivitet ville han absolut 
inte vara med.

– Men en dag tog vi med honom på 
tipspromenad och grillade hamburgare 
och då släppte det. Han blev helt fast. 
Och sen var vi nästan tvungna att tända 

grillen varje gång vi skulle göra någon 
aktivitet, skrattar Hasse.

Både Hasse och Anders följer sina 
elever även en tid efter att de slutat på 
skolan. Målet är att eleverna ska kunna 
få ett eget boende och en fullvärdig var-
dag.

– Därför håller vi också kurser här på 
skolan för personer som arbetar med 
ungdomar och vuxna med funktions-
nedsättning. Det är en fritidskurs, där vi 
berättar och inspirerar till exempel lära-
re. Senast hade vi 18 personer här, så 
visst finns det ett intresse, berättar 
Anders.

Rickard sitter fortfarande och spelar 
Wii, när vårt besök på skolan närmar sig 
sitt slut. Han har bytt spel och kör nu 
flygplan istället. Hans dröm är att skolan 
skaffar ett rymdspel.

– Det är väldigt intressant med rym-
den, att man kan åka rymdraket till ex-
empel, säger Rickard.

Alla har roligt
Rickard skrattar högt och ljudligt när han 
spelar vidare. Alla har väldigt roligt, och 
så utropar han:

– Det här behöver man inte gå i skola 
för att klara, det är skicklighet!  +

Ekeskolan.
– Några kommer hit för att se om 

de skulle vilja börja här och andra 
kommer bara hit på studiebesök 

för att se hur man smart kan an-
passa skolan, så att skolgången 

hela gänget också får testa fri-
tidsaktiviteter. Det är viktigt att frö-

ken också får prova med en ögonbindel. 

FORTSÄTTNING FRÅN FÖREGÅENDE UPPSLAG 

>
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ger dig koll på lägetforaldrakraft.se

”DET SKA BLI KUL ATT FÖLJA 
MED TILL SPEEDWAYBANAN. 
HÄR PÅ SKOLAN ÄR DET ROLI-
GAST ATT ÅKA BUGGY.”

Linda Engelblom älskar motorer... ... här tar hon en tur med Anders Schönberg.

Hjälpmedel

EKESKOLANS FRITIDSVERKSAMHET:
HÄR HAR UNGDOMAR MÖJLIGHET ATT PROVA 
PÅ IDROTTER, MEN OCKSÅ TA DEL AV ANDRA 
VERKSAMHETER SOM TILL EXEMPEL MUSIKLEKEN 
EKETOPPEN.

För ökad delaktighet

Ta chansen att höra om Fritt val av hjälp-
medel på dessa evenemang under hösten: 

 Ett Bra Liv•	
 ID-dagarna•	
 Äldreomsorgsdagarna•	

Ladda ned ”Delaktighet ökar livs-
kvalitet” på www.hi.se/frittval.
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Flexénita erbjuder
anpassningar med
IT-teknik som
höjer kvalitén i 
arbete och 
skolsituationer.

Telefon 08-512 418 03
susanne.barkvik@flexenita.se

www.flexenita.se

Flexénita erbjuder
anpassningar med
IT-teknik som
höjer kvalitén i 
arbete och 
skolsituationer.

Telefon 08-512 418 03
susanne.barkvik@flexenita.se

www.flexenita.se
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ilde, 7, älskar att stå i 
Hoppolek. Nu är inte den 
tråkiga träningen i stå
skalet längre ett stort pro
blem. För med Hoppo   lek 
studsar, vibrerar och 

snurrar Tilde – så att hela träningen blir 
rolig. Tidigare var det många barn, där
ibland Tilde, som på Heldagsskolan 
Rullen ofta somnade i sina ståskal.

– Med Hoppolek ökar deras vaksam
het och självständighet, i och med att det 
är barnet själv som väljer vad som ska ske 
och vilka knappar han eller hon vill 
trycka på, berättar Manuela Johnsson
Holm, Tildes klassföreståndare.

Träningsskola för förskolan
På Heldagsskolan Rullen erbjuder man 
träningsskola för förskolan och grund
skolan och verksamhetsträning för gym
nasiet. Skolan ligger i Solna, norr om 
Stockholm city, och vänder sig till barn 
och ungdomar med flerfunktionsned
sättning på måttlig eller låg begåvnings
nivå. I Tildes klass går skolans elever med 
störst rörelsehinder.

– Eleverna i Tildes klass kan ha stor 
nytta av Hoppolek, eftersom de annars 

inte har möjlighet till egen rörelse. Vi har 
mycket aktiv rörelseträning här på skolan 
och man kan till exempel lägga eleven på 
en studsmatta och sedan själv hoppa på 
studsmattan. På så sätt rör sig eleven och 
får känna vibrationerna, berättar Helena 
Persson, sjukgymnast.

Utvecklat i flera år
Lekställningen Hoppolek är en ovanlig 
uppfinning. Ylva Dalén, legitimerad sjuk
gymnast, kom själv på idén och har under 
flera år arbetat med utvecklingen av lek
ställningen som motverkar benskörhet 
hos barn med funktionsnedsättning. Nu 
har det färdiga hjälpmedlet lanserats och 
första beställningen har ramlat in.

– Vi kommer inte ha någon serietill
verkning av Hoppolek, utan tillverkar 
den på beställning, berättar Ylva Dalén, 
som Föräldrakraft träffade på mässan 
Hjultorget.

Heldagsskolan Rullen har under en tid 
samarbetat med Ylva Dalén och fått låna 
en prototyp av hjälpmedlet, innan det 
blev godkänt. Så barnen på Rullen har 
varit med och utvecklat Hoppolek. Så 
fort hjälpmedlet blev godkänt beställde 
skolan in det.

– Det finns bara positiva aspekter på 
att låta barn med stora rörelsehinder få 
använda Hoppolek. Det negativa är pri
set. Det är ett dyrt hjälpmedel. Men sko
lans rektor, AnnChristine Svahn, som 
själv är utbildad sjukgymnast, har sett de 
stora vinsterna med hjälpmedlet och an
såg att det ändå var värt att köpa in, säger 
Manuela JohnssonHolm.

Tilde är en riktig fotomodell. Hennes 
nacke vill hela tiden vrida hennes huvud 
ner åt sidan, men när Föräldrakraft är på 
plats gör hon allt för att sträcka på nack
en. Och sen visar hon hur det går till när 
man tränar och leker i Hoppolek.

Hjälps åt
Manuela och Helena hjälps åt för att lyfta 
Tilde på plats i ståskalet. Hon blir fast
spänd och därefter upplyft på Hoppolek, 
som lyser gult i rummet.

– Vi fick välja färg själv, berättar Ma
nuela JohnssonHolm.

Väl stående på hjälpmedlet kan Tilde, 
som inte har mycket egen rörelseförmå
ga, själv trycka på knapparna och välja 
vilken rörelse hon vill uppleva. Det vibre
rar, snurrar, och det hoppas. Ibland tryc
ker hon inte alls. Det är Tilde som be

Tilde först i Sverige med Hoppolek. 
Nu är det roligt att träNa i ståskal.

Hoppfull träning

T

Steg för steg. Tilde, liksom andra barn på Heldagsskolan Rullen, har varit med om att utveckla Hoppolek. 
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stämmer och man måste inte välja att 
hjälpmedlet ska röra sig hela tiden.

– Vi är jättenöjda. I framtiden vore det 
bra om man kunde ha möjlighet att som 
lärare eller personal täcka över några 
knappar. Vissa barn fastnar i att de till ex
empel bara trycker på snurrknappen. Så 
snurrar de runt, runt, runt och till slut blir 
de ju åksjuka. Därför vore det bra att kun
na täcka över någon knapp och få barnet 
att prova något nytt, säger Manuela Johns
sonHolm.

Tuff träning
För Tilde är stunden i Hoppolek alltid ro
lig. Men för hennes kropp betyder det 
mycket mer. Barn och unga med stora rö
relsehinder skulle egentligen behöva stå i 
sitt ståskal flera timmar om dagen. Men 
det är en stor ansträngning och många 
barn tycker ofta att det är ganska tråkigt.

– I Hoppolek blir det rolig träning och 
rörelsen i sig gör att man stärker kroppen 
ännu mer mot till exempel benskörhet, 
säger Helena Persson.

Hur roligt det än är att leka i Hoppolek 
är Tilde nu trött på att hoppa och vibre
ra. Hon får hjälp att lyftas ner och får sät
ta sig i rullstolen igen. +

”Det 
finns bara 
positiva 
aspekter 
på att 
låta barn 
meD stora 
rörelse-
hinDer få 
använDa 
hoppolek.”

Årets uppfinnare
Ylva Dalén fick idén 
till Hoppolek när hon 
arbetade som 
sjukgymnast. 
Hopplekar var det 
mest populära bland 
barnen, men det 
behövdes en maskin 
för att hjälpa barnen 
att hoppa. I år har 
Ylva belönats som 
”Årets uppfinnare”. 

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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mma Eklöf älskar sitt 
nya hjälpmedel. Hon är 
sju år och föddes med en 
grav cp-skada, men med 
hjälp av stå- och gåhjälp-
medlet Innowalk tränar 

hon fram ett naturligt rörelsemönster.
– Hon älskar det. När jag ser hur glad 

hon blir av att gå i Innowalk blir jag själv 
jättelycklig. Emma är en väldigt fysisk tjej 
och i behov av mycket träning, berättar 
mamma Eva-Lena Eklöf.

Emma bor i Gamleby, utanför Väs ter-
vik, och blev nyligen först i Sverige med 
att få hjälpmedlet förskrivet till sig själv. 

Familjen Eklöf berättar att de, ända 
sedan Emma föddes, varit väldigt nöjda 
med den hjälp de fått från habilitering-

en.
– Emma var åtta månader när hon 

blev inskriven på habiliteringen och 
vi har fått fantastisk hjälp. Det har 

aldrig varit svårt att få bra hjälp-
medel eller annan hjälp, berättar 

Eva-Lena Eklöf.

Motordrivet hjälpmedel
Innowalk är ett motordrivet hjälp-

medel för personer med liten eller ingen 
möjlighet att röra sig själva. Hjälpmedlet 
kommer från Norge och där använder 
sedan länge många barn Innowalk. Där 
har resultaten varit positiva, många 
barn har bland annat fått stärkt bålsta-
bilitet, bättre rörelsemönster, minskad 
spasticitet, ökad muskelstyrka och bätt-
re kondition.

I Sverige är hjälpmedlet nytt. Här har 
företaget EO-Funktion sålt hjälpmedlet 
NF Walker sedan en tid tillbaka. Det är 
också ett gå- och ståhjälpmedel, en ställ-
ning som barnet kan promenera runt i. 
Det unika med nya Innowalk är att det är 
motordrivet och fungerar även om bar-
net har mycket liten rörelseförmåga.

– Emma har en NF Walker sedan tidi-
gare, men  hon är en väldigt fysisk per-
son, som använder alla sina hjälpmedel 
frenetiskt. Hon hoppar runt så mycket 
hon bara kan i de flesta hjälpmedlen och 

även om NF Walker var bra, så kunde 
hon bli irriterad och ibland bara hoppa i 
hjälpmedlet, istället för att försöka gå, sä-
ger Eva-Lena.

Fick prova i fyra veckor
Så familjen fick förfrågan från hjälp-
medelscentralen om de ville testa Inno-
walk och Emma fick prova hjälpmedlet 
under fyra veckor på dagis.

– Hon började testa och i början gick 
hon i den under 10 till 20 minuter varje 
gång. Då tyckte hon att det var lite svårt 
och blev lätt irriterad. Eftersom hon hade 
Innowalk på dagis var det hennes assis-
tent som hjälpte henne att använda den, 
så jag hade inte sett hur det gick. När jag 
kom till dagis en dag och såg hur hon ut-
vecklats och hur glad hon såg ut blev jag 
jättelycklig. Idag går Emma i Innowalk en 
timme per dag. Det är ett bra tränings-
pass, tänk om man själv tog en timmes 
promenad varje dag, säger Eva-Lena.

Emma har använt Innowalk sedan slu-
tet av april i år och hjälpmedlet har blivit 
en viktig del i hennes utveckling.

– Det är skönt att se hur Emma kan 
”gå ut och gå”. Hon rör på höfterna och 
hon har fått in ett bättre rörelsemönster. 
Vi har testat skillnaden genom att låta 
henne testa NF Walker igen, och då kun-
de hon ta flera steg alldeles själv, berättar 
Eva-Lena.

Men hon är inte säker på om hjälp-
medlet kommer att hjälpa hennes dotter 
att kunna stå och gå korta stunder.

– Det är bra att hon kan röra på sig. 
Man hoppas ju att Emma ska kunna stå 
korta stunder i alla fall, det kommer göra 
vården av henne mycket enklare. Och 
som förälder önskar man så klart att hon 
skulle kunna bli gångare. Men om hon 
kan lära sig stå korta stunder är det en 
stor vinst. Hon lärde sig sitta, trots att det 
inte var säkert att hon skulle klara det, 
och har alltid varit en tuff tjej som lärt sig 
mer än vad vi från början trott var möj-
ligt, säger Eva-Lena.

Emma mår inte bara bättre fysiskt av 
Innowalk, Eva-Lena berättar att hon 

märker att dottern är 
gladare. Emma kan 
bli väldigt irriterad 

ibland utan att 
man vet varför, men 
de sista månaderna 
har hennes humör 
blivit lite bättre.

– När hon har en 
dålig dag tänker vi 
alltid att det är dags 
för ett pass i hennes 
Innowalk, säger Eva-
Lena med ett skratt.

Det positiva med 
Innowalk, menar Eva-Lena, är dessutom 
att den är nätt och smidig och att Emma 
inte behöver en massa utrymme för att 
träna. Hjälp medlet står stilla hela tiden, 
så man behöver inte ha ett extra stort hus 
för att använda det.

– Det är bra att hon får röra på sig. Nu 
står på önskelistan att hitta en anpassad 
cykel som hon skulle kunna använda. 
Emma älskar att vara utomhus, det spelar 
ingen roll vad det är för väder – soligt, 
regnigt, snöigt eller om det haglar. Att va-
ra utomhus är livet för henne. Så om man 
kunde hitta en anpassad cykel, så att vi 
kunde komma iväg på längre utflykter 
skulle vi vara väldigt nöjda. Men vi har 
tyvärr inte hittat något klockrent ännu, 
säger Eva-Lena.

Känner ingen större oro
Familjen har landat i sin situation och 
Eva-Lena känner inte längre någon större 
oro för sin dotters framtid. Det var tuffa-
re när hon föddes och var nära döden.

– Från början handlade kampen bara 
om att Emma skulle överleva. Men hon 
är en väldigt bestämd flicka och en käm-
pe. Hon har väldigt mycket hjärnskador, 
men har klarat sig bra. Och nu till hösten 
börjar hon träningsskola, berättar Eva-
Lena.

Det framtida målet och drömmen är att 
hjälpa Emma så att hon kan kommunicera 
enklare. Idag kan hon varken tala eller 
kommunicera med bilder eller tecken. 

Emma står och går i sitt nya hjälpmedel. 
”JAG BLIR JÄTTELYCKLIG NÄR JAG SER 
EMMA I INNOWALK.”

en.
– Emma var åtta månader när hon 

blev inskriven på habiliteringen och 
vi har fått fantastisk hjälp. Det har 

aldrig varit svårt att få bra hjälp-
medel eller annan hjälp, berättar 

Innowalk är ett motordrivet hjälp-
medel för personer med liten eller ingen 

Varje steg stort för Emma

E
Liten uftlykt. 
Hela familjen på 
promenad.
FOTO: LEIF PETTERSSON
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Mycket beror på att vi inte vet hur Emma 
tolkar välden omkring sig. Hur mycket 
hon ser och förstår.

– Hon har olika ljud för hur hon mår 
eller vad hon vill. Vi har lärt oss att förstå 
ljuden, men man önskar ju självklart att 
Emma skulle få ett språk, säger Eva-Lena.

Eva-Lena och pappa Jens Eklöf har 
även en son, Oscar. Han är tre år idag och 
har, även han, särskilda behov.

– Jag brukar säga att habiliteringen 
och sjukhuset är vårt andra hem. Man 

håller knappt ordning på vem av 
barnen det är som 

ska dit vilken 
dag, säger 
Eva-Lena.

Oscar 
har inte fått 

någon diagnos 
och Eva-Lena menar 

att hon är mer orolig för ho-
nom, eftersom de inte vet vad hans be-

kymmer beror på.
– Han har andningsuppehåll, har ba-

lanssvårigheter och pratar inte, trots att 
han är tre år. Så visst är man orolig. Men 
han har också fått jättebra hjälp och kan 
kommunicera med tecken och bilder. Vi 
längtar och hoppas att han kan få ett tal, 
säger Eva-Lena.

Har blivit experter
Eva-Lena och Jens har blivit två riktiga 
experter på hjälpmedel, både för hjälp 
vid rörelsehinder och kognition. Och li-
vet har, enligt Eva-Lena, ändå blivit bra 
tack vare alla bra hjälpmedel och den 
hjälp de fått från habiliteringen.

– Men ibland önskar man att man inte 
hade varit tvungen att bli en expert på 
hjälpmedel men det är skönt när det 
fungerar bra, säger Eva-Lena. +

Går framåt. I början var det svårt, men 
nu trivs Emma i Innowalk. 
Foto: Eva-LEna EkLöF

”Det är bra att hon får 
röra på sig. nu står på 
önskelistan att hitta en 
anpassaD cykel som hon 
skulle kunna använDa.”

Hjälpmedel
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5 000 kronor – så myc-
ket kostar en elhockey-
stol. Hjälpmedlet som 
gör att Johnie Hjelm 
och hans lagkamrater 
har möjlighet att spela 

elhockey är inte en liten investering. Att 
det inte finns något stöd från kommun 
och landsting via hjälpmedelscentraler 
gör det inte enklare. 

Men den eldrivna kälken har gett 
Johnie mer än bara en fritidsaktivitet, 
den har gjort honom mycket friskare.

Har spelat i sju år
Johnie, idag 18 år gammal, har spelat el-
hockey i sju år. Han är en rutinerad spe-
lare, som när han inte sysslar med el-
hockey, går på IT-gymnasiet i Stockholm 
och driver ett eget webbdesignföretag.

– Jag har gjort en hel del bloggar men 
även  layout till flyers. Sen driver jag sko-
lans webb, berättar Johnie.

Bredvid oss sitter en stolt pappa, vars 
son både är aktiv i arbetslivet och 

idrottsvärlden, redan vid 18 års ålder.
Johnie spelar elhockey i IFAH 

Stockholm, en av få elhockeyklub-
bar i Sverige. Sporten liknar inne-

bandy, men kallas ändå elhock-
ey. Spelarna sitter i speciella el-
drivna elhockeystolar som 

styrs med hjälp av en joystick. 
Inga tacklingar tillåts.

Sporten är fortfarande liten och man 
har som mål att i framtiden få in elhoc-
keyn inom Svenska handikappidrottsför-
bundet. IFAH Stockholm har ändå gan-
ska många medlemmar, 25 spelare kan de 
stoltsera med idag.

– Vi har lyckats köpa in tio stolar. 
Pengarna samlar vi in genom att skaffa 
sponsorer och söka fondpengar. Sen är 
det hela tiden mycket service som behövs 
på stolarna och vi har nog använt så 
mycket pengar till service att det skulle 
räckt till att köpa in en ny stol, berättar 
pappa Reinier Hjelm.

Fick chansen att prova på
När Johnie började spela elhockey ville 
han hitta en idrott som han skulle kunna 
utöva och som skulle passa honom. Han 
tränade styrketräning på Puffa tränings-

center i Stockholm och fick en dag prova 
på elhockey.

– Det sa klick på en gång, säger Johnie.
Sen dess har han spelat i IFAH och har 

förutom en bra fritid, fått en starkare 
kropp.

– Läkarna säger att jag har fått starkare 
muskler och att jag inte försämrats. I vis-
sa fall har mitt tillstånd till och med för-
bättrats. Styrkan i nacken har till exempel 
blivit bättre, berättar Johnie.

För många ungdomar kan alltså möj-
ligheten att få spela elhockey inte bara va-
ra en kul fritidsaktivitet, utan bra träning.

– I Norge och Danmark har man kom-
mit mycket längre och när man började 
spela elhockey i Norge var det inga pro-
blem med att få en elhockeystol som för-
skrivet hjälpmedel, berättar Reinier.

– I Sverige är det jättesvårt att få fri-
tidshjälpmedel förskrivet. Men på många 
ställen kan man få cyklar förskrivna. Vi 
som spelar elhockey kan inte använda 
anpassade cyklar, så för oss finns det inga 
fritidshjälpmedel att få. Tänk om man 
kunde få en elhockeystol istället, då skul-
le man till exempel kunna vara med på 
idrottslektionerna i skolan på bättre vill-
kor, säger Johnie.

Berättar om träningen
De aktiva föräldrarna som har varit med 
och skött elhockeyföreningarna, har 
många gånger varit ute på habiliteringar 
och berättat om träningen.

– Intresset från habiliteringar är jätte-
stort och även läkare tycker att det är fan-
tastiskt. Men det är pengarna som brom-
sar, ingen har fått en elhockeystol förskri-
ven i Sverige, berättar Reinier.

Johnie berättar att han tycker att fler 
barn och ungdomar borde försöka satsa 
lite mer. Hans tips till ungdomar som vill 
skaffa sig en bättre fritid är att våga kasta 
sig ut.

– Man måste testa allt, tills man hittar 
något som passar. Sen är det många som 
är rädda för att komma ut, kanske för att 
man känner sig annorlunda och blir soci-
alt rädd. Men vågar man, så lär man kän-
na nya människor och får social kompe-
tens på köpet. Jag har ju alltid gått i den 
”vanliga” skolan, så jag har inte varit rädd 
för att testa nya grejer, säger Johnie. +

Johnie Hjelm satsar på elhockey och webbdesign. 
”TESTA ALLT, TILLS DU HITTAR NÅGOT SOM PASSAR. 
MAN MÅSTE HA AMBITIONER.”

son både är aktiv i arbetslivet och 
idrottsvärlden, redan vid 18 års ålder.

Johnie spelar elhockey i IFAH 
Stockholm, en av få elhockeyklub-

bar i Sverige. Sporten liknar inne-
bandy, men kallas ändå elhock-

styrs med hjälp av en joystick. 
Inga tacklingar tillåts.

Sporten är fortfarande liten och man 

Drömmer om elhockeystolar

HÄR FINNS ELHOCKEY IDAG:
- FIFH MALMÖ
- IFAH STOCKHOLM
- TUNA TANKS (ESKILSTUNA)
- 3V (GÖTEBORG)
- GUTE FLAMES (VISBY)

PÅ SVENSKA ELHOCKEY-RÅDETS HEMSIDA 
HITTAR DU MER INFORMATION OCH 
 ELHOCKEY I SVERIGE: WWW.EL-HOCKEY.SE

8

Inte bara elhockey. Johnie Hjelm 
har startat ett eget webbdesign-före-
tag. Han går också på IT-gymnasiet i 
Stockholm där han driver skolans 
webb. 

Johnie Hjelm och pappa Reinier 
kämpar för att få igång förskriv-
ning av elhockestolar.

”VI SOM SPELAR ELHOCKEY 
KAN INTE ANVÄNDA ANPAS-
SADE CYKLAR, SÅ FÖR OSS 
FINNS DET INGA FRITIDS-
HJÄLPMEDEL ATT FÅ.”
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tt bygga en anpassad lek-
plats behöver inte kosta 
mer än en vanlig lek-
plats. Det som kostar är 
att anpassa en redan 
byggd lekplats så att den 

blir tillgänglig. Trots detta är det få lek-
platser i Sverige som byggs tillgängliga 
från början.

– Vi arbetar med alla lekplatser i 
Stock holm och målet är att alla lekplatser 
ska vara tillgängliga i framtiden. Utifrån 
min erfarenhet är det mycket billigare att 
tänka på tillgänglighet från början, trots 
att det kräver lite extra, berättar Christina 
Söderström-Lööf, parkplanerare på ga-
tu- och fastighetskontoret i Stockholm.

Måste få chans att leka
För att få möjlighet till delaktighet och en 
bra social utveckling, behöver alla barn få 

möjlighet att träffas och leka tillsam-
mans på en lekplats. Hjälp medels-

institutet och Gunilla Hammar-
skiöld har samlat goda exempel 

från bra anpassade lekplatser.
– Det finns många bra i 

Sverige, men det svåraste är underhållet. 
Det finns en tendens att kommuner lägger 
ner lekplatser för att satsa på att hålla någ-
ra få riktigt fina istället, berättar Gunilla 
Hammar skiöld.

Ett föredöme är Båtmanstorpet – en 
av få tillgängliga lekplatser i Sverige.

Ljud och starka färger
Lekplatsen ligger i Bromma i Stock holm 
och är unik eftersom den är särskilt till-
gänglig för barn med synskada. Men alla 
barn är välkomna hit och kan vara med.

– Vi har jobbat med ljud och starka 
färger. Marken är avdelad i olika färger så 
att det är lätt för någon som har nedsatt 
syn att se skillnaden mellan olika områ-
den i lekparken. Där finns också en 
orienteringstavla i relief med blindskrift 
vid entrén, berättar Christina Söder-
ström-Lööf.

Lekplatsen består av sju delar som är 
tydligt avskilda för att skapa struktur för 
barnen. De sju delarna är:

�  gungor med ljud
�  lekbåt med rutschkana
�  småbarnslek med baksand och lek-

skulpturer
�  bollplan med sittbänkar längs lång-

sidorna
�  upplysta lekskulpturer i gräsyta
�  lekyta med volträcke, vippgunga, 

cykelkarusell och studsmatta
�  plaskdamm med tydlig och upp-

höjd kant (dusch finns intill pumphuset)

Först fokus på rörelsehinder
– När vi började tänka på tillgänglighet på 
våra lekplatser hade vi först bara fokus på 
barn med rörelsehinder. Vi insåg ganska 
snart att det finns många anpassningar att 
göra för att alla barn ska kunna vara med, 
säger Christina Söder ström-Lööf.

Här är lekplatsen där alla barn kan 
klättra och gunga – på sitt sätt.
BARNENS ÅSIKTER BEHÖVS I KAMPEN FÖR 
ATT GÖRA ALLA LEKPLATSER TILLGÄNGLIGA.

Lekplatsen för alla

A

Och svårt behöver det inte vara. Det 
finns enkla anpassningar som gör en lek-
plats tillgänglig. 

Tre tips som öppnar för fl er
Christina Söderström-Lööf ger tre enkla 
tips för ökad tillgänglighet:

1. Välj plattor istället för sand så att al-
la kan röra sig fritt på lekplatsen.

2. Tänk på alla barn och se till att hitta 
värde i leken för alla.

3. Alla kan inte göra allt på samma 
sätt, men förutsättningen ska ändå vara 
att alla barn på ett eller annat sätt kan an-
vända en klätterställning.

– Alla kommer inte kunna klättra fritt 
i ställningen, men den ska vara anpassad 
så att de med mindre rörelseförmåga kan 
klättra lite också, på sitt sätt, säger 
Christina Söderström-Lööf.

Att endast ett fåtal lekplatser i Stock-
holm och resten av Sverige är tillgängliga 

För barn med synskada. 
Båtmanstorpets lekplats.

FÖRÄLDRAKRAFT TIPSAR
På avdelningen ”lekplatsen” på 
Hjälpmedelstorget: www.hjalpmedels-
torget.se hittar du mer information kring 
lekplatser och vad man ska tänka på 
när man bygger lekplatser. Där finns 
också information om vad barn med
olika diagnoser kan tänkas ha för 
behov på en lekplats. Där finns även
goda exempel på tillgängliga lekplatser 
och olika lekredskap. Framför allt 
populära gungor som kan vara intres-
sant för familjer som vill skaffa en egen 
gunga hemma. +

mans på en lekplats. Hjälp medels-
institutet och Gunilla Hammar-
skiöld har samlat goda exempel 

från bra anpassade lekplatser.

FÖRÄLDRAKRAFT TIPSAR
På avdelningen ”lekplatsen” på 
Hjälpmedelstorget: 
torget.se hittar du mer information kring 
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Hoppas på bilder på 
Gunilla och Christina.

Kanske tar vi egna. 
Christina i full färd med 
att gunga??

ästerås stad firade bröl-
lopet mellan kronprin-
sessan Victoria och 
Daniel Westling med en 
lekplats tillgänglig för al-
la. Bröllopspresenten 

blev en helt ny lekplats i centrala Västerås, 
som är extra anpassad för barn med 
funktionsnedsättning.

– Vi har som mål att våra lekplatser ska 
vara tillgängliga för alla barn. Den här lek-
platsen var planerad att byggas nästa år, 
men nu bygger vi den tidigare åt kron-
prinsessan. Hon har 
varit väldigt engage-
rad i frågor som rör 
barn med funktions-
nedsättning och där-
för lägger vi extra fo-
kus på att anpassa 
lekplatsen. Det kostar 
lite mer, men blir en 
bra satsning för sta-
den, säger Elisabeth 
Unell, kom munal råd 
i Västerås.

Beslutet är så pass 
nytt att man ännu 
inte tagit fram färdi-
ga ritningar på lek-
platsen och bygget 
kommer inte bli klart 
till dess att Victoria 
gifter sig. Målet är dock att lekplatsen ska 
stå klar innan året är slut.

– Västerås stad har tagit beslut om att 
vi alltid ska tänka på tillgängligheten när 
vi bygger nya lekplatser. Vi hyr in företa-
get Accessum som inventerar tillgänglig-
heten på kommunens utomhusmiljöer 
och lekplatser. Så även om inte alla lek-
platser är fullt tillgängliga idag, jobbar vi 
på det, berättar Elisabeth Unell. +

Victoria fi ck 
tillgänglig lekplats 
på bröllopsdagen

”VÄSTERÅS 
LÄGGER FOKUS 
PÅ ATT GÖRA 
LEKPLATSEN 
TILLGÄNGLIG.”
Elisabeth Unell, 
kommunalråd i 
Västerås.

Kronprinsessan Victoria har engage-
rat sig för barn med funktionsned-
sättning. Här inviger hon en tillgänglig 
lekplats i Vårgårda utanför Alingsås.

För barn med synskada. 
Båtmanstorpets lekplats.

ÅK PÅ LEKPLATS-UPPTÄCKTSFÄRD!

HÄR FINNS GODA EXEMPEL PÅ EN BRA LEKPLATS:
ENKÖPING - BERGVRETENSKOLAN
GNESTA - ÅSBACKASKOLAN
GÄVLE - SÄTRAÄNGARNA
GÖTEBORG - GRÖNA GATANS LEKPLATS, 
MAJORNA
HELSINGBORG - STADSPARKEN
KALMAR - LEKPLATSEN BJÖRKENÄSVÄGEN 4
MALMÖ - RÖRSJÖPARKEN
NORRKÖPING - ENEBYPARKEN
SKELLEFTEÅ - ALHEMS LEKPLATS
STOCKHOLM
- BALLONGENS UPPLEVELSEGÅRD, SKARPNÄCK
- BÅTMANSTORPET, RIKSBY
- GRIBBANPARKEN, SPÅNGA
- HABILITEKETS SKOLGÅRD, TÄBY
- KALLHÄLLSPARKEN, JÄRFÄLLA
- PARKGATANS LEKPLATS, VÅRGÅRDA
TOLLARP- FLORAPARKEN
ÅHUS - SLOTTSGATANS LEKPLATS

tror hon mest beror på okunskap, inte 
ovilja.

– Man tror att det kostar mycket mer 
och så vet man inte heller vad som kan 
göras. Men det finns mycket information 
och som jag uppfattar det har vi nu i 
Stockholm en skyldighet att tänka på till-
gänglighet när vi renoverar eller bygger 
en ny lekplats, säger Christina Söder-
ström-Lööf.

En referensgrupp
För att förbättra lekplatserna i framtiden 
skulle hon vilja skapa en referensgrupp 
med barn som kan berätta vad de önskar 
och gillar.

– Vi har försökt lite, men det är svårt 
att få tag på barn som har tid och lust. Så 
jag söker barn som skulle vilja testa och 
vara med och ge tips när vi bygger nya 
lekplatser, uppmanar Christina Söder-
ström-Lööf. +

V
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ngen har sagt att det är 
lätt. När det gäller fri-
tidshjälpmedel är det in-
te bara svårt att veta vad 
som finns. Det är dessut-
om många landsting 

som inte erbjuder fritidshjälpmedel till 
barn och unga, trots att man gång på 
gång kan konstatera att lek är barnens ar-
bete. Leken utvecklar barnen. Utan lek 
skulle vi inte bli de socialt fungerande 
vuxna som dagens samhälle kräver.

Men det finns bra information att hit-
ta och pengar att söka. Så för den aktive 
föräldern som orkar och hinner, finns 
möjlighet att skaffa en riktigt bra fritid 
för sina barn.

1. MÄSSOR

I det här temat möter vi Marina Anders-
son, Rebecca Hellman och Kim Johnsen. 
De är allihopa mamma till varsin sprallig 
ung kille och befann sig på årets Hjultorget 
i Kista i juni, en mässa med massa hjälp-
medel och anpassningar för människor 
som främst har ett rörelsehinder.

– Vi tittar på cyklar. Min son Viktors 
kompisar på dagis cyklar en massa nu 
och för att han ska känna sig delaktig och 
jämbördig, skulle det underlätta om han 
kunde få en anpassad cykel förskriven, 
berättar Marina Andersson.

Och alla tre mammorna tycker att det 
är värdefullt att vara på en mässa och 

träffa olika företag. De är ofta väldigt 
kun niga och kan ge föräldrar tips på hur 
man till exempel ska argumentera för att 
få ett visst hjälpmedel.

Men det är inte bara produkter som 
marknadsförs på mässor. Här får föräld-
rar och brukare även möjligheten att 
träffa organisationer, bli tipsade om bra 
semesterresor och prova på eller få tips 
om bra fritidsaktiviteter.

– Dessutom är det bra för Viktor att få 
komma hit, så att han får se andra män-
niskor som sitter i rullstol, säger Marina 
Andersson.

Läs mer om Hjultorget längre fram i 
det här temat.

2. HJÄLPMEDELSTORGET
Gunilla Hammarskiöld är vad man skulle 
kunna kalla en veteran inom hjälp-
medelsvärlden. Som legitimerad arbets-
terapeut har hon i många år arbetat med 
hjälpmedel för barn, lek- och fritids-
hjälpmedel och tillgängliga lekplatser.

– Jag driver numera sidorna ”Aktiv fri-
tid” och ”Lekplatsen” på Hjälpmedels-
torgets webb. Hjälpmedelstorget är en 
samlingsplats för information om alla 
hjälpmedel, anpassningar och smarta 
lösningar, berättar Gunilla Hammar-
skiöld.

vägar till lekfulla tips
HÄR HITTAR DU BRA HJÄLPMEDEL FÖR LEK OCH FRITID.

I

21 AUG – LEKENS DAG HOS FÖRENINGEN 
FURUBODA. UPPLEVELSEDAG FÖR BARN OCH 
UNGA MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING.
Till gängliga aktiviteter som hoppborg, 
super studsmattaro, gocart och karu-
seller: www.furuboda.se
28 AUG 
– LEKENS DAG HOS ÅGRENSKA PÅ LILLA 
AMUNDÖN UTANFÖR GÖTEBORG. 
Aktiviteter och Ågrenskas egna stjärnor 
underhåller från utomhusscenen. 
www.agrenska.se

29-30 SEPT 
– HJÄLPMEDEL ÖRESUND, MALMÖ. 
www.rorelsefrihet.se
29 SEPT – 1 OKT 
– ETT BRA LIV, STOCKHOLM. 
MED FÖRÄLDRAKRAFTSCENEN! 
www.ettbraliv.com
13-14 OKT –
ID-DAGARNA, 
NACKA STRAND, STOCKHOLM.
www.hi.se/sv-se/Arbetsomraden/
ID-dagarna-2010

VIKTIGASTE EVENEMANGEN OCH MÄSSORNA I HÖST

6

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 
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

MedleM i Branschföreningen
svensk fordonsanpassning

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

vobis fk 1002.indd   4 2010-03-04   11.01
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vägar till lekfulla tips
här hittar du bra hjälpmedel för lek och fritid.

Med åren har hon blivit expert på an-
passningar och hjälpmedel för lek och 
fritid och erbjuder numera en frågelåda 
på Hjälpmedelstorgets webb, ”Fråga 
Gunilla”.

– Föräldrar, personal, assistenter eller 
parkplanerare kan vända sig till mig med 
frågor kring allt som gäller lek, fritid och 
lekplatser. Kan jag inte svaret själv, har 
jag kontakterna för att lösa problemet 
och jag svarar på alla som mailar mig, sä-
ger Gunilla Hammarskiöld.

Många behöver tips
Och det finns många i Sverige som behö-
ver tips. Då man ofta själv måste ta reda på 
vad som finns och vilka lösningar som 
kan fungera, kan det ibland krävas expert-
hjälp. Exempel på frågor som Gunilla fått:

”Min syster har en fosterdotter som är 
synskadad. Hon fyller snart år och jag 
skulle vilja ge henne ett spel. Hon fyller 
tolv år, men är några år yngre utveck-
lingsmässigt. Hon har redan UNO och 
Memory, och hos mig spelar hon 
Råttfällan och Domino. Tacksam för tips 
om var jag kan vända mig för att handla! 
Jag hittar bara tips om vad man ska skaf-
fa, inte var…”

”Jag jobbar för X-kommunun, och vi 
har ett problem i anslutning till lekplats/
förskola. Det är så att vi har en grind med 
barnsäkert lås. Problemet med detta är 
att det även hindrar en förälder med 
funktionsnedsättning, som sitter i rull-
stol, att på egen hand ta sig in och ut från 

Van mässbesökare. 
Isak Nyholm är bara sex år 
men redan van mässbesö-
kare. När Hjultorget ägde 
rum den 2-3 juni var han en 
av de mest intresserade 
besökarna. Trehjulingar och 
mycket annat fanns bland 
de hjälpmedel som Isak 
testade och undersökte, 
tillsammans med pappa 
Anders och mamma 
Therese.

”föräldrar, 
personal, 
assisten-
ter eller 
parkplane-
rare kan 
vända sig 
till mig 
med frågor 
kring allt 
som gäller 
lek, fritid 
och lek-
platser.” 

>

Hjälpmedel
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förskolan, då det kräver tvåhandsgrepp 
och sitter högt upp (cirka 110 cm ovan 
mark). Har du några erfarenheter av lik-
nande problem, och lösningsförslag på 
detta?”

”Har du några tips på en lyft att ha un-
der tak för att få upp personer på häst-

ryggen?”

Portaler till din hjälp
Hos Hjälpmedelstorget finns olika 

portaler – ”Smarta ting”, ”Lek-
platsen”, ”Hjälpmedel i arbetet”, 
”Aktiv fritid”, ”Inkontinens”, 
”Kognition” och ”Tillgängligt 

boende”. Så här kan du även hitta 
information om andra hjälpmedel och 

anpassningar, förutom för lek och fritid.
– Fritidsdatabasen har vi haft sedan 15 

år. Nu håller vi på att förnya webben och 
har lagt in en googlesökningsfunktion. 
Den gör det möjligt för brukaren att söka 
på ett hjälpmedel eller en aktivitet och 
komma vidare till företag som erbjuder 
passande hjälpmedel och produkter, be-
rättar Gunilla Ham marskiöld.

Sökmotorn kommer fungera bäst när 
Hjälpmedelstorget lyckats få företag att 

använda sig av samma nyckelord som 
finns hos Hjälpmedelstorget.

– Just nu fungerar det inte perfekt, ut-
an vi vill utveckla webbplatsen inför 
fram tiden, säger Gunilla Hammarskiöld.

3. BUTIKER & VARUHUS

Det finns idag några få hjälpmedelsbuti-
ker i Sverige där brukare själva kan få 
klämma och känna på hjälpmedel. Ett ex-
empel är Hjälpmedels teknik Syd i Lom-
ma, som satsar stort med en välsorterad 
butik.

– Jag är övertygad om att vi inom någ-
ra år har valfrihet på de flesta hjälpmedel, 
säger Annette Persson-Hall, marknads-
ansvarig på Hjälpmedelsteknik Syd.

Står bakom SpicyMate
Hon är också en av eldsjälarna bakom 
konceptet SpicyMate, som nyligen lan-
serats med sexhjälpmedel och utbild-
ningar av kommun, landsting och assis-
tansbolag kring sex och funktionsned-
sättningar. Läs mer om detta på annan 
plats i temat.

För attt hitta andra butiker nära dig är 
det enklaste sättet att ”googla” efter buti-
ker. Du kan även kontakta leverantören 

av ett visst hjälpmedel, så kan de hjälpa 
dig med tips på var hjälpmedlet säljs eller 
går att titta på.

4. FÖRENINGAR & NÄTVERK

Brukarföreningar, kulturskolor eller 
idrottsföreningar kan vara den bästa in-
formationskällan. Eller varför inte andra 
föräldrar vars barn har samma diagnos 
som ditt, fast är lite äldre?

Om ditt barn vill börja idrotta på friti-
den är ett bra tips att surfa in på Svenska 
handikappidrottförbundets hemsida 
www.shif.se. Där får du snabba tips om 
vilka idrotter som finns, vilka hjälpmedel 
som kan behövas och vilka idrotter som 
är anpassade för ditt barn. Inom Svenska 
handikappidrottsförbundet finns idrot-
ter för personer med rörelsehinder, ut-
vecklingsstörning och synskada.

Alltid svårt för unga
Inom Kultur- och musikskolan har det all-
tid varit svårt för unga med funktionsned-
sättning att hitta sin plats. Men efter ett 
stort projekt, PASCAL, som SMoK, Sve-
riges musik- och kulturskolor, drivit med 
stöd av Allmänna arvsfonden, har kultur-
skolan blivit 300 procent bättre.

FORTSÄTTNING FRÅN FÖREGÅENDE UPPSLAG 

>

der tak för att få upp personer på häst-
ryggen?”

Portaler till din hjälp
Hos Hjälpmedelstorget finns olika 

portaler – ”Smarta ting”, ”Lek-
platsen”, ”Hjälpmedel i arbetet”, 

boende”. Så här kan du även hitta 
information om andra hjälpmedel och 

anpassningar, förutom för lek och fritid.

13-15 september
RBU slår ett slag för flerfunktionshinder, Borås.

12-14 november
Nordisk konferens – Cerebral Pares och kognition, Göteborg.

Hur kan en CP-skada få konsekvenser på förmågan att

orientera sig i tid och rum, att ta initiativ, att koncentrera

sig, att tänka abstrakt, att minnas eller att kommunicera?

Konferenser i RBU:s regi

Information, 
program och 
anmälan på 
www.rbu.se 

rbu_halvsida_fk1004.indd   50 2010-06-24   09.54

Hjälpmedelsmässa
29–30 september 10.00–16.00

EUROPAPORTEN KONGRESSCENTER I MALMÖ

Arrangör:

Tema  Rörelsefrihet

Se program! Gå in 
på rorelsefrihet.se 

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

FRI ENTRÈ!
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– Projektet har varit mycket efterfrågat 
av de enskilda skolorna och resultatet 
kan närmast beskrivas som en succé. Vi 
hade som mål att fördubbla antalet elever 
med funktionsnedsättning, men det blev 
en tredubbling, berättar projektledaren 
Håkan Sandh.

Kontakta kulturskolan
Så om ditt barn vill spela ett instrument, 
sjunga eller spela teater, kontakta din kul-
tur- eller musikskola och ställ krav.

Sist men inte minst, finns stor kunskap 
hos de olika brukarföreningarna. Kon tak-
ta den förening eller organisation som 
vänder sig till ditt barn. Det kan vara ex-
empelvis RBU, FUB eller Attention. Ofta 
kan de hjälpa till och slussa dig vidare.

5. HINFO.SE
Hinfo.se är ett samarbetsprojekt mellan 
Hjälpmedelsinstitutet, leverantörer och 
hjälpmedelsverksamheter.

I Hinfo kan du hitta information om 
leverantörer och deras produkter. Här 
finns även information om mässor och 
möjligheten att jämföra olika produkter. 
Företagen väljer själva om de vill göra sin 
produktinformation publik på sidan, så 
informationen är mer skral för privatsur-
faren.

Hinfo samlar även landstingens infor-
mation kring vilka regler som gäller när 
man behöver hjälpmedel.

Hitta hjälpmedel
På Hinfo kan du hitta information om 
alla möjliga sorters hjälpmedel. Det enk-
laste sättet att hitta fritidshjälpmedel är 
att klicka på ”Hitta hjälpmedel” och se-
dan gå vidare till de olika rubrikerna un-
der ”Fritid”. Här finns hjälpmedelskate-
gorier som friluftsliv, hobby, lek, träd-
gård, motion och idrott.

Under rubriken ”Förflytta sig” finns 
kategorin cyklar där flera leverantörer 
tipsar om cyklar för barn och vuxna. För 
att hitta landstingens information om 

hjälpmedelsregler, klickar du på ”Hur får 
jag hjälpmedel?”.

6. Webb-HIDA

Webb-HIDA drivs av Hjälpmedels in sti-
tutet och har varit den mest kompletta 
svenska hjälpmedelsdatabasen. Nu fasas 
den ut och har inte uppdaterats på ett 
tag. 

Men den kan ändå användas för att få 
tips och inspiration om vilka hjälp-
medelsgrupper som finns.

Sök fritidshjälpmedel
För att söka efter fritidshjälpmedel, är det 
enklast att klicka dig vidare till ”Hjälp-
medel för lek och fritidssysselsättningar”. 
Där finns 163 olika hjälpmedel för fritid, 
under rubrikerna ”Leksaker”, ”Motions- 
och idrottsredskap”, ”Träd gårdsredskap 
för utom- och inomhusbruk” och  ”Jakt- 
och fiskeredskap”.

På förstasidan kan du även välja att 
söka på sökord. Du kanske redan vet vil-
ken fritidsaktivitet du vill hitta hjälpme-
del till, då är den tjänsten enklare att an-
vända sig av. +

Hjälpmedel

”Vi hade som mål att 
dubblera antalet eleVer 
med funktionsnedsätt-
ning, men det bleV en 
tredubbling.”

13-15 september
RBU slår ett slag för flerfunktionshinder, Borås.

12-14 november
Nordisk konferens – Cerebral Pares och kognition, Göteborg.

Hur kan en CP-skada få konsekvenser på förmågan att

orientera sig i tid och rum, att ta initiativ, att koncentrera

sig, att tänka abstrakt, att minnas eller att kommunicera?

Konferenser i RBU:s regi

Information, 
program och 
anmälan på 
www.rbu.se 
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ånga barnfamiljer besök-
te Hjultorget den 2–3 ju-
ni, för att känna och 
klämma på hjälpmedel. 
Att gå på mässa är ett 
gyllene tillfälle för famil-

jer att hitta bra hjälpmedel till sina barn.
Föräldrarna tyckte också att de kun-

de få bra tips från företag på hur de ska 
gå tillväga för att övertyga landsting om 
att deras barn behöver ett visst hjälp-
medel. 

Med mamma och pappa
Viktor Andersson är fyra år och besöker 
Hjultorget tillsammans med mamma 
Marina och pappa Mattias. Familjen bor 

på landet och har kommit till mässan för 
att få reda på vilka hjälpmedel som finns 
och samla argument för att få det bästa 
stödet hemma.

– Vi har börjat med att titta på cyklar. 
Viktors kompisar på dagis cyklar en mas-
sa nu och för att han ska känna sig delak-
tig och jämbördig, skulle det underlätta 
om han kunde få en anpassad cykel för-
skriven, berättar mamma Marina.

Cyklarna på mässan skulle även för-
enkla livet på landet för familjen, då 
Victor skulle kunna röra sig fritt ute på 
grusplanen och kunna ta sig mellan huset 
och ladugården.

– Vi hoppas att barnhabiliteringen kan 
köpa in en cykel som vi kan låna, då kan 

ju någon annan ta över den när Viktor 
har blivit större, säger Marina.

Hon är besviken på barnhabilitering-
en som hela tiden känns motsträvig till 
det som familjen efterfrågar.

Får inte veta vad som fi nns
– Man får inte veta vad som finns och 
ofta när man frågar om något säger de 
bara att det inte finns. Om man läser nå-
got eller hör om något och sen presente-
rar det för habiliteringen, då blir man 
den besvärliga föräldern. Men det är 
också därför det är så bra att vara här på 
Hjultorget och skaffa sig argument till 
varför man ska ha vissa hjälpmedel, sä-
ger Marina.

”Viktor vill ha en cykel”

Föräldrar och barn hittar hjälpmedel på Hjultorget.
MÖT NÅGRA AV FAMILJERNA SOM FÖRÄLDRAKRAFT TRÄFFADE.

M

permobil i bilwww.permobil.se

familjeliv

Dubbla rampergott om plats

Rullstolar •  Bilanpassning • Kommunikationshjälpmedel
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Viktor är en glad liten kille och intres-
serar sig extra mycket för cyklarna hos 
Armbike och norska företaget Quality 
Care – det finns mycket spännande pry-
lar på Hjultorget för en sprallig ung kille.

– Att vara här och titta på hjälpmedel 
är jättebra. Men det är nästan lika viktigt 
för att Viktor ska få se andra människor i 
rullstol, det får han aldrig se hemma, sä-
ger Marina.

En ny värld
Rebecca Hellman och Kim Johnsen be-
sökte Hjultorget för att titta på nya hjälp-
medel. Rebeccas son Mickey Hellman är 
två år och är född med ryggmärgsbråck. 
För henne är hela hjälpmedelsvärlden ny 
och hon håller på att lära sig.

– Men tyvärr bor både jag och Kim i 
Norrköping och där är det jättesvårt att 
få något. När man går runt här och träf-
far utställare är det flera som spontant 
uttrycker att Norrköping är ”katastro-
falt”, säger Rebecca.

De är båda två intresserade av att titta 
på framtida cyklar till sina söner, men 
har gett upp idén om att få det som för-
skrivet hjälpmedel.

– Man får söka fonder istället. En cykel 
kostar ju 15 000 kronor, så man måste få 
ekonomiskt stöd. Sen ville vi åka till 
Ågren ska utanför Göteborg, så att Mic-
key skulle få träffa andra med ryggmärgs-
bråck. Alla familjer som var där fick resan 
betald av kommunen, förutom vi. Jag 
fick söka fonder på massa olika ställen 
och fick ihop till hela kostnaden förutom 
900 kronor. Då bjöd Ågrenska på det. 
Men det är hemskt jobbigt, man kämpar 
så mycket, och så måste man lägga ner 
massa tid på att söka fondpengar också, 
berättar Rebecca.

Tar hjälp av fonder
Kim Johnsen håller med. Hennes son 
Robin Johnsen är två år och har en cp-
skada. Även hon har fått vända sig till 
fonder för att till exempel kunna åka till 
Ågrenska.

– Och nu är vi här för att hitta bra var-
dagshjälpmedel. Jag såg precis EO-Funk-
tions produkter, NF Walker och Innowalk 
verkar ju jättespännande. Jag letar efter 
hjälpmedel som kan hjälpa Robin att gå, 
så att han inte behöver nöja sig med att 

leka säl. Jag vill att han ska få möjlighet 
till att delta i leken tillsammans med an-
dra barn, utan att hans mamma måste 
vara miljonär, säger Kim.

Hennes och Rebecces söner är fortfa-
rande väldigt unga, men redan nu känner 
de sig slitna på grund av att de hela tiden 
måste kämpa för sina barns rättigheter.

– Man har inte tid att söka fonder och 
hitta hjälpmedel hela tiden. Det är så 
mycket annat som man måste ta tag i, så 
man orkar inte alltid. Men här på Hjul-
torget får man tips från företag och det är 
väldigt värdefullt. Man är ju än så länge 
bara nybörjare i den här världen, säger 
Kim. +

På jakt efter hjälpmedel. Rebecca 
Hellman, Mickey Hellman, Robin 
Johnsen och Kim Johnsen är på 
Hjultorget för att hitta nya hjälpmedel. 
På grund av bristande hjälp från 
landstinget, har de blivit experter på att 
söka fonder. (Övre bilden.)

Marina Andersson och sonen Viktor 
Andersson var på Hjultorget för att hitta 
bra hjälpmedel och särskilt en cykel. 
Marina önskar att det var enklare att få 
hjälpmedel förskrivna. (Nedre bilden.)

”MAN FÅR INTE VETA VAD 
SOM FINNS OCH OFTA NÄR 
MAN FRÅGAR OM NÅGOT 
SÄGER DE BARA ATT DET 
INTE FINNS.”
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 ad gör man när man vill 
vara nära någon eller få 
utlopp för sin sexualitet, 
men har en funktions-
nedsättning som stop-
par en? Ska man tvingas 

vara utan närhet eller ska anhöriga eller 
assistenter behöva hjälpa till i sexuella si-
tuationer?

Utbildar kommuner
Det tycker inte Equimate, som istället har 
tagit fram ett unikt koncept med utbild-
ning för kommun, landsting och assis-
tansföretag samt ett välsorterat sortiment 
av vanliga sexhjälpmedel och specialan-
passade sexhjälpmedel för människor 
med funktionsnedsättning.

– Med våra hjälpmedel ska alla få 
möjlighet till ett fungerande sexliv. Kon-
ceptet heter SpicyMate och lanseras nu i 

dagarna. Det unika med projektet är att 
vi från början har samarbetat med 
Hjälpmedels institutet och deras infor-
mationschef Lisa Ledin har suttit med i 
vår referensgrupp, säger Glenn Hanzen, 
vd på Equimate.

Det enda i Sverige
Han menar att de är det enda företaget i 
Sverige som arbetar med sex och män-
niskor med funktionsnedsättning. An-
led ningen till det är att det finns stora 
problem inom vården, skolan och assis-
tansbolag att prata om sexualitet och 
funktionsnedsättningar.

– Det finns så mycket fördomar och 
tabu om sex i Sverige. Lägger du till att 
personen i fråga har en funktionsned-
sättning blir det jättekrångligt. Jag har en 
lång lista över konstiga kommentarer 
man kan få om man vill prata om sex och 

funktionshinder. Många är rädda och 
tycker att det inte är något man ska hålla 
på med om man har en grav funktions-
nedsättning, säger Glenn Hanzen.

Vänder sig till professionella 
Därför är första delen i konceptet viktig 
– utbildningarna. De kommer vända sig 
till personer som arbetar med människor 
med funktionsnedsättning, inte till bru-
karna.

– Det handlar om att ändra attityder 
hos beslutsfattare, personal och assisten-
ter, berättar Glenn Hanzen.

Själv kom han på idén om att starta 
konceptet på grund av att han har en son 
med en cp-skada, som fortfarande är väl-
digt ung.

– Men det slog mig att han kommer nå 
åldern då han får samma längtan efter 
närhet och rätten till sin sexualitet som 

De erbjuder sexhjälpmedel för alla

De vill ge alla möjlighet till närhet och sex.
EQUIMATE VISAR VANLIGA OCH OVANLIGA LEKSAKER.

V

Sprider sexhjälpmedel. Glenn Hanzen från Equimate, Annette Persson Hall från Hjälpmedelsteknik Syd och Philip Hanzen 
från Equimate. Tillsammans kommer de att erbjuda ett stort sortiment av sexhjälpmedel och attitydutbildning för personal 
som arbetar med människor med funktionsnedsättning.
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alla andra tonåringar. Och vad händer 
då? säger Glenn Hanzen.

Samlar ihop hjälpmedel
Tillsammans med Annette Persson Hall, 
från Hjälpmedelsteknik Syd, har han 
samlat ihop sexhjälpmedel och material 
för att kunna undervisa personer som 
möter unga och vuxna med funktions-
nedsättning i sitt arbete.

– Vanliga sexhjälpmedel kan räcka för 
att man ska kunna få utlopp för sin sexu-
alitet på ett bra sätt. Men vi har även hit-
tat många bra specialhjälpmedel utom-
lands som vänder sig till personer med 
stora rörelsehinder. Vi importerar dessa 
och säljer dem vidare via SpicyMates 
webbshop till svenska konsumenter, sä-
ger Annette Persson Hall.

När projektet dragit igång kommer 
SpicyMate både ta in hjälpmedel från ut-
landet och ta fram nya egna produkter. 
Det viktigaste är att det finns en mång-
fald i utbudet och att det ska finnas hjälp-
medel så att alla på ett eller annat sätt ska 
få möjlighet till ett sexliv.

– Vi plockar fram ett urval som ska 
ha bra kvalitet. Det är viktigt. Sen får 
man inte glömma att mycket av hjälp-
medlen kan vara stämningshöjare som 
musik och doftande ljus. Att få utlopp 
för sin sexualitet behöver inte alltid be-
tyda beröring. Det finns vuxna männis-
kor som fortfarande är på en treårings 
nivå mentalt, men har en vuxen kropp 
och bara vill ha mysigt och möjligheten 

att utforska sig själva, säger Annette 
Per sson Hall.

Intresset har varit stort från kommu-
ner, landsting och assistansföretag. Enligt 
Glenn Hanzen har alla assistansbolag 
man kontaktat varit intresserade av ut-
bildning av deras assistenter.

– Och i Halland kan man redan få sex-
hjälpmedel förskrivet som hjälpmedel. 
Men det måste vara ett dyrare hjälpmedel 
som är specialanpassat och det måste kosta 
mer än 800 kronor, annars får man betala 
själv, berättar Anette Persson Hall.

Arbetar politiskt
Förutom att erbjuda utbildningar kom-
mer Personskadeförbundet, som samar-
betar med Equimate, arbeta politiskt 
med frågorna i alla landsting.

– Enligt en socialdemokratisk motion 
som gick igenom i höstas har varje lands-
ting ett ansvar att ge stöd kring sex- och 
samlevnad till människor med funk-
tionsnedsättning. Så vi ska försöka få ut 
kunskapen, säger Glenn Hanzen.

500 produkter
500 produkter finns i SpicyMates utbud 
och kommer att säljas via Hjälp medels-
teknik Syd och andra butiker.

– Information om alla produkter kom-
mer att finnas på Hinfo.se, Hjälp medels-
institutets hjälpmedelsdatabas som samar-
betar med företag, säger Glenn Hanzen. +

Läs mer: www.spicymate.se

Hjälpmedel

- Ett nytt sätt att 
få information  

tillgänglig.   
När som helst.  
Var som helst.

WWW.LVI.SE  

MagniLink Go!

Box 510, 162 15 Vällingby
Tfn 08-620 17 00
Fax 08-739 21 52
Texttfn 08-759 66 30
E-post registrator@hi.se
Webbplats www.hi.se

Ett nationellt kunskapscentrum inom området hjälp-
medel och tillgänglighet för människor med funktions-
nedsättning. Läs mer på www.hi.se

Hjälpmedelsinstitutet
Kom och träffa oss på mässorna:

 Ett Bra Liv 2010
 29 september–1 oktober på Stockholmsmässan, Älvsjö 
 www.ettbraliv.com

 Hjälpmedel Öresund 2010
 29–30 september på Europaporten Kongress- 
	 center,	Malmö	•	www.rorelsefrihet.se

 ID-dagarna 2010
 13–14 oktober på Factory Nacka Strand, Stockholm 
 www.hi.se/iddagarna

Olika unga – lika förutsättningar? – pilotstudie som 
ska stärka flickors och pojkars möjligheter till arbete 
genom att använda lämpliga hjälpmedel, metoder och 
alternativa verktyg i skolan. Två skolor i Linköping och 
två i Kungälv ingår i studien. www.hi.se/skolatillarbete

Ett njutningsfullt produktsortiment. Här en del av det som Equimate erbjuder.
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ognitiva hjälpmedel kan 
vara en lukrativ satsning 
för kommun och lands-
ting. Enligt en unik kost-
nadsnyttoanalys tar det 
bara ett och ett halvt år 

att få täckning för kostnaderna. Redan ef-
ter fem år ger en satsad hjälpmedelskrona 
tre kronor tillbaka. Trots detta får bara 
var tionde person med en intellektuell 

funktionsnedsättning de hjälpmedel 
som de behöver.

– Jag hade en hypotes om att resul-
tatet av analysen borde bli positivt, 

men jag hade inte räknat med att 
kostnadsanalysen skulle bli så po-

sitiv, säger Åke Dahl berg, förfat-
tare av rapporten och fil. dr. på 
Effektivi tetsrevision.

”Hjälpmedel i fokus”
Rapporten är beställd av Hjälp medels-
institutet och är en del av projektet 
”Hjälpmedel i fokus”, som syftar till att 
öka användandet av kognitiva hjälpme-
del i Sverige.

– Vi blev väldigt förvånade över resul-
tatet och att det bara tar 1,5 år tills kom-
mun och landsting får tillbaka sina peng-
ar. Det är jättespännande och vi hoppas 
att rapporten ska kunna påverka kom-
muner och landsting så att fler än tio 
procent av de som behöver kognitiva 
hjälpmedel får det, säger Annie Persson, 

projektledare för Hjälpmedel i fokus på 
Hjälpmedelsinstitutet.

– Jag är övertygad om att en positiv 
kostnadsnyttoanalys kan ha väldigt stor 
genomslagskraft. Ofta kan analyser ge 
positivt utslag för privatpersoner, men ge 
minus för kommunerna. I det här fallet 
blir det plus för alla, vilket bara borde 
motivera kommuner och landsting att ge 
fler möjlighet till hjälpmedel, säger Åke 
Dahlberg.

Handi eller bolltäcke
I studien har Åke Dahlberg baserat sina 
ekonomiska bedömningar på att bruka-
ren antingen får handdatorn Handi som 
hjälpmedel, till en samhällsekonomisk 
kostnad på 18 800 kronor. I det andra fal-
let får brukaren ett bolltäcke i kombina-
tion med ett annat minneshjälpmedel för 
en lika stor kostnad.

– Sen har vi räknat med att tiden för 
behovsbedömning, förskrivning, utprov-
ning och uppföljning ligger på 30 timmar, 
motsvarande en samhällsekonomisk kost-
nad på 11 300 kronor. Med 30 timmar har 
vi räknat högt i timantal, många brukare 
som idag har hjälpmedel har inte behövt 
30 timmars stöd från kommun eller lands-
ting för att kunna använda sina hjälpme-
del. Men jag ville inte att någon skulle 
kunna beskylla mig för att ha överdrivit 
kalkylen, säger Åke Dahlberg.

Totalkostnaden för att förskriva kog-

nitiva hjälpmedel blir 30 100 kronor. I 
stu dien gör man sedan antagandet att 
hjälpmedlen leder till ett minskat stödbe-
hov hos kommun och landsting på en 
timme per vecka och det samhällsekono-
miska värdet av det uppskattas till 19 600 
kronor per år.

Får tillbaka sina pengar
På grund av flera positiva poster kom Åke 
Dahlberg till slut fram till att kommunen 
redan efter 1,5 år skulle få tillbaka sina 
pengar och att man efter fem år skulle tre-
dubblat det beloppet i sparade insatser.

– De viktigaste värdena går självklart 
inte att mäta. Jag har aldrig tidigare arbe-
tat med kostnadsnyttoanalyser inom det 
här området, men har under tiden blivit 
väldigt engagerad. 

– Den självständighet som brukarna 
anskaffar sig genom att få ett hjälpmedel 
är ovärderlig. Sen finns ju möjligheten att 
en person kan få behålla eller lyckas skaf-
fa sig ett jobb tack vare att han eller hon 
får ett hjälpmedel. Det är inte vanligt att 
det påverkar så mycket, men om det hjäl-
per bara några är det verkligen värt det 
och en mycket större pluspost även för 
kommun och landsting, säger Åke Dahl-
berg.

Nu hoppas både Åke Dahlberg och 
Hjälpmedelsinstitutet att rapporten ska 
ha en positiv inverkan på kommuner och 
landsting.

Alla vinner på kognitiva hjälpmedel

Guldgruva för kommuner och landsting.
INVESTERINGAR I HJÄLPMEDEL ÅTERBETALAR SIG MED RÅGE.
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”Hjälpmedel i fokus”
Rapporten är beställd av Hjälp medels-

K

Kommunicera med några knapptryckningar

Med den nya Tobii S32 Touch kan unga brukare enkelt aktivera förinspelade 
meddelanden och ljud genom att trycka på symboler eller scener på en 
kommunikationstavla. Tobii S32 har följande unika egenskaper:
•	 Oslagbar inspelnings- och batteritid på över 60 timmar
•	 Låg vikt och robust design gör att den tål barns, ibland ovarsamma, 

behandling
•	 Integrerar med Tobii SymbolMate, en programvara för skapa, redigera och 

skriva ut kommunikationstavlor

Besök www.tobiiS32.com för ytterligare information.
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– Vi presenterade rapporten först i 
Umeå och då var det många som såg ut 
som frågetecken. De blev väldigt positi-
va och två landstingspolitiker sa att ”det 
här måste vi titta på”. Sen är det själv-
klart väldigt svårt att få ut informatio-
nen och kunskapen om kognitiva hjälp-
medel. Där för vågar jag inte spekulera 
kring vilken betydelse rapporten kom-
mer ha för personer med intellektuella 
funktionsnedsättningar. Bara 36 pro-
cent av personer med intellektuella 
funktionsnedsättningar är ute på ar-
betsmarknaden till exempel och det är 
ju något vi ska skämmas för, det finns 
många som behöver mer stöd, säger 
Annie Persson.

Mer borde göras
Hon menar att fler kostnadsnyttoanaly-
ser borde göras på området kring hjälp-
medel och Åke Dahlberg håller med.

– När kommuner och landsting ser att 
de även kan tjäna ekonomiskt på att ge 
stöd till personer med funktionsnedsätt-
ning, då kan en rapport få mycket större 
genomslagskraft, säger Åke Dahlberg. +

Läs aLLt
Hela rapporten går att ladda ner 
från Hjälpmedelsinstitutets Hemsida: 
www.hi.se

Kommuner och landsting 
som satsar på kognitiva 

hjälpmedel, kan tjäna tillbaka det 
tredubbla beloppet på bara fem år, i 
insparade andra insatser.

Hjälpmedel

stora pengar att tjäna
Åke Dahlberg hade en hypotes 
om att resultatet skulle vara 
positivt, men blev överraskad 
över hur mycket kommuner och 
landsting skulle kunna tjäna på 
kognitiva hjälpmedel.

”Man blir ju sugen  
på sex ibland!”

Här får du tips och hjälp när hjärtat  
är med, men inte kroppen.

experterna@spicymate.se
Gå in på www.spicymate.se

Hjälpmedel, rådgivning ocH utbildningar

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 
STO038 20 - 24 sept 5 dagar  4 350:-
STO046 15 - 19 nov 5 dagar  4 350:-

göteborg
GÖT042 20 - 23 okt 4 dagar  3 590:-

luleå
LUL034 23 - 27 aug 5 dagar  4 350:- 

Under en inspirerande, rolig och effektiv kurs får du lära dej massor 
med användbara tecken och får dessutom kunskap och råd om hur du 
kan använda dem på bästa sätt.

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

Priser inkl material och fika (moms tillkommer)

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.

Gå in på vår gratis kurssida www.teckenkurs.nu och gå en introduktions-
kurs i teckenkommunikation. Du får en genomgång av några enkla tecken, 
färger, bokstäver och siffror - en prova-på-kurs för dej som vill starta upp 
höstterminen med lite tecknande! 

Starta upp med en nät-kurs!

FULL-
BOKAD!
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öretaget Riccoli är redan 
en spännande och solig 
entreprenörssaga, trots 
att företaget bara befin-
ner sig i sin linda. Riccoli 
drivs av pappa Per och 

sonen Richard Övermo, ett radarpar som 
tar emot mig i företagets kontorslokaler i 
Nacka utanför Stockholm.  

Riccoli utvecklar hjälpmedel åt i första 
hand personer med liknande funktions-
nedsättningar som Richard – begränsad 
muskelstyrka, oftast rulltstolsburna. I pro-
duktportföljen finns förutom underbyxor 
åt män och kvinnor även klädsel till rull-
stolar, vilket måttsys på beställning.

Lång och krokig resa
Men det var en lång och krokig resa som 
föregick att företaget grundades 2004. 
Per berättar hur avgörande händelser in-
om familjen, tio år tidigare, stärkte ho-
nom i en process i vilken han hade börjat 
omvärdera ett och annat i sitt liv.

– Jag var involverad i 80-talets ledande 
modemagasin Clic, i tidningarna Åka 
skidor och Gourmet, och jag var med i en 
grupp som arbetade med VM i häst-
hoppning i Sverige 1990. Jag önskar inte 
den perioden av mitt liv ogjord, absolut 
inte, men jag hade börjat uppleva hela 

den svängen som ytlig och fått nog av allt 
glitter och glamour, säger han. 

Under samma period blev Richards 
mor plötsligt sjuk, och avled i cancer 1994. 

Familjen led således av djup sorg när 
Per, tre veckor efter hustruns begravning, 
nåddes av beskedet från neurologen på 
Huddinge sjukhus att Richard hade 
Duchennes muskeldystrofi, en muskel-
sjukdom som innebär att musklerna suc-
cessivt försvinner.

– Först förstod jag ingenting, det var 
en chock, säger Per. 

Började agera
Men så småningom började Per förbere-
da Richard och den två år äldre dottern 
Cecilia – och sig själv – för ett liv efter nya 
betingelser. Huset i Mälarhöjden söder 
om Stockholm byggdes om och Per flyt-
tade hem kontoret för att kunna vara 
hemma mer.

Richard gick i vanlig skola, men att 
komma ut i arbetslivet visade sig allt an-
nat än enkelt. Richard berättar om hur 
han gick på söka jobb-program på 
Arbets  förmedlingen. Det är svårt att 
missta sig på hans besvikelse över att pro-
grammet, enligt honom, var allt annat än 
anpassat för personer med hans funk-
tionsnedsättning.

– Jag skulle vara som vem som helst, 
men jag är inte som alla andra. Jag tvin-
ga des söka jobb varje vecka, jobb som jag 
visste inte fanns, säger han. 

Vid ett tillfälle började han dock hop-
pas på att han faktiskt skulle få ett riktigt 
jobb. Arbetsförmedlingen hade ett sam-
arbete med Telia, berättar han, och där 
skulle man anställa flera personer som 
var rullstolsburna.

– Men sedan kom man på att lokaler-
na inte var anpassade för oss, säger han.

 
Beslutsamhet växte fram
Luften gick ur, men ur besvikelsen växte 
en beslutsamhet: om det nu fanns en möj-
lighet att utveckla de idéer som Richard 
och Per bar på, så skulle de ta den. 

– Vi hade funderat länge på kalsongen, 
nu var det dags att satsa lite mer, säger Per.

Med hjälp av en sömmerska som Per 
kände tog de fram en prototyp till den 
kalsong som idag är företagets viktigaste 
produkt. Det som kännetecknar den är 
främst två saker: omlottöppning med 
kardborrband och en separat ficka för 
snoppen i vilken ett droppskydd placeras. 

Per visade produkten för ett par läkare 
på Sofiahemmet och undrade om den in-
te kunde vara användbar även för andra 
patientgrupper.

Utan dropp

Kalsongen 
som ger jobb
Den största vinsten är redan bärgad för 
far och son Övermo: en meningsfull och 
spännande sysselsättning. 
FÖRHOPPNINGAR PÅ STORA VINSTER I KRONOR OCH 

ÖREN KAN DESSUTOM KOMMA ATT INFRIAS. 400 000 
DROPPANDE SNOPPAR VÄNTAR PÅ  RICCOLIS 

PATENTERADE KALSONG.

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

F
Entreprenörer. Richard och Per Övermo                                   i kontorslokalerna i Nacka.

DROPPANDE SNOPPAR VÄNTAR PÅ  RICCOLIS 
PATENTERADE KALSONG.
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En läkare på urologen på Sofiahemmet 
meddelade att det finns 800 000 personer 
i Sverige som lider av inkontinens, eller 
efterdropp, och av dem är många pensio-
närer. Efter några textrader om kalsong-
en i Sveriges pensionärsförbunds tidning 
blev Riccoli nedringt. Sedan dess har fö-
retaget, utan nämnvärd annonsering, sålt 
över tusen herrkalsonger och snart lika 
många damunderbyxor. 

Gigantisk marknad
Och för Riccoli finns en tänkbar marknad 
som är många gånger större än den mark-
nad som fanns i åtanke när allting började.

– Vår ambition var att underlätta för 
Richard och andra i hans situation, säger 
Per. 

Den utmaning som Per och Richard 
nu tagit sig an går mer ut på att ändra at-
tityder än att sälja. 

– Det här är en produkt som är svår att 
kommersialisera. Även om vi fanns på 
NK eller Hennes & Mauritz så skulle vi 
inte sälja så mycket. Det finns nästan ing-
en som vill tillstå att han har det här 
prob lemet. När vi visar upp vår produkt 
försvinner alltid alla broschyrer. Sedan 
ringer någon efter någon vecka och jag 
tycker ofta att jag känner igen rösten, sä-
ger Per och skrattar. 

Den attitydförändring som måste till, 
för att fler ska få användning av Riccolis 
produkt, liknar Per vid introduktionen 
av kondomen. 

– I början gick man och köpte kondo-
mer i all hemlighet i automater. Idag har 
var och varannan kvinna kondomer i 
handväskan, säger Per.

Strategin är klar
Riccoli har strategin klar, och Pers erfaren-
heter från det sena 80-talets och 90-talets 
näringsliv kommer till sin rätt. Per arbetar 
medvetet med att etablera kontakter och 
samarbeten med för företaget viktiga spe-
lare. Nyligen arrangerade företaget till-
sammans med SKPF Riccoli Boule Open, 
och det har långtgående samarbeten med 
PRO och SPF och flera assistansbolag och 
äldreboenden. Per har även fått Spinalis, 
dotterbolag till Karolinska institutet, att 
godkänna kalsongen. 

Nyttan av produkten dokumenteras 
kontinuerligt och snart kommer Per och 
Richard att försöka nå ännu fler, bland 
annat apoteken.

– Vi har gott om solskenshistorier, till 
exempel om gubbar som slutat gå på 
Friskis & Svettis, men som nu börjat göra 
det igen tack vare den här produkten. 
Men nu gör vi även marknadsundersök-

ningar för att ha torrt på fötterna när vi 
tar nästa steg, säger Per. 

Försäljning över internet kan under-
lätta, men här har Riccoli ett annat möns-
ter att bryta.

– Pensionärer sitter inte dagligen vid 
datorn. Om vi håller ut till nästa genera-
tion pensionärer så är vi i land, säger Per.

Den unika kombinationen, med om-
lottöppning och en separat ficka där pe-
nis och pung åtskiljs från resten av krop-
pen med ett tunt material som andas, är 
nu patenterad. Men hur kan man försva-
ra ett patent inom en trendkänslig 
bransch som konfektion? Vad händer om 
modeskaparna ute i Europa tycker att det 
är trendigt med omlottöppning?

Kombination och funktion
– Vad man kan ta patent på är själva funk-
tionen, i det här fallet kombinationen av 
omlottöppning och en ficka för inkonti-
nensskydd. Att den kombinationen skul-
le bli högsta mode har jag svårt att tro, 
men visst lär det dyka upp kopior av nå-
got slag, säger Per. 

Riccoli är berett att öka produktionen 
när, och om, efterfrågan ökar. Och kost-
naderna hålls nere, bland annat tack vare 
produktion i Kina och Tjeckien för herr-  
respektive damunderbyxan. +

Per engagerad 
i föräldraförening
Per Övermo är sedan sonen Richard fick 
diagnosen Duchennes muskeldystrofi 
med i föräldraföreningen för sjukdomen.

–Vi är ett 20-tal familjer i Stockholm 
som träffas då och då, säger han. 

Tills för några år sedan samlade Per 
allt material och alla egna noteringar 
som hade att göra med sjukdomen. 

– Jag tänkte att jag en dag skulle göra 
en lathund för föräldrar som hamnar i 
samma situation. Men när jag för något 
år sedan gick igenom allt material be-
stämde jag mig för att slänga allting. Det 
finns inga föräldrar som skulle vilja eller 
orka ta del av det jag hade samlat på mig. 

Per hoppas däremot att han och Ric-
hard kan bidra till att ingjuta mod i dessa 
föräldrar genom att visa att livet inte tar 
slut i och med diagnosen. 

– Det är en jätteresa att få det här be-
skedet, och en del klarar inte av det men-
talt. På något sätt måste man vara med 
och stötta det här, säger han. 

Per och Richard stöttar även forsknin-
gen kring sjukdomen genom att låta en 
del av försäljningssumman för Ric co lis 
produkter gå till insamlingsstiftelsen för 
muskeldystrofiforskning. +

Mer om stiftelsen på www.smdf.se

Riccoli i korthet
Grundat: 2004 av Richard och 
Per Övermo.
Omsättning: ”Har sedan företaget 
på allvar blev kommersiellt för 
drygt ett år sedan sålt över 1000 
herrkalsonger och snart lika 
många damunderbyxor.”
Produktion: Herrkalsongen 
sys i Kina, underbyxan för 
kvinnor i Tjeckien. Överdrag 
till rullstolar sys i Sverige 
på beställning.
Sysselsatta: Utöver Per och 
Richard även Christer 
Andersson, marknad.
www.riccoli.se

Entreprenörer. Richard och Per Övermo                                   i kontorslokalerna i Nacka.

Hjälpmedel
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Webbtjänst på försök i Umeå. 
SKA GÖRA DET LÄTTARE ATT SKAPA EN AKTIV FRITID.

änk om ditt barn eller 
ungdom hade möjlighet 
att boka ledsagning till 
olika fritidsaktiviteter vi 
nätet. Det skulle vara 
snabbt, enkelt och man 

skulle samtidigt få tillgång till en mentor 
som brinner för idrotts- eller kulturakti-
viteten. Snart kan du sluta drömma, åt-
minstone om du bor i Umeå där det är på 
väg att bli verklighet.

Satsar på ungdomar
I Umeå satsar man stort på att få ut 
fler ungdomar med funktionsned-

sättning i föreningslivet. Ett tvåår-
igt projekt, finansierat av All-

män na Arvsfonden, ska ut-
mynna i att aktiva ungdomar 
lockas till att arbeta extra som 

ledsagare för att göra det enklare 
för fler att till exempel idrotta eller 

spela teater inom det allmänna förenings-
livet.

– Det är helt nytt för oss. Tidigare hade 
vi inte tänkt på att det finns en massa ung-
domar i Umeå som aldrig får möjligheten 
att delta inom idrotten och kulturen, be-
rättar Anton Jonsson på IFK Umeå.

Han är en av projektledarna för det 
unika projektet. Idén kom från den andra 
projektledaren, Nils Lindgren, som länge 

varit engagerad inom föreningsverksam-
heten i Umeå och samtidigt arbetat med 
fritid på barn- och ungdomshabilitering-
en.

– Alla föräldrar och ungdomar jag 
träf fat säger ungefär samma sak: Bra 
hjälpmedel är viktigt, men det absolut 
svåraste och viktigaste är att hitta en bra 
fritidsaktivitet. När barnen börjar skolan 
tappar de ofta sitt sociala nätverk och har 
svårt att passa in. Familjerna känner en 
fruktansvärd oro inför barnens fritid, sä-
ger Nils Lindgren.

De flesta ungdomar blir hänvisade till 
handikappidrotten, eller kommer inte ut 
alls. Nils Lindgren var trött på att den all-
männa fritidsverksamheten var stängd 
för ungdomar med funktionsnedsättning 
och ville kunna erbjuda ungdomarna fler 
alternativ till fritid. Då föddes idén om 
att ledsagning som bryggan ut i före-
nings världen.

En aha-upplevelse
– För mig blev det som en aha-upplevelse 
när Nils tog upp idén med oss. Enligt 
Riks idrottsförbundet ska alla aktiviter 
vara öppna för alla, men jag tror det är få 
kommuner som kan skryta med att alla 
är välkomna, säger Anton Jonsson.

I Umeå ser man inte längre några hin-
der. Här ska alla vinna på det kommande 

projektet. Målet är att bygga upp en webb-
sida där aktiva ungdomar kan anmäla sig 
efter intresseområde. Det kan bli en egen 
webbplats, eller så lägger man upp en sida 
på en mötesplats som Facebook, där de 
flesta ungdomar redan hänger. Sen kom-
mer ungdomar som har rätt till ledsagning 
kunna gå in på webben och välja idrotter 
eller kulturaktiviteter, utifrån vilka ledsa-
gare som anmält sig.

Arbeta som ledsagare
– Det är svårt att hitta jobb idag, särskilt 
för ungdomar. På det här sättet kan man 
arbeta som ledsagare inom ett område 
man är intresserad av, samtidigt som 
man får betalt. Det är bara positivt, ef-
tersom man får fram ledsagare som fak-
tiskt brinner för de aktiviteterna de föl-
jer med på. Det känns jättekul, säger 
Anton Jonsson.

Enligt Nils Lindgren är projektet vik-
tigt och man hoppas bygga upp en me-
tod, så att den sen kan spridas nationellt.

– Det är ett sätt att utnyttja ledsagar-
tjänsten. Ungdomarna som arbetar som 
ledsagare kommer snarare bli mentorer 
för olika aktiviteter. Det kan handla om 
att man hjälper en ungdom in i en akti-
vitet, att en hockeyspelande ledsagare 
tar med ungdomen på en hockeymatch 
eller att en ledsagare drar igång en hel 

Sitt inte vid datorn :-)!  Snart ska ungdomar i Umeå kunna boka ledsagning för sin fritidssysselsättning, direkt på nätet.   

Satsar på ungdomar
I Umeå satsar man stort på att få ut 
fler ungdomar med funktionsned-

sättning i föreningslivet. Ett tvåår-
igt projekt, finansierat av All-

ledsagare för att göra det enklare 
för fler att till exempel idrotta eller 

spela teater inom det allmänna förenings-

Unga bokar ledsagare på nätet

T

FK_1004_s44-71_Hjalpmedel_v04.indd   70 2010-07-19   09.32



Alla är vinnare. 
Ofta är det 
viktigaste för 
ungdomar att 
hitta en me-
ningsfull fritid. 
Alla vinner på 
projektet, menar 
Nils Lindgren.

Kom till insikt. 
För Anton 
Jonsson var det 
en aha-upplevel-
se när han insåg 
hur många 
ungdomar som 
inte får möjlighet 
till samma fritid 
som alla andra.

Sitt inte vid datorn :-)!  Snart ska ungdomar i Umeå kunna boka ledsagning för sin fritidssysselsättning, direkt på nätet.   

teatergrupp. För den drivne ledsagaren 
kan det här bli ett gediget arbete, och 
man kan dessutom tjäna rätt bra om 
man är ledsagare till flera ungdomar på 
samma gång. Samtidigt som man får ett 
bra yrke på cv:t och är en god förebild 
för en annan människa, säger Nils Lind
gren, som önskar att mentorskap för 
ung domar med funktionsnedsättning 
var ett existerande yrke.

Därför är både Nils Lindgren och 
Anton Jonsson säkra på att det inte kom
mer vara svårt att engagera föreningslivet 
och ungdomar till att bli ledsagare. Nu 
återstår ett års arbete med att ta fram en 
samarbetsmodell. Det lokala föreningsli
vet, HSO, Handikappidrotten och social
tjänsten ska tillsammans komma fram 
till en passande modell.

Går igenom behov
– Samtidigt måste föreningsverksamhe
ten gå över vilka anpassningar som kan 
krävas utifrån de behov som ungdomar
na kommer ha. Tidigare har man inte 
sett ungdomar med funktionsnedsätt
ning som potentiella starka medlemmar, 
så många lokaler är dåligt anpassade, be
rättar Nils Lindgren.

Om ett och ett halvt år räknar man ha 
kommit igång. Då kickstartar man allt 
med temaveckor, där ungdomar får möj
lighet att prova på olika aktiviteter. +

”Tidigare 
hade vi 
inTe TänkT 
på aTT deT 
finns en 
massa 
ungdomar 
i umeå som 
aldrig får 
möjlig-
heTen aTT 
delTa inom 
idroTTen 
och kulTu-
ren.”

www.etac.se

Familjen växer och blir 
nu ännu större!

Succén fortsätter...
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Delar med 
sig. Elisabeth 
Sandlund, här 
på besök i 
Visby under 
Almedals-
veckan, delar 
med sig av 
värdefulla 
erfarenheter.
FOTO: LINNEA 
BENGTSSON
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En ny bok

Kapitel 5 ur boken Ulles mamma

Vuxenliv på egna villkor

ett läge när arbetslösheten bland 
ungdomar är skyhög och bristen på 
billiga, små lägenheter så stor att 
många tvingas bo kvar hemma långt 
efter det att de (och kanske också 
föräldrarna) hade hoppats på en flytt 

till en egen lya är den som har ett förståndshandi-
kapp faktiskt på sitt sätt lyckligt lottad. Lagen om 
stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, ger 
den som tillhör dess personkrets rätt till både 
sysselsättning och eget boende. Det är kommunernas 
skyldighet att ordna båda dessa saker och det 
innebär förstås att situationen ser olika ut på skilda 
håll i landet. Ibland fungerar det bra, ibland inte alls. 
Det är inte ovanligt att kommuner fälls i domstol för 
att inte ha erbjudit plats i ett gruppboende till någon 
som har rätt till detta. Om inte det hela ordnas upp 
inom, som det heter, ”skälig tid”, kan länsstyrelsen 
utkräva saftiga böter av kommunen, som i extrema 
fall teoretiskt kan bli så höga som en miljon. 

När det gäller både jobb och boende kan natur-
ligtvis valmöjligheterna vara begränsade på mindre 
orter. Man får helt enkelt ta vad som bjuds, även om 
varken den dagliga verksamheten eller boendet är 
exakt vad man skulle önska. 

I Stockholm är situationen annorlunda. Här finns 
många olika verksamheter och en stor mängd grupp-
boenden. 

Grundregeln är att valfriheten ska vara så stor 
som möjligt, vilket är lättare sagt än gjort eftersom 
platstillgången nödvändigtvis inte överensstämmer 
med önskemålen. 

När min man och jag resonerade om hur vi tänkte 
oss Ulrikas vuxenliv efter avslutad skolgång var vi 
överens om att det i hennes fall handlade om att först 

hitta en bra daglig verksamhet och låta henne bli 
trygg där. Sedan skulle vi börja fundera över en flytt 
till gruppbostad. Men det var ingen brådska med den 
saken. Vi räknade med att det skulle kunna dröja 
flera år. 

Under det sista året i särgymnasiet var tanken att 
Ulrika skulle få göra praktik på några olika dagliga 
verksamheter. Själv var hon inte alls road av tanken. 
Varje gång vi tog upp samtalet med henne om att 
hon skulle få prova på att jobba skakade hon envist 
på huvudet och gjorde tecknet för skola. Där trivdes 
hon, där var hon trygg, där ville hon vara kvar. Det 
var alldeles tydligt. Och jag var heller inte särskilt 
överraskad. Det var ett mönster som gick att känna 
igen från de andra större förändringar som Ulrika 
varit med om, framför allt när hon bytt skola efter 
sexan och tian i träningsskolan. Först bestämda ”nej, 
nej, nej” men sedan inte bara motvillig utan entusi-
astisk acceptans av de nya förhållandena. Så det 
fanns ingen större anledning till oro. 

Vi satsade litet tid på att åka runt till några olika 
dagliga verksamheter eftersom vi tänkte att det var 
onödigt att Ulrika testade sådana möjligheter som vi 
ändå inte bedömde skulle passa henne. Det var 
intressanta studiebesök som visade att skillnaderna 
var mycket stora. På vissa ställen var grupperna små 
och ägnade sig åt samma sorts arbete alla veckans 
dagar. För den som behöver fasta rutiner och blir 
orolig när saker och ting förändras alltför snabbt kan 
det vara en bra lösning. Det kändes inte rätt eftersom 
Ulrika, även om det är viktigt för henne med en 
grundläggande struktur, föredrar omväxling och 
trivs med att ha många olika människor runt 
omkring sig. På ett ställe hade nästan all personal 
just bytts ut efter att stora problem uppdagats. Det 
fanns goda ambitioner att hitta nya vägar men jag 
fick en bestämd känsla av att det skulle ta lång tid 
innan verksamheten åter hittade sin form. Den 
processen kunde riskera att bli jobbig för alla 
inblandade och var knappast något jag ville utsätta 

Lyckligt lottad

Elisabeth Sandlund skriver om dottern Ulle som flyttade 
hemifrån vid 25 års ålder. Hon berättar om frigörelse och 
tandborstning, om vardag och glada nyheter, om tecken-
språk och teater, om hur man lär sig att ta vara på sam-
hällets resurser och om att möta andra unika människor. 
Här bjuder vi på ett utdrag ur nya boken ”Ulles mamma”, 
utgiven på Libris Media AB. 

I
”Ibland 
fungerar det 
bra, ibland 
inte alls.” 

>
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Ulle för. I ett annat fall kände jag direkt att hon 
borde passa bra in. Dit kunde hon få komma på 
praktik men sannolikheten för att det skulle bli 
någon plats ledig till hösten var så låg att det knap-
past var meningsfullt. 

Till sist hittade vi en daglig verksamhet med 
konstnärlig inriktning där pusselbitarna föll på plats. 
Personalen var engagerad och den sysselsättning som 
erbjöds var meningsfull och utvecklande. Man 
kunde ta emot Ulle för praktik mycket snabbt. Och 
dessutom räknade föreståndaren med att det skulle 
bli ett par platser lediga till hösten. Man ville gärna 
fylla på med ett par yngre ”brukare”, en litet lustig 
term men den som normalt används eftersom det 
blir otydligt att tala om ”arbetstagare”. 

Med viss övertalning gick Ulrika med på att 
lämna skolan för ett par veckor. Personalen från 
hennes klass hjälpte till genom att följa med henne 
dit. Och efter lite trögt före i portgången trivdes 
hon alldeles utmärkt, särskilt när hon hittade 
datorrummet där hon parkerade sig och knappt vil-
le lyfta från stolen för att äta lunch. Hon var på 
strålande humör när hon kom hem på eftermidda-
garna och tecknet för att jobba (två knutna nävar 
som slås mot varandra) använde hon flitigt och 
med stolt och lycklig min. 

Vi hade planerat en praktikperiod till på en 
daglig verksamhet med helt annan karaktär i en 
annan del av staden för att både Ulle och vi skulle 
ha något att välja på. Men strax innan den perioden 
skulle inledas ringde föreståndaren och meddelade 
att man på grund av interna problem inte kunde ta 
emot henne. Och när det beskedet kom var vårter-
minen i årskurs fyra i särgymnasiet nästan slut. 
Någon tid att ordna en annan praktikplats fanns 
inte. Ulrika fick sin vita mössa och firade att det var 
dags att lämna skolan efter 14 år. 

När det sista sommarlovet gick mot sitt slut i 
augusti hade vi inte fått besked om Ulles framtid 
men levde i förvissningen att hon skulle få plats på 
den dagliga verksamhet där hon praktiserat. Men så 
blev det inte. De brukare från förortskommuner som 
enligt planerna skulle ha slutat och flyttats över till 
andra verksamheter närmare sina hem ville hellre 
vara kvar och hade lyckats få igenom sådana beslut. 
För Ulrika fanns inget utrymme, en stor besvikelse 
för oss alla. Det blev några veckor när Ulle i stort sett 
varje dag fick följa med till min dåvarande arbets-
plats, Kyrkans Tidning. Det hade hon definitivt inget 
emot men det var självfallet ingen uthållig lösning. 
Att sitta vid sammanträdesbordet och rita eller lägga 
pussel går an under en kortare tid men att det var en 
nödlösning förstod nog även Ulrika själv. 

I det läget fick vi tips om en annan daglig verk-
samhet, som delvis hade liknande karaktär som den 
där Ulrika praktiserat. Också här fanns möjlighet till 
att arbeta med bild och form men också flera andra 
grupper som ägnade sig åt andra sysselsättningar. 
Det blev ett snabbt besök och vi gillade det vi såg, en 
engagerad personal, trevliga lokaler, många arbets-
kamrater, varav Ulrika kände ett par sedan tidigare, 
och möjlighet till variation under och mellan 
arbetsdagarna. Bäst av allt var att det fanns plats för 
Ulle. Hon kunde få börja som praktikant i stort sett 
omedelbart. Och gick det bra skulle praktiken gå 
över i en fast placering. 

Så i september 2004 började Ulrika jobba i närför-
orten Gröndal, på den enhet som senare bytte namn 
till Ekensbergs dagliga verksamhet. Det tog inte lång 
tid innan hon var hemmastadd. Med sedvanlig 
beslutsamhet bestämde hon sig för i vilken grupp hon 
ville ha sin fasta punkt i tillvaron. Jag hade kanske 
hoppats att det skulle bli den som främst ägnar sig åt 
konstnärligt utövande men Ulle ville annorlunda. 
”Kropp och själ” heter hennes grupp, där ett inslag i 
jobbet är att tillverka tvålar och fotsalt. Men framför 
allt handlar det om personlig utveckling på olika plan. 
Och successivt under årens lopp har Ulle tagit för sig 
mer och mer av det som verksamheten erbjuder, inte 
minst i form av dans och musik. Under flera år hade 
hon också möjlighet att åka och simma en gång i 
veckan med jobbet och det tyckte vi alla var utmärkt, 
en rolig form av motion. 

Hur vi skulle kunna förena Ulrikas ganska korta 
arbetstider – hon slutar 15.30 fyra dagar i veckan och 
redan 13.30 på torsdagar – med min mans och mina 
betydligt längre dagar på våra jobb hade oroat oss en 
del. Men det löste sig utmärkt. Ulle fick vara kvar på 
den dagliga verksamheten med en i personalen fram 
till 17.30 två dagar i veckan och dessutom fick vi 
beviljat en utökning av antalet assistenttimmar så att 
vi klarade två eftermiddagar till. På fredagarna 
utnyttjade min man sin möjlighet till flextid och 
kunde inte han hinna hem i tid fick Ulrika komma 
en sväng till mitt jobb på eftermiddagen. 

En solskenshistoria, alltså? Ja, i stort sett är det 
faktiskt så. Vi är nöjda med det val vi gjorde. Jag är 
glad över att Ulle redan från början signalerade att 
hon trivdes på jobbet. Och det är roligt varje gång vi 
får rapporter om att hon är trygg och glad och 
successivt har blivit allt piggare på att testa nya 
verksamheter som erbjuds. 

Samtidigt har det skett några förändringar till det 
sämre under resans gång, som har att göra med 
kommunala besparingar. Det är inte fråga om några 
drastiska neddragningar, mer ett knaprande i kanten. 
När Ulrika började på jobbet lagades lunchmaten på 
plats. Den var varierad och jättegod och bidrog 
påtagligt till att höja livskvaliteten. Men efter några år 
ansåg stadsdelsnämnden att det blev för dyrt. Personal 
sades upp och maten levererades i stället från en skola 
en bit bort. Visst gick den att äta men det var inte alls 
samma sak. Och tanken att Ulrika skulle få fortsätta 
att äta skol-mat till lunch hela sitt vuxenliv var inte 
tilltalande. Litet bättre blev det när man bytte leveran-
tör. Så numera äter hon samma mat som åldringarna 
på ett äldreboende i stället… När Ulrika började på 
den dagliga verksamheten fick vi besked om att den 
var öppen och tillgänglig året om. Pusslandet med att 
få ihop de långa sommarloven med de alltför korta 
semestrarna skulle vara ett minne blott. Precis som en 
vanlig arbetstagare skulle Ulle kunna ta ledigt när hon 
ville och jobba alla andra veckor oavsett årstid. Men 
också här blev det av besparingsskäl ganska snart 
andra bullar. Plötsligt en vår, när vi redan bokat in dels 
gemensam semester, dels kollovistelse för Ulle, fick vi 
meddelande om att man inte längre hade råd med 
sommaröppet utan måste stänga några veckor mitt i 
sommaren. Ingen katastrof på något vis, men ett 
irritationsmoment och ett bidrag till känslan av att 
kan man spara så gör man. Och både som förälder 
och som god man är jag alltid känslig, kanske över-
känslig, för sådant som tyder på att min dotters villkor 
håller på att försämras. Som skattebetalare kan jag 

Fortsättning Från Föregående uppslag

>

”Till sist 
hittade vi 
en daglig 
verksam-
het med 
konstnärlig 
inriktning 
där pussel-
bitarna föll 
på plats.” 
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Vi ser våra elever 
som oslipade diamanter.

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

Särskild pedagogik för elever med särskilda behov.

2
Du är välkommen att ringa 

Gun-Marie Wicksén på 08-517 07 201
www.svedenskolan.se

däremot möjligen glädja mig åt att de kommunala 
utgifterna hålls nere så mycket som möjligt. 

Något år efter att Ulrika slutat skolan och börjat 
jobba tog vi första gången upp ett samtal med vår 
biståndshandläggare om att vi var intresserade av att 
börja förbereda för att Ulle så småningom skulle 
flytta hemifrån. Vår bedömning, som delades av 
biståndshandläggaren, var att det enda som kunde 
komma i fråga var en gruppbostad. Det skulle 
innebära att Ulrika fick en egen liten lägenhet och 
delade gemensamma utrymmen med en handfull 
andra utvecklingsstörda med hög personaltäthet. De 
två andra möjligheter som teoretiskt stod till buds 
var servicelägenhet eller en helt egen lägenhet med 
assistenter tillgängliga dygnet runt. Det första 
alternativet, där den boende i princip klarar sig själv 
men har möjlighet att få stöd och hjälp av personal, 
ofta på ett närbeläget gruppboende, var alldeles för 
avancerad för Ulrika. Hon behöver veta att det finns 
någon i hennes närhet hela tiden, även om hon inte 
behöver regelrätt passning. Inte heller det andra 
alternativet var tänkbart, även om det i teorin hade 
kunnat ge henne ett stort mått av livskvalitet och 
möjlighet att själv styra sin tillvaro. För att få 
personliga assistenter alla dygnets timmar krävs, i 
alla fall i Stockholm, att man har betydligt svårare att 
klara sig själv än vad Ulrika har. Hade hon ovanpå 
sitt förståndshandikapp också varit rörelsehindrad 
och suttit i rullstol eller haft en svår fysisk sjukdom, 
som gjorde att hon krävde mycket och kontinuerlig 
tillsyn och omvårdnad, kunde vi ha försökt få till 
stånd en sådan lösning. Men i hennes fall var det 
uppenbart att det inte var en framkomlig väg. 

Det fick alltså bli en ansökan om gruppboende. 
Kanske var jag allt för ivrig att framhålla att det inte 
var någon brådska utan att det fick ta den tid det tog 
för det hände absolut ingenting. Jag hade nog före-
ställt mig att problemet snarare skulle bli det motsatta, 
att vi inte skulle vara beredda på detta stora steg när 
det första erbjudandet kom utan tacka nej så många 
gånger att vi skulle bli uppfattade som besvärliga och 
alltför kräsna.Vi hade sagt att vi inte alls var begränsa-
de till vår egen stadsdel utan snarare såg fördelar med 
att Ulrika flyttade en bit bort så att hon inte skulle få 
för sig att promenera hem till oss på egen hand utan 
vara beroende av transporter i någon form. Och då 
borde det ju finnas många öppningar i en storstad 
som Stockholm, kunde man tycka. 

De här åren råkade sammanfalla med mycket täta 
personalbyten på stadsdelsnämndens kansli. Vi 
räknade till sju eller åtta biståndshandläggare på fyra 
år. Ibland hann vi aldrig ens ha kontakt med den 
som hade ansvar för henne inn-an personen i fråga 
försvann.Vid ett tillfälle kom det till och med ett brev 
från en kvinna vars namn vi aldrig hört som berätta-
de att hon nu skulle sluta sin tjänst och därmed inte 
längre ha hand om Ulrikas ärenden. 

Tidigt år 2008 var det dags för ett nytt byte. Den 
här gången hörde den nya biståndshandläggaren av 
sig och presenterade sig. Och jag sa det jag brukade 
säga, att vi flera år tidigare anmält att vi var intressera-
de av att börja titta på gruppboende för Ulrika och att 
ett sådant i princip var beviljat. Eftersom Ulrika nu 
hade fyllt 25 var det faktiskt hög tid att planerna tog 
mer konkret form. Återigen framhöll jag att vi kunde 
tänka oss ett boende i någon annan del av Stockholm 
än Bromma. Den nya biståndshandläggaren lovade att 
sätta upp Ulle på den gemensamma listan för 

Stockholms olika stadsdelar. Därifrån hade hon 
tydligen ramlat bort, om hon ens någon gång stått där. 

Vart hade den energiska, drivande och tjatiga 
mamman till Ulle tagit vägen? Varför hade hon inte 
legat på litet mera, ringt och tjatat en gång i veckan, 
överklagat och stått i? Då hade det inte tagit så lång tid 
att sätta just dessa hjul i rullning. Det är berättigade 
frågor. Och förklaringen är ganska enkel. Det är ett 
stort steg att knuffa ut sin dotter ur boet till ett eget 
vuxenliv på annat håll. Även om jag i teorin visste att 
detta var inte bara nödvändigt utan också bra för såväl 
Ulle som oss hade jag innerst inne inte varit hundra-
procentigt angelägen. Ska jag vara riktigt ärlig var det 
ganska skönt att kunna skylla på att kommunens 
kvarnar malde så långsamt, att ingenting hände. Då 
kunde vi skjuta beslutet på framtiden. 

Till tvehågsenheten bidrog den kunskap om 
gruppboenden som jag på olika sätt inhämtade 
under de här åren, både genom att läsa om hur 
förhållandena kunde vara och genom att samtala 
med föräldrar vars ungdomar redan flyttat hemifrån. 
Det var, om man så säger, ömsom vin och ömsom 
vatten. Några rapporter berättade om hur allt 
fungerade väl, hur självständigheten ökade, hur 
roligt den som flyttat hemifrån tyckte det var med de 
förändrade omständigheterna. Andra var betydligt 
dystrare. Ibland kunde det röra sig om personal-
grupper där samarbetet inte fungerade och där den 
ena vikarien efter den andra passerade i en så strid 
ström så att varken den boende eller de anhöriga han 

”Vart 
hade den 
energiska, 
drivande 
och tjatiga 
mamman 
till Ulle tagit 
vägen?”
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lära känna dem. I något fall berättades det om att 
föräldrarna själv fått gå in och ta arbetspass för att 
det inte skulle sluta i totalt kaos. Ofta handlade de 
negativa berättelserna om ensamhet och isolering. 
Jag hörde talas om att det fanns gruppboenden där 
personalen hävdade att de aldrig kunde laga samma 
mat åt alla som bodde där för en gemensam middag 
eftersom det skulle strida mot några mytiska 
EU-direktiv som förbjöd allt sådant. I stället satt alla 
var för sig inne vid sina köksbord och åt middag i sin 
ensamhet, dag ut och dag in. En tidigare skolkamrat 
till Ulrika som flyttat hemifrån ganska tidigt mådde 
så dåligt av att vara lämnad åt sig själv inte bara vid 
måltiderna utan också andra tider på dygnet att han 
blev allvarligt deprimerad och fick flytta tillbaka till 
föräldrahemmet för att inte gå under. 

Allt sådant gjorde att mina krav på det gruppbo-
ende som Ulrika någon gång i framtiden skulle flytta 
till ökade. Just detta med måltiderna blev en spring-
ande punkt. Jag såg framför mig ett boende där den 
gemensamma middagen var en självklarhet, en 
samlingspunkt för en grupp glada jämnåriga som 
turades om att hjälpa till med att laga sina älsklings-
rätter, ett slags kollektivboende där så mycket som 
möjligt av livet delades. Och jag blev ganska frustre-
rad över att få beskedet att sådana gruppboenden 
inte existerade, att normen numera är att var och en 
av de boende har sitt eget hushåll och sköter matlag-
ningen bara för sig själv med hjälp av personalen. 

Det gjorde alltså inte så mycket att erbjudandena 
dröjde. Ändå försökte vi förbereda Ulrika så gott det 
gick på att hon förr eller senare skulle flytta hemifrån. 
Vi hälsade på kamrater som redan hade tagit steget. 
Och vi missade inte ett enda avsnitt av I en annan del 
av Köping, den omtalade och prisade tv-serien om ett 
gruppboende, som sändes för första säsongen just 
våren 2008. Den bild av vuxenlivet som tonade fram 
där var positiv och uppmuntrande. Ulle älskade 
serien. Huruvida hon anade att det fanns en baktanke 
hos mig med att se till att hon tittade på den vet jag 
däremot inte. Men bra var det. För den här gången, 
våren 2008, blev det plötsligt full fart på flyttplanerna. 

Efter bara några veckor, i mitten av mars, hörde 
den nya biståndshandläggaren av sig. Det fanns en 
lägenhet ledig i ett gruppboende i Tensta. Ulrika stod 
som nummer två bland dem som kunde komma i 
fråga och det fanns en stor möjlighet att den som 
först erbjudits platsen skulle komma att tacka nej. 
Och det var bråttom. Lägenheten skulle stå tom från 
den 1 april och vi var tvungna att bestämma om vi 
var intresserade dessförinnan. 

Min man och jag reagerade spontant med stor 
tveksamhet. Detta var det första erbjudande vi hade 
fått och det låg i Tensta, en stadsdel av Stockholm 
med ganska dåligt rykte, där baksidorna av den 
bristfälliga integrationen på bostads- och arbets-
marknaden ständigt visade sig i bråk och skadegörel-
se. I alla fall var det den bild som tonade fram i 
massmedierna. Det enda som stämde var egentligen 
att Tensta ligger lagom långt bort från där vi bor, 
mindre än en kvart med bil och en dryg halvtimme 
med allmänna kommunikationsmedel. Men inte 
kunde det väl vara så att vi efter flera års väntan 
direkt skulle få ett erbjudande som vi var beredda att 
tacka ja till, dessutom med så kort betänketid? Vi 
meddelade i alla fall att vi var intresserade av att titta 

på lägenheten och träffa chef och personal. Och vi 
gjorde ingen hemlighet av att vi i första hand tänkte 
att det skulle ge oss ett jämförelseobjekt så att vi 
skulle ha något att jämföra med när nästa, mer 
tilltalande, erbjudande så småningom kom. 

I detta skede fick Ulrika ingenting veta. Hade hon 
längtat efter att få flytta hemifrån skulle det ha varit en 
annan sak. Men eftersom energiska huvudskakningar 
fortfarande var det besked hon gav när saken kom på 
tal ville vi inte oroa henne i onödan. Inte förrän vi 
bestämt oss skulle hon få reda på vad som var på gång. 

En dag i slutet av mars 2008 ringde vi med viss 
spänning på porttelefonen på Järingegränd 2 i Tensta. 
Den tidigare hyresgästen hade redan flyttat ut, så vi 
kunde få titta på den lägenhet som Ulle hade chans att 
få. Det var en fin liten tvårummare med ett sovrum, 
ett kombinerat vardagsrum och kök och ett rymligt 
badrum, kort sagt en lägenhet som vilken 25-åring 
som helst skulle vara glad över att få flytta in i. 

I flera timmar samtalade vi med personalen om 
hur just detta gruppboende fungerade. Vi fick höra 
att alla som bodde där var i samma ålder som Ulrika, 
att det fanns personal dygnet runt, till och med 
vakande jour på nätterna, att huvudregeln visserli-
gen var att var och en fick hjälp med att laga sin egen 
mat men att de boende ofta åt tillsammans i de 
gemensamma lokalerna eller bjöd varandra på 
middag inne hos sig, att man strävade efter en balans 
mellan gemensamma aktiviteter och individuella, att 
man utnyttjade grönområdena i närheten så mycket 
som möjligt och, inte minst, att personalomsättning-
en var mycket låg, nästan obefintlig, så att så gott 
som alla som hade börjat när gruppboendet öppna-
de två år tidigare fortfarande jobbade kvar. 

Vi fick många och relevanta frågor om Ulrika, om 
vad hon tyckte om och inte gillade, om det fanns 
något hon var rädd för, hur hon fungerade på egen 
hand och i grupp, om hon hade svårt eller lätt att 
vänja sig vid att få hjälp av nya människor, om hur 
hennes epilepsi yttrade sig. 

När vi åkte hem kände vi tydligt att vi hade fått 
möta en engagerad skara människor som trivdes på 
sin arbetsplats och som ville göra allt för att ge vår 
dotter ett så bra liv som möjligt. Att de anställda, 
likaväl som de boende, utgjorde en mångkulturell 
grupp människor med varierande bakgrund och 
erfarenheter framstod som en positiv faktor. 
Plötsligt blev det inte så enkelt att tänka sig att 
använda detta första erbjudande som referens-
objekt. Tänk om nästa förslag inte visade sig vara 
alls lika bra, tänk om detta var den bästa chansen 
att hitta en bra lösning. 

Jag var mer tveksam än min man, mer benägen att 
avvakta och se om något ännu bättre skulle dyka 
upp. Drömmen om ett kollektivboende där gemen-
samma måltider var regel, inte undantag, hade jag 
insett var omöjlig att få uppfylld. Men jag hade ändå 
många frågetecken, en oro för att detta inte var den 
bästa tänkbara lösningen. Och, förstås, en oro för 
hur Ulrika skulle reagera när vi berättade för henne 
att det nu var dags att ta det stora steget att flytta 
hemifrån. Skulle hon tycka att vi svek henne, kunde 
hon få för sig att vi ville bli av med henne? 

Vi hade inte mycket tid på oss. Det brådskade 
med besked. Och efter stor vånda och långa nattliga 
diskussioner ringde jag till biståndshandläggaren 
och till gruppboendets chef och sa att vi var 
intresserade. Om den som stod på plats nummer ett 

”Och vi 
missade 
inte ett 
enda av-
snitt av I en 
annan del 
av Köping.” 

Fortsättning Från Föregående uppslag
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Närhet • Förtroende
Respekt

i kön tackade nej skulle vi acceptera erbjudandet. 
Det blev ett par oroliga dagar tills beskedet kom. 
Platsen stod till Ulles förfogande. Det var bara att 
börja förbereda flytten. 

Redan vid det första besöket i gruppbostaden 
hade vi fått ett råd, som visade sig vara gott. Det gick 
ut på att, hur frestande det än kunde vara, avstå från 
att ta med Ulle till den tomma lägenheten och 
förklara för henne att det här skulle bli hennes nya 
hem. För den som tänker mer konkret än abstrakt 
kan sådant bli en stor chock, som det kan ta tid att 
komma över. ”Ska jag bo här? Det finns ju inte ens en 
säng att sova i?” 

Även om jag spontant tänkt mig att Ulrika skulle 
vara med och välja möbler till sin lägenhet insåg jag 
att risken var överhängande för att det hela skulle 
landa snett om vi började i fel ända. Så med planrit-
ningen över lägenheten i högsta hugg tog vi ledigt en 
vardag och shoppade loss på Ikea och i andra 
butiker. Aldrig tidigare har jag varit med om att göra 
slut på så mycket pengar på så kort tid. Det blev 
många platta paket som vi fick hemkörda till Ulles 
lägenhet. Och det blev inte så få akuta återbesök de 
närmaste veckorna för att köpa sådant vi hade 
missat, komplettera med skruvar som fattades eller 
för att få nya bruksanvisningar i stället för de 
felaktiga som låg i paketen.Vi brukar tala om 
”ikeaperioden” i familjens liv. 

Min man jobbade intensivt en helg med att 
montera så många möbler han klarade av och 
installera tv och musikanläggning – två inrednings-
detaljer som vi bedömde som viktiga plusfaktorer. 
Ulrika och jag hittade på andra saker på lördagen. 
Och på söndagen efter kyrkan tog vi tunnelbanan till 
Tensta. Jag förklarade för Ulrika att hon skulle få 
vara med om en riktig överraskning. ”Godis?” 
tecknade hon.Eller pannkakskalas? Eller träffa 
mormor? Jag bara skakade på huvudet. ”Vänta ska 
du få se.” 

Min nervositet ökade på den korta promenaden 
från tunnelbanestationen till gruppboendet. Tänk 
om det slutade i kaos och förtvivlan, tänk om Ulrika 
blev alldeles knäckt och oerhört besviken på att vi 
gått bakom ryggen på henne. För så kändes det ju, 
trots allt. 

Jag hade inte behövt oroa mig. Scenen när Ulrika 
öppnar dörren till sin lägenhet för första gången 
glömmer jag inte i första taget. Hon tittade på den 
stora, fina tv-apparaten (mycket modernare än den 
vi har hemma) och satte sig i den nya soffan. ”Vem 
ska bo här?” frågade vi. Ulrika pekade på mig. 
”Nej,inte mamma.” Hon pekade på min man. 
”Nej,inte pappa heller”. Och då pekade hon på sig 
själv och nickade belåtet. ”Här ska jag bo, det är min 
lägenhet, min tv, min soffa, min säng.” 

Det var en mycket positivare reaktion än vad jag i 
min vildaste fantasi hade vågat drömma om.Tårarna 
var inte långt borta och jag kände redan då att även 
om det var lång väg kvar innan Ulle var hemmastadd 
så skulle det gå vägen. Star-ten hade i varje fall 
knappast kunnat bli bättre. 

Nu följde några intensiva veckor när vi tillbringa-
de all ledig tid i Ulles lägenhet, dels för att inreda den 
färdigt, dels för att vänja henne vid de nya omstän-
digheterna. Hemma hos oss packade vi det som 
skulle med, inte så mycket möbler men desto mer 
kläder, prydnadssaker, mjukisdjur, spel, pussel, 
böcker, cd-skivor och allt annat som hör till livets 
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nödtorft för en ung kvinna med många intressen. Vi 
invigde Ulles köksutrustning och porslin genom att 
laga mat och äta tillsammans i lägenheten. Och när 
vi började komma i ordning började vi träna på att 
sova där. De första nätterna stannade jag kvar och 
övernattade på Ulles soffa. Sedan tog vi nästa steg. 
Någon av oss var kvar tills hon hade somnat. Sedan 
övertog nattpersonalen ansvaret och på morgonen 
var jag tillbaka för att väcka henne och hjälpa henne 
att komma i ordning tills taxin kom. Det tog inte 
lång tid förrän personalen bedömde att de kunde 
klara saken på egen hand. Men som den hönsmam-
ma jag ibland är åkte jag ändå ut till Tensta ett par 
morgnar extra och ringde från tunnelbanestationen 
för att höra om jag kunde vända tillbaka in till stan 
eller om jag behövdes. 

Allt som allt tog inskolningen inte mer än drygt 
två veckor. Visst blev det ganska många akuta 
telefonsamtal till och från boendet även under den 
period som följde därefter. Men som helhet måste jag 
säga att Ulrikas flytt gick oerhört mycket smärtfriare 
än vad jag hade föreställt mig. Det gick fort för 
henne att anpassa sig och hon trivs generellt sett 
utmärkt med sin tillvaro. Hon är glad när vi kommer 
för att hämta henne för en helg hos oss eller kanske 
på resa med mig – men lika glad när hon åker 
tillbaka hem till sig. Och vi föräldrar har också 
lyckats anpassa oss. Om att detta inte är alldeles 
problemfritt skriver jag mer i kapitel sju. 

Med ledning av våra egna erfarenheter vågar jag 
mig på några generella råd för de två viktiga situatio-
nerna val av sysselsättning respektive flytt till eget 
boende, väl medveten om att de individuella varia-
tionerna är enorma. 

1Var aktiv. Lita inte på att det ordnar sig med 
praktikplatser under gymnasietiden eller att 
erbjudanden om eget boende kommer precis 

när det passar. Så här i efterhand inser jag att jag själv 
borde ha ingripit mer kraftfullt på båda punkterna 
och jag kan bara vara tacksam för att det ordnade sig 
bra i alla fall. 

2  Diskutera med andra. Lyssna på erfarenheter 
men dra inte för stora växlar vare sig av sol-
skenshistorierna eller av eländesskildringarna.

Verkligheten är mer mångfacetterad än så. 

3Förbered ditt barn på att det blir förändringar i 
god tid. Man behöver prata mycket och ofta om 
att skoltiden går mot sitt slut och att alla flyttar 

hemifrån när de blir vuxna. Men glöm inte att 
betona att en hel del inte ändras, att man kan 
fortsätta att träffa de gamla kompisarna på annat sätt 
och att det blir täta besök i föräldrahemmet. 

4Samarbeta med kommunens beslutsfattare men 
bestäm så långt som möjligt själv. Gör en 
realistisk bedömning av vad som är mest 

lämpligt – serviceboende, gruppboende eller egen 
lägenhet med personliga assistenter. Här och var 
finns tendenser att övertala föräldrar att välja 
serviceboende eftersom det är en betydligt billigare 
lösning för kommunen. Tänk på att det är en 
krävande boendeform som fordrar stor självständig-

het av ditt barn och sannolikt betydande insatser 
från föräldrarnas sida. Ta reda på vilka boenden som 
finns och som projekteras respektive vilka planer 
som finns för existerande och nya dagliga verksam-
heter. Kanske går det till och med att påverka 
planerna med egna bra idéer? 

5För den som är energisk och vill satsa mycket 
tid: Försök få till stånd en samverkan med 
andra familjer för att hitta en gemensam 

boendelösning. Ulrika har ett par kamrater vars 
föräldrar gått samman i arbetsgrupper och lyckats 
få igenom att en hel grupp jämnåriga som känner 
varandra samtidigt får flytta till ett och samma 
gruppboende. Det kan bli mycket lyckat. Men ger 
man sig in på den vägen ska man vara beredd på att 
det tar lång tid och kräver stora insatser eftersom 
man riskerar att stånga sitt huvud blodigt mot den 
kommunala byråkratin. Och vill man gå så långt att 
man också vill vara med och anställa personal får 
man ta steget till att starta ett kooperativt boende. 
Sådana goda exempel finns men då krävs det att 
några av föräldrarna är verkliga eldsjälar som är 
redo att ta på sig ett stort ansvar inte bara för sitt 
eget barn utan för hela gruppen under lång tid 
framåt. 

6Jämför olika lösningar med varandra. Känn 
ingen press att tacka ja till första bästa erbju-
dande. Visst kan man byta daglig verksamhet 

om man inte trivs på jobbet och självfallet går det att 
flytta från ett boende till ett annat om det skulle visa 
sig nödvändigt. Men sådana förändringar är betyd-
ligt större och allvarligare för den som är utveck-
lingsstörd än för andra. Kan man hitta en långsiktigt 
hållbar lösning direkt är det en stor fördel. 

7Försök skaffa en bild av hur personalen ser på 
sitt jobb. Det är många faktorer som spelar in 
när man ska bestämma sig, vare sig det handlar 

om daglig verksamhet eller om gruppboende. Visst 
ska man ta stor hänsyn till det geografiska läget, hur 
lokalerna ser ut, vilka arbetsuppgifter som finns, om 
lägenheten har en bra planlösning, hur den övriga 
gruppen är sammansatt och en hel del annat. Men 
min bestämda uppfattning  är att det allra viktigaste 
är inställningen och stabiliteten hos den grupp 
människor som ska ta ansvaret för att min son eller 
dotter får en inte bara acceptabel utan bra tillvaro. 
Då blir personalomsättningen en nyckelfaktor att 
förhöra sig om.Täta byten riskerar att bli ett orosmo-
ment för individen men signalerar också att allt inte 
står rätt till. 

8Sätt ner foten och fatta beslut. Den perfekta 
dagliga verksamheten eller boendet existerar in-
te, lika litet som det fulländade föräldrahemmet 

eller skolan där det inte finns något att anmärka på. 
En alltför långdragen process riskerar att nöta ut alla 
parter, inte minst föräldrarna. Skulle man upptäcka 
något i efterhand som är svårt att acceptera finns 
först och främst möjligheten att arbeta för en 
förändring, ensam eller tillsammans med andra. 
Och, även om byte av jobb eller bostad är jobbigt, är 
ingen livegen om det skulle visa sig att man hoppat i 
helt galen tunna eller om omständigheterna skulle 
förändras i framtiden.  +

Fortsättning Från Föregående uppslag

>

Elisabeth 
Sandlund: 
Ulles 
mamma 
– om livet 
med en 
vuxen 
handikap-
pad dotter
Inbunden, 
200 s, 
150 x 210 
mm
ISBN: 
978-91-
7387-073-3

Ny bok

”Och vi 
föräldrar 
har också 
lyckats 
anpassa 
oss.”
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änk om vi hade vetat 
mer när vi fick vår 
sällsynta dotter! Jenny 
var vårt första barn. En 
baby på två kilo, med ett 
hjärta som inte slog som 

det skulle och svårt att andas. De la 
henne i en kuvös, med syrgas och 
sondslang, och började jakten på vad 
som var fel. För varje undersökning och 
prov växte listan.

För litet huvud, sammanvuxna tår, för 
bred näsa, för högt gomvalv, inga svälj - 
reflexer, skelettmissbildningar. Efter en 
hjärtoperation kopplades en genetisk 
specialist in.

”Smith Lemli Opitz syndrom”, sa han, 
och fortsatte med ”gravt utvecklings-
störd, svåra rörelsehinder, mycket 
infektionskänslig”. Sen skrevs vi ut, med 
en packe sonder i ena handen och en 
mjölkpump i den andra.

Att komma hem med sin första baby är 
ett äventyr för alla. Hur ska man få 
tröjan över det lilla lösa huvudet? Är hon 
sjuk eller bara hungrig? Ska de verkligen 
bajsa så ofta och är det inte väldigt löst?

Men BVC finns, grannen med tre 
barn, och mormor. Och böcker med 
leende bebisar.

Men inte svaren på våra frågor. Hur 
ska vi få vår dotter att svälja? Hur sätter 
man sond så det inte gör ont? Varför 
kräks hon hela tiden? Varför svullnar 
hon upp i solljus, även inomhus? 

Det var mycket annat vi inte visste 
heller. ”Utvecklingsstörning” betydde för 
oss Downs syndrom, rullstol var något 
som gamla satt i och arbetsterapeut, höll 
de inte på med pärlplattor? ”Syndrom?” 
som det stod i Jennys journal, hade vi 
aldrig hört talas om.

På den tiden visste ingen att orsaken 
till vår dotters ovanliga syndrom var 
kolesterolbrist. Kolesterol behövs för 
nästan allt, för matsmältning, celler och 

muskler, hjärna och nervsystem, köns-
hormoner och för att man ska tåla sol.

Det är få som kan föreställa sig alla 
jordnära vardagsproblem med ett barn 
med svåra rörelsehinder. Genom åren 
fick vi många exempel. Hur hittar man 
leksaker som ett barn med små kraftlösa 
händer kan ha roligt med på egen hand?

Det finns många fiffiga saker i 
affärerna för små babyar som inte kan 
sitta eller gå själva. Men inte för en 
sexåring. Det finns inte alltid på hjälp-
medelscentralerna heller, även om det 
finns mer nu än på vår tid. Som förälder 
måste man vara uppfinnare och tekniker, 
kunna sy, snickra och helst svetsa. 

Det var också svårt, nej svårare, att 
förstå vad Jenny förstod. Med åren fann 
vi svar, ett här och ett där.

Det var fantastiskt att så småningom 
hitta andra föräldrar till ovanliga barn 
och dela upplevelser. Vi fick hjälp av 
uppfinningsrika logopeder, sjukgymnas-
ter, pedagoger och arbetsterapeuter, och 
skickliga läkare och sjukvårdspersonal.

”Jag trodde inte Jenny skulle klara att 
lära sig tecken och peka på bilder”, 
avslöjade hennes kreativa logoped när 
Jenny var 8 år. ”Men jag ville försöka…

2007 dog vår älskade dotter i en 
lunginflammation, 22 år gammal. Hon 
hade många runt sig som hon tyckte om, 
hon älskade musik och leksaker som 
blinkade och plingade. Hon njöt av sina 
Bamsefilmer, sin dator med tryckskärm 
och sin elrullstol. Hon hade varit lycklig.

Vi vill att Jennys liv ska hjälpa andra. 
Man behöver inte ha hög IQ för att 
skratta och man är inte utvecklingsstörd 
i sina känslor. Alla kan utvecklas om de 
får möjligheter! Därför har vi föräldrar 
bildat Stiftelsen JMR, Jenny Mossler 
Rockström, för personer med Smith 
Lemli Opitz syndrom. Den ska samla och 
sprida kunskap.

Karin Mossler

Att vArA förälder till 
ett sällsynt bArn

Som förälder måste man vara uppfinnare och 
tekniker, kunna sy, snickra och helst svetsa, 
skriver Karin Mossler om Jenny och den stiftel-
se som hon bildat till sin dotters minne.

T
”Men BVC finns, gran-
nen med tre barn, och 
mormor. Och böcker 
med leende bebisar.”

Vill du veta mer om Smith Lemli Opitz 
syndrom? Stiftelsens hemsida finns på 
http://stiftelse.jmr.se

Karin Mossler

Gästkrönika

Till hjälp för andra. Jenny har fått en 
stiftelse uppkallad efter sig.
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ör barn och ungdomar 
med funktionsnedsätt-
ning är möjligheterna att 
träna kampsport efter 
egna förutsättningar be-
gränsade, enligt Eliz 

Lind ström, fritidskonsulent på Huddinge 
kommun. 

– Tyvärr är det så att inom vissa bu-
dosporter har man en inställning att allt 
ska göras på ett specifikt sätt vilket exklu-
derar många i vår målgrupp. Samtidigt 
finns många goda exempel på vilka un-
derverk denna typ av träning kan göra 
för personer med funktionsnedsättning-
ar. Studier i USA visar att just karate kan 
ge mycket goda resultat för ungdomar 
med ADHD, säger hon.

Ett lyckat exempel
Föräldrakraft besökte Renato Kempo ka-
rateklubb i Skogås söder om Stockholm, 
under ett träningspass en måndagskväll. 
Renato Kempo startade i våras en grupp 
för barn och ungdomar varav flera har 
ADHD, en har Aspberger och en både 
ADHD och utvecklingsstörning.

Vita dräkter och svarta bälten ser jag 
inte till. Det verkar inte behövas, slår det 
mig när jag kommer in i Sjöviksskolans 
gymnastikhall, där klubben håller till.

En grupp med vuxna håller på och slår 
på varandra. 

– Det där är fullkontakt. Sådant blir 
aldrig aktuellt för de här ungdomarna, 
förklarar tränaren Anders Trapp för mig 
när vi senare får utrymme för en prat-
stund. 

Mellan 10 och 17 år
Ungdomarna han syftar på är Erik 
Gullberg, Danyl Khan, Carl Sjögren, 
Daniel Turhainen och Okan Erdal, i åld-
rarna mellan 10 och 17 år och alla med 
diagnosen ADHD. I deras grupp ingår 
även betydligt äldre John Engström, med 
ADHD och måttlig utvecklingsstörning, 
samt Cassandra Karakitsios, som hänger 
med då hennes pappa Dimitrios är en av 
ledarna.

När gruppen av vuxna – svettiga och 
närmast ledlösa av mjölksyra och trött-
het – samlat ihop sina handdukar och 
vattenflaskor börjar ungdomarna själv-

mant jogga runt i gymnastiksalen. De 
tycks veta vad som gäller: Varje tränings-
pass inleds med uppvärmning.

– Av med strumporna, påminner 
Anders Trapp.

Det är han som är huvudtränare för 
gruppen. Vid sin sida har han utöver 
Dimit rios även Carl Samzelius.

Tanken är att Dimitrios, Carl, och 
även Anders söner som inte är med den 
här kvällen, ska kunna leda nya grupper 
av barn och ungdomar med funktions-
nedsättningar.

Gradering väntar
Medan ungdomarna värmer upp passar 
Anders på att sköta några administrativa 
detaljer. Följande vecka är det gradering, 
John passar på att betala avgiften för den. 
Anders ger tillbaka ett kvitto för betal-
ningen och uppmanar:

– Kom ihåg att visa det för din gode 
man.

En förälder passar på att fråga vad gra-
dering egentligen innebär.

– Då får man visa vad man kan, säger 
Anders.

Fullt fokus med karate
Renato Kempo karateklubb i Skogås har  
startat en grupp för barn och ungdomar med 
ADHD, Aspberger och utvecklingsstörning. Barnen 
har blivit mer fokuserade, även i skolan, säger den 
ansvarige tränaren Anders Trapp.

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

F

På följande sidor: 
Ett besök på Renato Kempo karateklubb |  Karateklubbarna som tar emot just dig  |  Fritid för alla- mässan har kommit 
för att stanna  |  Idrottslärare med kunskap och erfarenhet mer positiva till att alla ska vara med

>
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Fullt fokus på och med karate. Erik Gullberg har målet klart för sig: att bli bättre och ta ett bälte.
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– Kan jag som förälder vara med och 
titta på?

– Jodå, vid sidan om, utan att märkas, 
säger Anders.

Samma förhållningsorder ger han mig 
då jag uttrycker min oro för att min när
varo, och kamerans klickande, kanske 
kan störa ungdomarna.

Uppställning på led
Anders samlar truppen. Uppställning på 
led. Det syns att alla har varit med många 
gånger. ”Du skulle ha sett hur det såg ut 
när vi började”, förklarar Anders, ”alla 
sprang omkring överallt, klättrade på 
väggar, det var ingen ordning alls. Det är 
otroligt mycket som hänt under den här 
tiden.”

– Avstånd, uppmanar Anders i bestämd 
ton.

Ungdomarna sträcker ut sina armar 
och placerar sig på dubbla armlängds av
stånd till varandra. 

– Vi har en person hos oss idag. Men 

ni ska inte låtsas om honom. Han finns 
inte. Ni koncentrerar er, som vanligt.

Träningen drar igång. 
Jag får uppleva hur det kan vara att va

ra osynlig – att på en och samma gång stå 
vid sidan av och i händelsernas centrum. 
Ungdomarna ignorerar mig disciplinerat 
genom hela första övningen, som varar 
ungefär 15 minuter. 

När det är drickpaus försöker Cassan
dra få den där personen med kameran 
som ”inte finns”, alltså jag, att få ett 
mänskligt ansikte. Kanske går det att pra
ta med honom, tycks hon tänka, och ger 
mig en uppmaning:

– Fotografera inte mig, jag tycker inte 
om att vara på bild!

Roligt om alla är med
Hon säger det gång efter gång, hela tiden 
med ett leende och till slut svarar jag att 
jag tror att det är roligast om alla är med 
på bild, och att hon säkert gör sig lika bra 
som alla andra.

Träningen fortsätter. Karateung do
mar na rör sig fram och tillbaka över sa

len, de utför de övningar som Anders in
struerat. Det handlar inte om att göra nå
got fort, men att utföra övningarna så 
noggrant och fokuserat, möjligen kraft
fullt, som möjligt.

– Får jag se lite action, ropar Anders 
när han tycker att motivationen avtagit.

Ökad geist
Uppmaningen renderar ökad geist, en del 
av den förlorade koncentrationen kom
mer tillbaka, och Carl Sjögren lägger sig 
till med en rörelse utöver den instruktion 
han fått. Vid varje steg drar han upp han
den och avfyrar ett skott, som om han 
höll en revolver i handen.

Efter att han upprepat skjutövningen 
ett tjugotal gånger frågar Anders nyfiket 
vad han sysslar med: ”Är det inte karate 
vi kör?”. Svaret visar att instruktioner 
kan tolkas på olika sätt:

– Du sa ju att du ville ha lite action!
”Action” har för Carl lett tankarna till 

filmens värld.
Anders och de övriga ledarna skrattar.
– De vill gärna balla ur lite emellanåt, 

man måste ha skoj också, det måste vara 
både allvar och lek, säger han till mig.

Ny vattenpaus.
En fallövning på tjock matta framstår 

som en uppskattad övning efter de inle
dande, och krävande, koordinations och 
rörelseövningarna, och nu är det Daniel 
som inte kan låta bli att intressera sig för 
kameran. Efter varje fall vill han se hur 
bilden blir. Anders har överseende, kon
centrationen inom gruppen består. 

Fortsättning Från Föregående uppslag

>

Studier I USA visar att karate tycks ge 
goda resultat för barn med ADHD, 
enligt Eliz Lindström. Utvecklingen för 
barnen i Anders Trapps grupp tycks 
peka åt samma håll. Av barnens och 
föräldrarnas reaktioner har den varit 
idel positiv, på flera plan.

– Barnen var så 
totalt ofokuserade när 
jag tog emot dem. Du 
såg vilken disciplin vi 
har nu. Föräldrar har 
sagt att deras barn även är mer fokuse-
rade i skolan nu, säger han.

”Barnen mer fokuserade även i skolan”

Danyl Khan i full koncentration. Sparkövningen är kvällens roligaste, Carl Samzelius håller emot så gott han kan. Nedan 
är det Anders Trapp och Dimitrios Karakitsios som visar hur övningen kan se ut. 
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>

Kvällens mest uppskattade övning, av 
ansiktsuttryck och glada hejarop att dö-
ma, är när barnen och ungdomarna ge-
nomför spark- och slagövningar på hår-
da kuddar som är fästa på armarna på 
de två biträdande ledarna, Carl och 
Dimit rios.

Efter dagens sista vattenpaus avslutas 
träningen med ytterligare några koordi-
nationsövningar. Erik Gullberg får be-
röm för sitt sätt att utföra dem. 

– Du måste ha tränat hemma, säger 
Anders.

– Såklart, svarar Erik stolt varefter han, 
tillsammans med Danyl, stannar kvar en 
liten stund för att berätta mer om hur 
och varför de började med karate. 

Såg en film om karate
Båda två tycker att det här med karate är 
”jättekul”.

– Jag såg filmen Karate kid på teve och 
ville börja. Min styvmor frågade om jag 
ville komma hit och prova på, hon kän-
ner Anders. Jag provade tre gånger och 
sedan fortsatte jag, säger Erik. 

Danyl har sin mamma att tacka för att 
han är med.

– Min mamma sa att karate är bra, för 
man blir starkare, säger han.

Erik skjuter in:
– Och så är det bra med självförsvar.
Båda två brukar träna hemma också, 

med sina föräldrar.
– Man måste träna ofta, annars glöm-

mer man övningarna. Jag visar farsan och 
morsan, jag övar med dem, säger Erik.

Danyl är 10 år, Erik 17,5, och de delar 
ett mål – att bli bättre på karate.

– Och jag måste ha ett bälte, säger Erik.
Gymnastiksalen tycks uppbokad hela 

eftermiddagen och kvällen, karategäng-
et hinner knappt ut förrän lokalen fylls 
av innebandyspelare. Anders och jag 
hittar en bänk och ett bord på skolgår-
den utanför. Bakom Anders skymtar 
några av bostadshusen i Skogås, varifrån 
en del av ungdomarna kommer. Skogås 
ingår i Huddinge, en av de kommuner 
som aktivt verkar för att finna fritids-
verksamheter för barn med funktions-
nedsättningar.

Fråga från kommunen
Upprinnelsen och bakgrunden till karate 
för barn och ungdomar med funktions-
nedsättning var en förfrågan från kom-
munen. En del av barnen hade försökt 
komma in på andra karateklubbar.

– När föräldrarna sa att deras barn ha-
de ADHD var de inte välkomna längre. 
Jag tror att rädsla och oförstånd, mest 
oförstånd, bland klubbarna gjorde att 
man tackade nej, säger Anders.

Anders, som tidigare arbetat med 
elever med ADHD samt på ett gruppbo-
ende för personer med utvecklingsstör-
ning, och har 28 års erfarenhet av karate 
med svart bälte av andra dan, nappade.

– Okej, vi testar, tänkte jag. Men vid 
första träningstillfället frågade jag mig 
vad jag hade gett mig in på, det var ingen 
ordning på någonting och ungdomarna 
var överallt. Men sedan har det flutit på 

bättre och bättre. Man får så mycket gläd-
je och energi tillbaka, säger han.

Att andra klubbar avvisade ungdo-
marna är något som Anders dock visar 
viss förståelse för. Att integrera barn och 
ungdomar med ADHD i en vanlig grupp 
är inte nödvändigtvis till gagn för någon. 
Barnen trivs och utvecklas många gånger 
bäst i en mindre och anpassad grupp.

– De här barnen ska inte vara i för sto-
ra grupper, man ska inte vara fler än sju, 
säger Anders.

Ökat intresse
Anders och de andra på karateklubben 
har märkt av ett ökat intresse för sin 
verksamhet, och Anders har gott hopp 
om att nya grupper med barn, ungdomar 
och även vuxna med funktionsnedsätt-
ningar kommer att startas, kanske redan 
nu i höst. +

Vill du veta mer om Renato 
Kempo karateklubb kan du kontakta
Anders Trapp med ett mejl till 
athrapp@spray.se, eller ringa 
0739-84 77 72

Film på Youtube om de studier från 
USA som Eliz Lindström refererar till:
www.youtube.com/watch?v=b_pLS-
RIdlC8

Lista med karateklubbar där du är 
välkommen, se nästa uppslag

Fritt fall. Daniel Turhainen lär sig att falla. 
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Stockholm stad arrangerade lagom 
inför sommaren mässan Fritid för alla 
där det fanns möjlighet att prova på 
självförsvar för tjejer, cirkus, karate 
och mycket mera. 

Projektet Fritid för alla i Stockholm, som 
startade för drygt två år sedan i syfte att 
öka samverkan mellan skolor, habilitering 
och stadsdelsförvaltningar med flera, har 
kommit för att stanna. Det gäller även 
mässan med samma namn.

– När projektet upphörde i februari i år 
permanentades verksamheten inom 
idrottsförvaltningen, säger Nanna Holthe, 
på Stockholms stad.

Fokus på barn och ungdomar
Mässan riktade sig till barn och ungdo-
mar med funktionsnedsättningar, men 
även till personer som kommer i kontakt 
med den gruppen i sitt arbete eller i an-
dra sammanhang. 

– Vårt uppdrag på förvaltningen är att 
tillgängliggöra utbudet av idrott för 
unga. Det här är ett tillfälle för oss att visa 
vad som finns, säger Nina Holthe.

De som jobbat med projektet har sett 
hur ökat närverkande har lett till att nya 
verksamheter kommit igång.

– Vad som framför allt hänt under de 
här två åren är att alla stadsdelsförvalt-
ningar nu har en person med ansvar för 
den här gruppen. Vi träffas regelbundet i 
ett nätverk. Exempel på verksamheter 
som startat är en öppen fritidsgård i 
Norrmalm för ungdomar med utveck-
lingsstörning och ett jättepopulärt disko-
tek på Fruängens ungdomsgård, säger 
Malin Bernt, kontaktperson för Fritid för 
alla på Stockholms stad.

Fler hittar verksamheter
Men, och kanske än viktigare, är att fler 
ungdomar än tidigare nu hittar till de 
verksamheter som finns.

– De verksamheter som finns har fått 
fler besökare tack vare att informationen 
om vad som finns nu går fram till dem 

som behöver den. Behoven är stora bland 
ungdomar med funktionsnedsättningar, 
men de har inte tidigare hittat till verk-
samheterna, säger Malin Bernt.

Fångar upp signaler
Att anordna en mässa för att visa på ut-
budet av aktiviteter är ett nytt initiativ.

– Vi har fångat upp signaler från olika 
håll på att det skulle vara väldigt bra om 
vi gjorde en sådan här mässa, för att visa 
vilket utbud som finns. 180 personer var 
föranmälda och det kom ytterligare 120 
besökare till mässan, vilket vi tycker var 
myc ket lyckat, säger Malin Bernt. 

Mässan ser ut att ha kommit för att 
stanna. 

– Det kommer att bli flera mässor fram-
över, och då kommer vi att gå ihop flera 
kommuner i stor-Stockholm, och alterne-
ra mässan på olika platser i Stockholm. 
Utställarna tyckte att det var roligt att träf-
fa varandra. Många fick kontakt med sär-
skolor och kommer att ha ett framtida 
samarbete, säger Malin Bernt.

Fler ska med på tåget.
– Nu har vi byggt det här nätverket, 

och nu ska vi få med fler, till exempel kul-
turskolan och föreningslivet. Det är vik-
tigt att även de förstår att de har ett an-
svar att öppna upp och tillgängliggöra si-
na verksamheter, säger Malin Bernt. +

Stockholm slår ett slag för fritiden

Många chanser att prova
Fritid för alla-mässan som hölls i 
Kulturhuset i centrala Stockholm i 
maj erbjöd uppemot 20-talet prova 
på-aktiviteter som biljard, cirkus, 
rullstolsbasket, brasilians kamp-
dans, spela i band, ”feministiskt  
självförsvar för tjejer”, karate, 
rullstolsstafett, fäktning, golf, 
bordtennis, showdown och elhoc-
key. Därtill var det flera seminarier 
och uppträdanden. 
Läs mer på www.stockholm.se/
fritidforalla

Visade upp sig. Renato Kempo var en av föreningarna som visade upp sig på 
Fritid för alla-mässan. Här är det Cassandra Karakitsios som övar sparkar.

10 karateklubbar för dig
Botkyrka Shukokai Karate
ADHD, asperger, utvecklingsstörning, 
liten grupp 9-14 år.
i  Micke, 070-778 80 47

www.botkyrka-shukokai.com

Danderyds Karateklubb
Är på gång med verksamhet för dig.
Tove Siri Antonsson, chefsinstruktör för 
Svenska Itosu-kai
i  Tove Siri, 070-846 71 51, tove@sirisan.se

www.itosukai.se

Eskilstuna Shotokan Karate 
Alla som vill börja träna, oavsett 
funktionsnedsättning, är välkomna.
i  Jan Bill, eskilstunashotokan@gmail.com

www.eskilstunashotokan.se/klubben/
klubben.htm

Dala Karateklubb Ludvika
Har även rullstolskarate.
i  karlsson.patrik@telia.com

www.ludvikakarate.se

Luleå Wadokai Karate 
Alla är välkomna.
i  Pontus Johansson, 090-695 75 18, 

www.nhifbudo.dnsalias.net/luleawadokai/
index.htm

Norrtälje Classic Karate 
Tar emot personer med utvecklings-
störning och vissa rörelsehinder.  
i  Magnus Schubert,  073-4 38 73 17 

eller 0175-711 09
www.classickarate.se

Skogås Renato Kempo
ADHD, asperger och utvecklingstör-
ning, liten grupp. Barn och vuxna.
i  Anders Trapp, 0739-84 77 72,  

athrapp@spray.se

Täby Tibble Karateklubb
Alla är välkomna i integrerade grupper 
i  Mikael Öberg 070-876 87 64

Stockholm Goju ryu Karate Klubb
Karate som instrueras på tecken-
språk för dig med hörselnedsättning.  
i  Dan Wallgren, 

dan.wallgren@ hotmail.com  
www.sgkk.hemsida.net

Ängelholm Bushido Karate
Gunilla Jodry från karateförbundets 
handikappkommitté är tränare.
i  www.bushidokarate.se

77 föreningar för dig. På 
www.foraldrakraft.se hittar du en 
lista över kampsportföreningar.
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Idrottslärare med erfarenhet av att 
möta elever med funktionsnedsättning 
och med kunskap om hur elever kan 
inkluderas, är mer positiva till att få 
med alla i undervisningen, visar en 
avhandling från Örebro universitet. 

Ökad kunskap bland idrottslärare om 
hur elever kan inkluderas i idrotten kan 
förändra för de elever med funktions
nedsättningar som allt som oftast betrak
tar idrottslektionerna från åskådarplats. 

– Vad min studie visar är att de idrotts
lärare som upplever att de har kompetens, 
och är vana att möta elever med funktions
nedsättningar, har en mer positiv attityd 
till att inkludera alla, säger Kajsa Jerlinder, 
som genomfört sin avhandling vid Insti
tutet för handikappvetenskap vid Örebro 
universitet, och som arbetar som lärare på 
Högskolan i Gävle där hon undervisar i 
pedagogik och specialpedagogik.

Elever fortsätter att utestängas
Lärarkandidater får redan idag undervis
ning i hur elever kan inkluderas i under
visningen. Men samtidigt fortsätter elev

er att mer eller mindre konsekvent ute
stängas från idrotten i skolan. 

– Jag undervisar i kurser i specialpeda
gogik, som studenter själva valt, och då 
säger många att ”det här borde alla få lära 
sig”. Ambitionen finns i lärarutbildning
en att alla lärarutbildningsstudenter ska 
tränas i det här tänket, men kanske borde 

det genomsyra allt på 
riktigt, inte bara ingå 
som isolerade mo
ment i kurser, säger 
Kajsa Jerlinder.

En fallstudie
En av delstudierna i 
avhandlingen är en 
fallstudie.

– Jag kallar det ett 
lyckat fall av inklude

ring. Alla inblandade, inte minst eleven 
själv, tycker att han är med på allting. 

Fallstudien omfattar ett exempel där 
eleverna i en skolklass ska svinga sig som 
Tarzan över en klyfta. Då det finns barn i 
gruppen som inte klarar övningen på 
grund av nedsatt rörelseförmåga ser lära

ren till att det finns ett alternativ med en 
magisk kula som eleverna istället kan an
vända för att ta sig förbi klyftan. Kulan 
kan användas av alla elever.

– Det är ofta ganska enkla anpassning
ar som behövs, säger hon.

Komplex kedja
Men för att den ”enkla anpassningen” 
ska bli möjlig krävs först en komplex 
kedja av anpassade insatser på både indi
vid och strukturnivå.

– Idrottshallen och omklädnings
rummen måste vara tillgängliga också 
för en rullstolsburen, toaletter måste 
också vara anpassade, bland annat med 
hänsyn till att dessa elever även kan ha 
en inkontinensproblematik, det bör fin
nas en assistent som kan hjälpa till före 
och efter idrottslektionen, en idrottslä
rare som är utbildad inom området och 
inte minst en skolstruktur som stödjer 
en inkluderande policy och undervis
ningsstrategi, både på teori och prakti
knivå. Om allt det finns på plats så är det 
relativt enkelt att göra en anpassning, 
säger Kajsa Jerlinder. +

Kunskap gör idrottslärare mer positiva till inkludering

Kajsa Jerlinder

Idrott

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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HAR DU 
OCKSÅ FUNDERAT 

PÅ ATT BÖRJA 
IDROTTA?

annons.indd   1 08-05-07   17.11.13
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Domen har betydelse för bedömningen 
av grundläggande behov då den funk-
tionshindrade behöver tillsyn och hjälp 
att äta och hjälp vid kommunikation och 
för bedömningen av föräldraansvaret i 
dessa fall.

Det gällde en tioårig flicka vars funk-
tionshinder och hjälpbehov beskrevs un-
gefär på följande sätt i domen:

Flickan har en utvecklingsstörning och 
en avvikande tal- och språkutveckling. 
Hon är hyperaktiv, förstår inte konsekven-
serna av sitt handlande. Hon blir lätt arg 
och kan putta, slå, dra i hår och hon har 
ofta sönder saker. Hon kommunicerar hu-
vudsakligen genom tecken, bilder och pik-
togram eftersom hon har dålig ordförstå-
else. Hon har en medfödd hög gom som 
gör det extra svårt att forma ord och tala. 
Vid måltiderna leker hon med maten, vif-
tar med händerna och spiller därför myck-
et. För att få i sig maten måste hon därför 
väldigt ofta matas. Hon måste också få 
hjälp med tandborstning. 

Försäkringskassan bedömde att flick-
ans behov av hjälp med sina grundläggan-
de behov inte översteg 20 timmar i veckan. 
Kammarrätten i Göteborg anförde att 
flickan har ett behov av hjälp med sina 
grundläggande behov som klart överstiger 
20 timmar i veckan och att hon därför var 
berättigad till assistansersättning.

Vi ska nu redogöra för hur kammar-
rätten såg på de olika frågorna. (Ej orda-
grant citerat.) 

Tillsyn 
Frågan gäller om flickan har behov av så-
dan aktiv tillsyn som anses ingå i de grund-
läggande behoven.

Arbetsterapeuten NN har i två intyg 
uppgett bland annat följande. Flickan vi-
sar ingen försiktighet vid trappa eller för 
varma och vassa föremål. Hon klarar att 
korsa en gata i förälders sällskap. Hon 
kan inte vistas i hemmet eller närmiljön 

utan tillsyn. Hon förstår inte vad som 
kan vara farligt vilket innebär risk att 
skada sig. Hon är aktiv, hela tiden på gång 
och blir utåtagerande när hon inte får 
som hon vill. Hon är rymningsbenägen 
och klarar inte att hitta tillbaka hem. 

Överläkaren NN har i intyg uppgett 
att flickans utåtagerande beteende före-
kommer flera gånger dagligen och att 
hon inte förstår farofyllda situationer. 

Enligt Försäkringskassans utredning 
samt de uppgifter som flickans ombud 
har lämnat till Försäkringskassan blir 
flickan lätt arg och kan då bli aggressiv 
mot sin mamma och bror eller andra 
barn i skolan och putta, slå eller dra dem i 
håret. Vidare framgår att hon ofta förstör 
saker i hemmet.

Mot bakgrund av vad som framkom-
mer i utredningen om flickans beteende 
samt med hänsyn till Regeringsrättens 
avgörande 2010-01-20 bedömde kam-
marrättens att den ständiga och aktiva 
tillsyn som flickan behöver får anses krä-
va, bland annat med hänsyn till hennes 
kommunikationssvårigheter, sådan ingå-
ende kunskap om henne att den ingår i 
hennes grundläggande behov. Inte heller 
i detta avseende ska något avdrag göras 
för föräldraansvar.

Hjälp vid måltider
Kammarrätten finner att det av utred-
ningen måste anses framgå att flickan, 
trots att hon klarar att äta viss mat själv, 
ofta behöver matas och således inte själv-
ständigt kan klara sitt matintag. Viss 
hjälp vid måltider ska därför inräknas i 
hennes grundläggande behov.

Hjälp vid 
kommunikation
Försäkringskassan uppgav i sitt ur-
sprungliga beslut att den kommunika-

De bevakar rätten
Ulf Sjöberg är lands-
tingsjurist och författa-
re till boken 
Handläggning av 
LSS-ärenden. 

Olle Fellenius är 
f d kammarrättsråd och 
f d förbunds jurist hos 
Riks-RBU. 

De ger tillsammans ut webbtid-
ningen OFUS JUST DET, www.
ofus.se, som innehåller lagtext, 
förarbeten och rättsfallsreferat 
som gäller funktionshinder. 

De presenterar nya rättsfall i de 
flesta utgåvor av Föräldrakraft.

Domen som har betydelse för framtida 
ärenden om assistans. 

Bortborstad 
assistans 
Barn under 12 år ska inte bor-
sta tänderna själva. Det var ett 
av de märkliga argument som 
Försäkrings kassan tog till för att 
avslå en ansökan om personlig 
assistans för en tioårig flicka. 
Kammarrätten valde dock att 
bortse från argumentet och slog 
fast att flickan var berättigad till 
assistans. Här berättar juristerna 
Olle Fellenius och Ulf Sjöberg, 
OFUS, om den aktuella domen 
som troligen kommer att åbe-
ropas i framtida ärenden om 
personlig assistans.

FOtO: IStOcK

För föräldrar. Tandborstning klarar inte barn under tolv år, enligt Försäkringskassan.
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§
tion som ingår i de grundläggande beho-
ven endast avser kommunikation med 
tredje part som myndigheter, skola och 
sjukvård samt att flickan ännu är så liten 
att detta hjälpbehov faller under föräld-
rarnas ansvar. I sitt omprövningsbeslut 
anförde kassan att tid för hjälp med kom-
munikation endast räknas till de grund-
läggande behoven i de fall man är i behov 
av hjälp av en personlig assistent för att 
kommunikation med andra över huvud 
taget ska vara möjlig.

Mycket begränsad
Av utredningen framgår att flickans 
kommunikationsförmåga är mycket be-
gränsad. Hon använder endast ett fåtal 
ord och kommunicerar i övrigt genom 
piktogram och tecken. Med beaktande av 
Regeringsrättens dom 2010-01-20 anser 
kammarrätten det visat att flickan har ett 
grundläggande behov av hjälp för att 
kunna kommunicera i sociala samman-

hang utanför hemmet, skolan och kort-
tidsboendet. Enligt den bedömning som 
Regeringsrätten gjort (i nämnda dom, 
som gäller ett barn i ungefär samma ålder 
som flickan) kan man inte heller beakta 
något föräldraansvar vid beräkningen av 
hennes hjälpbehov för kommunikation.

Vi kan se att kammarrätten inte gjorde 
något avdrag för föräldraansvar för de 
hjälpbehov som ingick i de grundläggan-
de behoven. Detta är ganska självklart ef-
tersom det rör sig om hjälpinsatser som 
inte förekommer när det gäller barn utan 
funktionsnedsättning i denna ålder.

Ytterligare reflektioner
Vi vill göra några ytterligare reflektioner 
med anledning av denna dom.

Försäkringskassan anförde (i sitt över-
klagande till kammarrätten) att ”barn 
under tolv år inte ska borsta tänderna 
själva”. Moment som nagelklippning kla-
rar jämnåriga barn utan funktionshinder 

inte heller själva, skrev kassan. Tid för 
dessa hjälpbehov kan enligt kassan såle-
des inte medräknas. I det överklagade be-
slutet har 30 minuter per dag dragits av 
för hjälp med de grundläggande behoven 
motsvarande så kallat föräldraansvar.

Påstående går att ifrågasätta
Man kan fråga sig på vad Försäkrings-
kassan bygger sitt påstående att ”barn un-
der tolv år inte ska borsta tänderna själva”. 
Finns det något belägg för detta? Gäller 
denna regel samtliga Försäkrings kassans 
kontor eller kontoren i den ifrågavarande 
regionen? Eller är det ett påstående som 
handläggaren fört fram just i detta ärende? 
Det borde vara självklart att Försäkrings-
kassan redogör för vad den bygger sådana 
generella påståenden på när de förs fram i 
en domstolsinlaga.

I vart fall har kammarrätten inte ansett 
att påståendena om tandborstning och na-
gelklippning varit värda att kommentera. +

Rättsfallet
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Det som 13 olika 
organisationer varnar för i ett 
uttalande som skickats till 
regeringen hände vår son, 
Simon, som har grav språk-
störning/dyslexi och mycket 
stora läs- och skrivsvårigheter.

Snälla utbildningsminister 
Jan Björklund, se till så att vi 
inte åter hamnar i ett läge där 
skolan kan ta bort stödet till 
en elev så fort denne har nått 
betyget G, skriver speciallära-
ren Gullan Sjöholm i denna 
debattartikel.

I årskurs 5, efter vår 
anmälan till Skolverket, fick 
Simon särskilt stöd i form av 
bland annat en assistent och 
en dator. Med hjälp av det 
särskilda stödet i skolan, stöd 
från oss föräldrar och Simons 
egen drivkraft och envishet 
lyckades han nå bra resultat. I 
årskurs 8 fick Simon MVG 
och VG i de flesta ämnen, G i 
svenska och engelska.

I årskurs 9 togs stödet 
utan förvarning bort med 
motiveringen att Simons betyg 
var för höga i årskurs 8. Vi 
gjorde då en ny anmälan till 
Skolverket där vi bad dem 
bedöma om skolan gjorde rätt 
som tog bort stödet. Deras 
svar lyder: ”Eleven fick på 
vårterminen i år 8 minst 
betyget G i alla ämnen. 
Skolverket finner med 
anledning av detta att skolan 
inte brustit i att följa gällande 
förordningar.” Ett fullständigt 
felaktigt beslut av Skolverket 
som fick katastrofala följder 
för Simon. Och ett beslut från 
Skolverket går ju inte att 
överklaga. Simon fick betala 
priset för skolledningens 
dåliga omdöme och 
Skolverkets felaktiga beslut.

Det mesta av skolarbetet 
fick Simon nu göra hemma 
efter skoldagens slut. Dubbla 
skoldagar blev en stor 
påfrestning både för honom 
och för oss föräldrar.

I november 2004 fick 
Simon, i samband med 
Barn- och 
Ungdomshearingen, möjlig-
het att lämna några frågor 
direkt till dåvarande skolmi-
nistern, Ibrahim Baylan. 
Simon ställde följande frågor:

Är det en demokratisk 
rättighet att varje elev själv får 
avgöra vilka betyg han heller 
hon vill försöka uppnå?

Gäller detta även om man 
har ett funktionshinder?

Har jag som elev med 
funktionshinder rätt att få det 
stöd jag absolut behöver för 
att kunna nå samtliga 
betygssteg?

I juli 2005 får Simon 
skriftligt svar från utbild-
ningsministern. Här är några 
utdrag från ministerns svar. 

”Det är självklart att det står 
var och en, även elever med 
funktionshinder, fritt att 
sträva efter så höga betyg som 
möjligt.” …. ”Självklart ska 
elever med funktionshinder 
även ges stöd så att de kan 
uppnå så höga betyg som 
möjligt.” Bra och tydliga 
besked men tyvärr var ju 
skadan för Simon redan 
skedd.

Snälla utbildningsminister 
Jan Björklund, se till så att vi 
inte åter hamnar i ett läge där 
skolan kan ta bort stödet till 
en elev så fort denne har nått 
betyget G. Den nya skollagen 
måste utformas så att skolan 
inte får chansen att beröva en 
elev möjligheten att nå 
samtliga betygssteg oavsett 
funktionsnedsättning. Får 
skolan chansen tar de den. 
Det är Simons erfarenhet.

Gullan Sjöholm
Speciallärare/Talpedagog
dyslexiakuten@gmail
com 

För duktig för att få stöd. Gullan Sjöholm, här med sonen 
Simon, vädjar till utbildningsminister Jan Björklund: Låt inte 
skolan ta bort stödet så snart en elev nått betyget G.

Debatt

Hit men inte längre

Stödet togs bort när 
Simon fick för höga betyg
Föräldrar och organisationer vädjar till utbildnings
ministern att inte ta bort särskilt stöd så snart en elev 
får betyget godkänt eller bättre.

Följ debatten på 
foraldrakraft.se
>>>  Simon klarade 

det omöjliga
>>>  Bättre stöd till 

elever i behov av 

extra hjälp bara en 

bluff?
>>>   En fallucka för 

elever i behov av 

stöd? Regerin gen 

krävs på besked

>>>   Regeringen lovar 

komplettera skolla

gen för elever som 

behöver stöd
>>>   ”Handikapp

organisationerna har 

fel om nya skollagen”

Funktionsnedsättning 
leder till sabbad 
framtidsdröm?

Jag blir så ARG! Mitt motto 
är att du kan bli och göra 
precis vad du vill – om du 
tror på dig själv, detta har jag 
peppat mina elever med 
många gånger, och de lyser 
upp och frågar om det verk -
ligen är så, javisst, svarar jag!

Men, vad nu? Det tycks 
inte vara så längre, inte om 
du behöver särskilt stöd, för 
det får du bara upp till nivå 
G, sedan får du klara dig själv 
utan stöd – och inte bli vad 
du drömmer om för skolan 
gav dig inte det stöd du 
behövde för att uppnå högre 
betyg och på så sätt komma 
in på de utbildningar du 
önskar.

Det får inte vara så här och 
jag hoppas innerligt att Jan 
Björklund hörsammar Gullan 
Sjöholm, 13 intresseförening-
ar och oss andra som kämpar 
för alla människors livsglädje.

Annika A Davidsson, 
special och itpedagog,
Skoldatateket i Umeå
Elevhälsan.

Här kan du läsa en av 
många kommentarer 
från senaste tiden från 
foraldrakraft.se.
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Jag har den uppfatt-
ningen att handikapprörel-
sen och regeringen i sak är 
ganska överens om vad som 
står och vad som inte står i 
skollagen. Nu gäller det mer 
en semantisk men politiskt 
känslig fråga. Skall den nya 
samlade skolagstiftningen 
för denna grupp beskrivas 
med ordet försämring eller 
förbättring.

Handikapprörelsen har 
funnit att det är en försäm-
ring. Regeringen vidhåller 
dock envetet att det är en 
förbättring, ett ord som 
skolminstern har använt vid 
marknadsföringen av lagen 

och senast i juni  använde vid 
presentationen av skollagen i 
riksdagen. Det är ganska klart 
att det i detta läge är omöjligt 
för regeringen att medge att 
förhållandet varit och är det 
motsatta.

Nu gäller det dock att att 
se framåt och invänta att 
regeringen i den grundskole-
förordning som nu arbetas på 
för in skrivningar som så gott 
det går balanserar upp den 
nya skollagens tillkortakom-
manden.

Sven Eklöf
Handikapprörelsens
talesperson i 
skollagsfrågan

Sommarföljetong. Föräldrakraft rapporterar om 
debatten om skollagen i juni 2010.

Debatt

Vem har tolkningsföreträde?
Ska vi beskriva nya skollagstiftningen som en försämring eller förbättring? 
undrar Sven Eklöf, Handikapprörelsen.

Familjekompetens på Ågrenska

 031-750 91 00 www.agrenska.se 

Ågrenska erbjuder familjevistelser för familjer 
som har barn med sällsynta diagnoser och för 
personal. 

Familjevistelser hösten 2010

LMBB
Osteogenesis imperfecta
Adrenogenitalt syndrom (CAH)
Hjärntumörer 
Ushers syndrom
Epidermolysis bullosa (EB)
Aspartylglukosaminuri (AGU)
CHARGE syndrom 
Aicardis syndrom 
Tuberös skleros 

Nationellt kompetenscentrum

Familjvistelser våren 2011

Dystrofi a myotonika
Cri du chat-syndromet
Dravet syndrom 
Kabuki
Dysmeli 
Barncancersjukdom 
Mitokondriella sjukdomar
Spinal muskelatrofi  
Spielmeyer-Vogts sjukdom
Prader-Willis syndrom   
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Visst är det bra med 
snälla människor, men som 
förälder till en funktions
hindrad ungdom behöver 
man vara vaksam mot dem 
som erbjuder snällhet på 
bekostnad av respekt. Att ge 
hjälp som inte behövs är att 
visa misstroende mot elevens 
förmåga och att hindra 
utveckling.

Vissa delar av omsorg och 
särskola är till brädden fyllda 
med personer som – i bästa 
välmening – ”överhjälper” 
elever utan att inse att de gör 
skada.

 
Den som ska välja skola 

eller omsorg rekommenderas 
varmt att gå på några studie
besök! Alla säger nämligen 
samma sak, men gör helt 
olika i praktiken. Titta då 
särskilt efter symtom på 
utveckling kontra överhjälp. 
Det här är exempel på vad vi 
såg när vi letade gymnasiesär
skola för några år sedan: Den 

ena skolan har skolkök där 
lärarna bestämmer vad som 
ska lagas och vem som gör 
vad. Den andra skolan 
utnämner en elev till chefs
kock som bestämmer mat och 
leder arbetet. Självklart med 
fullt krav på näringsriktig 
mat, ett ansvar som eleverna 
visar sig fullt kapabla att ta.  

Den ena skolan förutsatte 
att föräldrarna packade 
träningsväskan. Den andra 
skolan gjorde packlistor med 
symboler så att eleverna tar 
ansvar och packar själva.

Den ena skolan skickade 
komplicerade terminsscheman 
till föräldrarna. Eleverna fick 
vänta i en soffgrupp att bli 
hämtade till lektionerna, för de 
kunde ju inte förstå schemat. I 
den andra skolan har man 
planeringsmöte med eleverna 
varje fredag, alla vet exakt vad 
som gäller och vår son har 
numera järnkoll på läxdagar, 
idrottsdagar och annat.

Där här är förstås bara 
några detaljer, men det är ju i 
detaljerna som de gradvisa 
framstegen kan tas. När all 
personal och alla skolans 
aktiviteter konsekvent baseras 
på respekt och utveckling, då 
blir den sammanlagda 
skillnaden enorm.  

 
Vad händer när man 

flyttar en elev från den ena 
skolan till den andra? I vårt 
fall har vi sett stora kunskaps
lyft i matte och språk, men 
framför allt ett stort lyft i 
självförtroende och ansvars
tagande. Vår son har börjat 
ställa andra krav på oss som 
föräldrar – han vill bli 
informerad om vad som 
händer, förväntar sig att vara 
delaktig i beslut och börjar så 
smått att själv föreslå hur 
saker ska vara.

 
Alla vi har träffat i skola 

och omsorg har menat väl, 
men de flesta verkar inte se 

sambandet mellan krav, 
respekt och utveckling. Och 
det är svårt att bedöma vad en 
elev kan innan man har 
prövat och prövat och 
prövat...

 
Men om de verkar snälla 

– titta en extra gång! Det är 
verkligen mödan värt att söka 
rätt på dem som klarar av att 
ställa rätt krav på en elev med 
funktionshinder.

Vad den andra skolan 
heter? Hugin & Munin i 
Haninge utanför Stockholm.

Vänliga hälsningar,
Liza Rudolfsson

Varning för de snälla!

ag har två 
döttrar.

När vår 
äldsta dotter 
fyllde tre år 
fanns varken 

jag eller hennes pappa där för 
att sjunga på morgonen eller 
hjälpa till med prasslande och 
glansligt presentpapper. Tre 
dagar tidigare hade hon fått 
en lillasyster som kom till 
världen under stor dramatik 
och utan levnadsgaranti i 
bagaget. Åren som följde var 
fyllda av oro, brännande 
stress och tidsbrist. Lillasyster 
fick diagnos cerebral pares 
och vardagen fylldes av röd 
skummatta på köksgolvet och 
klantig matstol med spännen 
och kardborrband. Långa 
perioder åkte jag och lilltjejen 
iväg på utrednings och 
träningsveckor. Packade 

väskan på söndagen för att 
sen inte komma hem förrän 
sent på fredagskvällen. 
Storasyster fick följa med när 
det passade. Jag ville att hon 
skulle känna sig delaktig och 
ha kunskap om vad vi höll på 
med när vi inte fanns hemma. 
I den intensiva och fullboka
de tillvaron försökte jag 
skrapa ihop egentid med 
storasyster. Vi åkte iväg över 
helgen, bara hon och jag. Hon 
fick min tid och fulla upp
märksamhet.

Ett barn behöver upp
märksamhet. Att vara synlig är 
hårt arbete i en tillvaro som är 
fokuserad på syskonets behov. 
Vuxenvärlden inser inte att det 
friska syskonet betraktar, 
lyssnar och tar in information 
för att utarbeta sin kompensa
tionsplan med målet att vara 

till lags. Ett syskon till en 
funktionshindrad blir ofta 
”den duktiga”. Ett barn, en 
tonåring, en vuxen individ 
som drivs av önskan att göra 
sina föräldrar glada. Att 
mamma och pappa inte ska 
behöva känna mer sorg och 
förtvivlan än de redan gör. 

Syskonet upplever hur 
föräldrarna kämpar mot 
myndigheter, skolan som 
snålar med resurser, För
säkringskassan som ifrågasät
ter behov av bilanpassning, 
kommunens handläggare som 
petar i assistanstimmar. De ser 
tröttheten och den värkande 
ryggen när föräldern för 
2098:e gången lyfter syskonet 
upp i rullstolen eller byter 
blöja på den tonårige brodern. 
De ser den tunga sorgen i 
föräldrarnas ögon på skolav

slutningen. När den oundvik
liga jämförelsen med jämnåri
ga friska barn krafsar vasst i 
mammahjärtat och insikten 
om att det funktionshindrade 
barnet aldrig någonsin 
kommer att växa ikapp eller 
delta på lika villkor. 

  
Nu är vår äldsta dotter 

vuxen och jag är fullständigt 
övertygad om att vår äldsta 
dotter utvecklats till en 
mycket bättre människa på 
grund av eller mer korrekt, 
tack vare att hon är syskon till 
en funktionshindrad.

Madeleine Larsson
madeleine.larsson@
tyfon.com

Var vaksam mot dem som erbjuder hjälp som inte  
behövs, skriver Liza Rudolfsson.

Respekt före snällhet. 
Liza Rudolfsson jämför två 
skolor.

Syskon till en funkis (om ett särskilt privilegium)

J Madeleine Larsson
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Jag är pappa till 
John och Per, 17 år, de har en 
medelmåttig utvecklingsned-
sättning och går sista, tionde 
året på grundsärskolan.

Tidigare i vinter har de fått 
välja till gymnasiesärskolans 
nationella program.

Efter att ha praktiserat på 
några av linjerna i höstas 
valde de första-, andra- och 
tredjehandsval.

Igår fick vi reda på att Per 
inte är kvalificerad till de 
nationella programmen han 
valt!

Nu undrar vi varför han, i 
så fall, hade dem som alterna-
tiv?

Per är jätteledsen och mår 
naturligtvis dåligt. Det är som 
att du får välja mellan hallon 
eller jordgubb, men för dig 
finns bara blåbär… (fast det 
berättar vi inte förrän du har 
valt och går och väntar).

Nu skyller Gymnasie-
särskolan på Väglednings-
centrum.

Frågan är: får man hantera 
barn/ungdomar hur som 
helst... eller är det bara för att 
de är funktonshindrade?

Håkan Jidéus

Svar från utbildnings
departementet:
 
Det är vanskligt att 
kommentera ett specifikt fall, 
men jag kan redogöra för det 
som gäller generellt: 

Dessa frågor kommer att 
hamna i utredningen om en 

ny gymna-
siesärskola. 
Vi är med 
andra ord 
medvetna om 
att denna typ 
av problem 
finns och 
kommer att 
se över dem. 
Sedan vill jag 
tillägga att 
det så klart är 
oerhört 
viktigt att 
familjen, 
elever och 

föräldrar, får fullständig 
information om de beslut 
som fattas. 

Eleonor Otterdahl
Sakkunnig utbildningsde-

partementet

PS från Håkan Jidéus:
 Vi överklagade gymnasiesär-
skolans beslut.

Begärde muntlig ”för-
handling”.

Anförde vad ungdomarna 
själva ville och vad grundsär-
skolans personal sagt om 
lämplighet etcetera.

 
Slottsbergsgymnasiet  lät 

John praktisera på nytt en 
vecka på Hotell & rest – där-
efter blev han ”godkänd” och 
börjar på Hotell och restau-
rang i höst, hans förstaval!

Slottsbergsgymnasiet 

backade 100 procent vad 
gäller Per, han slipper prakti-
sera på  det individuella 
programmet och han får nu 
gå på Medialinjen i höst, hans 
förstaval.

 Alltså: historien slutade 
lyckligt. Och det kan väl inte 
nog poängteras att vi föräld-
rar måste vara starka, ifråga-
sätta och tro på våra barn och 
stå på oss.

 Håkan Jidéus

För barn med synskada 
har Talboks- och punkt-
skriftsbiblioteket, TPB, gjor 
bilder som man läser med 
fingrarna sedan 1992. Nu kan 
barn med andra funktions-
nedsättningar också låna 
taktila bilderböcker på 
biblioteken. 

Men vad är bäst för dem? 
Hur ska bilderna se ut? Vilka 
böcker passar dem? Har du, 
eller känner du till någon som 
har erfarenhet av att använda 
taktila bilder för den här 
utökade gruppen? Kontakta 

mig på britt.nedestam@telia.
com, tel. 031-88 07 80.

Britt Nedestam

Projektgruppen som behö-
ver hjälp att ta reda på vad 
den utökade målgruppen för 
taktila bilderböcker behöver. 
Fr v Britt Nedestam, Yvonne 
Nilsson och Anne-Sofie 
Falck.

Stort tack – Linda!
Vill framföra en hälsning till Linda Forshaw att jag tycker 
mycket om vad hon skriver i tidningen Föräldrakraft. Jag 
är mamma till en vuxen pojke med autism och känner så 
väl igen mina tankar och värderingar i vad hon skriver. 
Tack för det du skriver och att jag får läsa det i tidningen!

Hälsningar, Viveca Bardun
Eskilstuna

Debatt

Val till gymnasiesärskolan

Först ett svårt beslut – sedan besked om spelregler
Först efter att sonen gjort sitt svåra gymnasieval fick vi veta att han inte är 
kvalificerad, skriver Håkan Jidéus.

Hänvisar till 
utredning.  
Eleonor 
Otterdahl, 
utbildnings-
departemen-
tet.

Känner sig lurad. Håkan Jidéus anser att han inte fått 
information om vilka regler som gällt för sonen. FOtO: IStOck

”Det är som att du får 
välja mellan hallon eller 
jordgubb, men för dig 
finns bara blåbär.”

Taktila böcker för fler

Rättelse. Det var Johnny Landenberg som hade fotografe-
rat Carina Svensson, som medverkade på debattsidan i förra 
numret av Föräldrakraft (sidan 98). Vi beklagar att fotografens 
namn hade fallit bort ur bildtexten, där även Carinas efter-
namn hade blivit felaktigt. Svensson ska det vara och inget 
annat. +
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KansKe går det att byta ut  
ordet acceptera mot ”lära 
sig leva med”?
mamman: 
”jag hör ofta 
från min man, 
släKt, vänner 
och proffs att 
jag  sKall 
acceptera 
honom som 
han är.”

ag kommer aldrig, 
aldrig, aldrig att accepte-
ra! Jag vill inte acceptera! 
Det får bara inte vara så 
här!

Vår son föddes med 
en kromosomavvikelse. Han är försenad 
i sin utveckling och pratar inte så mycket. 
Det blir ofta missförstånd när vi föräld-
rar eller syskonen eller framför allt 
omgivningen inte förstår vad han vill. 
Reaktionerna från vår son blir besvikelse 
och han blir arg eller ledsen. Jag tycker så 
synd om honom. Jag oroar mig extra 
mycket nu när skolstarten närmar sig 
och jag oroar mig för framtiden. Jag 
ägnar många timmar varje dag för att 
träna hans kommunikation och motorik 
men jag känner alltmer hur detta sliter 
på mig både fysiskt och psykiskt. Jag hör 
ofta från min man, från släkt och vänner 
och också från så kallade proffs att jag 
skall acceptera honom som han är, 
acceptera, acceptera, acceptera… 

Trött och ledsen mamma

svar: Hur skulle det vara om du bytte ut 
ordet acceptera mot ”lära sig leva med”, 
”söka hitta ett sätt att förhålla sig till” 
den situation ni och sonen lever i, så 
kanske det inte blir lika svårt, lika 
kravfyllt för dig? Betyder ordet acceptera 
att du på något sätt ger upp, finner dig i 
att så här är det och så här kommer det 
att förbli? Det jag utläser från dina rader 
är att du verkligen inte givit upp! Jag tror 
att det i stället handlar om att du vill ha 
kvar ett hopp, ett hopp om förändring, 
förbättring. 

Mellan hopp och förtvivlan
När vi har kontroll över vår situation, 
när tillvaron är begriplig och vi känner 
att vi finns i ett sammanhang då hante-
rar vi vår vardag. Många föräldrar 
beskriver att de tagit till sig, accepterat 
att så här är det, men så tillstöter något 
och situationen blir helt ny igen. Nya 
utredningar, ny information ställer åter 
livet på ända. Man har hunnit ta till sig, 
bearbetat informationen när ny situation 
infinner sig. Föräldrar till sjuka barn 
eller barn med funktionsnedsättning 
berättar ofta om hur de pendlar mellan 
hopp och förtvivlan.

När barnet blir äldre ställs både barn 
och föräldrar också inför nya utmaning-
ar. Du skriver om oron inför skolstarten 

och om oron inför framtiden. Vissa faser 
i livet blir tydliga markeringar. 
Skolstarten är en sådan liksom tonåren 
som signalerar om frigörelse och 
framtid. När barnets utveckling sker i 
långsam takt blir barnets svårigheter än 
mer tydligt framträdande under dessa fa-
ser. Omgivningen, andra jämnåriga barn 
kanske påminner dig om hur det hade 
skulle kunna vara. Ni har kanske vänner 
med barn i ungefär samma ålder. 

Sorg och smärta
Bakom din oro finns säkert mycken sorg, 
ledsnad och smärta. Hur stöttar ni 
föräldrar varandra? Finns stöd i omgiv-
ningen, från släkt och vänner?  Föräldrar 
uttrycker ofta sin oro och sorg på olika 
sätt. Du har säkert många gånger under 
den här resan noterat sidor hos dig själv 
och hos din man som varken du själv 
eller han varit medveten om. När livet 
flyter på kan vi lägga locket på vissa av 
våra tråkiga sidor, men när vi är pressade 
och stressade, när vi är slitna både fysiskt 
och psykiskt är det vi säger och gör inte 
alltid så väl genomtänkt. Våra tråkiga 
sidor kommer fram, vi upplever att vi 
inte känner igen oss själva. Relationen 
sätts på prov. Tolerans, generositet och 
respekt krävs för att förstå och orka med 
varandra. Ge er tillfälle att prata med 
varandra, prata om tankar och känslor, 
men framför allt försök att orka lyssna. 
Det är ju endast ni två som delar de 
upplevelser, både roliga och smärtsam-
ma som föräldraskapet innebär. I sorgen 
och ledsnanden känner vi oss ofta 
ensamma, övergivna. Men, att dela den 
med någon och förhoppningsvis med 
den andre föräldern gör upplevelsen av 
ensamheten mindre ensam. Sorgen, 
krisreaktionerna ser olika ut och försök 
att inte värdera hur ni skall, måste tänka, 
vara utan tänk snarare att det inte finns 
något rätt eller fel när det handlar om 
tankar och känslor.

n de vill inte tala om
svårigheter och förnekar hennes 
funktionsnedsättning
Mina föräldrar accepterar vår flicka som 
den hon är men mina svärföräldrar 
pratar hela tiden om allt hon kan och om 
att allt kommer att bli bra. De vill inte 
prata om svårigheter och det känns som 
om de förnekar att hennes funktionsned-

J

ågrenskas expert helena fager-
berg moss ger svar på frågor om 
barn med sällsynta funktions hinder. 
Ågrenska är ett nationellt kompe-
tenscentrum med en webbsida på 
www.agrenska.se

Psykolog Helena Fagerberg Moss
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sättning finns. Jag står snart inte ut med 
att träffa mina svärföräldrar. Vi träffar 
dem alltmer sällan och våra möten blir 
som att vi spelar teater. Min fru och jag 
grälar inför och efter att vi träffat hennes 
föräldrar. Det är ju hennes föräldrar och 
hon säger hela tiden att hon hoppas och 
tror att de skall förändras. Jag har givit 
upp! Är det ok att jag inte vill träffa mina 
svärföräldrar?

Undrar Lisas pappa

Svar: Vi har inte valt våra barn, vi har in-
te valt våra föräldrar och vi har definitivt 
inte valt våra svärföräldrar! Vi har 
däremot valt den vi skaffar barn tillsam-
mans med, den vi lever tillsammans 
med. När någon i omgivningen inte ser 
våra barn, inte tar dem till sig då tar vi 
illa vid oss. När detta dessutom händer 
inom familjen, bland dem som står oss 
närmast blir vi än mer sårade. När våra 
barn inte duger som de är känner vi som 
föräldrar att inte heller vi duger, accepte-
ras. För din fru är detta än mer påtagligt. 
Det är hennes föräldrar, hennes mamma 
och pappa som inte ser er dotter som 
den hon är. Vi är en produkt av våra 
föräldrar, en bit av dem och det är så 
smärtsamt att inte duga för våra föräld-
rar. Din fru hoppas och tror på en 
förändring. Hon vill inte ta till sig att 
hennes egna föräldrar inte ser barnets 
alla sidor,  för indirekt känner hon att 
det är henne de förnekar. När vi själva 
blir föräldrar kommer också vår egen 
föräldrarelation mer i fokus. Många står 
mycket nära sina föräldrar och barnbar-
nen blir en fortsatt länk mellan vuxna 
barn och föräldrarna. Andra har ingen 
eller mycket gles kontakt med föräldrar 
och egna syskon av varierande orsak.
 
Livets efterrätt
Det sägs att barnbarn är ”livets efterrätt”.  
Att bli förälder är förknippat mer 
förväntningar, förhoppningar och 
glädje. Att bli mor- och farförälder, att se 
sina vuxna barn bli föräldrar är vida 
omtalat som något mycket speciellt. När 
sedan föräldraskapet blir annorlunda, 
när det lilla barnet har en sjukdom eller 
ett funktionsnedsättning, när alla 
drömmar och förhoppningar inte 
infrias, då påverkar detta också dem som 
finns nära de nyblivna föräldrarna. 
Mor- och farföräldrar bär ofta på dubbel 
oro, dubbel sorg. De oroar sig dels för 

Mellan hopp och förtvivlan. 
Ågrenskas expert svarar här två 
föräldrar som upplever att de inte vet 
hur de ska hantera attityder från sin 
nära omgivning. Självklara vägval 
saknas, men ofta finns ändå sätt att 
hantera situationen. Foto: Istock

det lilla barnbarnet, men också för hur 
deras dotter eller son mår. Vi blir ju 
aldrig riktigt vuxna i våra föräldrars 
ögon! Mor- och farföräldrar kan berätta 
om hur de inte delar med sig av sin oro, 
om sin ledsnad. De vill inte göra sina 
barn mer förtvivlade. Det blir lätt ett 
ömsesidigt hänsynstagande som kan 
upplevas som att de egna föräldrarna 
inte bryr sig, inte förstår. Andra föräldrar 
berättar att de egna föräldrarna är så 
ledsna och oroade att de inte orkar 
umgås dem. Det blir för påfrestande att 
både ta hand om sitt barn, sig själv och 
dessutom förtvivlade egna föräldrar eller 
svärföräldrar. Föräldrar kan berätta att 
de inte informerar, inte berättar så 

mycket för att inte oroa och att de låter 
mor- och farföräldrar få etablera relation 
till barnbarnen utifrån vad de orkar och 
klarar av.

sök en samtalskontakt
Rådet till Lisas pappa är att tillsammans 
med Lisas mamma via sjukhuset eller ha-
biliteringen få en samtalskontakt för att 
diskutera, komma överens om ett sätt att 
förhålla sig till mormor och morfar som 
båda kan känna sig trygga med. Ett ytter-
ligare tips kan vara att t.ex. habiliteringen 
inbjuder till anhörigträff där utvalda 
släktingar kan få information samt möj-
lighet till diskussion utifrån sina tankar 
och känslor. +

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

läsning för dig som 
förälder & professionell!
Ja tack, jag beställer:

6 nummer för 331 kronor inkl moms

12 nummer för 662 kronor inkl moms
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Välj 
ett 

alter nativ!

Klipp ut & posta kupongen 
i ett kuvert till FaktaPress, 

Backebogatan 3, 129 40  Hägersten. 
Eller mejla till:

 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

Ljudtidning 
utan extra 
kostnad
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Läger 2010
på Mättinge

    
   

www.mattinge.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.

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

Nya Habbalo på CD!
Nya Habbalo-CD – teckensidor för 
utskrift från pdf-� l, ca 840 sidor 
1 580 uppslagsord. 
Pris: 600:- + moms

Nyhet! 

Barbro Magnusson, leg logoped, Tel/fax 0417-511 575 

www.bam-sprakteknik.se
Läs om fler produkter på:

Unga med funktionsnedsättning 
behöver vingar som bär
Nu finns det ett utbildningsmaterial för dig som vill 
stödja ungdomar med funktionsnedsättning att bli 
bättre rustade inför vuxenlivet. ”Ge mig vingar som bär” 
är ett verktyg för att lära unga personer ta eget ansvar, 
ha koll på sin hälsa och föra sin egen talan. 

Läs mer på www.rbu.se/vingar 

Unga med funktionsnedsättning 
behöver vingar som bär
Nu finns det ett utbildningsmaterial för dig som vill 
stödja ungdomar med funktionsnedsättning att bli 
bättre rustade inför vuxenlivet. ”Ge mig vingar som bär” 
är ett verktyg för att lära unga personer ta eget ansvar, 
ha koll på sin hälsa och föra sin egen talan. 

Läs mer på www.rbu.se/vingar 

Unga med funktionsnedsättning 
behöver vingar som bär
Nu finns det ett utbildningsmaterial för dig som vill 
stödja ungdomar med funktionsnedsättning att bli 
bättre rustade inför vuxenlivet. ”Ge mig vingar som bär” 
är ett verktyg för att lära unga personer ta eget ansvar, 
ha koll på sin hälsa och föra sin egen talan. 

Läs mer på www.rbu.se/vingar 

Unga med funktionsnedsättning 
behöver vingar som bär
Nu finns det ett utbildningsmaterial för dig som vill 
stödja ungdomar med funktionsnedsättning att bli 
bättre rustade inför vuxenlivet. ”Ge mig vingar som bär” 
är ett verktyg för att lära unga personer ta eget ansvar, 
ha koll på sin hälsa och föra sin egen talan. 

Läs mer på www.rbu.se/vingar 
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Öka ditt välbefinnande
Kursdatum:
•	 v.39	mån-fredag.	8	nov	och	6-8	dec.	Utbildning	till	

BERÖRINGSPEDAGOG.	Stockholm

•	 13	sept.	BASkURS	1	i	
ShERBORNEmEtODIk/RElAtION	PlAy.	Stockholm

•	 14-15	okt.	BASkURS	2	i	
ShERBORNEmEtODIk/RElAtION	PlAy.	Stockholm

Anmälan:	cia@ciamovement.com
www.ciamovement.com
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Augusti
13 augusti 2010
Föräldrakraft nr 4, 2010 utkommer.

21 augusti 2010
Lekens Dag hos Föreningen 
Furuboda. Upplevelsedag för alla 
barn och unga men främst för 
familjer med barn med funktions-
nedsättning. www.furuboda.se

28 augusti 2010
Lekens Dag hos Ågrenska på Lilla 
Amundön utanför Göteborg. En dag 
rik på upplevelser och skoj. www.
agrenska.se

September
13-15 september 2010
RBU-konferens om flerfunktionshin-
der. Borås. www.rbu.se

29-30 september 2010
Hjälpmedel Öresund. Malmö.
www.rorelsefrihet.se

29 september-1 oktober 2010
Ett Bra Liv. www.ettbraliv.com

Oktober
13-14 oktober 2010
ID-dagarna i Nacka Strand.

15 oktober 2010
Föräldrakraft nr 5, 2010 utkommer.

22-23 oktober 2010
Dysleximässa i Västerås. www.fmls.
nu

November
12-14 november 2010

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!

För andra året besökte Riksförbundet 
Sällsynta diagnoser Almedalen. Syftet var 
att påverka beslutsfattare och ta intryck av 
den politiska debatten. Vårt vårdseminari-
um präglades av regeringens aktuella 
beslut om en nationell samordning för 
sällsynta sjukdomar. På seminariet instäm-
de båda politikerblocken med oss om att 
nationella medicinska center är det 
effektivaste sättet att bedriva vård för 
sällsynta diagnoser. 

Nytt för årets besök i Almedalen var att vi 
tillsammans med Ågrenska stiftelsen arrange-
rade ett seminarium på temat: Hur ska vi 
organisera vården för sällsynta sjukdomar? Ett 
40-tal besökare samlades för att höra hur 
vården av personer som har sällsynta diagno-
ser fungerar i dag och hur vi vill att den ska 
fungera i morgon. Vårdseminariet gästades av 
riksdagsledamoten Kenneth Johansson, 
centerpartistisk talesperson i vårdfrågor och 
ordförande för socialutskottet, samt Lars U. 
Granberg, socialdemokratisk ledamot i 
socialutskottet. 

Den 23 juni beslöt regeringen att inrätta en 
Nationell funktion för samordning, koordine-
ring och informationsspridning inom området 
sällsynta sjukdomar. Uppgiften är att bättre 
länka samman insatser, kunskap och informa-

tion som rör sällsynta diagno-
ser inom vården, frivilligorgani-
sationer och andra berörda 
parter. Tre miljoner anslås för 
utredningen av denna nationel-
la funktion. Min spontana 
kommentar till beslutet var: 
Äntligen! En stor framgång för 
oss och ett oerhört värdefullt 
steg i rätt riktning. Till slut får vi 
respons på något vi kämpat för 
länge.

Med tanke på regeringsbe-
slutet, som givetvis uppmärk-
sammades på seminariet, var vi förstås nyfikna 
på de båda politiska blockens fortsatta planer. 
Från bägge sidor försäkrades att den tillfälliga 
satsningen som beslutet avser skulle resultera 
i en permanent lösning, samt att nationella 
medicinska center är det mest effektiva sättet 
att bedriva vård för sällsynta diagnoser. 

Tidigare under veckan lyfte dessutom Barbro 
Westerholm, riksdagsledamot för Folkpartiet, 
fram sällsynta diagnoser som ett särskilt 
prioriterat område i en debatt om Vården efter 
valet. 

Därtill resulterade vår vistelse i Almedalen i 
en rad positiva möten med landstingspolitiker 
från hela landet, en lång intervju med mig i 

Göteborgs-Posten och ett 
inslag i radions Studio Ett med 
vår projektledare Maria 
Gardsäter (bilden). Maria 
berättade för alla P1-lyssnare 
varför Sällsynta diagnoser 
deltar i Almedals veckan. Vid 
våra möten med politiker och 
andra Almedalen besökare 
delade vi ut ett hundratal 
bokmärken med Sällsynta 
diagnosers information.

Naturligtvis hoppas vi att det 
som sades i Almedalen inte 

bara är tillfälliga utspel i val -
tider. Vår förhoppning är att 
politikerna nu verkligen 
avser att göra något för att 
förbättra vården för sällsynta 
diagnosgrupper. 

Elisabeth Wallenius
Förbundsordförande

Politisk medvind för sällsynta diagnoser i Almedalen

� 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

Projektledare Maria Gardsäter 
intervjuas av en reporter från 
Studio Ett i P 1. Maria förkla-
rade för radiolyssnarna varför 
Sällsynta diagnoser var repre-
senterade under Almedals-
veckan.

sällsynta fk 1004.indd   50 2010-07-13   11.31

Dagar fulla av skoj. Under augusti anordnas ”Lekens dag” både hos förening-
en Furuboda och hos Ågrenska. Bilden från 2009 års lekdag hos Furuboda.

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.

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

Nordisk CP-konferens i Göteborg, 
anordnad av RBU. www.rbu.se
 

December
10 december 2010
Föräldrakraft nr 6, 2010 utkommer.

16 E-sagoböcker med tecken 
för hörande barn att låna

gratis på www.elib.se eller bästa 
köp hos www.adlibris.com

Se Teckenförlagets E-film på 
www.teckenforlaget.info

teckenforlaget_FK1004.indd   1 2010-05-31   16.35
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För andra året besökte Riksförbundet 
Sällsynta diagnoser Almedalen. Syftet var 
att påverka beslutsfattare och ta intryck av 
den politiska debatten. Vårt vårdseminari-
um präglades av regeringens aktuella 
beslut om en nationell samordning för 
sällsynta sjukdomar. På seminariet instäm-
de båda politikerblocken med oss om att 
nationella medicinska center är det 
effektivaste sättet att bedriva vård för 
sällsynta diagnoser. 

Nytt för årets besök i Almedalen var att vi 
tillsammans med Ågrenska stiftelsen arrange-
rade ett seminarium på temat: Hur ska vi 
organisera vården för sällsynta sjukdomar? Ett 
40-tal besökare samlades för att höra hur 
vården av personer som har sällsynta diagno-
ser fungerar i dag och hur vi vill att den ska 
fungera i morgon. Vårdseminariet gästades av 
riksdagsledamoten Kenneth Johansson, 
centerpartistisk talesperson i vårdfrågor och 
ordförande för socialutskottet, samt Lars U. 
Granberg, socialdemokratisk ledamot i 
socialutskottet. 

Den 23 juni beslöt regeringen att inrätta en 
Nationell funktion för samordning, koordine-
ring och informationsspridning inom området 
sällsynta sjukdomar. Uppgiften är att bättre 
länka samman insatser, kunskap och informa-

tion som rör sällsynta diagno-
ser inom vården, frivilligorgani-
sationer och andra berörda 
parter. Tre miljoner anslås för 
utredningen av denna nationel-
la funktion. Min spontana 
kommentar till beslutet var: 
Äntligen! En stor framgång för 
oss och ett oerhört värdefullt 
steg i rätt riktning. Till slut får vi 
respons på något vi kämpat för 
länge.

Med tanke på regeringsbe-
slutet, som givetvis uppmärk-
sammades på seminariet, var vi förstås nyfikna 
på de båda politiska blockens fortsatta planer. 
Från bägge sidor försäkrades att den tillfälliga 
satsningen som beslutet avser skulle resultera 
i en permanent lösning, samt att nationella 
medicinska center är det mest effektiva sättet 
att bedriva vård för sällsynta diagnoser. 

Tidigare under veckan lyfte dessutom Barbro 
Westerholm, riksdagsledamot för Folkpartiet, 
fram sällsynta diagnoser som ett särskilt 
prioriterat område i en debatt om Vården efter 
valet. 

Därtill resulterade vår vistelse i Almedalen i 
en rad positiva möten med landstingspolitiker 
från hela landet, en lång intervju med mig i 

Göteborgs-Posten och ett 
inslag i radions Studio Ett med 
vår projektledare Maria 
Gardsäter (bilden). Maria 
berättade för alla P1-lyssnare 
varför Sällsynta diagnoser 
deltar i Almedals veckan. Vid 
våra möten med politiker och 
andra Almedalen besökare 
delade vi ut ett hundratal 
bokmärken med Sällsynta 
diagnosers information.

Naturligtvis hoppas vi att det 
som sades i Almedalen inte 

bara är tillfälliga utspel i val -
tider. Vår förhoppning är att 
politikerna nu verkligen 
avser att göra något för att 
förbättra vården för sällsynta 
diagnosgrupper. 

Elisabeth Wallenius
Förbundsordförande

Politisk medvind för sällsynta diagnoser i Almedalen

� 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

Projektledare Maria Gardsäter 
intervjuas av en reporter från 
Studio Ett i P 1. Maria förkla-
rade för radiolyssnarna varför 
Sällsynta diagnoser var repre-
senterade under Almedals-
veckan.

sällsynta fk 1004.indd   50 2010-07-13   11.31

Varför bygga samhället fel från grunden? Alla är 
olika, och har olika behov. Några behöver hjälp 
att läsa, höra eller förstå. Andra behöver medicin, 
terapi eller personlig assistans. 

Ändå bygger samhället på att du ska vara perfekt 
– fullt frisk, röra dig obehindrat, vara högpresteran-
de, ha planeringsförmåga och må bra i själen. Det är 
en norm som sätter stopp för människor att kunna 
leva fritt och oberoende och att fullt kunna delta på 
alla livets områden – vilket är en mänsklig rättighet 
enligt FN:s konvention om rättigheter för personer 
med funktionsnedsättning.

Det är en verklighet som många beslutsfattare inte 
ser. Istället fortsätter de att fatta beslut utifrån en 
felaktig grund. Tror de att det handlar om en liten, 
marginell grupp? I själva verket är var femte väljare 
direkt berörd. 1,5 miljoner svenskar har idag någon 
form av funktionsnedsättning. Och ju äldre vi blir, 
desto fler behöver någon form av hjälp. 

Ingen är perfekt. Men många tvingas varje dag att 
leva med konsekvenserna av ett defekt samhälle. Vi 
är 39 förbund inom handikapprörelsen som vet hur 
man kan lösa problemen, och bygga Sverige så att 
det blir bättre för alla!

Ta del av personliga berättelser om att leva i ett defekt samhälle. Följ bloggen www.ingenarperfekt.se 
Vill du ha tips på hur Sverige kan förändras? Gå in på www.handikappforbunden.se och läs våra krav på nästa regering.
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Krönika

ag bär på en bröstcancer-
gen, vilken ger mig en 
60-85-procentig risk att 
utveckla bröst- och 
äggledarcancer. Många är 
kvinnorna i min familj 

som, till följd av denna gen, fått just 
cancer – vissa har överlevt, andra inte. 
Nästan exakt ett år efter min sons 
bortgång, opereras mina bröst bort, i ett 
profylaktiskt syfte.

Jag tvingas genomgå stor fysisk smärta, 
praktiska utmaningar i vardagen, som att 
tvingas be om hjälp från nära och kära. 
Jag funderar mycket kring min kvinnlig-
het, var den bor hos mig och om den 
finns kvar – jag sörjer mina bröst.

Men, inser jag, hade detta drabbat mig 
för tio år sedan, innan jag fick min 
flerfunktionshindrade son Tommy och 
inte hade fått gå i hans skola, då hade 
detta med all sannolikhet knäckt mig.

Jag frågar mig varför det är så. Nu kan 
jag se fördelarna, vilka är många. Smärtan 
tvingar mig till att förstå min kropp 
bättre, jag känner hur separerad den 
faktiskt är från mitt jag, den hjälper mig 
att förstå saker som meditation, den blir 
en hjälp till att släppa mina tankar och ba-
ra vara. Jag får känna en tacksamhet över 
att jag lever, att jag får behålla min friska 
kropp, att livet är dyrbart. Jag tvingas 
smaka på min egen rädsla för döden och 
hur den ser ut.

Jag väljer att försöka se mina sorger, 
mina kriser, mina trauman som möjlighe-
ter. Möjligheter till ett liv med sinnesro. 
Det är svårt, men det känns sant. Ett liv 
kan vara långt, det kräver tid att leva och 
att bli öppen, bli sårbar, bli ett med sitt 
öde. Vad är det som gör att vi, i vårt 
samhälle, motarbetar allt som vi inte 
kunnat förutse och som vi upplever 
påverkar oss på ett negativt sätt? Varför 
kan vi inte se det för vad det antagligen är, 
livets välsignade drabbningar?

Ett barn med funktionsnedsättningar 
definieras hos alltför många som ”sjukt” 
och någon som står utanför samhället. 
Men många av oss vet att ett barn med 
funktionsnedsättningar bara är annor-
lunda och har sin egen roll och funktion. 
Vad är det som gör att vi flyr det som 
oroar oss, det som känns obekant, istället 
för att vara tacksamma för att oron är ett 
symtom på att vi intuitivt förstått att det 
här är viktigt, det här borde jag rikta min 
uppmärksamhet mot?

Jag har fått en ledtråd till något som 
landat i mitt liv och som jag kan utvecklas 
genom. Var finns vår nyfikenhet och 
ödmjukhet inför dessa förmågor? Varför 
klassar vi vissa händelser som felaktiga 
och avvikande, som något som måste 
omformas till hur de såg ut tidigare?

Livet är i perioder svårt och jag menar 
att det ska vara det. I naturen ser vi hur ett 
frö börjar gro och når sitt crescendo i sin 
utblomning. Sedan följer förmultning, en 
viloperiod. Jorden berikas med den döda 
blomman och ger plats för fler växter. Om 
vi är medvetna om att detta är hur livet 
ser ut, kanske vi kan släppa kontrollen 
och vara mer närvarande i det som sker.

När man inte längre kan förneka livets 
inverkan, infinner sig, oundvikligt över 
tid, en förmåga till perspektiv. Ett skifte 
sker och man kan se på sitt liv ovanifrån. 
Genom kriserna följer en än rikare och 
mer dynamiskt laddad period i våra liv, 
om vi ger dem utrymme.

Samhället är en reflektion av individer-
na som befolkar det. I många kulturer har 
personer med funktionsnedsättningar en 
självklar och respekterad plats. Vårt 
västerländska samhälle pyr av ”sjukdo-
mar”, då vi inte kan se hur friska alla 
egentligen är.

Linda Forshaw
Driver företaget TomTom – creating beauty
www.tomtomsweden.se

ETT SKIFTE SKER OCH MAN KAN 
SE PÅ SITT LIV OVANIFRÅN

Jag sörjer mina bröst. Hade jag inte fått gå i den 
skola som min sons liv gav mig, hade förlusten 
sannolikt knäckt mig, skriver Linda Forshaw.

J
”Jag tvingas smaka 
på min egen rädsla 
för döden och hur 
den ser ut.”

Linda Forshaws son Tommy avled 
den 1 mars 2009 till följd av blödningar 
i hjärnan efter en akut operation. Fler 
krönikor av Linda Forshaw kan läsas på 
foraldrakraft.se

Linda Forshaw

Jessica Molin är mamma till Love Molin Granqvist  
13 år, som har omfattande funktionsnedsättningar  
och behöver personlig assistans dygnet runt. Familjen  
Molin Granqvist har med JAGs assistans fått ett mer 
harmoniskt familjeliv. Jessica berättar:

”Sedan Love föddes har han haft sin assistans genom 
JAG. I början skötte jag arbetsledningen i hans assistans, 
men efter en tid började jag fundera på möjligheterna  
att dela ansvaret. Jag pratade med min rådgivare på  
JAG och valde en av Loves assistenter som jag har stort 
förtroende för. Han tackade ja till att dela arbetsledning-
en med mig. Tillsammans med JAG utvecklade vi assis-
tansen mot målet att Love ska få leva ett liv som andra 
barn i hans ålder. Genom att vi delade på arbetsledning-
en kunde jag känna mig trygg med att assistenten klara-
de uppgiften. 

Vi bestämmer och de utför 
Efter att vi delat arbetsledningen för assistansen en  
tid blev det möjligt att ta in ytterligare en person som  
arbetsledare i stället för mig. Sedan ett år tillbaks har 
Love tre arbetsledare som sköter administration och  
bemanningsansvar. De hoppar in och jobbar för de  
andra assistenterna om det behövs. Jag sätter upp  
ramarna för hur det ska se ut i assistansen i samråd 
med Love. Vi bestämmer och de utför, kan man säga  
lite förenklat. 

Mer harmoniskt hemma 
Nu fungerar assistansen väldigt bra och jag har börjat 
arbeta utanför hemmet. Om vi är missnöjda med något 
hanterar arbetsledarna det. Därför är det nu mycket mer 
harmoniskt hemma. Nu har jag mer ork och känner mig 
som en bättre mamma. Tack vare JAG kan vi leva mer 
som en vanlig familj.”

Vill du prata med Jessica?  
E-posta: jessica.molin@jag.se  
eller ring 08-789 30 27

JAG är en ideell riksorganisation för människor med omfattande funktionsnedsättningar som behöver besluts- 
stöd. Som medlem i JAG blir du sedd av människor som förstår dig och dina behov och finns där när du behöver. 
JAG vågar ta strid för dig och utgår ifrån att du själv vet bäst om hur du vill leva ditt liv.

Brukarkooperativet JAG  Box 16145, 103 23 Stockholm  Tel: 08-789 30 00  kooperativet@jag.se  www.jag.se

”Med JAG kan vi leva 
som en vanlig familj”
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MALLKrönika
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Returadress: 
FaktaPress AB
Backebogatan 3
129 40  Hägersten

B-POSTTIDNING

adressutrymme 155 mm x minst 25 mm

Bäst i världen. Oavsett.
som sextonåring var  jag rankad 63:a i Sverige och 
nu tre år senare är jag rankad 4:a i världen. En spikrak 
karriär kan man väl säga. Det är bara synd att jag på vä-
gen var med om en olycka som tog min ena arm och båda 
mina ben. Det komplicerar naturligtvis saker. 

Jag har simmat sedan jag var sex år, att jag var välträ-
nad när jag blev överkörd av ett godståg bidrog till att jag 
överlevde. Ett halvår senare ville jag tillbaka till simningen 
igen. Min pappa hjälpte mig till simhallen och ner i bas-
sängen. Väl i bassängen trodde han att jag skulle drunkna! 
Själv var jag aldrig orolig, jag visste hur det känns att 
simma - det var bara att göra det.

Möjligheten som handikappidrottare att få hjälp med 
planering kring träning, tävling, sponsorer och allt annat 
som behövs för att kunna prestera på världsnivå är be-

gränsad. När mitt samarbete med Team Frösunda startade 
fick jag friheten att koncentrera mig på att bli bäst. En 
sportagent tar hand om sponsorer, resebokningar och 
träningsmöjligheter, min personlige assistent är samtidigt 
min tränare. Istället för att hålla på med allt runtomkring 
kan jag ägna mig åt träning. I Paralympics, i London 
2012,  ska jag vara med och simma om medaljer - själv-
klart är det guld som gäller.

Tack vare Team Frösunda och vänner som tror på mig 
har jag möjligheten att vara bäst i världen. Oavsett.

Christof
ferTE

AM FRÖSUNDA 
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telefon 08-505 23 500, www.frosunda.se 
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