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

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

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

LIF är branschorganisationen för forskande läke-
medelsföretag verksamma i Sverige. LIF har ca 75 
medlemsföretag vilka står som tillverkare för  
omkring 80% av alla läkemedel som säljs i Sverige. 
Läs mer om företagen och LIFs kvalitetsmärke på 
www.lif.se.

Det handlar om din 
trygghet på nätet!

LIF1004

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

E-mail info@lif.se www.lif.se www.fass.se
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Har du valt rätt assistansanordnare?

08-505 920 00

Pionjären inom personlig assistans
– sedan 1992

Hos Särnmark får du
• Professionell rekrytering av personliga assistenter  • Vikariepool dygnet runt i 
Stockholmsområdet  • Insyn i din assistansekonomi  • Egen kontaktperson 
• Juridisk rådgivning  • Utbildningar och föreläsningar mm

För snart två år sedan tog vi 
kontakt med Särnmark Assistans 
och anlitade dem för vår son Zamuels 
räkning. Det har vi aldrig ångrat! 
På Särnmark är de professionella, 
har bred kompetens och är lyhörda. 
Vi upplever att de har en genuin 
omtanke om sina kunder och gör den 
där lilla extra ansträngningen som 
känns så värdefull.

Lilian, mamma

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

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

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

LIF är branschorganisationen för forskande läke-
medelsföretag verksamma i Sverige. LIF har ca 75 
medlemsföretag vilka står som tillverkare för  
omkring 80% av alla läkemedel som säljs i Sverige. 
Läs mer om företagen och LIFs kvalitetsmärke på 
www.lif.se.
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trygghet på nätet!
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E-mail info@lif.se www.lif.se www.fass.se
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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
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och kundtjänst

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

129 40  Hägersten. 
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Prenumeration inom Sverige
Ett år, 6 utgåvor, 331 kr inkl moms 

(312 kr exkl moms)
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Annonser  Se information på vår 
webbsida www.foraldrakraft.se

 
För beställning av annons kontakta 

Frida-Louise Vikman
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mobil 0709-560 780
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E-post: info@faktapress.se
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Nyberg Förlag, 070-787 58 53

www.nybergforlag.se
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special needs. It is also available on the 
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is published by FaktaPress AB.
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� Samhällets stöd har försämrats, 
anser varannan RBU-familj.

� Tusentals elever väntar på att få särskilt 
stöd.

� 180 000 barn och unga drabbas av 
eftersatt forskning.

� Sexualitet i fokus på Hjälpmedel Öresund: 
Vi vill öppna allas ögon.

� Två av fem grundskolor har brister i 
särskilt stöd.

� Resurser för sällsynta sjukdomar ska 
samordnas av nationell instans.

� Debatt: Vem vågar stå utan jurist mot 
myndigheter?

� Fler polisanmälningar om flickor i 
sexhandel.
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Och du får själv Jonas 
Helgessons debutbok.

Tidningen Föräldrakraft lämpar sig utmärkt 
som  julklapp till föräldrar och anhöriga till 
barn och unga med funktionsnedsättning-
ar. För 331 kronor inklusive moms kan du 
ge bort 6 nummer som är välfyllda med tips 
och praktisk vägledning, intervjuer, teman 
och reportage (gäller inom Sverige). 

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

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

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

(Obs – passa på före prishöjningen vid årsskiftet.)

Sänd in kupongen med din beställning före 
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ad synd, David Lega, att du inte lyckades ta 
dig in i riksdagen. Men som den tävlings-
människa du är ger du säkert inte upp efter 
en enda valrörelse.

Oavsett vilket parti man föredrar hade det 
varit uppfriskande med David Lega i 

riksdagen. Inte bara som historiens första rullstolsanvändare 
bland riksdagsledamöterna, utan lika mycket för sin förmåga 
att tänka annorlunda och vara pådrivande.

Visst har David en rad kontroversiella åsikter, exempelvis 
om att en ny diskrimineringslag inte nödvändigtvis är bästa 
medlet mot bristande tillgänglighet. Det är en åsikt som 
förklarligt nog upprör många inom handikapprörelsen.

Men David Lega stod också bakom valrörelsens enda riktigt 
stora, viktiga förslag som konkret och direkt skulle förbättra 
situationen för personer med funktionsnedsättningar. 

Näm li gen förslaget om 10 000 nya jobb inom 
offentlig sektor, en idé som han lyfte upp på 

KD:s riksting. På så vis har David, utan 
riksdagsplats, redan påverkat politiken 
mer än många riksdagsledamöter. Nu 
måste hans partikamrater se till att 

förslaget förverkligas.
   

Det rådde brist på besked och 
konkreta förslag i valrörelsen. ”Nu 
gäller det att vinna valet, sen får vi se 
vad vi gör med skolan/tillgänglighe-
ten/jobben/assistansen”, var devisen 

alltför ofta. 
Blir det sämre eller bättre för elever i 

behov av specialpedagogiskt stöd med 
det ena eller andra blocket? Det var det 
praktiskt taget omöjligt att reda ut före 

valet. Den nya skollagen kan användas för att dra ned stödet, 
den saken står dock klar, även om så inte är avsikten. Men 
inget av blocken gav något riktigt klart besked, så nu blir det 
viktigt att ha frågan under forsatt uppsikt.

Det blir också viktigt att följa upp utvecklingen när det 
gäller besparingar inom exempelvis personlig assistans. 
Kommer myndigheterna att fortsätta strama åt på bekostnad 
av de mest utsatta? 

Nu är det dags för politikerna att rycka upp sig. Det räcker 
inte med att säga sig vara motståndare till neddragningar eller 
integritetskränkande utredningar (som inom personlig 
assistans). 

Om nu alla är överens om att Försäkringskassan gör alltför 
snäva och restriktiva tolkningar är det hög tid att skriva 
propositioner och motioner som ändrar på detta. Det är ju 
därför som man valts in i riksdagen. +

Ledaren: Så kan David 
Legas förlust bli en seger

V

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

)) DAVID LEGA HAR REDAN PÅVERKAT POLITIKEN 
MER ÄN MÅNGA RIKSDAGSLEDAMÖTER
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”Vi litade inte på läkarna” 
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Assistansia 
Gemenskap+

Assistansia 
Hålligång+

Assistansia 
Nya 

perspektiv+

Assistansia 
Plus 

för barn och 
ungdomar

Assistansia Plus. Ett rikare liv.
Bra personlig assistans är inte bara en 
fråga om att tillgodose ditt barns behov. 
Ett bra liv handlar också om att skapa 
förväntningar, om vänner, om möten, 
om lusten att vilja se framåt. Därför har 
vi tagit fram Assistansia Plus. Kalla det 
gärna möjligheter eller en inbjudan till 
att leva ett rikare liv.

Assistansia Nya perspektiv+
Att byta perspektiv på livet är svårt. Men 
med information och utbildning går det 
att sätta upp nya mål för en hög livskvali-
tet. Inom Assistansia Nya perspektiv kan 
du som förälder ta del av olika slags ut-

bildningar och föreläsningar av specialister 
inom intressanta områden.
 
Assistansia Gemenskap+
En funktionsnedsättning behöver inte 
innebära isolering och främlingsskap. Det 
kan istället vara grunden för nya vänner, 
stort kontaktnät och ett rikt liv. Inom 
Assistansia Gemenskap kan du och ditt 
barn vara med på lokala trä� ar, diskus-
sionsforum och utbyta erfarenheter med 
andra som är nära er. 
 
Assistansia Hålligång+
Livet kan ha så mycket att erbjuda. Och 

varför ska ni stå vid sidan om och missa 
allt det roliga när ni kan vara med och ta 
för er av vad som bjuds? Inom Assistansia 
Hålligång kan hela familjen vara med på 
resor, helgaktiviteter och många andra 
roliga saker.

Vill du veta mer om Assistansia Plus så är 
du varmt välkommen att höra av dig.

Tel 020- 30 31 00 • www.assistansia.se
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et är inte helt riksfritt att 
vara människa. Att leva. 
För risken finns alltid att 
man misslyckas.

I vårt samhälle tycks 
det ofta vara så hemskt 

att misslyckas. Att göra fel. 
Varför är det så?
Jag tror att det är oerhört viktigt att 

våga misslyckas. Hur ska vi annars 
någonsin kunna göra något på ett 
annorlunda sätt?

Om vi aldrig testar att göra fel så får vi 
heller aldrig göra något på ett annat sätt.

Vi vill gärna göra rätt hela tiden. Hela 
livet. Men det är väl sällan så livet 
inträffar?

Jag tror att det är viktigt att komma 
ihåg att vi också måste få misslyckas för 
att senare kunna lyckas med det vi vill 
göra i livet.

Erkänn att det skulle vara trist om vi 
alltid gjorde allting rätt från första 
början?

Så varför inte? Testa. Försök. Våga 
förändras. Våga misslyckas. Våga lyckas.

Om vi aldrig vågar testa någonting 
nytt i livet så lever vi i stort sett redan 
som döda.

Döden är ju väldigt trygg. Då vet man 
vad man får. Livet är raka motsatsen. 
Den har en inbyggd osäkerhet och 
otrygghet. Det är det som ÄR liv, anser 
jag!

Om man verkligen vill leva sitt liv så bör 
man vara beredd på faran att bli överras-
kad av oförutsedda händelser. Vi kan inte 
skydda oss från livet på något sätt. Och 
ändå så tycks det så ofta vara så att 
människor helst vill försöka planera hela 
sin tillvaro. Det bästa vore om man visste 
exakt vilken dag man ska dö i framtiden 
till och med. För då skulle man kunna 
skicka ut en liten avskedshälsning i 
förväg och förbereda vänner och 
bekanta på det ofrånkomliga som skall 
inträffa under den planerade dagen.

Vi vill gärna ha kontroll på livets alla 
skeenden. Och det kan väl vara bra att 
kunna planera och strukturera livet 
beroende på var man befinner sig i 
tillvaron. Men enligt mig så är det viktigt 
att samtidigt hålla dörren till det okända 
öppen. 

Vi kan inte planera hela livet. Det går 
inte att vägra att låta det oförutsedda 
inträffa. Ibland händer livet i alla fall. 
Och när det gör det så blir de flesta av oss 
alltid överrumplade och förvånade. Som 
om vi hade vår fastlagda plan klar för 
hela livet och att allt som bryter det 
mönstret är fel.

Kanske är det så att vi behöver träna 
oss i att leva mer med risker? Risken att 
leva våra liv. Ibland kanske vi skulle må 
bra av att låta oss bli överraskade av det 
livet vill ge oss.

Men den risken innebär också att vi 
behöver klara av misslyckanden. Ibland 
blir saker bra, ibland blir det dåligt. Men 
ofta tycks saker som vi först tror är dåligt 
visa sig vara nåt helt annat. Om vi bara 
lär oss att acceptera det nya och okända.

Om man vill bestiga livets bergstoppar 
så måste man vara beredd på att man 
kan falla ner. Det är så lätt att halka till 
och glida ner för berget igen.

Men är det inte så att det är en del av 
förtjusningen med bergsklättrandet? Att 
inte vara helt trygg. Att leva med osäker-
het i tillvaron kan vara en kittlande 
krydda som skapar spännande smaksen-
sationer i livet.

Så varsågod och njut av första tuggan 
av ditt nya liv.

Sören Olsson

DET ÄR FARLIGT ATT LEVA!

Nummer 6, 2010 (10 december).
EKONOMI. SKOLA. PSYKISK HÄLSA.   
Materialdag för annonser 22 nov 2010. 
Utgivningsdag 10 dec 2010.

Nummer 1, 2011 (januari). 
Utgivningsdag cirka 2011-01-12.
Materialdag för annonser 16 dec 2010.
Assistans.
Kollo- och läger.
Syskon.

Nummer 2, 2011 (mars). 
Utgivningsdag cirka 2011-03-18.
Hjälpmedel, inför Leva Fungera (med 
Föräldrakraftscen).
Resor & semester.
Osynliga diagnoser.

Nummer 3, 2011 (maj). 
Utgivningsdag cirka 2011-05-20.   
Kärlek & relationer.
Särskolan.
Kommunikation.
Guide till politikerveckan i Almedalen.

Nummer 4, 2011 (augusti). 
Utgivningsdag cirka 2011-08-12.
Inför ID-dagarna och Hjälpmedel 
Öresund.
Boktips
Datorer & IT.

Nummer 5, 2011 (oktober). 
Utgivningsdag cirka 2011-10-14.   
Förlust & sorg.
Arbete & daglig verksamhet.
Fritid/socialt umgänge.
World Child Youth Forum.

Nummer 6, 2011 (december). 
Utgivningsdag cirka 2011-12-09.
Skola.
Flerfunktionshinder.
Juridik/rättigheter.

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.

”Njut av första tuggan av ditt nya liv.”

Vad händer i Föräldrakraft under 
2011? 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 preliminärt för det 
närmaste året. (Kolla in www.foraldra-
kraft.se för uppdaterade uppgifter.) 

Teman på gång

D

Sören Olsson

Välkommen till vår webbsajt
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XxxxxxxxTeman på gång

Stockholm
Cardellgatan 1
114 36 Stockholm
Tel: 08-411 22 52
Fax: 08-611 00 52

Rätten till Personlig assistans och Assistansersättning är av avgörande betydelse 
för många av våra klienter.Vi har mångårig erfarenhet och gedigen kunskap inom 
området. Med fokus på Din situation och med ett personligt engagemang erbjuder 

vi Dig kvalificerat juridiskt biträde och rådgivning.

Välkommen till oss på C J Advokatbyrå!

www.cjadvokat.se | info@cjadvokat.se

A r b e t S r ä t t  |  H u m A n j u r i d i k  |  P e r S o n l i g  A S S i S t A n S  |  t v i S t e l ö S n i n g

        Din rätt
                Vårt uppdrag

boden
Kungsgatan 17
961 61 Boden
Tel: 0921-20 89 90
Fax: 0921-17 900

umeå
Kungsgatan 67
903 26 UMEÅ
Tel: 090-13 00 96
Fax: 090-77 30 20

uppsala
Kungsgatan 62
753 18 Uppsala 
Tel: 018-430 11 11
Fax: 018-32 01 42

www.caremacare.se

Carema Care har många dagliga verksamheter/
arbetsplatser med olika inriktning, där du får 
möjlighet att utveckla dina styrkor och förmångor 
utifrån dina förutsättningar.

Oavsett om du är intresserad av musik, bild, 
media, vaktmästeri, hantverk, butiksarbete eller 
vill prova på arbete inom älderomsorg har vi 
arbetsplatser som passar dig. 

Vi tar gärna emot studiebesök och hjälper även 
till med att skaffa praktikplatser ute på den öppna 
arbetsmarknaden.

För oss är det viktigt att du trivs på din arbetsplats 
och är stolt över ditt arbete. 

Ingen kan allt men 

 alla kan 
något!

Kontakta oss gärna

Anna Wallentin, telefon: 0733-77 53 00
E-post: anna.wallentin@carema.se

FK_1005_s08-9_soren_v02.indd   9 2010-10-02   18.15



Karin Thern från Höganäs 
gillade Ungdomstecken, en 
rolig teckenspråksvideo från 
Landskrona Vision. Datateket i 
Lund var på plats hos Furuboda 
för att demonstrera.

En av många höjdpunkter 
- konserten med folkmusik-
gruppen Sarek.

Fabian Claësson klipper bandet 
till den nya lekparken på Furuboda.

Linus Persson, 7 år, blir 
ansiktsmålad som en Björn 
av Sofia Redfors. I bakgrun-
den syns David Wendt 
Bierlein som var där tillsam-
mans med farmor Marianne.

Furubodas direktor Daniél Tejera 
hälsade alla välkomna till Lekens 

Dag och den ny lekparken.

Pippi Långstrump är självklart i 
centrum på Lekens Dag.

10 FÖRÄLDRAKRAFT # 5, 2010

Lekens dag firades på Furuboda och Ågrenska, Föräldrakraft var där.
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Matilda Karlsson provar 
bongotrummorna i Furubodas 
musikverkstad. 

Det var alltid fullsatt framför scenen, oavsett om 
det var Pippi Långstrump, Karlsson på taket eller 
Sarek som stod för underhållningen.

Föreningen Grunden var på plats för att 
berätta om arbetet med att bygga upp en 
riksorganisation. Från vänster: Hans 
Lindblom, Emily Gunnarsson, Ola Larsson, 
Americo Appiano och Malin Andrén.

Furuboda firade Lekens Dag för 
femte året i rad under lördagen 
den 21 augusti. Fler än 1300 
besökare passade på att prova 
på alla tänkbara möjligheter till 
lek, träning och underhållning. 
Se vårt bildspel från denna 
soliga och varma dag som 
verkligen var fullmatad med 
aktiviteter.

Furubodas direktor Daniél 
Tejera kunde samtidigt passa på 
att inviga den nya lekparken, 
som från och med denna dag är 
anpassad för att alla ska kunna 
leka där. Josefin och Fabian, två 
av de hundratals barn som 
besökte Furuboda denna dag, 
hjälpte till att inviga lekplatsen 
genom att klippa banden.

1300 firade Lekens Dag hos Furuboda

Fyrhjulingarna var bara en av många, många 
aktiviteter som besökarna kunde välja bland.

# 5, 2010 FÖRÄLDRAKRAFT 11     

Lekens dag

Lekens dag firades på Furuboda och Ågrenska, Föräldrakraft var där.
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Föräldrakrafts 
utgivare Valter 
Bengtsson 
mötte gamla 
och nya läsare.

Många hjälpte till att göra Lekens 
dag till ett evenemang för alla åldrar, 
som här Big Fat Brass.

Det började för åtta år sedan 
med att Ågrenska Stiftelsen 
söder om Göteborg ville slå 
ett slag för att många olika 
barn skulle få möjlighet att 
leka tillsammans. Sedan 
dess har Lekens dag blivit 
en populär tradition som 
lockar runt 2000 besökare en 

lördag varje augusti - troli-
gen det största evenemang-
et i sitt slag i Sverige.

Trots hotande regnväder 
blev Lekens dag den 28 
augusti även i år lika välbe-
sökt som alltid. Många 
familjer som deltagit i 
Ågrenskas familjeveckor 

passade på att återvända för 
att leka, njuta av de vackra 
omivningarna och umgås 
med andra familjer.  
Föräldrakraft fanns på plats 
för att dela ut tidningar till 
intresserade och för att 
dokumentera årets upplaga 
med kameran.

Ågrenskas eget tåg, 
med loket Tuffe 
Wiktor, körde i 
skytteltrafik mellan 
parkering och aktivi-
teter

Föräldrakrafts 
utgivare Valter 
Bengtsson mötte 
gamla och nya 
läsare

Cykelbana som kräver 
balans och planering.

På Ågrenska är det aldrig 
långt till vattnet och kanoterna.

Dubbla föreställningar och massor av 
trolleri utfördes av AsonBsonCson.

Drickabacksklättring är inget för 
höjdrädda  – men säkerhetslinan ger 
trygghet.

... och 2000 firade Lekens Dag hos Ågrenska 

Foto: Linnea Bengtsson

12 FÖRÄLDRAKRAFT # 5, 2010

FK_1005_s10-13_Lekensdag_v03.indd   12 2010-10-04   08.59



# 5, 2010 FÖRÄLDRAKRAFT 13     

Föräldrakrafts 
utgivare Valter 
Bengtsson mötte 
gamla och nya 
läsare

Publiken fick hjälpa till med trollerikonster-
na, och gjorde det mer än gärna

De fick svara på frågor om 
Ågrenskas verksamhet hela 
dagen – Jenny Ranfors och 
Anncatrin Röjvik.

Många unga som 
träffats på Ågrenska 
möttes på nytt.

Ett helt musikband – bara 
med rösten. Beatbox heter 
musikstilen.

I lotteriståndet gick affärer
na lysande.

Asfalten var perfekt för ung konst.I den underbara miljön på Lilla 
Amundön finns även en ny välut
rustad bastu med i skönt läge.

Trollkarlen AsonBsonCson 
fick en paus tillsammans 
med Ågrenskas vd Robert 
Hejdenberg.

Publiken fick hjälpa till med trolleri
konsterna, och gjorde det mer än gärna.

# 5, 2010 FÖRÄLDRAKRAFT 13     

Lekens dag
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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

Flickor som har ADHD- eller autism-
symtom tas ofta inte på allvar när de sö-
ker hjälp inom sjukvården. De blir ofta 
bagatelliserade eller feltolkade, enligt en 
avhandling från Sahlgrenska akademin.

– Det är synd, eftersom det numera 
finns effektiva behandlingsmetoder både 
vid autism och ADHD, säger Svenny Kopp, 
doktorand på institutionen för neurove-
tenskap och fysiologi vid Sahlgrenska aka-
demin och överläkare i barn- och ung-
domspsykiatri vid Drottning Silvias barn- 
och ungdomssjukhus.

Mer utbildning behövs
– Det behövs mer utbildning om flickor 
med psykiska problem, sociala interak-
tionssvårigheter och eller uppmärksam-
hetsproblem inom alla samhällets offent-
liga verksamheter, säger Svenny Kopp.

Det är ett hundratal flickor som ingår i 
undersökningen. De flickor som hade 
autism eller ADHD hade ofta även ång-
est, depression och läs- och skrivsvårig-
heter. Många hade blivit mobbade och 
hade stor skolfrånvaro. +

Flickor med ADHD 
bagatelliseras 

FAKTA AUTISM OCH ADHD
� Ungefär ett barn på 100 födda 
har autism. Typiska symtom är sto-
ra svårigheter med socialt samspel 
och rigida, stereotypa beteenden. 
ADHD står för Attention Deficit 
Hyperactivity Disorder, och är en 
störning i utvecklingen hos barn 
som ger uttryck i bristande 
uppmärksamhet, koncentrations-
svårigheter och överaktivitet.+
Källa: Sahlgrenska akademin

Move&Walk.
TRÄNING          SKOLA        ASSISTANS

www.movewalk.se

Välkommen på en kostnadsfri bedömning! 
031-55 84 20, 08-624 99 91

info@movewalk.se

Vi ser möjligheter
där andra ser svårigheter

SPASTICITET

CP-SKADA
UTVECKLINGSFÖRSENING

STROKE
TONUS VÄXLING

MS

PARKINSONCP-SKADCP-SKADCP-SKADCP-SKADA
UTVECKLINGSFÖRSENING

TONUS VÄXLING

PARKINSON
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Nyheter

Vi riktar oss till både vuxna och barn 
som har behov av personlig assistans.

Vi erbjuder Dig som kund:

✤ Delaktighet och självbestämmande
Du är med hela vägen och bestämmer 
hur Du vill ha Din assistans uppbygd.

✤ Kunskap och kvalitet
Vi har bred kompetens och lång erfarenhet.

✤ Närhet och tillgänglighet
Du har kontaktperson till Ditt förfogande
och Du når företaget dygnet runt.

✤ Öppenhet och kontinuitet
Du har full insyn i ekonomi och 
varaktighet i Din assistans.

IGS Assistans AB
Box 49, 121 25 Stockholm-Globen
Besöksadress: Arenavägen 27, 6 tr. Globen
Tel: 08-556 803 87, e-post: info@igsassistans.se

IGS Fk 1005 kvartssida.indd   4 2010-09-28   15.12

Utvecklingen mot ökad valfrihet i vår
den bromsas de närmaste fyra åren. Det 
blir följden av att Alliansen förlorar den 
egna majoriteten och att Sverige demo
kraterna tågar in i riksdag, landsting 
och kommunfullmäktige.

Få förändringar av vården väntas under 
den kommande mandatperioden, skriver 
Hans Dahlgren, näringspolitisk chef för 
Vårdföretagarna, i en analys.

– Regeringen kommer inte att kunna 
utveckla ett nationellt vårdval eller för 
den delen gå vidare med en obligatorisk 
lag om valfrihet, LOV, i kommunerna. 
För detta krävs det majoritet och det 
kommer inte Socialdemokratin eller för 
den delen Miljöpartiet att ge regeringen, 
skriver Hans Dahlgren i debattartikel i 
Dagens Samhälle.

I respektive landsting
Utvecklingen när det gäller vården flyttas 
istället ner i respektive landsting, menar 
Dahlgren.

–  Får vi se några reformer kommer 
det vara på områden som kvalitetsupp
följning, patientinformation eller kon
kurrensfrågor i vården. Å andra sidan 
kommer inte de genomförda reformerna 
inom vården att kunna rullas tillbaka. +

ästan 14 procent av krys
sen i Göteborgsvalet 
räckte inte för David 
Lega. Partikollegan An
ne lie Enochson fick 
oväntat ännu fler kryss, 

17 procent av KDväljarna i Göteborg.
– Jag är inte bitter över resultatet utan är 

bara glad för att jag fått ett så otroligt starkt 
stöd. Det ger mig energi att fortsätta. Jag 
släpper inte politiken, säger David Lega.

I valmanifestet
David Lega gläder sig över att hans initia
tiv om 10 000 nya jobb till personer med 
funktionsnedsättningar kom med i KD:s 
valmanifest. 

Förslaget kom aldrig med i Alliansens 
gemensamma valmanifest, tror du att 
det blir möjligt att förverkliga?

– Det är jättesvårt att säga, men jag 
kommer att fortsätta kämpa för det vare 
sig jag är i riksdagen eller inte. Det vikti
gaste för mig var inte att få plats i riksda

gen utan att kunna påverka samhället 
positivt. Jag har själv fått så mycket stöd i 
mitt liv, så det är dags för mig att hjälpa 
andra, säger Lega.

Kontroversiell kandidatur
När David Legas riksdagskandidatur pre
senterades i början av året var det både 
oväntat och litet kontroversiellt.

– Jag har fått mycket kritik av handi
kapprörelsen för att jag inte är säker på 
att en diskrimineringslag alltid är det 
bästa mot brister i tillgängligheten.

Har det påverkat valet?
 Det har jag ingen aning om men jag 

tycker inte att handikapprörelsen ska sat
sa på att driva enbart handikappfrågor. 
För mig ingår det i familjepolitiken och 
arbetsmarknadspolitiken och så vidare. 
Handikapprörelsen måste börja titta mer 
på helheten i samhället.

Hur ser dina egna planer ut nu?
– Jag är inte villig att ge upp politiken ef

ter bara ett val utan nu får jag se vad som 

händer. Jag fortsätter med mina föreläs
ningar och företag parallellt med politiken.

David Lega har även flera tunga styrel
seuppdrag i bland annat Riks idrotts
styrelsen, Svenska Handikapp idrotts
förbundet och den paralympiska kom
mittén. +

Valutgången bromsar satsning 
på valfrihet inom vården 

David Lega får inte rulla in i riksdagen: 

Jag är inte bitter 

Hans Dahlgren, 
Vårdföretagarna.

N
Med stort stöd. David Lega har fått 
energi att fortsätta med politiken. 

Osäker period
n De blocköver-
skridande 
överenskommel-
serna i Sörmland 
och Västra 
Götaland har 
öppnat upp för 
många vårdföre-
tag, men efter 
valet finns där 
inte längre några 
tydliga politiska 
majoriteter. +
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Hund på hospice. 
Drottningen fick lära känna 
Sveriges första vårdhund för 
barn, Livia, som kommer att 
finnas på hospicet.

Hemlikt. Lilla Erstagården ska erbjuda avancerad vård i 
hemlik miljö och stöd för både barnet och den övriga familjen.

Början. Filippa Rein feldt 
hoppas på fler hospice.

Utblidning nästa steg. Drottning Silvia gläds åt det första hospicet för vård av barn i livets slutskede, 
men hoppas samtidigt på en ny stor satsning på utbildning. 
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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

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

Invigt. Drottning Silvia får hjälp av sjukvårdslandstingsrådet Filippa Reinfeldt med att inviga Lilla Erstagårdens hospice.

in dröm är att utbildning 
i palliativ vård av barn 
blir en självklarhet inom 
alla vårdutbildningar i 
Sve rige.

Det sade Drottning 
Sil v ia när hon i början av september invig-
de Sveriges första barnhospice, Lilla 
Erstagården, i Nacka.

Drottningen framhöll också att den 
palliativa vården måste vara lika bra oav-
sett var i Sverige man bor eller vilken 
diag nos man har.

Rösten bar inte
Rösten ville först inte bära för Drottning 
Silvia när hon skulle tala vid invigningen 
av Lilla Erstagården som är landets första 
hospice för barn och ungdomar i livets 
slutskede eller med svåra kroniska sjuk-
domar.

Drottningen hade lyssnat till gripande 
berättelser från två pappor vars barn 
drabbats av svåra sjukdomar, med dödlig 
utgång i det ena fallet.

– Jag vill börja med att tacka papporna 
som har berättat om sina erfarenheter, 
inledde Drottningen, för att efter en kort 
tystnad tillägga att ”jag tror att jag kom-
mer tillbaka”.

Ersta Diakonis direktor Stefan Nilsson 
passade på att tacka eleverna från Rytmus 
Musikgymnasium som bjudit besökarna 
på sång och musik.

– Det känns skönt att inte vara ensam, 
kommenterade Drottningen när hon åter 
tog till orda, efter några minuter.

– För de flesta friska människor rinner 
dagarna förbi och vi hinner sällan tänka 

på livets stora frågor, inledde Drottningen 
sitt tal.

– Men varje liv har en början och ett 
slut. Min egen mor drabbades av de-
menssjukdom och min bror dog i cancer. 
Många andra människor i min omgiv-
ning har blivit sjuka och gått bort.

Gör oss osäkra
– Så länge det handlar om sjukdomar 
som går att bota litar vi på sjukvården 
och att vi får rätt behandling. Men den 
palliativa fasen i livet gör oss osäkra, finns 
det alls hjälp att få? sa Drottningen.

– Att tvingas uppleva att ens barn är 
allvarligt skadat eller får en livshotande 
sjukdom är säkert bland det svåraste man 
kan drabbas av, framhöll Drottningen.

– Palliativ vård har ursprungligen ut-
vecklats för de cancersjuka men bör om-

fatta alla patienter som är svårt sjuka och 
befinner sig i livets slutskede.

– I den akuta sjukvården med all sin 
stress finns sällan tid att ge sådant stöd 
till det svårt sjuka barnet, ännu mindre 
för syskon och övriga familjemedlem-
mar. Lika lite har akutsjukvården möjlig-
het att stötta en familj som just förlorat 
ett barn, sa Drottningen.

I dag vårdas de flesta svårt sjuka barn 
hemma under sin sista tid, konstaterade 
Drott ningen som menade att det är rätt 
och riktigt.

– Men för de barn som inte kan vårdas 
hemma, och även för deras familjer, är en 
hospicemiljö ett bättre alternativ än sjuk-
huset.

Drottningen efterlyste därefter fort-
satta satsningar på palliativ vård runt om 
i landet, liksom på utbildning.

Drottning Silvias dröm: 

Storsatsning på utbildning 
i palliativ vård för barn

M

”Att tvingas 
uppleva att 
ens barn är 
allvarligt ska-
dat är bland 
det svåraste 
man kan 
drabbas av.”

Drottning Silvia

>
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– Min dröm är att utbildning i pallia-
tiv vård för barn, en vård som värnar 
om barnets livskvalitet, ska bli en själv-
klarhet inom alla vårdutbidlningar i 
Sverige. De kunskaper som kommer att 
skapas under de första åren här på Lilla 
Erstagården kommer att spridas och få 
efterföljare i andra delar av landet, sa 
Drottningen.

– Det är viktigt att den palliativa vår-
den ser likadan ut oavsett var man bor 
och oavsett vilka diagnoser man har, be-
tonade Drottningen.

Gjorde det möjligt
Drottningen underströk slutligen att all 
vård måste bygga på kunskap, respekt och 
omtanke. På plats fanns personal, eldsjä-
lar, föräldrar och politiker som hon tacka-
de för att de hade gjort hospicet möjligt.

– Ert viktiga arbete gör stor skillnad, sa 
Drottningen.

Efter invigningen bad Föräldrakraft 
sjukvårdslandstingsrådet Filippa Rein-
feldt om en kommentar till Drottningens 
dröm om en stor utbildningssatsning på 
palliativ vård av barn.

– Det är absolut ett bra förslag. När 
verksamheten nu är på plats blir det möj-
ligt att noga följa den och bedriva forsk-
ning kring sådant som betydelsen av djur 
inom vården, smärtlindring och lugnan-
de insatser, sa Filippa Reinfeldt.

Ökad efterfrågan
– Vi ser att efterfrågan på palliativ vård 
växer, inte bara när det gäller svårt sjuka 
barn utan också beroende på att befolk-
ningen blir äldre. När efterfrågan växer 
måste utbildningen hänga med. Vi behö-
ver fånga upp erfarenheter från olika be-
handlingsmodeller, sa Filippa Rein feldt.

Hon menar att invigningen av Lilla 
Erstagården nu kommer att leda till 
ökad uppmärksamhet på behovet av 
vård av barn i livets slutskede, vilket 
kommer att resultera i en fortsatt ut-
veckling av denna vård.

Låt oss hoppas
När kan det bli verklighet att alla vård-
utbildningar omfattar palliativ vård?

– Det vet jag inte, men detta hospice är 
också ett exempel på att en dröm har bli-
vit förverkligad. Låt oss hoppas att ut-
bildningen inte behöver dröja lika många 
år, sa Filippa Reinfeldt.

Drottningen framhöll också att 
hospicevård bör finnas i hela Sverige. 
När tror du att andra landsting också 
har hospice för barn?

– Jag hoppas att det kan ske inom två, 
tre år. Lilla Erstagården kan tjäna som 
en förebild, så att andra landsting inte 
behöver en lika lång resa som vi har haft 
för att förverkliga planerna, sa Filippa 
Reinfeldt. +

I hemlik miljö
� Lilla Erstagår-
dens hospice för 
barn och ung    -
do mar drivs av 
Ersta diakoni på 
uppdrag av 
Stockholms läns 
landsting. 
� Uppgiften är 
att erbjuda 
avancerad vård i 
livets slutskede i 
en hemlik miljö, 
där både barnen 
och familjerna 
kan få bästa 
möjliga stöd.
– Det kommer att 
vara en plats 
som handlar lika 
mycket om livet 
som döden, 
säger Georg 
Engel, verk-
samhetschef.

Här finns 
Ersta Diakonis 
webbsida om 
Lilla Erstagår-
den: erstadiako-
ni.se/Page611.
aspx

FORTSÄTTNING FRÅN FÖREGÅENDE UPPSLAG 

>

Ett gott liv - hela livet!vet!v
Solhagagruppen erbjuder en helhetslösning 
för männisför männisf kor med funktionsnedsättning. 
Alla har möjlighet att leva ett gott liv -hela livet!

VåVåV ra tjänster inom LSS och SoL 
Lagen om Stöd & Service, e, e Socialtjänstlagen

•

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

Specialförskola
Korttidsboende
Barn- och ungdomsboende
Skola
Kolloverksamhet
Ledsagning
Utvecklingsboende
Utredning och behandling
Daglig verksamhet
Karriär och Arbetscentrum
Grupp- och serviceboende
Gruppboende, 65+

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
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     Nu har Anemon och   

Carema Care 
        gått samman!

www.caremacare.se

Grunden är lagd för den bästa personliga assistansen i Sverige. 
Anemon Personlig Assistans är ett framstående företag inom personlig 
assistans. Från den 2 augusti i år har Anemon blivit en del av Carema 
Care, ett av Sveriges ledande omsorgsföretag.

Att Anemon nu blivit en del av Carema Care innebär inte några som helst 
förändringar för dig som kund till Anemon idag. Det innebär dock nya 
möjligheter för Anemon att med ytterligare resurser fortsätta utveckla sitt 
arbete med att exempelvis utbilda assistenter med stort fokus på kvalitet 
och omtanke.  

Är du intresserad av att veta mer om hur du blir kund hos oss eller har du 
andra frågor eller synpunkter är du varmt välkommen att höra av dig till oss.

• Ann-Marie Dehlin, Anemon Personlig Assistans AB, tfn 070-539 21 11
• Susanne Lötbom, Carema Care AB, tfn 0733-77 56 90

Vill du veta mer om 
Carema Care eller Anemon 
Personlig Assistans se  
www.caremacare.se 
eller www.anemon.se 

Iniativtagaren till hospicet, Catharina 
Kumlien, och Olle Björk, Barncan cer
fondens generalsekreterare, är mycket 
nöjda med att deras lobbying för att ska
pa Nordens första hospice för barn varit 
så framgångsrikt.

De berättar för Föräldrakraft att flera 
andra landsting, och även Norge, hört av 
sig för att få information om hur man ut
formar ett hospice.

– Bland annat har Västra Göta lands
regionen fått allt vårt underlag. Behovet 
finns inom alla landsting men olika 
landsändar kan behöva olika lösningar, 
sa Catharina Kumlien och Olle Björk.

Har gått mycket fort
Olle Björk menar att förverkligandet av 
hos picet har gått mycket fort, även om 
det handlar om flera års arbete.

– Jag tycker att det det har gått oerhört 
snabbt. Det var ett av de snabbaste beslu
ten jag varit med om under de 34 år jag 
haft erfarenhet av landstinget, sa han.

Den stora eldsjälen Catharina Kum
lien var även entusiastisk över Drottning 

Silvias önskan om storsatsning på utbild
ning.

– Det är en mycket bra dröm och en 
mycket bra idé. Jag hoppas att detta hospi
ce nu ska ge möjlighet även till ny forsk
ning. Genom att barn samlas här får man 
underlag för forksning och utveckling 
som hela tiden kan förbättra vården. Vi får 
också möjlighet att fråga familjerna på ett 
nytt sätt, för att se vad som fungerar bäst.

– Vi får inte vara nöjda nu, utan mås
te driva på utvecklingen. Det finns så li
te forskning på området så det är fan
tastiskt mycket kvar att göra. Det gäller 
att inte bara vara glad över dem man 
kan bota, vi får inte glömma dem som 
vi inte kan bota, sa Cat harina Kumlien.

Catharina Kumlien är till vardags 
chefsjuksköterska på Astrid Lindgrens 
barnsjukhus. +

Deras dröm är redan uppfylld. Sveriges första hospice för barn och ungdomar 
är resultatet av hård lobbying från Catharina Kumlien och Olle Björk.

Lobbying gav resultat
Initiativtagarna kan pusta ut
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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 på Fokus Hjälpmedel 
27-28 oktober i Västerås, där vi 
visar Innowalk och NF-Walker! Funkisbyrån visade många olika 

typer av mode under publikens 
jubel.

Linda Junker xxxxx

Funkisbyrån visade många olika Funkisbyrån visade många olika 
typer av mode under publikens typer av mode under publikens 
Funkisbyrån visade många olika 
typer av mode under publikens typer av mode under publikens 

Den lyckligaste dagen i mitt liv. Så sa överläkare 
Mats Blennow som återsåg Bosse Nygren som 
föddes under dramatiska former för elva år sedan. 
Blennows föreläsning handlade om nyfödda sjuka 
barn och särskilt de som föds för tidigt.

Packa träningskläderna. Linda 
Junker om trösklarna vi måste 
över för att börja motionera.

Madodds. 

Stora Blå. 
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MALL

 

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

Lockade 
storpublik. 
Linda Hammar 
efterlängtad gäst 
på Föräldrakraft-
scenen.

Föräldrakraft på plats

SCENEN PÅ 
ETT BRA LIV
EN MITTPUNKT
Två stora hjälpmedelsmässor 
slog upp sina portar i slutet av 
september. Föräldrakraft var 
på plats på båda. Dels på Ett 
Bra Liv på Stockholmsmässan, 
dels på Hjälpmedel Öresund i 
Malmö.

Föräldrakraftscenen var 
något av en centralpunkt på 
Ett Bra Liv med fullspäckat 
program under tre hela dagar. 
Medverkade gjorde kändisar 
som Linda Hammar, under-
hållare som hiphopartisten 
Madodds, föreläsare som 
racerstjärnan Rosie Millberg 
och många andra.

Lättsamt samtal 
om relationer. 
Föräldrakrafts Sara 
Bengtsson inter-
vjuade Linda 
Hammar – men 
ibland blev det 
tvärtom.

Mode när det är 
som bäst.  
Funkisbyråns 
modeller visade 
allt från baddräkter 
till bröllopsklän-
ning.
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Fredagen den 13 september – en obevakad 
järnvägsövergång. Jag var en vanlig tjej på 15 

år som bara ville passa in och vara cool. Vi var tre på 

mopeden. Jag satt i mitten och hade som tur var hjälm, 

den räddade mitt liv. 

”Mopedolycka vid obevakad järnvägsövergång” 

löd tidningsrubriken. Filip som körde mopeden omkom 

omedelbart och jag fick svåra skador. Jag låg på In-

tensiven på Karolinska sjukhuset. Man visste inte om jag 

skulle vakna upp igen, om jag skulle klara mig. Skador på 

skallbenet, båda benen brutna och sprickor i höftbenet. 

Hur omfattande var hjärnskadan? Ena benet var så svårt 

skadat att man kanske måste amputera det. Jag låg på 

en specialmadrass som höll kroppstemperatur och där 

luft pumpades ut och in. Vid min sida fanns min familj och 

personalen på sjukhuset som hjälpte mig.

Från Furuboda till ett självständigt liv

”Det kändes som att jag legat i koma 
i flera år, jag hade missat så mycket.”

  

www.furuboda.se

Efter olyckan väntade en lång och kämpig väg tillbaka. ”Jag hade missat så mycket”, berättar Veronica Balkhag som nu studerar på 

Furuboda folkhögskola.                                                                                                                                                                           Foto: Daniél Tejera

Efter studierna siktar Veronica på jobb inom film och  

teater.                                                                     

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

när jag blev bättre bodde jag hemma och åkte 

till sjukhuset varje dag för att träna på avdelning Q82. 

Jag hade ont och min hjärnskada gjorde att jag blev 

trött och var lättirriterad. Men jag kämpade på och trä-

nade för att lära mig gå igen. Hela tiden ville jag tillbaka 

till mitt gamla liv. 

En dag kom Fredrik från Alvikstrandskolans rehabilite-

ringscenter och föreslog att jag skulle börja där. Jag ville 

bara tillbaka till Norrbergsskolan till mina gamla kompi-

sar. Men det blev i alla fall så att jag började på Alvik-

strandskolans rehab, där Fredrik och sjukgymnasten Sara 

blev viktiga stöd för mig. 

 Jag läste kärnämnen ett par timmar om dagen i en 

liten grupp. Jag var stökig, sur och ofta ledsen. Allt kän-

des så hopplöst. Så småningom kom jag tillbaka till min 

gamla skola och då upptäckte jag att allt var annor-

lunda. ”Det kändes som om jag legat i koma i flera år, 

jag hade missat så mycket.”Jag kände att jag passade 

inte in i det gamla, det blev många tårar och mycket 

kämpande för att acceptera detta och inte ge upp.

jag Fick rådet att söka till Furuboda, tror 

att det var på sjukhuset eller kanske från Fredrik. Här 

fanns det fler som jag och jag kände att jag kunde 

passa in. Jag var inte ensam längre. Eftersom jag har 

en hjärnskada började jag i kursen På väg igen i januari 

2009. Men jag hade redan kommit så långt och ville lära 

mig mer så efter en termin blev det Allmän kurs med 

behörighetsstudier. Nu går jag mitt andra år och läser 

behörighet med anpassad studietakt och individuellt 

schema. Jag kommer att stanna här tills jag är klar med 

mina studier.  

min dröm är att bli skådespelerska och få arbeta 

med film och teater. Jag vet att det är svårt men jag har 

min dröm och håller fast vid den.

veronica balkhag
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Fredagen den 13 september – en obevakad 
järnvägsövergång. Jag var en vanlig tjej på 15 
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Från Furuboda till ett självständigt liv

”Det kändes som att jag legat i koma 
i flera år, jag hade missat så mycket.”

  

www.furuboda.se

Efter olyckan väntade en lång och kämpig väg tillbaka. ”Jag hade missat så mycket”, berättar Veronica Balkhag som nu studerar på 

Furuboda folkhögskola.                                                                                                                                                                           Foto: Daniél Tejera

Efter studierna siktar Veronica på jobb inom film och  

teater.                                                                     

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
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Hans dotter lever
Vetenskapsmannen Arne Jernelöv väcker frågor 
som skrämmer såväl läkare som politiker och 
nära vänner – men som räddade livet på Gabriella.

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

NamN: Arne Jernelöv  BakgruNd: professor 
och milJö forskAre med mång årigA in ter-
nAtionellA uppdrAg för blAnd AnnAt fn och  
Who.  Familj: hustru muki och döttrArnA 
Ann-helen och gAbriellA. 

Hans dotter lever
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i litade inte på läkarna, helt 
enkelt. De målade upp en 
framtid som innebar att vi 
förr eller senare skulle miss-
lyckas. Det kunde ta två da-
gar eller två år, men den da-
gen skulle komma. Och då 
skulle alla uppoffringar vara 
förgäves.

Skildringen ovan är en av många från sjukhuspar-
ken i Wien där frågor ställs som ingen förälder vill 
höra. Ska behandlingen avbrytas eller livet räddas till 
varje pris? 

Arne Jernelöv är vetenskapsmannen som själv 
började tveka när han utsattes för omgivningens hår-
da tryck. Andra föräldrar i samma situation, på sam-
ma sjukhusavdelning, gick med på att avbryta be-
handlingen av sitt eget lilla barn, men Gabriellas för-
äldrar vägrar att lyssna på sådana råd. 

Kände frustration
Arne Jernelöv började skriva ned sina funderingar, som 
nu återfinns i boken ”Sommaren med Gabriella”. Att 
skriva var hans reaktion på den frustration han kände 
inför Gabriellas svårigheter. Och ännu mer inför om-
givningens attityd.

– Vi träffade en hel del personer från olika länder 
och med olika religioner. När Gabriella föddes, och 
det var uppenbart att det fanns stora problem, sa 
många bekanta att ”vi ber för henne”. Men inget blev 
bättre och efter ett tag började vi märka att en del av 
våra bekanta ville att vi själva skulle delta i bedjandet. 
Det kändes inte rimligt för mig själv.  

– När vi inte gjorde det och det inte blev bättre 
verkade de alla, i olika takt och på olika sätt, dra slut-
satsen att vi hade straffats med avsikt. Eftersom bö-

nerna inte hjälpte måste vi ha gjort något som Gud 
ville straffa oss för!

Arnes skrivande blev ett sätt att gå i svaromål. 
– Jag skrev en serie brev som aldrig skickades, till de 

här personerna, med innebörden att ”ni egentligen är 
ena skenheliga skitstövlar”, berättar han.

Även i sin yrkesroll
Men även som vetenskapsman kände han frustration.

– Vad gör man när man inte kommer nånstans med 
de metoder som man egentligen tror på? Från en an-
nan person, med likartad naturvetenskaplig bakgrund 
som jag själv, kom det helt förvånande och plötsligt ett 
slags förtroende som gick ut på att ”vi hade en liknan-
de situation en gång och då gick vi till en kristallheal-
ing, jag kan tipsa dej om det, visserligen tar de lite be-
talt men vad är pengar i en sån situation”.  

– När jag inte nappade så backade han, min kollega, 
men relationerna blev inte vad de hade varit. Han hade 
gett mig ett förtroende som jag förkastade. På liknande 
sätt var det några vänner som föreslog eteriska oljor. 

– Vid ett tillfälle drev jag själv iväg. Det fanns en 
del undersökningar som tydde på att myeliseringen 
av hjärnan inte fortgått på ett normalt sätt och att 
nervtrådarna i hjärnan var isolerade. Jag började fun-
dera på om det kunde vara så att Gabriella inte kunde 
syntetisera fettvävnaderna. 

Smugglade in benmärg
– Jag smugglade faktiskt in benmärg några gånger 

till intensivvårdsavdelningen, och tryckte i henne när 
personalen inte tittade. Tidigade hade jag aldrig kun-
nat föreställa mig att jag skulle göra något sådant. 

Förloppet, hur man reagerar när de metoder man 
intellektuellt tror på inte funkar, fann Arne intressan-
ta och skrev om dem i dagboksform. 

V
”jag 
Smugg-
lade in 
benmÄrg 
några 
gånger, 
och 
trycKte 
i henne 
nÄr per-
Sonalen 
inte tit-
tade.”

Familjeutflykt. Gabriella, Muki, Ann-Helen och Arne i en park i Wien, där familjen bor sedan flera år tillbaka.
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På det viset kom det steg för steg bitar till en bok. 
Vilken slutsats drar du själv av du smugglade in 

benmärg? 
– Detta är naturligtvis kunskapens motsats, sär-

skilt om man som jag har tillbringat livet med natur-
vetenskaplig forskning. Jag vet inte vad man ska göra 
om de intellektuella metoderna inte fungerar. Det är 
klart förståeligt att man är beredd att pröva nästan 
vad som helst. Jag vet inte hur man ska kunna värja 
sig. Och naturligtvis kommer det alltid att finnas sa-
ker man inte klarar med vetenskaplig och beprövad 
medicinskt sätt. 

Fick ni stöd från andra, som motvikt till sjuk-
vårdspersonalen som ville avbryta behandlingen?

– Det blev inte så, vi hade inga som var något stör-
re stöd. Vi pratade en hel del om detta. Vi tror att det 
till stor del beror på att vi bor i Wien, där ingen av oss 
hör hemma, även om vi bott där ett tag. Åtminstone 
för min egen del tar det ganska lång tid innan vän-
skap har satt sig så mycket att den blir lika djup som 
den till gamla barndomsvänner. Vi kände oss ganska 
ensamma. 

– Periodvis hade även jag och min fru svårt att prata 
med varandra. Vi var båda lika desperata och hjälplösa. 
När vi pratade kunde det bli som att man grävde gro-
par åt varandra. Jag tyckte det var enklare att inte prata, 
medan min hustru Muki kunde vara mycket störd av 
att jag inte pratade. Det gick väldigt mycket upp och 
ned. 

Beskeden varierade
De besked föräldrarna fick från läkarna varierade 
starkt. Det dröjde länge innan man kom fram till nå-
gon diagnos för Gabriella.

– Det fanns besked som var väldigt tröstlösa, an-
dra som var lite mer hoppingivande. Man griper var-
je chans, varje liten antydan att något är på väg åt rätt 
håll. Man hänger kvar i det ett tag, känner sig riktigt 
uppåt, sedan när det visar sig att det inte höll rasar 
man ned, som i ett hisschakt.

Arne Jernelöv kände ett par läkare i Sverige som i sin 
yrkesutövning hade erfarenhet av liknande diagnoser. 

– De hade ett bättre underlag att bedöma vad som 
skulle hända, men samtidigt var de i sin yrkesroll lite 
förhärdade. Vi hade dem till bollplank men fick klinis-
ka svar, och vi upplevde det inte som mycket till stöd.

Var det aldrig någon som tyckte att ni skulle göra 
allt för att fortsätta behandlingen?

– Jo, faktiskt, min hustrus systrar. Men de fanns så 
långt borta och kunde därmed inte vara till så stort 
stöd. Den ena bor i Bra silien, den andra i USA. 

En av 150
Dottern Gabriella är en av cirka 150 personer i hela 
världen som har sjukdomen Undines Syndrom. 

– De flesta drabbade dör direkt, eftersom de inte 
kan andas. Sjukdomen sägs vara besläktad med plöts-
lig spädbarnsdöd, som i så fall är en mildare form. 
För Gabriella är det så att om hon sover, så slutar hon 
andas. 

Från Liva på Astrid Lindgrens barnsjukhus i Solna 
har familjen fått det viktigaste stödet, bland annat ge-
nom läkaren Hans Selldén och sköterskan Alette 
Bagge.

– De har haft stor betydelse för oss. De har stor er-
farenhet av långtidsintensiv vård av barn, även vård i 
hem. De har haft konstruktiva, praktiska synpunkter. 
I deras värld fanns heller inget ifrågasättande om 

man skulle 
av- bryta el-
ler inte. I 
ef- terhand 
upp- fattar 
jag det som 
att de hade ett 
väl- digt 

skickligt 
sätt att, utan 

egentli-
gen säga nå-
got, visa att 
vi in- te borde 
av- bryta 
be- hand-
ling-
en. 

Genom att peka på och berätta om saker man kunde 
göra började möjligheten att ta hem Gabriella från 
sjukhuset te sig mer realistisk. Det puffade det hela i 
rätt riktning.

Hemma eller på sjukhuset
– Vi trodde till en början ett enda alternativet för 

Gabriella var att finnas på sjukhusets intensivvårds-
avdelning. I Österrike finns inga institutioner som tar 
hand om intensivvårdspatienter. Antingen är de kvar 
på sjukhusets intensiv eller så tar man hem dem.

– Det visade sig senare vara möjligt att anställa ut-
ländska sjuksköterskor, vilket även försäkringsbola-
get accepterade, eftersom det blev mycket billigare 
även för dem. 

– Vi fick äntligen en praktisk möjlighet att göra 
något annat än att låta Gabriella vara kvar på sjukhu-
set, att dra ur pluggen eller själva ta hela ansvaret. 

När det stod klart att det var möjligt att vårda 
Gabriella i hemmet blev det den självklara lösningen. 
Gabriella var då nästan två år och då är denna period 
som boken skildrar. Boken är dokumentär, om än re-
digerad för att bli bra läsning. Allt hände inte i sam-
ma kronologiska ordning som boken skildrar.

– Jag tillbringade en massa tid med Gabriella i par-
ken. Det jag beskriver är mest saker som jag själv fun-
derade över även om det hände att jag faktiskt berät-
tade för henne också. 

Oväntad utveckling
Från två år och framåt utvecklades Gabriella på ett 
oväntat bra sätt och när Föräldrakraft träffar Arne 

Intervjun

>

Sommaren med Gabriella
i parken

n Gabriella föddes med flera han-
dikapp. När hon är ett år gammal 
vill läkarna diskutera om respiratorn 
kan stängas av.
n Kan hon istället tas hem? Läka-
rens ord: ”Förr  eller senare miss-
lyckas ni. Det kan ta två dagar, två 
veckor, två månader eller två år, men 
förr  eller senare kommer en situation 
som ni inte klarar själva. Då dör hon 
eller får än allvarligare hjärn skador 
av syrebrist.”
n Det är försommar. Sjukhu-
set har en stor park och Arne 
Jernlöv bestämmer sig för att 
 varje dag ta ut Gabri ella och visa 
henne djur och natur (hans egna 
livsintressen) och med dem som 
bakgrund samtala om det val 
mellan avgrunds alternativ som 
han och hustrun måste träffa.
n Pocketboken ”Sommaren med 
Gabriella” är på 208 sidor och 
utgavs hösten 2009 av MBM 
Förlag, www.mbm-forlag.com.
ISBN 978-91-977249-6-8
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Jernelöv sommaren 2010 är han fylld av optimism.
– Hon är fortfarande gravt handikappad, men re-

spiratorn är idag det mindre problemet. Ett större 
problem är att hon inte har någon språkförståelse. 
Hon kan frambringa alla ljud, men det verkar bara 
för nöjet att höra det, inte för ett budskap, och hon 
förstår inget man säger. Annars springer hon om-
kring och leker, kastar saker, gillar att leka ta fatt. Och 
så visslar hon ohyggligt bra, hon busvisslar mycket 
högre än alla andra kan.

Hur ser framtiden ut? 
– Det man vet är att respiratorberoendet kommer 

att bestå. När hon sover behöver hon den eftersom hon 
inte andas spontant. Språkförståelsen är osäker, vid sex 
års ålder visar hon inga tecken till att prata. Hon har en 
annan kommunikation.  

Din vision om hur livet ska utvecklas? 
– Det man hoppas, men inte riktigt vågar tro på, är 

att hon ska kunna förstå så mycket att hon kan leva 
ett självständigt liv med den hjälp samhället består 
henne. Vi ser hur hon blir så mycket större och dukti-
gare, hennes eget självförtroende har vuxit enormt 
och hon gör en massa saker och provar på som hon 
inte gjorde tidigare.

Har hänt mycket
Under det senaste året har det hänt mycket i Gab riellas 
utveckling. 

– Det sker mycket men just språkförståelse känns 
som det riktigt stora handikappet vid sidan om respi-
ratorberoendet. Språkproblemet vet vi inte vad det 
beror på, det hänger inte naturligt ihop med Undine 
Syndrom. 

Försöker läkarna ta reda på orsakerna? 
– Efter de inledande 200 testerna och analyserna så 

verkar de ha uttömt alla idéer. Nu kan man i och för 
sig tänka sig att det kan ha varit en syrebristepisod 
alldeles i början, även om läkarna inte vill hålla med 
om  det. Jag har försökt fråga, men man säger att det 
inte finns några indikationer på det. 

– Vi har också haft diskussioner om myeliseringen 
av nervbanorna i hjärnan, som gick mycket saktare 
än de normalt skulle göra, men vi har inte fått några 
svar på vad det beror på. Läkarna verkar inte särskilt 
intresserade eller har inte uppslag att leta vidare efter. 
Vi hoppas att det i framtiden dyker upp något som 
kan ge en ledtråd. Det är naturligtvis också så att det 
inte hjälper så mycket att få en diagnos om det inte 
finns någon terapi till den.

Bra kontakter med barnsjukhuset
Hur ser du idag på för- och nackdelarna med att bo 
i Österrike?

– I dagsläget har vi bra och nära kontakter med 
barnsjukhuset, både med läkarna och ett par av sjuk-
sköterskorna, som regelbundet kommer på besök ett 
par gånger om året och hälsar på Bella. Det finns en 
barnläkare som bor alldeles intill och som är väldigt 
bra och praktiskt stödjande. Vi har ett handikappda-
gis några kvarter bort och det finns en skola för han-
dikappade barn också i närområdet, där hon ska bör-
ja i höst. 

Vården sköts, rent praktiskt, av två sjuk sköter skor 
från Slovakien, som alternerar och jobbar två veckor i 
stöten, och då i princip dygnet runt. 

– Systemet med sjuksköterskor som alternerar är 
säkerligen bättre än att ha tolv olika sköterskor, det 
säger man även från Astrid Lindgrens barnsjukhus. 
Det blir annorlunda att ha andra boende hemma he-
la tiden men det skulle det bli även om sköterskor 
kom och gick med åtta timmars cykler.

Varför slovakiska sjuksköterskor? 
– En stor del av åldringsvården i Österrike sköts på 

det här sättet, de behöver inte vara slovakiska utan 
kan vara polska, ungerska eller tjeckiska. Det är vård-
personal från tidigare Östeuropa. Gabriella är ett spe-
cialfall för att hon är liten och har specialutbildade 
sköterskor, men det är samma system som för åld-
ringsvården. 

Obekväm läsning
Vilka reaktioner har du fått på boken sedan den 
kom hösten 2009? 

– Olika personer har kommenterat, de allra flesta 
vänligt, men några har i princip frågat: varför gav du 
ut en sådan bok? Och menat: vad vinner du på att 
utelämna dig så? Vad tror du Gabriella kommer att 
tycka om hon blir i stånd att ha en uppfattning? 

Vad tänker du om den kritiken?
– Dessvärre kanske Gabriella aldrig kommer att 

kunna läsa den, men även om hon skulle kunna läsa 
den kan jag inte riktigt förstå varför hon skulle ogilla 
den. 

Varför har du då fått sådana kritiska reaktioner? 
– En del har uppfattat den som obekväm att läsa. 
Den beskriver ett skrämmande bemötande, i och 

med att så många tyckte att ni borde avbryta be-
handlingen. 

– Ja. Det är också svaret på varför jag ville publice-
ra den. Jag föreställer mig att liknande situationer 
uppstår för andra föräldrar. Vi kände oss så ensamma 
under en period. Jag vill tala om för andra med den-
na typ av problem att ”ni är inte ensamma”. Det finns 
andra som har tagit sig igenom liknande situationer. 

Du berättar om en annan liten flicka, Patricia, 
om att man fattar ett beslut i sjukhusets etiska kom-
mitté. Sedan dröjer det inte länge förrän hon är 
död.

”Jag var 
klar i min 
uppfatt-
ning 
att vi inte 
skulle 
stänga 
av maski-
nen.”

Full fart. Gabriella älskar att leka ta fatt.

Fortsättning Från Föregående uppslag 

>
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Intervjun

– Det tog bara ett par dagar. Hennes situation 
var mycket lik Gabriellas. Båda flickorna hade åter-
kommande lunginflammationer. När de behand-
lats med en typ av antibiotika, som slog ut det som 
då var infektionsgrunden, fick de fem dagar senare 
en ny lunginflammation, som behandlades igen. 
Det de gjorde med Patricia var bara att sluta be-
handla, och så dog hon. 

– Det hade tekniskt sett varit ännu lättare och 
snabbare att ta livet av Gabriella. Men vi hade varit 
tvungna att skriva på ett papper. Jag tänkte många 
gånger på att när personer avrättas i Kinas får an-
förvanter ofta betala för kulan. Att skriva på ett 
papper, som i princip sa: sluta behandla, låt 
Gabriella dö, kändes som att själv utfärda dödsdo-
men.

– Läkarna och sköterskorna i Österrike uppfattade 
det tvärtom som en garanti, en säkerhetsåtgärd. Ett 
sätt att ge föräldrarna den makt som annars skulle 
vara läkarnas. Makt att låta bli att skriva på.

Har man en annan syn på detta i Österrike än i 
Sverige? 

– Jag vet inte, själv har jag bara denna erfarenhet. 
Är det en politisk fråga? 
– Hela frågan om vad samhället gör med personer 

som har handikapp är naturligtvis en politisk fråga 
och i högsta grad även en moralisk fråga. Det finns 
naturligtvis någonstans en gräns för hur mycket in-
satser man ska göra i relation till förväntat resultat, 
det gäller ju alla åldrar. 

Har din egen uppfattning ändrats genom erfaren-
heterna med Gabriella? 

– Jag ganska klar i min uppfattning att man inte 
skulle stänga av maskinen. Och nu vet jag ju att det kan 
gå bättre än vad läkarna bedömer. 

Var du någon gång nära att säga ja till att avbryta? 
– Nej, det kändes svårt att tänka att man skulle ac-

ceptera något sådant. Å andra sidan fanns sådana råd 
från läkarna där hela tiden. Det är klart att man inte är 
immun mot att ta intryck, men det var aldrig så att vi 
pratade om att ”vi säger nog okej”, vi kom aldrig till 
något sådant stadium. Istället kom vi fram till beslu-
tet att tillbringa så mycket tid vi kunde tillsammans 
med Gabriella, för att försöka skaffa oss en bild om 
det fanns någon potential.

Och det var så vardagen blev som du beskriver i 
boken? 

– Jag var där i parken åtskilliga timmar varje dag, 
det var huvuddelen av det jag gjorde den sommaren, 
även om vi har en ett år äldre dotter, Ann-Helen, som 
naturligtvis tog sin tid också. 

”NÅGRA HAR I PRINCIP FRÅGAT: 
VARFÖR GAV DU UT EN SÅDAN 
BOK?”

>

”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

Målet är att ge unga vuxna 
ett meningsfullt liv.

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

2
Du är välkommen att ringa 

Cameleonten på 08-517 07 170
www.cameleonten.se
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Vilken betydelse vill du att boken ska få? 
– Jag skulle vilja att den fick betydelse på två plan. 

Det ena planet handlar om samhällets resurser. Det är 
en väldigt stor praktisk börda för föräldrarna som po-
litikerna naturligtvis skulle kunna underlätta. Det 
hoppas jag att man ska komma att göra. Det andra är 
att jag önskar att människor omkring, främst religiösa, 
hade en större förståelse och känslighet än vi mötte.

Är boken också ett inlägg i debatten om döds-
hjälp? 

– Jag skrev boken utan att tänka på den debatten. 
Jag tror själv att det är ett problem att det finns ett 
sluttande plan, när man talar om dödshjälp. Man kan 
naturligtvis peka på fall då personen inte vill leva 
längre och det inte finns utsikt om något annat än 
outhärdlig smärta. Om man då accepterar dödshjälp 
finns genast ett närliggande men inte lika solklart fall. 
På det viset hamnar man i gränsdragningsproblem 
som blir väldigt komplicerade. Det finns en massa 
motiv som kan komma in och som inte är ädla. Det 
kan handla om att yngre släktingar har fördelar av att 
de äldre dör, sjukvårdsapparater avlastas när folk dör 
lite fortare eller andra argument än som bara rör vad 
patienten önskar.  

Föräldrakontakter viktiga
Vilka råd vill du ge till föräldrar i liknande situa-
tion?

– Det skulle ha hjälpt oss om det funnits föräldra-
grupper med liknande problematik. De enda vi träf-
fade var Patricias föräldrar. Den kontakten varade in-
te så länge, bara en dryg vecka. Det var en ganska in-
tensiv kontakt och vi kom till olika slutsatser. När det 

stod klart att vi gick olika vägar blev det snarast en 
belastning. Hade vi gått åt samma håll hade det varit 
annorlunda. 

– Det är viktigt att ha flera olika personer att prata 
med. Om man bara är två kan det bli att man bara 
gräver sig ned, djupare och djupare, med samma ar-
gument, om och om igen. När jag drog mig undan 
blev min hustru ännu mer desperat. Hade vi haft fler 
att prata med hade rundgången i argument inte varit 
densamma. Då hade hon haft andra som kunnat hjäl-
pa med det som jag inte klarade.

Erbjöds psykologiskt stöd
Fick ni inte hjälp av professionella? 

– Vi erbjöds psykologisk hjälp från sjukhusets sida, 
men det avvisade vi. Både Muki och jag uppfattade 
det som att psykologen skulle försöka leda oss till den 
slutsats läkarna verkade föredra. Vi uppfattade inte 
psykologen som en person för oss. Vi litade inte på lä-
karna, helt enkelt. Genom att vi nu inte hade några 
samtal med psykologen så vet jag inte om vi hade rätt 
eller fel om detta. 

Men du tycker inte att läkare gav goda råd? 
– Det har ju gått bättre än den framtid de målade 

upp för oss. Deras bedömning utgick från att vi själva 
skulle ha hand om Gabriella när vi kom hem och då 
ansåg de att vi skulle misslyckas. 

– Hade det blivit så, att vi ensamma tagit hand om 
Gabriella och gjort alla övriga uppoffringar som de 
målade upp, och vi sedan skulle misslyckas, är det 
möjligt att vi tyckt att ansträngningarna varit bort-
kastade. Men man kan också fundera över Patricias 
föräldrar, om de idag skulle träffa Gabriella, skulle de 
då djupt ångra sig? Det vet jag inte. Vi har inte träffat 
dem, säger Arne Jernelöv. +

”nu vEt 
jag ju 
att dEt 
kan gå 
bättrE 
än vad 
man bE-
dömEr.” 

Busvisslar ohyggligt bra. Gabriella är idag sex år 
och enligt pappa Arne gör hon många ljud ifrån 
sig, om inte annat så för nöjet att höra dem.

Fortsättning Från Föregående uppslag 

>

Kände av omgivningens tryck. Arne 
Jernelöv hoppas att boken han skrivit blir 
ett stöd för andra.
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Stadshagen

vå dagar i veckan inten-
sivtränar Lucas Gar-
ding, 5, tillsammans 
med sina kompisar på 
Stadsha gens habilite-
ringsenhet på Kungs -

hol men i Stock  holm.
– Vi ser stora framsteg hos Lucas, fram-

för allt motoriskt. Alla barn med funk-
tionsnedsättningar borde få gå här under 
en period, säger mamma Åsa Gar ding.

Lucas bor med mamma Åsa, pappa 
Patrik och storasyster Josefin i Upplands 
Väsby. Han har en cp-skada som gör att 
han har svårt koordinera sina rörelser. 
Till vardags går han på en vanlig förskola 
hemma i Upplands Väsby, där han har en 
resursperson som hjälper honom att del-
ta i alla aktiviteter. 

Sedan augusti förra året tillbringar 
han och hans resursperson två av veckans 
dagar på Stadshagens habiliteringsenhet. 
Här får Lucas intensivträning av ett helt 
habiliteringsteam.

– Vi ser stora framsteg hos Lucas, sit-

tandet är bättre och finmotoriken likaså. 
Han ska snart få prova ut en rollator, och 
målet denna termin är att kunna ta 5-10 
steg utan stöd. Därefter ska vi satsa på att 
få igång talet och kommunikationen, sä-
ger mamma Åsa.

Det var inte självklart att Lucas skulle 
få komma hit. Ingen på Lucas habilite-
ringscenter hade berättat om Stadshagen. 
Åsa hörde istället talas om habiliterings-
enheten via en annan förälder. 

– Det kändes som att Lucas skulle 
kun na ha mycket stor nytta av denna trä-
ningsform. Men kommunen avslog ansö-
kan med motiveringen att Lucas fick sitt 
behov tillgodosett genom sjukgymnastik 
var tredje vecka, vanlig förskola och 
Move & Walk-träning en gång per år. 
Som tur var kände vi en annan familj 

”Alla borde få gå här”
Lucas tränar på Stadshagens habiliteringsenhet. Mamma 
Åsa Garding tycker att alla barn med funktionsnedsättningar 
borde få samma chans.

Text och foto: Anna Pella
info@faktapress.se

T
>

Lucas och Alicia tränar tillsammans. Lucas mamma Åsa samt hans resursperson Sara Nilsson Moström i bakgrunden.

>>>>>>>
FÖRÄLDRAKRAFT BESÖKER
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Träningspass. Alicia tränar tillsammans med Mikaela 
Bondesson, sjukgymnast. 

Roligt med boll. Ophelia kastar boll med Teresa Hansson, 
specialpedagog. I bakgrunden stöttar assistent Mira Norén.

Habliteringsteamet. Eva Forsström, sjukgymnast 
Stadshagen, Ann Söderlund, sjukgymnast Ballongen  
och Karin Porserud, enhetschef habiliteringsenheterna.

som blivit bemötta likadant och vi fick 
hjälp av dem att överklaga till Länsrätten, 
berättar Åsa.

Lucas familj bad först att få träffa kom
munpolitikerna på ett enskilt möte med 
hopp om att de skulle förstå hur viktigt 
detta var för Lucas och ändra sitt beslut. 

– När vi träffade politikerna hade de 
inte ens satt sig in i ärendet. I stället bör
jade de prata om att det var problem 
kring vem som skulle betala för resorna. 
Vi erbjöd oss att köra själva bara Lucas 
kunde få en plats.  Några dagar efter mö
tet fick vi ett brev om att de inte kunde 
göra något åt saken över huvud taget, be
rättar Åsa.

Tog hjälp av medier
Familjen skickade in överklagan men kän
de oro för att det skulle dra ut på tiden. 
Åsa fick tips om en bra kontakt på Dagens 
Nyheter och bestämde sig för att höra 
med dem om de ville skriva om familjens 
situation. De nappade direkt och publice
rade en stor artikel. Det dröjde inte länge 
förrän Länsrättens dom följde. De biföll 
föräldrarnas överklagan med motivering
en ”Kommunen följer inte barnkonven

tionen som stadgar barnets rätt att åtnjuta 
bästa uppnåeliga hälsa samt rätt till sjuk
vård och habilitering”.

– Det kändes fel att behöva gå till tid
ningen men samtidigt var det inget annat 
vi kunde göra. Vi var tvungna att försöka 
påverka vår situation, säger Åsa.

Har sett många kämpa
Karin Porserud, enhetschef på Stock
holms habiliteringsenheter, har sett 
många familjer kämpa för att få kommu
ner att bifalla en plats till deras barn. 

– Det verkar vara få som känner till att 
det skedde en skatteväxling 1995, som 
innebär att kommunerna får pengar för 
att betala platser hos oss. Ändå verkar 
många handläggare och politiker helt 
ovetande och avslår ofta ansökningarna, 
med en lång och jobbig process för famil
jen som följd. Vissa kommuner har aldrig 
haft några barn hos oss. Där det är som 
värst vill inte personalen på habilite
ringscentren föreslå att barnet söker till 
oss, för att inte äventyra sitt eget samar
bete med kommunen. 

– Dessutom kan en diskussion om 
vem som ska betala för resorna ofta dyka 
upp och sätta ytterligare käppar i hjulet. 
Ett stort problem vi arbetar med just nu 

är att det blivit nya direktiv för vem som 
ska betala resor för förskolebarn, eller 
rättare sagt så saknar vi direktiv för barn 
utan färdtjänsttillstånd. För det är ju ty
värr väldigt sällan så att man bor tvärs 
över vägen till ett sådant här ställe, säger 
Karin Porserud.

Habiliteringsenheterna startade redan 
på 60talet i Stockholm. Från början var 
det fem enheter men idag finns bara två 
kvar, Stadshagen samt Ballongen i Skarp
näck. Tanken är både att föräldrarna ska 
få stöd och att barnen ska göra stora 
framsteg, som de har nytta av i sin var
dag.

– Barnen är alla i förskoleåldern, från 
två år och uppåt och går vanligtvis en el
ler ett par terminer, vissa under hela sin 
förskoletid. De kommer två dagar i veck
an, antingen med sin resursperson från 
förskolan, sin personliga assistent eller en 
förälder. Allt som sker under dagen an
vänds i inlärningssyfte för både barn och 
vuxna, berättar Karin.

Samlad kompetens
Barnet får tillgång till samlad kompetens 
av logoped, sjukgymnast, specialpedagog 
och arbetsterapeut som jobbar tätt till
sammans i ett team. Teamet gör en över

Fortsättning Från Föregående uppslag

>
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enskommelse med barnets föräldrar och 
sätter upp mål som blir utgångspunkt för 
arbetet och följs upp regelbundet. Habili
teringsenheten erbjuder även löpande 
utbildning och handledning till assisten
ter, föräldrar och förskola. 

– Det bästa resultatet uppnås när vi får 
ett nära samarbete med familjen och för
skolan. Även om förskolan har erfarenhet 
av barn med funktionsnedsättningar så 
kan det vara en viktig påfyllnad även för 
rutinerad förskolepersonal att komma 
hit och kan leda till att fler kan stötta bar
net i vardagen, säger Karin.

En sak i taget
Sjukgymnasten Eva Forsström har jobbat 
på Stadshagen ända sedan starten. Hon 
menar att det är en stor fördel att kunna 
vara med barnen hela dagarna samt att 
arbeta så nära de andra terapeuterna, om 
man jämför med det arbetssätt ett habili
teringscenter har.

– Eftersom vi är här hela dagen med 
barnet så upptäcker vi hela tiden saker 
som vi behöver lösa tillsammans. Om lo
gopeden jobbar med en pekkarta för 
kommunikationen så måste arbetstera
peuten och jag lösa hur barnet ska kunna 
nå den. Här kan vi lägga upp det steg för 

steg, vilket blir bättre för barnet. Kanske 
handlar det först och främst om att hitta 
ett sätt för barnet att sitta, säger Eva.

Karin Porserud berättar att många för
äldrar också upplever att de har haft svårt 
att prioritera bland träningsprogram från 
logopeder, sjukgymnaster och andra spe
cialister som de träffat på sitt habilite
ringscenter. Ofta har de träffat varje per
son var för sig och ingen har hjälpt till att 
prioritera vad som är viktigast. 

– Det kan till och med bli så att föräld
rarna väljer att göra det som är enklast 
för dem, eller de övningar som den trev
ligaste personen föreslog. Här hjälper vi 
föräldrarna att välja vad som är allra vik

tigast för barnet att träna på här och nu.
Tyvärr händer det ofta att Karin träf

far familjer med större barn som aldrig 
fått information om att habiliteringsen
heterna existerar.

– Vi har ett bra samarbete med många 
habiliteringscenter men det finns perso
nal som glömmer att berätta om oss. Det 
händer också att vi möter förskolor som 
säger att de hellre vill klara sig själva. Men 
visst är det tråkigt när föräldrar kommer 
och säger ”Oj, har ni funnits? Tänk om 
mitt barn hade fått komma till er!”, säger 
Karin.

Mer kavata
Ann Söderlund är sjukgymnast på habili
teringsenheten Ballongen i Skarpnäck. 
När hon började där tyckte hon sig mär
ka att barnen var mer kavata än dem hon 
träffat när hon jobbade på ett vanligt ha
biliteringscenter. 

– Jag vet att jag tänkte på det redan 
för sta dagen. Jag tror att en av orsakerna 
är att våra barn tränar i grupp. Kom pis
arna i gruppen är oerhört viktiga för bar
nets utveckling. Om man ser att kompi
sen klarar att göra en viss sak så blir det 
motivation och drivkraft att själv klara av 
samma sak, säger Ann. +

Stadshagenföräldrakraft besöker

”Några dagar 
efter mötet fick 
vi ett brev om att 
de iNte kuNde göra 
Något åt sakeN 
över huvud taget.”

Ballongen i Skarpnäck och 
Stadshagens habiliterings
enhet på Kungsholmen.

Målgrupp: Förskolebarn 
med funktionsnedsättning 
där rörelsehindret är det 
primära, föräldrar, resurs
personer/assistenter. Tar 
emot barn från hela 
Stockholms län en eller 
flera terminer.
Team: Arbetsterapeut, 
logoped, specialpedagog 
och sjukgymnast. 
Habiliteringsenheten tar 
över ansvaret från barnens 
habiliteringscenter under 
den tid barnen går här. 
Ansökan: Den 10 april och 
den 10 oktober är sista 
ansökningsdag för en plats 
till nästkommande termin. 
Barnets habiliteringscenter 
ansöker om en plats på 
habiliteringsenheten i 
samverkan med barnets 
föräldrar. Hemkommunen 
är betalningsansvarig och 
ska påta sig det ansvaret. 

För barn som är mantals
skrivna i Stockholms Stad 
finns centralt anslag.
Hjälpare: Varje barn ska 
åtföljas av en person, som 
får fortbildning och hand
ledning i det stöd barnet 
behöver, för att kunna 
tillämpa sina kunskaper i 
andra miljöer. Hjälparna är 
också viktiga samarbets
partners.

Det här gör barnen
Exempel på vad barnen får 
träna:

Klä av/på sig ytterkläder: 
Klä av sig själv eller bli 
påklädd? Barnet tar ofta 
initiativ till att dra ut 
respektive föra in armarna i 
ärmen och benet i byxbe
net och det är därför viktigt 
att ”vänta ut” barnets egen 
medverkan. Barnet behö
ver god tid på sig och stöd 
för att bli så självständigt 
som möjligt.

Förflyttning: 
Barnen tränar på att ta sig 
fram med eller utan hjälp
medel. Att gå eller stå och 
hålla i sig. Lyfta en fot i 
taget, stå själv, ha båda 
fötterna i golvet, stanna, 
stå på båda benen och 
hålla i sig.
Samling: 
Vid samlingen får barnen 
öva sig i socialt samspel 
och kommunikation, 
genom att berätta något för 
sina kompisar, kanske med 
hjälp av Alternativ och 
Kom pletterande Kommuni
kation (AKK) som tecken, 
pratapparater, Bliss eller 
bildkartor.
Gympagrupp: 
Barnen får använda olika 
kroppsställningar eller 
hållningar samt lära sig att 
byta ställning. De lär känna 
sin kropp och att kombine
ra andning och rörelser. De 
får lära sig att bibehålla en 
hållning medan de gör 
något med armar och ben. 

De får även lära sig rytm 
och timing i andning och 
rörelser.
Handgrupp: 
Barnen får uppleva olika 
material, känna. Handens 
olika rörelser gås igenom. 
Till exempel genom att ta 
saker, ta på saker, släppa 
saker, placera saker på ett 
bestämt ställe, vrida saker, 
ta ihop händerna, hälla, 
bestämma riktning, dosera 
kraften eller att kunna 
stanna upp i en rörelse.
Kommunikationsgrupp: 
Barnen får utveckla och öva 
på sin förmåga att kommu
nicera med andra. Man 
jobbar med språket genom 
till exempel sånger, ramsor 
och olika former av be
greppsträning. De som har 
svårt att kommunicera med 
tal lär sig använda tecken, 
symbol/bildkommunikation 
och pratapparater.
Läs mer: 
www.stockholm.se/
habiliteringsenheterna

FAKTA Stockholms habiliteringsenheter
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”Jag utgår från 
mitt liv och visar 
att vi klarar mer 

än vi tror.” 
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ånga tror knappt det är 
sant – kan man verkligen 
vara sjukgymnast om 
man har en cp-skada? 

Håkan Svensson dri-
ver eget företag som 

sjukgymnast. Kanske den enda sjukgym-
nasten med cp-skada i världen. Men vä-
gen har varit lång.

Håkan startade sitt företag för ett år 
sedan. Han tar emot patienter på sin 
egen mottagning i Tierp men åker även 
ut till gruppboenden, företag och pri-
vatpersoner som inte kan ta sig till mot-
tagningen.

Tänkbara kunder
Som nystartad har han massor av kon-
takter med tänkbara kunder, ringer, mej-
lar, skickar ut sin reklamfolder.

– Jag har levt ett aktivt liv inom handi-
kapprörelsen och idrotten, så jag känner 

till många som kan vara kunder, berättar 
Håkan när vi träffas hemma på gården i 
utkanten av Tierp.

Den bärbara datorn står framme på 
köksbordet och man förstår att det just 
nu är mycket jobb med att mejla och 
ringa olika kunder.

Själva mottagningen har Håkan inne i 
Tierp, ett par minuters resväg från bosta-
den.

Allt oftare anlitad föreläsare
Det är inte bara sjukgymnastik som 
Håkan arbetar med – han blir också allt 
oftare anlitad som föreläsare. Kund-
kretsen är bred – alltifrån vårdutbild-
ningar till företag som ”vill ha lite inspi-
ration”. Håkan hjälper dem att våga se 
och göra saker ur nya perspektiv.

– Jag utgår från mitt liv och visar att vi 
klarar mer än vi tror.

När Håkan träffar företag och deras 
anställda försöker han ofta få dem att 
förstå att en funktionsnedsättning inte 
innebär problem utan möjligheter.

– När folk kommer till mig och har 
ont i ryggen, vem är det då som är handi-
kappad? säger Håkan.

Det finns många fascinerande delar av 
Håkans jobb. Han älskar att se hur åhö-
rarna börja fundera i nya banor när de 
ser att en kille som dricker ur sugrör kan 
jobba med sjukgymnastik. Han njuter 
när han ser dem klia sig i huvudet.

– Yrket i sig är också väldigt roligt, ef-
tersom man hjälper folk och minskar de-
ras smärta.

Det låter enkelt – men om man skrapar 
lite på ytan visar det sig att det varit allt 
annat än lätt för Håkan att etablera sig.

Läkare, skolor, arbetsförmedling, För-
säkringskassan, arbetsgivare – ja nästan al-
la tyckte nämligen att Håkan borde strun-
ta i jobb och istället leva på sjukersättning.

Helt vansinnigt
– Jag fick tidigt sjukersättning vilket var 
helt vansinnigt, säger Håkan. Visst har 
jag en funktionsnedsättning men jag kan 
ändå jobba. 

Fem vykort
  från gränslandet till ett

      riktigt jobb
Läs om Håkan som blev sjukgymnast mot alla odds, 
Joulian som vet att han kommer att få jobb, Adesola 
och Patrik på Max, ungdomarna som startade Radio Fyris 
och om jobbprojektet som är för bra för att läggas ned.

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

>
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– När jag slutat gymnasiet fick jag hö-
ra att jag kunde få tio gånger mer i sjuk-
ersättning än i studiemedel. Jag såg bara 
pengarna. Min mamma sa till mig att inte 
ta pengarna, hon tyckte det var vansin-
nigt, men jag förstod inte bättre. En läka-
re konstaterade att min funktionsned-
sättning var så stor att jag var berättigad 
till sjukersättning och på den linjen gick 
också Försäkringskassan.

Håkan föll för frestelsen att enkelt få 
egna pengar att röra sig med, cirka 7 500 
kronor per månad. 

– Den ”hjälpen” gjorde att jag hade 
råd med hyra och mat, men vad hände 
med min personliga utveckling? Skulle 
jag som 18-åring fortsätta mitt liv utan 
ambitioner?

Ingen drömtillvaro
Det visade sig inte alls vara någon dröm-
tillvaro att leva på sjukersättning. Håkan 
blev deprimerad när han gick hemma ef-
ter gymnasiet.

– Jag frågade mig vad jag skulle göra 
med mitt liv. Det gick ett par år då jag in-
te gjorde något utan bara existerade. 
Sedan började jag på en mediautbild-
ning, vilket var väldigt populärt då. Det 
passade inte mig, men jag lärde mig i alla 
fall att börja föreläsa.

Snart hade han bestämt sig för helt an-
dra mål. 

Att få tillgång till utbildning är dock 
mycket svårare för den som har en funk-
tionsnedsättning. De normala vägarna är 
ofta stängda av olika regler och attityder.

– Många tänker att datorarbete passar 
bra för handikappade, så jag började en 
it-utbildning på högskolan i Borlänge. 
Men när jag skulle skriva en uppsats om 
datoranvändning stod det klart för mig 
att detta inte var något för mig, säger 
Håkan.

– Jag frågade mig igen: ”Håkan, vad 
sjutton är det du vill? Du lever bara en 

gång och du kan inte hålla på att göra det 
som andra tycker att du ska göra.”

Efter en tid hade han kommit fram till 
att sjukgymnast var en lämplig karriär.

– Kroppen har alltid varit intressant 
för mig. Jag har alltid hållit på med idrott. 
Åkt skidor i hur många mil som helst. Jag 
vet att man kan komma långt som cp-
skadad. Jag tänkte att ”fan, vilken grej” 
det var att ha båda sidor. Folk måste lyss-
na på en cp-skadad sjukgymnast. Ingen 
kan säga att ”det är lätt för dig att säga”.

Svårt att komma in
Problemet var bara att sjukgymnast-
utbildningen inte alls ville lyssna. 

– När jag träffade studierektorn ville 
hon bara prata om hur svårt det skulle bli 
för mig i utbildningen. Jag var spänd och 
nervös, så det var inte lätt att stå emot när 
hon gjorde allt för att motarbeta mig. 

Håkan mötte en ”ruskigt konservativ” 
attityd både inom utbildningen och se-
dan vården.

– Alla tror att det bara kan vara på ett 
sätt. Att en polis måste vara stor och 
stark.

Håkan gav inte upp, utan genomförde 
utbildningen trots studierektorns fördo-
mar. Han fixade tentorna och resultatet 

idag är att han är Sveriges enda sjukgym-
nast med cp-skada.

Men kanske inte så länge till – han 
hoppas att fler ska våga satsa.

– En tjej här i närheten av Tierp fick 
höra talas om mig och mejlade eftersom 
hon själv har en cp-skada och vill bli 
sjukgymnast. När vi träffades var jag rik-
tigt ärlig: om man är van vid att få allt 
serverat så klarar man inte att stå upp 
mot fördomarna i den akademiska värl-
den. Jag berättade hur motarbetad jag 
hade blivit och att hon nog också blir det. 
Man måste ha mycket skinn på näsan. 
Men det lät som att hon har en familj 
som har stöttat henne och gett utma-
ningar som har utvecklat henne, så jag 
hoppas att hon står på sig.

Kände av en attityd
När Håkan påbörjade utbildningen kän-
de han attityden av ”ja ja, vi får väl se hur 
det går...”.

– Men det lossnade när jag fick kon-
takt med en professor som tog reda på 
vilka skyldigheter som både skolan och 
jag hade. Jurister gav besked om att det 
var upp till skolan att se till att det funge-
rade. Men samtidigt måste jag ha en för-
ankring i verkligheten, jag var tvungen 

Fortsättning Från Föregående uppslag

>

Van vid fördomar. Håkan Svenssons väg till yrkeslivet var allt annat är spikrak.

Svenska folket vill gärna ha arbetskam-
rater som har funktionsnedsättning. De 
flesta anser också att det finns lämp liga 
arbetsuppgifter för personer med social 
eller intellektuell funktionsnedsättning. 
Det visar en Sifo-undersökning som 
beställts av företaget Misa.

Bakgrunden till undersökningen är att 
det är mycket svårt för personer med 
funktionsnedsättning att hitta jobb på 
den vanliga arbetsmarknaden.

Nu finns svart på vitt att de flesta är 
positiva till att ha arbetskamrater med 
funktionsnedsättning.

Sifo undersökte attityden hos drygt 
1 100 svenskar. Enligt Misa är siffrorna är 
mycket glädjande.

– De ger en välbehövlig motbild till al-
la rapporter om en hårdare och kallare 
arbetsmarknad där varje anställd måste 

Öppna armar. De flesta svenskar vill 
gärna ha arbetskamrater med utveck-
lingsstörning, säger Lotta Bodén.

SIFO: Svenska folket vill gärna ha arbetskamrater med funktionsnedsättning

Misa-studien i korthet
n 68 procent sa sig vara positiva till att 
bli arbetskamrat med personer med 
exem pelvis utvecklingsstörning, 
Aspergers syndrom eller autism.
n Nära 60 procent tycker att det finns 
någon uppgift på arbetsplatsen som 
kan utföras av en person med social 
eller intellektuell funktionsnedsättning.
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att ärligt fråga mig själv: kommer jag att 
klara utbildningen?

Visst klarade Håkan utbildningen – 
trots att han till en början själv fick lösa 
praktiska frågor. Till exempel hur han 
skulle greja ett fungerande tangentbord 
för att kunna skriva tentor.

– Jag skulle studera men fick samtidigt 
tänka på alla småsaker.

Håkan hade hjälp av en personlig assis-
tent men efter första terminen hade pro-
fessor Gunnevi Sundelin ordnat så att han 
istället fick stöd av en sjukgymnast, Cris-
tina Björk, från en ortopedmottagning.

– Kristina var med mig under de prak-
tiska övningarna, när vi elever skulle un-
dersöka varandra. Hon gjorde det möjligt 
för mig att hitta sätt att jobba trots min 
cp-skada. Det var ett jättelyft! Jag kunde 
lägga alla praktiska problem åt sidan och 
ha allt fokus på att plugga.

Ris och ros
Efter utbildningen har Håkan jobbat på 
barn- och ungdomshabiliteringen i 
Mora, vilket han ger både ris och ros.

– Jag anställdes som vem som helst, 
men sedan kom ledningen på att man 
kunde få lönebidrag för mig.

Håkan hade ett vikariat och kunde få 
fortsatt jobb – men fick chockbeskedet 
att han då skulle tvingas acceptera att ar-
betsgivaren sökte lönebidrag. 

– Det blev en krock i min skalle. Det 
gick inte ihop med vad jag trodde. Jag ha-
de hela tiden tänkt hur bra det var att jag 
som sjukgymnast hade egen erfarenhet 
av cp-skada när jag jobbade med barn 
med funktionsnedsättningar. Jag såg det 
som en fördel! Kanske hann jag inte med 
lika mycket som alla andra, men det ut-
reddes aldrig, bara antogs häftigt att ha 
en sjukgymnast som just Håkan! Jag brå-
kade och fick stöd av kollegorna och 
facket. Jag hade nog kunnat få rätt men 
det slutade ändå med att jag hoppade av. 
Jag hade blivit sjukgymnast för att det var 
en häftig kombination med min bak-

grund och jag har verkligen blivit upp-
skattad av barn och föräldrar. Samtidigt 
var det jättebra att jobba på habilitering-
en, där hade jag bil, rum och dator som 
passade mig.

Skönt att få betala skatt
Nu är sjukersättningen sedan länge ut-
bytt mot jobb. 

– Det är en skön och häftig känsla att 
det nu är jag som bidrar och betalar skat-
tepengar.

Under lång tid hade Håkan sin sjuker-
sättning vilande och när han ville säga 
upp den mötte han motstånd hos hand-
läggaren på Försäkringskassan.

– Ska du verkligen säga ifrån dig sjuk-
ersättningen? frågade handläggaren, trots 
att Håkan då hade jobbat som vilken 
medarbetare som helst på habiliteringen 
i Mora.

Håkan känner väl till att många idag 
nekas sjukersättning trots omfattande 
funktionsnedsättningar, men för honom 
var situationen den motsatta. Men han 
hade bestämt sig - om han blev arbetslös 
skulle han stämpla som vem som helst.

– Samtidigt var det svårt att få jobb, 
det finns gott om sjukgymnaster. Så jag 
kände att jag var tvungen att hitta på nå-
got mer. Starta eget var något som jag re-
dan hade funderat på. Men om jag hade 
fortsatt gå på sjukersättning hade jag nog 
aldrig vågat bryta upp.

Företaget är nu ett år gammalt.
– Det har varit både otäckt och kul, al-

la känslor på en gång.
Med hjälp av starta eget-bidrag under 

några månader har Håkan haft möjlighet 
att investera i utrustning och marknads-
föring. Nu hoppas han kunna börja ta ut 
vanlig lön.

Och han funderar på att koppla sjuk-
gymnastiken med sambons hästgård. 
Håkan rider själv och har många tankar 
om att använda sig av ridterapi i verk-
samheten.

Möter du lika mycket fördomar idag 
när du driver företag?

– Arbetsmarknaden är helt snedvri-
den. När jag sökte jobb skrev jag alltid 
om min funktionsnedsättning och blev 
nästan aldrig kallad på intervju. Jag bor-
de ha provat någon gång att INTE skriva 
om funktionsnedsättningen - min cp-
skada påverkar ju egentligen inte mitt ar-
bete. En funktionsnedsättning är tydli-
gen det lägsta man kan ha i en jobbansö-
kan. Det är så synd att samhället och ar-
betsgivarna missar så mycket. Man 
TROR sig veta att det är så mycket lättare 
att ta någon utan funktionsnedsättning, 
säger Håkan som nu hoppas att hans fö-
reläsningar kan påverka attityderna.

Fulla av fördomar
Vården och utbildningsvärlden är lika 
fulla av fördomar som andra branscher.

– Vårdutbildningarna är så breda att 
det alltid finns moment som en person 
med funktionsnedsättning inte klarar, 
men måste varje sjuksköterska verkligen 
kunna ALLA småsaker? Många stoppas 
för att det är någon enda liten sak som 
hindrar. Det borde vara viktigare att man 
passar i jobbet. Mina erfarenheter gör att 
jag passar jättebra inom sjukgymnastik 
och habilitering. 

– Jag tror att många hindras från att 
utbilda sig till vårdjobb. Själv fick jag hö-
ra att ”du borde bli fritidsledare, då får du 
jobba med unga”. Vi måste ha olika vägar, 
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Bor på en hästgård
Namn: Håkan Svensson
Ålder: 35 år.
Yrke: Sjukgymnast, föreläsare, 
driver företaget Hkan! Sjukgym-
nastik. Se www.hkan.nu
Bor: På en hästgård i utkanten av 
Tierp.
Familj: Sambo Ulrika som driver 
hästgård.
Bakgrund: Uppväxt i Falun.

>

Trots den höga arbetslösheten har Samhall 
överträffat målen när det gäller att slussa ut 
medarbetare på den ordinarie arbetsmark-
naden. Under andra kvartalet kunde 339 
personer lämna Samhall för nya jobb, vil-
ket var en ökning med 155 personer.

– De fördelar Samhall erbjuder, med väl 
förberedda och utbildade medarbetare, 
tycks göra att vi klarar konkurrensen bra, 
säger Birgitta Böhlin, vd i Samhall AB.

Samhalls mål är att fem procent av med-
arbetarna ska gå vidare till nya jobb varje 
år. Det motsvarar cirka 1 000 personer årli-
gen. Resultatet för andra kvartalet motsva-
rar 5,7 procent omräknat till helår. +

producera maximalt och där personer 
som inte håller måttet stöts ut, säger 
Lotta Bodén, enhetschef på Misa.

Misa arbetar bland annat med att hitta 
lämpliga arbetsplatser på den öppna ar-
betsmarknaden för personer med funk-
tionsnedsättningar. Varje år lyckas man 
med 6-8 procent av deltagarna. Målsätt-
ningen är att komma upp i 15-20 procent.

- För att lyckas på bred front måste 
kommunerna i högre grad vara beredda 
att satsa på högkvalitativa åtgärder och 
stöd. Tyvärr är trenden fler personer i 
daglig verksamhet och lägre kostnader, 
säger Lotta Bodén. +

SIFO: Svenska folket vill gärna ha arbetskamrater med funktionsnedsättning Samhall överträffar målen Från prioriterade grupper� Under det första halvåret anställde Samhall 943 personer inom kärnupp-draget och beredde 1023 personer praktik inom jobb- och utvecklings-garantin.
� 39 procent av rekryteringarna gjordes ur de mest prioriterade grupperna, till exempel personer med utvecklingsstörning eller neuropsykologisk funktionsnedsätt-ning, eller som har mer än en funktionsnedsättning som minskar arbetsförmågan. Målet för helåret är 40 procent.

www.samhall.se

FK_1005_s34-49_Tema_Arbete_v07.indd   37 2010-10-04   15.38



38 FÖRÄLDRAKRAFT # 5, 2010

Så ska Joulian fixa jobb

rbetsmarknaden är tuf-
fare än på länge för ung-
domar. Och visst bekym-
rar detta Joulian Yakob 
från Tensta en del. Men 
nu vill han träffa företag 

och hitta en praktikplats, så att han kan 
visa vad han kan.

I juni gick Joulian ut individuella pro-
grammet på RH-gymnasiet i Skärholmen 
efter fyra års studier på denna specialsko-
la för rörelsehindrade elever.

Joulian har inte alltid varit rörelse-
hindrad, utan det var vid 6 års ålder som 
han började känna av sjukdomen 
Charcot-MarieTooth, en nervsjukdom 
som leder till att muskler i fötter och 
händer inte utvecklas.

– Jag har använt rullstol sedan 13-års-
åldern. Enligt läkarna blir det sämre och 
sämre till 20-årsåldern, sedan stannar det 
av och det känner jag att det har gjort nu, 
berättar Joulian.

Nu är han enormt sugen på att kom-
ma ut i arbetslivet för att visa vad han 
kan. 

Ger inte behörighet
Betygen från RH-gymnasiet ger inte be-
hörighet att söka till högskola eller uni-
versitet, utan Joulian är i så fall tvungen 
att läsa upp dem på folkhögskola. Och att 
studera vidare är inget han önskar göra 
just nu.

Skolåren har också varit ganska tuffa 
för Joulian. Först gick han ett år på Tensta 
gymnasium i en helt vanlig klass. Men 
det var svårt att ta sig fram i skolan på 
grund av trappor och att hissarna allt 
som oftast var ur funktion. I klassen kun-
de ljudnivån vara hög och han kunde ha 
svårt att koncentrera sig.

Kunde koncentrera sig
– Sedan hittade jag Skärholmens RH-
gymnasium. Det var en mycket bättre 
miljö, vi var fem i klassen, det gick att 
koncentrera sig och det var lätt att prata 
med lärarna. Överallt var det anpassat för 
att ta sig  fram med rullstol.

– Men nu orkar jag inte plugga mer, 
nu vill jag jobba.

Vad vill du ha för jobb?
– Helst skulle jag vilja ha jobb i dator-

spelsbranschen, eller kanske IT eller me-
dia. Men viktigast är att få ett jobb. 
Troligast är väl att jag kan få jobb inom  
IT eller kundsupport.

För att få hjälp med att hitta en intresse-
rad arbetsgivare tog Joulian inte kontakt 
med Arbetförmedlingen, utan gick till Lars 
Ahlenius som driver en verksamhet kallad 
OpenEyes inom Stockholms stad.

Lars har blivit specialist på att matcha 
unga personer som har funktionsned-
sättningar med arbetsgivare som 
Teliasonera, Praktikertjänst och Tunstall 
samt några andra företag som är intresse-

rade av att satsa på en mångfald bland 
medarbetarna.

OpenEyes går ut på att hitta praktik-
platser med sikte på att det efter några må-
nader resulterar i riktiga anställningar.

– Jag tror det är jättesvårt att få jobb 
idag, men under sista läsåret kom Lars på 
besök på gymnasiet för att berätta hur 
han gör för att få fram platser. Han har 
lyckats ordna jobb till flera ungdomar ge-
nom sitt samarbete med många olika fö-
retag. Det lät intressant, säger Joulian.

När vi träffar Joulian i mitten av au-
gusti har han njutit av sommarlovet och 
det är nu, genom OpenEyes, som han gör 
sina första försök att hitta jobb.

– Jag vet att arbetsmarknaden är väl-
digt svår, särskilt för den som har funk-
tionsnedsättning. Många ser det som ett 
problem att man har rullstol, men jag 
tror inte det kommer att vara det. Jag är 
väldigt duktig på det jag gör och det har 
större betydelse, säger Joulian.

Tog körkort på fyra veckor
Även om Joulian inte vill plugga mer nu 
saknar han inte ambitioner. När han tog 
körkort klarade han all teori, praktik och 
även uppkörningen på fyra veckor. 

– På körskolan i Hedemora tyckte de att 
jag var väldigt duktig, med tanke på att jag 
aldrig hade kört eller pluggat teori förut.

Nu hoppas Joulian på att få tag i en 
praktikplats via OpenEyes och i så fall är 

Han sitter i rullstol, har gymnasiebetyg som inte 
ger behörighet och är dessutom invandrare. 
22-årige Joulian Yakob är ändå säker på att 
han kommer att få jobb.

A

Djurskötsel och andra lantbruksjobb är 
en framtidsbransch inom vård och 
om sorg, anser lantbrukarnas organisa-
tion LRF.

På företaget Mossegården söder om Kal-
mar erbjuds daglig verksamhet för perso-
ner med funktionsnedsättningar och nu 
kan verksamheten få många efterföljare.

Just nu är ”Grön omsorg” en aktuell 
fråga i Halland, där LRF aktivt arbetar för 
att lantbrukare och andra landsbygdsföre-
tag ska hjälpa till att driva daglig verksam-
het som insats enligt LSS, lagen om stöd 
och service till vissa funktionshindrade.

Intresset är stort både hos kommuner 
och landsbygdsföretagare i Halland, en-
ligt en kartläggning som LRF genomfört.

– Samtliga som vi har intervjuat är 
mycket positiva till konceptet, säger Lisa 
Persdotter på LRF konsult, till Sveriges 
Radio.

Utvecklande uppgifter
Tanken är att personer med funktions-
nedsättningar ska få bra och utvecklade 
sysselsättning genom att jobba med djur 
och natur. Men det handlar också om att 
lantbruken ska få nya möjligheter att ut-
vecklas. +

Djur och natur framtidsbransch inom daglig verksamhet

Etablerat i Norge
I Norge är ”Grön omsorg” ett etable-
rat begrepp, 130 norska kommuner 
jobbar efter kon cep tet. Men det 
kräver en hel del av företagarna. Inte 
bara en vårdutbildning utan även 
affärsmässighet och möjlighet att 
sälja in idén hos kommunen.
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”Många ser det som ett 
problem att man har rullstol, 
men jag tror inte det kommer 
att vara det.”

problem att man har rullstol, 
men jag tror inte det kommer 
att vara det.”

Hoppfull. 
Joulian Yakob 
tror på jobb. Lars 
Ahlenius (lilla 
bilden) på 
Stockholms 
stads Open Eyes 
hjälper Joulian 
att hitta en 
praktikplats.

han övertygad om att han kommer att 
kunna visa framfötterna tillräckligt för 
att få en riktig anställning.

– Det mesta hänger på att jag själv är 
aktiv och visar att jag vill jobba. De flesta 
som går ut gymnasiet pluggar vidare 
men för mig är det viktigt att ha ett jobb 
och något att göra, även om det nog kan 
vara mer krävande än att plugga.

Hoppas på vanlig lön
Snart hoppas Joulian kunna byta ut akti-
vitetsersättningen mot en vanlig lön.

– Det är viktigt, att få lön känns som 
en frihet, säger han. 

Egen lägenhet ger också frihet, liksom 
körkort – och så småningom en egen bil.

– Det är svårt att åka t-bana med rull-
stol så jag blir ofta tvungen att ta färd-
tjänst eller taxi. Drömmen är att kunna 
skaffa en egen Toyota eller Volvo och när 
det har ordnat sig med jobb hoppas jag 
kunna söka bidrag för att skaffa bil. +
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För dig som vill ha sysselsättning med stöd i kreativ och 
skapande miljö. Vi erbjuder Sysselsättning med Kvalitet 
genom Kunskap, Kraft och Kreativitet.

För dig som vill ha sysselsättning med stöd. I kreativ och skapande 
miljö med service eller produktion eller i specialverksamheter för 
personer med förvärvad hjänskada i vuxen ålder. Vi erbjuder 
Sysselsättning med Kvalitet genom Kunskap, Kraft och Kreativitet.

Kontakta Maria S Jönsson, enhetschef. Tel 018-727 21 48. 
E-post maria.jonsson@uppsala.se

Kontakta Maria S Jönsson, enhetschef. Tel 018-727 21 48. 
E-post maria.jonsson@uppsala.se

ODIN:s Dagliga Verksamhet

ODIN:s Dagliga Verksamhet

Vi erbjuder personligt utformad sysselsättning i kreativ 
miljö. För dig som vill ha stimulerande aktiviteter inom tea-
ter, bild, textil design, keramik med mera.

Du kan även få enklare arbetsuppgifter inom service och 
produktion eller sysselsättning inom specialverksamhet för 
vuxna med förvärvad hjärnskada.

 
Sysselsättningen bedrivs med hög Kvalitet genom 

Kunskap, Kraft och Kreativitet.
Kontakta Maria Jönsson. Tel 018-727 21 48 maria.jons-

son@uppsala.se

odins 8-del fk1005.indd   4 2010-09-28   13.29

Oavsett om ditt mål är att få en anställning eller 
andra intressanta arbetsuppgifter och aktiviteter 
ger vi dig det stöd du behöver. Men vi kommer 
också att utmana dig. Så att du vågar prova, 
tänka nytt och tänja gränserna.

Daglig verksamhet eller nytt jobb?
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ristdemokraterna hade 
det mest konkreta vallöf-
tet om arbete till perso-
ner med funktionsned-
sättningar. 10 000 nya 
jobb ska fram inom of-

fentlig sektor, om KD får råda.
– Jag är glad att åtminstone ett parti 

har lyft frågan, säger Pär Larshans, perso-
nalchef på hamburgerkedjan Max, som 
varje år rekryterar cirka 50 personer med 
funktionsnedsättning.

Fler partier har uppmärksammat ham-
burgerkedjan. Miljöpartiet har gjort tre 
studiebesök på Max den senaste månaden.

Under valspurten gjorde Max-
restaurangerna gemensam sak med 
Kristdemokraternas Maria Larsson och 
Samhalls vd Birgitta Böhlin.

Tillsammans med två unga medarbe-
tare på Max presenterade de möjligheter-
na att skapa bra jobb och lönsamma 
verksamheter genom att söka personal 
bland de hundratusentals svenskar som 
har funktionsnedsättningar.

Inte mycket som krävs
Det är inte mycket som krävs för att vän-
da på den negativa trenden på arbets-
marknaden, enligt KD, Max och Samhall.

– Det behövs inte mer bidrag. Se bara 
till att sprida goda exempel och satsa på 
utbildning av chefer, så att det förstår 
värdet av mångfald, alla andra verktyg är 
på plats, säger Pär Larshans.

Inom Max har alla chefer för kedjans 
75 restauranger genomgått sådan utbild-
ning. Det är ett krav för att kunna göra 
karriär inom företaget.

– Det största hindret är chefer och kol-

legor som inte tror på att det fungerar att 
anställa personer som har funktionsned-
sättningar. Men till min stora glädje kan 
jag se att de har fel!

För Max har samarbetet med Samhall 
varit avgörande för att lyckas. Tidigare 
försök att rekrytera via Arbets för-
medlingen gav inte alls samma positiva 
resultat.

Förberedande arbete
– När vi gick genom Arbetsför med lingen 
saknade vi det förberedande arbete som 
har varit så positivt i samarbetet med 
Samhall. Arbetsförmedlingen är bra på 
vissa områden, men kanske inte när det 
behövs djupare analyser av möjligheter-
na till jobb. Många kastas runt på olika 
praktikplatser. Vi vill ha ett centralt avtal 
med en partner, så som vi nu har med 
Samhall.

Birgitta Böhlin, Samhalls VD, ger Max 
högsta betyg för restaurangkedjans sats-
ning, som även betytt mycket för Sam-
halls möjligheter:

– Max har varit en fantastisk dörröpp-
nare för vårt varumärke hos många an-
dra arbetsgivare, säger hon.

– Vi kan ordna jobb till nästan hur 
många som helst genom att arbeta med 
den här typen av förberedelser och över-
gångar. Våra säljare är ute och bearbetar 
företagen, fortsätter Samhallchefen.

Främsta förebilden
Max är idag troligen den främsta förebil-
den bland landets alla arbetsgivare. Man 
har kommit betydligt längre än exempel-
vis Ica, som Samhall nu har ett liknande 
samarbete med. Icas koncernchef Ken-

neth Bengtsson, numera även ordföran-
de för Svenskt Näringsliv, brinner även 
han för frågan,

Pär Larshans säger att intresset för 
Max modell för rekrytering har ökat 
enormt. Även utomlands – på senare tid 
har han intervjuats av två brittiska tid-
ningar. Här hemma har offentlig sektor 
nu börjat vakna till.

– Det är viktigt att berätta hur vi arbe-
tar eftersom det har så positiva effekter 

Så enkelt skapar 
Max arbete till alla 
Allt fl er vill veta hur hamburgerkedjan jobbar.

K

”Det är inte mycket som 
krävs för att vända 
den negativa trenden 
på arbetsmarknaden.”Ännu fler borde följa. ”Jag kan inte 

förstå varför inte fler gör som vi. Det är 
bara korkat”, säger Pär Larshans.

Med jobb på Max. ”Det här är som 
vilket jobb som helst”, säger Max-
medarbetarna Adesola Hassan och 
Patrik Martinsson.
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för våra egna medarbetare. Nu vill alla 
chefer vara med och bidra, tidigare såg 
man hinder. Det här är något som vi tjä-
nar pengar på, men det handlar inte alls 
om att vi kan rekrytera med lägre löner 
utan om att vi får medarbetare som är 
mer lojala och mindre sjuka. Vi ser effek-
ter på hela arbetsstyrkan.

Nyligen hörde även Stockholms läns 
landsting av sig för att ta del av Max erfa-
renheter.

Folkhälsomininster Maria Larsson 
(KD) skiner upp när hon får höra att 
landstinget visat intresse.

Hon har själv gått ut med vallöftet om 
10 000 nya jobb till personer med funk-
tionsnedsättning. Fördelat över landet 
skulle det betyda mer än 400 jobb inom 
Stockholms landsting och mer än 500 in-
om Stockholms stads förvaltningar.

Maria Larsson avvisar farhågor om att 
det är tomma ord som inte leder till re-
sultat. Hon är övertygad om att 1000-tals 
jobb kan skapas med olika former av mo-
rötter. Erfarenheter från kvotering, som 
förekommer i vissa länder ute i Europa, 
menar hon inte är goda.

– Det finns ingen gräns för hur många 
jobb det kan bli. Verktygen och smörj-
medlen finns redan i form av lönebidrag, 
arbetsbiträde och anpassningar. Om man 
inte klarar en full arbetsinsats finns kom-
pensation. Tyvärr finns en väldig rädsla 
hos arbetsgivarna. Det kommer att krävas 
chefsutbildningar för att öka kunskapen 
och se värdet av mångfald. Företag som 
inte förstår detta kommer att bli förbi-
sprungna. Politiskt kommer vi göra vad vi 
kan för att skjuta på, säger Maria Larsson.

Har misskött frågan
Arbetsmarknadens parter har ett tungt 
ansvar för att man har misskött frågan, 
särskilt de fackliga organisationerna. Det 
menar både Maria Larsson och Pär Lars-
hans.

– Facken har inte alls pratat om dessa 
frågor så mycket som de borde ha gjort. 
Vi har försökt skapa en dialog med ar-
betsmarknadens parter, men det har varit 
svårt. Jag tror att det kan lossna efter va-
let, säger Maria Larsson.

Pär Larshans anklagar facken för pas-
sivitet.

– När jag har träffat LO och TCO har 
jag märkt ett motstånd och att man har 
svängt på orden. I den här frågan har ar-
betsgivarna gått före. Hotell- och res-
taurangförbundet stödjer oss däremot.

Vi träffar även ett par av Max nya 
medarbetare, Adesola Hassan från Järna 
och Patrik Martinsson från Huddinge.

– Det här är precis som ett vanligt jobb, 
där man kan utvecklas varje dag och inget 

håller tillbaka, säger 23-åriga tjejen Ade-
sola Hassan med ett stort leende.

När hon slutade skolan för ett par år 
sedan blev hon arbetslös, men fick chans 
till praktik på Max, bland annat för sitt 
intresse för att jobba i kök.

– Det bästa med jobbet är att jag får gö-
ra det jag känner att jag är bra på och att 
man får träffa nya människor varje dag, 
berättar Adesola Hassan, vars närmaste 
chef glatt konstaterat att Adesola är en av 
hennes mest värdefulla medarbetare.

Sökte många jobb
Patrik Martinsson, 25 år, hade sökt en 
rad olika jobb utan resultat när han 
också fick chansen till praktik på Max, 
med hjälp av lite förberedelser hos 
Samhall. Det resulterade i hans livs för-
sta anställning. Nu har han jobbat i cir-
ka ett år med att hålla snyggt och rent 
och sköta lager.

För både Adesola och Patrik fungerar 
anställningarna på Max som helt vanliga 
jobb - samtidigt som det finns en extra 
trygghet genom samarbetet mellan 
Samhall och Max.

Modellen bygger på att medarbetarna 
genomgår förberedelser med individuellt 
stöd hos Samhall men även får uppfölj-
ning efteråt. Skulle jobbet inte fungera så 
bra kan man avbryta och gå tillbaka till 
Samhall.

Avgörande för företaget
Pär Larshans menar att medarbetare som 
Adesola och Patrik är avgörande för före-
tagets positiva utveckling. Och han hop-
pas att andra företagare också breddar sin 
rekrytering. Han är själv oroad över den 
arbetskraftsbrist som väntas om tio år.

- Jag kan inte förstå varför inte fler gör 
som vi, när man kan se hur bra det fung-
erar. Det är bara korkat! Jag är glad att åt-
minstone ett parti har lyft fram frågan - 
Kristdemokraterna. Men löftet om 10 000 
nya jobb borde stå med i Alliansens val-
manifest också, säger Pär Larshans.

– Miljöpartiet har varit på studiebesök 
hos oss tre gånger den senaste månaden, 
jag tror de insåg på sin stämma att det 
här var något som de saknade i politiken, 
berättar Pär Larshans. +

Med ministern. Adesola Hassan och 
Patrik Martinsson berättade om sina 
jobb för folkhälsominister Maria Larsson.

”Det är inte mycket som 
krävs för att vända 
den negativa trenden 
på arbetsmarknaden.”

10 000 nya jobb – hur 
ska det gå till?
Enligt Kristdemokra-
terna bör offentlig 
sektor göra så här:
� Samarbeta med 
Arbetsförmedlingen 
och eventuellt även 
Samhall.

� Hälften kan anställas 
med så kallad trygg-
hetsanställning (då 
Arbetsförmedlingen 
står för en stor del av 
kostnaden).
� Hälften kan vara 
vanliga anställningar 
med lönebidrag.

� Arbetsuppgifter finns 
inom exempelvis 
hemtjänst, äldreom-
sorg, trappstädning, 
och parkskötsel.
� Nettokostnaden för 
de 10 000 nya jobben 
beräknas till 1,3 miljar-
der kronor. +

Så vill KD skapa10 000  jobb
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ron, som är 25 år, har 
bara varit inkopplad på 
radioverksamheten ett 
par månader men är re-
dan frälst och jobbar 
hårt med att få till de 

första inslagen till egna radioprogram-
met Film hörnan.

– Jag blev intresserad när jag såg Rix 
FM sända live i Gränby Centrum. Det 
verkade väldigt roligt. När jag förstod att 
Fyris skulle börja med radio så hoppade 
jag på.

Arbetet bjuder nu på många spännan-
de uppgifter, som att träffa nya männis-
kor för att göra intervjuer.

– Jag gillar utmaningar även om det är 
klart att man blir nervös, säger Aron 
Wallin.

Men det tar tid att komma in i de 
många olika uppgifter som förekommer 
på en radiostation. Det handlar inte bara 
om att prata och intervjua, utan också 
om ljudbearbetning och modern dator-
teknik. Så Aron är lite osäker på när hans 
första program kan ha premiär.

– Det har gått bra, men jag har inte be-
stämt när programmet ska vara klart.

På bordet i studion ligger ett par pap-
per med lite planering. Där listas ”intro”, 
låt, inslag med mera. Vi blir nyfikna och 
frågar vad det är för innehåll som döljer 
sig bakom de olika punkterna.

– Det ska bli blandat innehåll, det är 
viktigt att inte stirra sig blind på en enda 
genre, säger Aron. 

Vägen ut är en favorit
Vi frågar honom om han har någon spe-
ciell film som egen favorit. Efter att ha 
funderat ett ögonblick nämner han en 
svensk film om en grupp fångar som får 
en ny chans utanför fängelsemurarna:

– Vägen ut. Den är helt fantastisk!
Vem vänder du dig till med Film-

hörnan?

Den nya redaktionen. Från vänster Aron Wallin, Mattias Carlgren, Elin Lindberg och Sebastian Eneman.

Satsning som ger eko
De gillar utmaningar. Aron Wallin, Mattias Carlgren, 
Elin Lindberg och Sebastian Eneman är några av 
nyckelpersonerna bakom Radio Fyris, den nya radio-
kanalen inom Fyris  dagliga verksamhet i Uppsala.

A
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Programledare. Aron Wallin blev inspirerad av Rix FM att skapa egna radioprogram.

Reportern. Aron Wallin passar på att intervjua Föräldrakraft.
– Det ska vara ett program för alla, i 

stort sett – från 15 till 50 år.
För Aron fungerar radion som ett helt 

vanligt arbete, även om han har aktivi-
tetsersättning istället för vanlig lön. (Som 
deltagare i daglig verksamhet har man 
normalt en aktivitetsersättning på cirka 
7 500 kr  och oftast en symbolisk daglig 
ersättning.)

– Jag jobbar fyra dagar i veckan, från 
klockan 10 till 15. Lite tidspress kan det 
bli, det här är det mest krävande jobbet 
jag har haft.

Vad är roligast med jobbet?
– Efter att göra själva inspelningen av 

programmet är det nog att fixa med lju-
det så att det låter bra.

Hur ser framtiden ut?
– Jag kan tänka mig att jobba med ra-

dio hur länge som helst, säger Aron.

Under tiden som vi talas vid inne i ra-
diostudion tittar Arons kollega Sebastian 
Eneman in. Han vill göra en intervju med 
Föräldrakrafts utsände. Några minuter 
senare rullar inspelningen igång.

Vi får en rad frågor om tidningen, vad 
vi tycker om reklamradio och vilka politis-
ka frågor som är viktigast. Om du vill höra 
resultatet kommer det att dyka upp på 
www.radiofyris.se. Alla radioprogrammen 
”sänds” via webben, så att vem som helst 
kan lyssna när som helst via webbsidan.

En av de mest erfarna
Sedan blir det vi som frågar ut Sebastian. 
Det visar sig att han är en av de mest er-
farna av de 6-7 medarbetarna på Radio 
Fyris. Han har jobbat med radioverk-
samheten ända sedan starten hösten 
2009, i stort sett varje dag klockan 9-16.

 Sebastian jobbade på Fyris dagliga 
verksamhet inom arkivering, som ligger 
vägg i vägg med nya radion, när han fick 
nys om planerna och anmälde sig som 
testpilot. 

Mer intressant
Han insåg snabbt att radio var mycket 
mer intressant än de kontorsuppgifter 
han ägnat sig åt de senaste tio åren.

Inte helt oväntat – Sebastian har alltid 
varit en radioentusiast. 

– Jag har alltid lyssnat på Tracks och gil-
lar en massa andra program på Sveriges 
Radio, Riks FM och The Voice, säger han.

Sebastian ryggar inte för samhällsfrå-
gor och debatt i ”Seb Voice”, radiopro-
gramet som spänner över många ämnen.

– Mikael Tornving är en av de perso-
ner som varit roligast att intervjua, vi >
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höll på i 24 minuter! säger Sebastian 
som även nämner sin intervju med 
Charlie Söderberg, känd från Lyxfällan 
på TV.

– Nyamko Sabuni har jag också haf-
fat för en intervju, hon hade inte tid just 
då men har lovat ställa upp någon an-
nan dag.

Även när han inte möter kändisar och 
ministrar stortrivs Sebastian i Radio 
Fyris fina, välutrustade lokaler. De andra 
killarna och tjejerna som jobbar med ra-
dion är viktiga för trivseln.

– Vi har så bra sammanhållning här, 
vissa är bra på vissa saker, andra på andra 
saker, säger Sebastian.

Asperger Syndrom
Anledningen till att Sebastian inte har 
gått den vanliga skolan, utan en gymna-

siesärskola, och inte jobbar på en vanlig 
radiostation är att han har Asperger 
Syndrom och talsvårigheter.

– Jag kan fortfarande ha lite svårt att 
uttala vissa ord, berättar han men kon-
staterar glatt att det går utmärkt att redi-
gera bort felsägningar.

– Jag har varit medveten om mitt han-
dikapp sedan jag var tio år och lärt mig 
av det. Jag har varit den jag är och de fles-
ta jag möter tror att jag har gått den van-
liga skolan. 

Kunde knappt tala
Till vår förvåning nämner Sebastian att 
han knappt kunde tala alls när han var en 
liten skolpojke på åtta år. Men några år se-
nare hade han lärt sig både läsa och tala. 
Idag, vid 34 års ålder, lägger man knappast 
märke till några svårigheter.

Han ser tillbaka på skolgången med 
både glädje och sorg.

FORTSÄTTNING FRÅN FÖREGÅENDE UPPSLAG

>

Stortrivs. Sebastian Eneman trivs 
i de välutrustade lokalerna. 

”Nyamko Sabuni har jag också haffat för en                intervju, hon hade inte tid just då.”

En meningsfull sysselsättning och en möjlig väg ut i arbetslivet. Vi erbjuder 
stimulans, utveckling och gemenskap.

Daglig verksamhet

www.enigmaomsorg.se

• Individuellt utformade verksamheter
• Vi tar till vara på dina önskemål och förmågor
• Arbete mot ökad självständighet
• Trygg och utvecklande mijö
• Uppdelade efter olika utvecklingsnivåer och diagnoser

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

- För dig med diagnos inom Autismspektrat -
Kurs i databashantering
Du lär dig hur en databas är 
uppbyggd, att använda SQL 
och förstå skillnaden mellan
olika databaser såsom MySQL,
MS SQL och Oracle. 
En fördjupning sker i någonEn fördjupning sker i någon
av dessa databaser.

Kurs i ekonomi
Du kommer bland annat
få grundläggande kunskaper 
om bokföring, löne-, faktura- 
och momshantering. Du får 
även bekanta dig med de 
vanligaste datasystemen vanligaste datasystemen 
inom områdena.

Misa håller kurser i databas-
hantering och ekonomi, som 
är skräddarsydda för dig med 
Aspergers syndrom. Du får
10 veckor teoretisk utbildning 
och därefter 10 veckors praktik 
på ett företag. Du får handled-på ett företag. Du får handled-
ning under hela perioden. 
Målet är att öka dina möjlig-
heter att få ett riktigt arbete.

      Misa erbjuder arbetsinriktade utbildningar i databashantering och ekonomi
     för dig med Aspergers syndrom under våren 2011

Är du intresserad av att gå
på någon av dessa kurser,
anmäl dig senast den

15 januari 2011.
Läs mer på www.misa.se
eller ring 08-714 33 30
alternativt maila enalternativt maila en
intresseanmälan till
arc@misa.se.
Utbildningarna sker inom
ramen för daglig verksamhet.

 

’’Tack vare databas-
utbildningen blev jag 
anställd på Eniro som 
systemutvecklare’’

’’Jag har tidigare gått ett antal 
kurser men aldrig lyckats slut-
föra dem. Upplägget på denna 
kurs passade mej utmärkt. Vi var
få deltagare på kursen och fick det
stöd vi alla behövde. Med Misas 
stöd att finna praktikplatser under stöd att finna praktikplatser under 
kursens gång, vågade jag tro på en 
yrkesframtid. Detta är min första 
anställning, utan de kunskaper jag 
fått på kursen hade jag inte klarat 
av att göra mina arbetsuppgifter
och aldrig fått en anställning.’’

Jessica, 28 år
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– Hällsboskolan var nog en av de bäs-
ta skolor jag kunde gå, det var en speci-
alskola för språkstörda och döva. Felet 
med min skolgång var att jag senare 
hamnade på en gymnasiesärskola, där 
lärarna inte kunde mitt handikapp och 
inte visste hur de skulle hjälpa mig att 
lära bättre. 

Inte särskolan
– Om jag skulle gå gymnasium nu så 
skulle jag inte vilja gå den särskolan. Men 
det blev bättre när jag fick en dator och 
en av lärarna från Hällsboskolan började 
där. Det sista året på gymnasiet blev det 
mycket bättre.

–De som har mitt handikapp ska inte 
gå i gymnasiesär, i min egen klass kunde 
det vara väldigt stökigt och svårt att kon-
centrera sig. Det är bättre med en liten 
klass i det vanliga gymnasiet, säger Sebas-
tian med övertygelse.

Bakgrunden till att Fyris Daglig Verk-
samhet storsatsar på radiostationen är att 
man både vill skapa nya jobb inom me-
dia och ändra attityder. 

– Media har stor betydelse för att på-
verka attityder, säger Elin Lindberg, en-
hetschef inom Fyris, som hoppas att i 
framtiden få igång ett samarbete med 
stora, etablerade medieföretag.

Studiebesök på radion
Hon berättar att man gjorde ett studiebe-
sök på studentradion i Uppsala, och in-
såg att det visst skulle vara möjligt att gö-
ra något liknande även inom daglig verk-
samhet.

– Det var viktigt för oss att det skulle 
vara en riktig radiostation, och det har 
studentradion hjälpt oss att skapa. Vi 
har professionell teknik och riktiga pro-
gram – allt ska vara på riktigt, säger Elin 
Lind berg.

Viktigt är också att endast deltagarna 
själva gör radioprogrammen – aldrig 
handledarna.

I det stora utbudet av Fyris radiopro-
gram finns bland annat sport, film, ja-
pansk seriekultur och musik. 

– Det största programmet är Fyren, 
som knyter an till näringslivet genom att 
göra intervjuer ute hos olika företag som 
Ica och Arlanda flygplats, berättar Elin 
Lindberg.

Tanken är förstås att detta ska väcka 
intresse hos fler företag att ta emot med-
arbetare från Uppsalas dagliga verksam-
het.

I skrivandets stund pågår planering av 
radiostationens valbevakning. 

– Många av våra deltagare är inte så 
intresserade av politik. De har nog ofta 
känt sig maktlösa i politiska samman-
hang, men förhoppningsvis kan detta 
väcka ett intresse, säger Elin Lindberg.+

”Nyamko Sabuni har jag också haffat för en                intervju, hon hade inte tid just då.”
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Kurs i databashantering
Du lär dig hur en databas är 
uppbyggd, att använda SQL 
och förstå skillnaden mellan
olika databaser såsom MySQL,
MS SQL och Oracle. 
En fördjupning sker i någonEn fördjupning sker i någon
av dessa databaser.

Kurs i ekonomi
Du kommer bland annat
få grundläggande kunskaper 
om bokföring, löne-, faktura- 
och momshantering. Du får 
även bekanta dig med de 
vanligaste datasystemen vanligaste datasystemen 
inom områdena.

Misa håller kurser i databas-
hantering och ekonomi, som 
är skräddarsydda för dig med 
Aspergers syndrom. Du får
10 veckor teoretisk utbildning 
och därefter 10 veckors praktik 
på ett företag. Du får handled-på ett företag. Du får handled-
ning under hela perioden. 
Målet är att öka dina möjlig-
heter att få ett riktigt arbete.

      Misa erbjuder arbetsinriktade utbildningar i databashantering och ekonomi
     för dig med Aspergers syndrom under våren 2011

Är du intresserad av att gå
på någon av dessa kurser,
anmäl dig senast den

15 januari 2011.
Läs mer på www.misa.se
eller ring 08-714 33 30
alternativt maila enalternativt maila en
intresseanmälan till
arc@misa.se.
Utbildningarna sker inom
ramen för daglig verksamhet.

 

’’Tack vare databas-
utbildningen blev jag 
anställd på Eniro som 
systemutvecklare’’

’’Jag har tidigare gått ett antal 
kurser men aldrig lyckats slut-
föra dem. Upplägget på denna 
kurs passade mej utmärkt. Vi var
få deltagare på kursen och fick det
stöd vi alla behövde. Med Misas 
stöd att finna praktikplatser under stöd att finna praktikplatser under 
kursens gång, vågade jag tro på en 
yrkesframtid. Detta är min första 
anställning, utan de kunskaper jag 
fått på kursen hade jag inte klarat 
av att göra mina arbetsuppgifter
och aldrig fått en anställning.’’

Jessica, 28 år
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Idén tycks vara för bra för att misslyckas. 

eft is Right är tillbaka ef-
ter konkursen förra hös-
ten. Ny ägare, ny ledning 
och en mycket mer för-
siktig affärsplan. Men 
fortfarande med idén att 

personer med många olika speciella 
kompetenser ska få en ärlig chans på ar-
betsmarknaden. 

– Idén som Wiola Frankén Boman ur-
sprungligen hade var för bra för att släp-
pas, säger nye ägaren Lennart Jönsson, 
mest känd för att ha grundat Misa.

Lennart Jönsson följde Left is Right på 
distans. Det var ett företag som verkligen 
stack ut, med ett nytt affärstänkande och 
med ett tydligt budskap att personer med 
Asperger Syndrom har resurser och att 
deras kunskaper behövs. Left is Right fick 
en bred publicitet och det fanns stora 
förväntningar. Men målet var högt – på 
tre år skulle företaget etablera sig med 
kontor på 23 orter runt om i landet.

Riskabel strategi
Det visade sig vara en alltför riskabel 
strategi. Planerna på expansion krockade 
med finanskrisen, då flera kunder drog åt 
svångremmen. I höstas gick Left is Right i 
konkurs.

Lennart Jönsson ville inte låta idén gå 
förlorad och köpte loss bolagsnamnet 
från konkursförvaltaren.

I mitten av augusti fick Left is Right 
nytt liv, med Lennart Jönsson som ägare 
och med en erfaren konsultsäljare som vd. 
Klas Gustafsson heter den nye chefen som 
huserar i lokalerna på Döbelnsgatan i cen-
trala Stockholm. Just nu ekar det tomt. 
Förutom Klas Gustafsson finns det bara 
några pärmar, skrivbord och ett par dato-
rer som skvallrar om att det ska drivas 
kvalificerade konsultuppdrag härifrån.

 –Vi ska arbeta strikt affärsmässigt, 
men samtidigt är det en förutsättning att 
vi förstår personernas olikheter hos våra 
framtida konsulter för att kunna ge dem 
rätt stöd och uppbackning, säger Klas 
Gustafsson. 

– Konsultyrket bygger generellt på en-
skilda människor som har speciella skick-
ligheter. Inom Left is Right är det samma 
sak, och våra konsulter kommer att ha 
speciella kvalitéer som vi vet är eftertrak-
tade. Det som tillkommer för oss inom 
Left is Right är att vi ska ge våra konsulter 
den speciella struktur och det stöd de be-
höver och som är en förutsättning för att 
de ska kunna använda sin kompetens. 
Och det är denna kugge i hjulet som är 
det unika hos oss, som skiljer oss från an-
dra konsultbolag. 

Ändra inställning
Nya Left is Right har en breddad inrikt-
ning. Den ursprungliga idén var att änd-
ra på samhällets inställning till personer 
med Asperger Syndrom och andra neu-
ropsykiatriska diagnoser.

Det nya bolaget välkomnar på sikt 
även ”andra personligheter”, som det he-
ter på den nya webbsidan. Idén är fortfa-
rande att förbättra situationen för perso-
ner som trots speciella kompetenser och 
personligheter har svårigheter på arbets-
marknaden och som därför behöver stöd.

– Det finns fantastiskt många kompe-
tenta personer som borde finnas ute i ar-
betslivet, och som längtar efter att få ha ett 
riktigt jobb, säger Lennart Jönsson. Han 
hoppas att bolaget i framtiden kommer att 
hjälpa till att fylla hålen i den väntade 
framtida arbetskraftsbristen och hoppas 
att politiker infriar löftet att förenkla re-
gelverk och andra hinder för personer 
med aktivitetsersättning att börja jobba. 

Utveckla verksamheten
Någon snabb expansion är inte målet för 
Left is Right. Tvärtom handlar det om att i 
lugn och ro utveckla verksamheten genom 
att ge varje enskild konsult rätt möjlighe-
ter att utföra ett bra jobb. Men hur det ska 
gå till är inte spikat eftersom det handlar 
om ett hantverk där varje person som an-
ställs är unik, betonar Klas Gustafsson. 

Klas Gustafsson, som  bland annat har 
varit konsultchef och drivit egen konsult-

rörelse, menar att Left is Right inte skiljer 
så mycket från andra konsultföretag.

– Det är inga konstigheter, säger Klas 
Gustafsson och tillägger att det är viktigt 
att vara noga med att ta fram en indivi-
duell konsultprofil och tillsammans med 
konsulten ta fram rätt stöd och struktur. 

Kommer att bredda sig
Nya Left is Right kommer också att bred-
da sig genom att erbjuda konsulter olika 
möjligheter, en del som anställda, andra 
med egna företag. 

– Det finns personer som är utmärkta 
konsulter och som har egna firmor men 
som inte får ihop helheten. Någon kanske 
är hopplös på bokföring, en annan har 
svårt att hålla ordning på fakturor. Vi vet 
också att det finns personer som är specia-
lister på bokföring och på att hålla ord-
ning. Vi kan hjälpa dem så att de blir bra 
underleverantörer, säger Klas Gustafs son. 

Trots att nya Left is Right håller en låg 
profil har ett 40-tal intresserade personer 
hört sig för om anställning. 

– Till årsskiftet tror vi att vi har 6 till 8 

Mer rätt än fel. Nye ägaren Lennart 
Jönsson och nye chefen Klas 
Gustafsson kan sätta upp skylten igen. 

Left is Right 
är tillbaka

L

FK_1005_s34-49_Tema_Arbete_v07.indd   46 2010-10-04   15.39



# 5, 2010 FÖRÄLDRAKRAFT 47     

med arbetare, ett halvår senare lika många 
till, säger Klas Gustafsson. 

Verksam heten startas i centrala 
Stock   holm, än så länge utan planer på 
fler kontor.

– Vi måste prova oss fram och trampa 
upp en väg, säger Lennart Jönsson. Det är 
inte mängden anställda och kontor som 
betyder något. Vi har hellre tio konsulter 
och får en fungerande verksamhet än 20 
med en knackig verksamhet. Men visst 
vore det skitkul om vi kan expandera!

Från gamla Left is Right
Bland de sökande finns flera personer 
från gamla Left is Right och ett par av 
dem kommer sannolikt att tillhöra de 
först anställda. Men det kommer att läg-
gas mycket möda på att förbereda nya 
medarbetare.

– Många har mycket dåliga erfarenhe-
ter från arbetslivet. De har ofta gått på 
pumpen, är svikna och besvikna, säger 
Lennart Jönsson. Ofta är det personer 

med specialistkunskap som blir av med 
jobbet när det sker omorganisationer och 
nedskärningar. Det är dessa personer 
som vi gärna jobbar med och vi vet att 
deras kunskaper eftertraktas. 

Det återuppståndna företaget har fått 
ett gott mottagande från tänkbara kun-
der. 

– Vi har redan fått flera trevare från 
både små och och stora företag. 

Vilken typ av uppdrag räknar ni med 
till en början?

– Det kommer nog att handla om kor-
rekturläsning, översättningar, program-
mering, digitalisering och olika IT-rela te-
rade jobb, tror Klas Gustafsson.

Hur ska ni marknadsföra er för att få 
kunder?

– Vi smyger igång, säger Lennart 
Jönsson. Vi har upptäckt att man kan 
väcka ett behov ganska snabbt för våra 
tjänster och de kontakter vi har tagit visar 
att företag är intresserade och behöver 
speciella resurser. +

Den nya företagsledningens 
ambition är att undvika bidrag så 
långt det går och uttrycker att de vill 
akta sig för att binda upp sig i ett 
bidragssystem. 

– Om det inte behövs bidrag ska 
det inte heller förekomma, men om 
det nu är så att en konsult av något 
skäl behöver ett lugnare arbetstempo 
eller en speciell förberedelse så är det 
rimligt att det finns en ersättning 
som kompenserar. 

Innebär det att det blir svårare 
att få jobb som konsult inom nya 
Left is Right? 

Både Lennart Jönsson och Klas 
Gustafsson drar lite på svaret.

– Vi vet inte riktigt eftersom vi 
inte jobbade inom det gamla Left is 
Right. Det viktiga är att vi aktar oss 
för att tänka att det finns en påse 
pengar att hämta från samhället. 
Men om det blir svårare 
har vi egentligen ingen 
uppfattning om ännu 
och det är kunderna 
som ska finansiera 
verksamheten för att vi 
levererar bra kvalitet. 

– Det vi vet är att vi 
inte ska bedriva ”sysselsättning” 
(daglig verksamhet) utan anställa 
personer som har värdefulla förmå-
gor och som vill ha riktiga jobb.

– Och en lika viktig parameter är 
att konsulterna känner att de får en 
bra arbetssituation och trivs med sitt 
jobb, tillägger Lennart Jönsson.

Det låter som en ny typ av företag. 
Ett företag med en mycket bred 
målsättning. Riktiga jobb för 
personer som har specialkunskaper, 
men som ändå inte välkomnas på 
arbetsmarknaden. Kanske början på 
något nytt.

– Utifrån sett är det ett traditio-
nellt konsultföretag. Det nya är att vi 
kommer att vara skickliga på att 
rekrytera kompetens ur en målgrupp 
som idag står utanför arbetslivet, 
säger Klas Gustafsson.

Men ni måste väl använda de 
ekonomiska stöd som samhället har?

– Vi ska använda stöden, men inte 
leva på dem, säger Lennart Jönsson. 
Lönebidrag, personligt biträde, 
utbildning och arbetshjälpmedel är 
några av de verktyg som samhället 
erbjuder och självklart finns de för 
oss som för andra arbetsgivare. +

” Det fi nns personer som är utmärkta konsul-
ter och som har egna fi rmor men som inte får 
ihop helheten.”

Nya företaget vill 
undvika bidrag

”Vi ska 
använda 
stöden, 
inte leva 
på dem.”
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Motivationen viktigast i nytt      jobbprojekt

öreningen Furuboda och 
HSO Skåne har rivstartat 
projektet ”Stegen in i ar-
betslivet” under våren 
och sommaren.

– Vi har redan 20 del-
tagare vilket är betydligt fler än vi hade 
räknat med på så kort tid, säger Daniél 
Tejera, direktor på Furuboda.

Hos varje individ
Han menar att det allra viktigaste är att 
hitta motivationen hos varje enskild per-
son.

– Att få praktikplatser serverade är inte 
långsiktigt hållbart om man siktar på att 

få en anställning som 
passar, säger Daniél Te-
jera.

Det är tjejer och kil-
lar i åldrarna 19-25 år 
som hittills har nappat 
på den nya möjligheten 
att komma ut på ar-
betsmarknaden. 

Kräver insatser
Att etablera sig på ar-
betsmarknaden kräver 
en mängd olika insatser 
men Furu bodas nya 
projekt är med hela vä-
gen, från motivation till 
riktiga jobb och däref-
ter uppföljning.

Projektet är uppdelat i några olika steg.
Först försöker man hitta deltagarnas 

egna drivkrafter och motivation.
Därefter får deltagaren möjlighet att 

förbättra sina kunskaper inom det områ-

de som han eller hon vill satsa på. Sam-
tidigt jobbar projektet med att hitta 
lämpliga praktikplatser, genom många 
olika kontakter och nätverk.

Slutligen sker en uppföljning som kan 
pågå ganska lång tid efter det att deltaga-
ren hittat ett jobb som passar. Det hand-
lar om tillgång till coach, utbildning och 
andra insatser.

Viljan i fokus
Det finns många olika projekt som har 
liknande målsättning att skapa en väg till 
arbetsmarknaden. Vad är speciellt med 
just detta?

– Det är att vi prioriterar motivations-
faktorerna. Vad vill den enskilde? Och vad 
behöver tillföras för att det ska bli verklig-
het? Sedan är vi väldig målinriktade när vi 
söker platser. När vi har hittat praktikplats 
och jobb fortsätter arbetet med hjälp av 
coacher och utbildning, även för arbets-
kamraterna, för att allt det praktiska och 
sociala ska fungera, säger Daniél Tejera. +

En arbetsinriktad personligt utformad dagligverksamhet för dig med Aspergers syndrom som vill få 
arbetslivserfarenhet och en meningsfull sysselsättning. Vi utgår från dina egna önskemål och 
färdigheter och vägleder och stödjer dig på din väg till arbete eller praktik.

EPA- Enigma Praktik och Arbete

www.enigmaomsorg.se

1. Arbetsbedömning
2. Praktikmatchning
3. Praktik
4. Meritportfölj
5. Arbete/studier

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

EPA modellen:

Hitta motivationen och drivkraf-
ten. Det är utgångspunkten för 
ett ny satsning på att hitta praktik 
och jobb för unga med funk-
tionsnedsättningar. 

F
Motivation 
först. Egen 
motivation är 
viktigare än att 
få praktikplat-
ser serverade, 
menar Daniél 
Tejera, direktor 
på Furuboda.
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Motivationen viktigast i nytt      jobbprojekt
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Hos oss får du möjlighet att 
lyckas och förutsättningar 
att växa

Just nu har vi lediga platser inom:

Vill du veta mer?
Välkommen att kontakta oss!

Sollentuna Dagliga 
Verksamhet

en del av

Järn- och metallåtervinning

Äldreomsorg

Butik

Trädgård

Telefon 08-579 225 30
E-post: sdv.info@sollentuna.se

Läs mer om våra
inriktningar på
www.solom.se

Ser dina resurser

ResuRsteamet
Vi har en huvudinriktning; den 
individuella. Att verksamheten är 
individuellt utformad är överordnat 
allt annat. 

Vi utgår ifrån dina behov, intres-
sen och framför allt dina resurser. 
Vi är med och skapar möjlighet för 
dig att utvecklas i såväl arbets- som 
samhällsliv och vi gör det med 
övertygelsen att alla, precis som ett 
fingeravtryck, är helt unika!

VåRa VeRksamhetsomRåden:
•  Daglig verksamhet för personer 

med neuropsykiatrisk funktions-
nedsättning

•  Daglig verksamhet för personer 
med förvärvad hjärnskada

•  Skolstödstjänster för barn och 
ungdomar

•  Logopedi
•  Boendestöd

Vill du veta mer är du välkommen att höra av dig till 
Rebecca Klang Tel. 08-625 82 57

www.resursteamet.se

Vi utgår från dina behov

3,8 miljoner kronor
Projektet Stegen in i arbetslivet har 
en egen webbsida på www.siia.se
Furuboda speciella avdelning för 
arbetsmarknad har beviljats 3,8 
miljoner kronor årligen under tre år 
för att genomföra projektet. 

Alla efter förmåga
Projektet bygger på principen att 
alla kan efter sin egen arbetsförmå-
ga utföra ett arbete om rätt stöd ges. 
En deltagares väg till arbete går via 
nyckelorden vilja, finna, få och 
behålla. Denna väg är helt  och hållet 
individuell och är därför olika lång 
och kan innehålla olika sorters 
hinder. Projektet Stegen in i arbetsli-
vet, SIA, handlar om att identifiera 
och överbrygga hindren. 
Källa: www.siia.se

”Vi har 
redan 20 
deltagare 
vilket är 
betydligt fl er 
än vi hade 
räknat med 
på så kort 
tid.”
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ett stort rött hus med vi-
ta knutar någon mil norr 
om Uppsala bor familjen 
Lindberg. Elin och Tony 
flyttade hit 2004, när 
Mor gan var tre år och 

Filip pa fortfarande låg i vagnen. Morgan 
hade precis fått diagnosen autism och ut-
vecklingsstörning och familjen ville 
kom ma bort från stan.

– Morgan blev stressad av pulsen, och 
vi längtade till lugn och ro och att kunna 
ha dörren öppen, berättar mamma Elin 
Lindberg.

Något år efter flytten visade det sig att 
även Filippa hade autism, om än i milda-
re form. Utmaningen att få livet att fung-
era med två små barn med särskilda be-
hov hade börjat. 

– Vi insåg att vi behövde göra oss av 
med hästen vi hade skaffat. Någon måtta 
fick det vara, skrattar Elin, som nu är 
glad att familjen ”bara” har två katter, en 
kanin och två heltidsjobb att sköta om. 

Till stor nytta
För både Morgan och Filippa har IT-
hjälpmedel varit till stor hjälp för att hit-
ta rutiner och att lära sig nya saker. Det 
underlättar att både pappa och mamma 
är tekniskt kunniga. 

– Varken Tony eller jag är rädda för att 
prova ny teknik. Datorn är ett bra hjälp-
medel för våra barn eftersom den är så 
otroligt logisk och helt och hållet konse-
kvent. Den gör inget ”okej då… bara för 
denna gången…”, utan den gör som den 
är tillsagd att göra, vare sig mer eller min-
dre, säger Elin.

I våras fick Morgan en handdator för 
sina bildsymboler. Den är ett svårt hjälp-
medel för honom men Elin är säker på att 
han kommer att kunna behärska den helt 
så småningom. Fördelen med handdatorn 

Nära till ny teknik   – även på fritiden
Tekniska prylar öppnar 
dörrar till nya världar  
och förenklar familjen 
Lindbergs vardag.

I
Text & foto: Anna Pella
info@faktapress.se

>

På följande sidor:  Hjälpmedel för alla på Idétorget |  På Hugin & Munin har alla en bärbar dator |  Messa med symboler                            |  HI-chefen: Vi är bara i början av utvecklingen                     

Morgan på en klippa i Mo i Rana under 
en längre geocachingtur där han och 
pappa Tony var på jakt efter midnatts-
solen. FoTo: pRivaT
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är att det är lättare att bygga på symbol-
kartorna på det här sättet. Bland annat 
kommer Morgan att visa exakt vilken glass 
han vill ha istället för han bara vill ha glass.

–  Att skapa ett symbolspråk till sitt 
barn kräver mycket eftertanke. Det vilar 
ett stort ansvar på oss som föräldrar att 
inte begränsa Morgan, utan ge honom 
möjlighet att kunna berätta vad han vill, 
säger Elin.

Datoriserad röst
En annan fördel med handdatorn är att 
den har en datoriserad röst som läser upp 
symbolerna och gör att det blir lättare för 
Morgan att kommunicera med omvärl-
den. Första gången datarösten kom till 
användning minns Elin tydligt. 

– Vi hade ätit hans favoritmat kyckling 
och ris. Jag hade började plocka av mat-
bordet och stod med ryggen till när den 
datoriserade rösten sa ”jag vill ha mera 
mat”. Jag får fortfarande gåshud när jag 
tänker på det, säger Elin.

Det var familjen som själva kom med 
idén att låta Morgan få testa en handda-
tor. Medan de väntade på att få den för-
skriven hörde de talas om att det fanns 
tilläggsprogram för just PECS till 
Iphone-telefoner.

– Jag skaffade en Iphone, men vi pro-
vade aldrig. Men drömmen är att Morgan 
så småningom ska ha en handdator med 
digitalkamera i så att han ska kunna ta 
egna bilder, säger Elin. 

Certec-klocka i sovrummet
Morgan har sedan födseln haft sömnsvå-
righeter. För att han lättare ska förstå när 
det är natt och när det är dag så har han 
sedan några år en så kallad Certec-klocka 
i sitt sovrum. Om han vaknar mitt i nat-
ten visar de röda små lysdioderna hur 
långt det är kvar av natten.

– De senaste veckorna har varit upp 
och ner. Att vakna 04.30 hör till vanlighe-

terna och ibland vaknar han redan klock-
an ett, även om det tack och lov inte är så 
ofta. Periodvis har vi stor nytta av Certec-
klockan, men just nu så verkar han dess-
värre välja bort den. 

Familjen har också en tidstock som 
Morgan fått tidigare. Det är digitalt tim-
glas som räknar ned hur långt det är kvar 
av en viss tid.

– Tidstocken förstår både Morgan och 
Filippa hur den funkar, det vill säga att 
något händer när tiden är slut. Den är jät-

tebra att ha vid bad, toabesök eller när de 
inte vill avsluta det de håller på med.

Filippa är den som är mest dataintres-
serad. Hon har en egen dator som hon 
behärskar till fullo. Den här kvällen har 
Filippa valt ett spel där hon ska gissa på 
ord som rimmar. Hon fixar det galant.

Spelade schack
– När hon var fyra år upptäckte jag att 
hon spelade schack på datorn. Det hade 
hon lärt sig genom de småspel som följer 
med operativsystemet. Hon hade själv 
hittat dit och lärt sig hur det fungerade. I 
somras lärde hon sig läsa genom datorn. 
Plötsligt hörde jag henne ljuda och läsa 
ett ord, sedan kom ett till och ett till. Sen 
kom det som ett flödande vatten. Hon lä-
ser inte hela meningar, men detta var gott 
nog för en autistisk tjej som inte börjat 
ettan ännu. Hon har också lärt sig räkna 
och enstaka engelska ord med datapro-
grammens hjälp, säger Elin.

Filippa på stigen som ligger intill huset. När familjen flyttade hit ställde de ut en 
trädgårdstomte vid stigen och idag har den fått sällskap av flera hundra tomtar.

FORTSÄTTNING FRÅN FÖREGÅENDE UPPSLAG

>

PRYLAR HOS LINDBERGS 
Mediadator – hemmabygge men 
finns att köpa tex PopCorn
Fotoskrivare - Canon SELPHY 
fotoskrivare
Handdator – Tellus Smart
Certec-klocka – 
www.certecklockan.se

www.tobii.com

Kommunicera med några knapptryckningar
Med Tobii S32 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 inspelningstid på 60 timmar, batteritid på upp till 6 månader
• Låg vikt och robust design gör att den tål att användas i vardagsmiljöer
• Integrerar med Tobii SymbolMate, en programvara på svenska för att skapa, 

redigera och skriva ut kommunikationstavlor
• Tobii S32 fi nns i två modeller, “Touch” och “Scan”

Besök www.tobiiS32.com för ytterligare information.
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Pappa Tony, Filippa, Mamma Elin och Morgan.

Filippas dataplats är under en loft-
säng. Dataplatsen är så utformad att den 
är som en koja. När hon vill vara ifred 
drar hon ner en gardin. Elins dataplats är 
snett bakom Filippas. 

– Då kan jag ha koll när hon är ute på 
internet så hon inte kommer till sidor där 
hon inte ska vara. För det mesta håller hon 
sig till schyssta barnsidor som till exempel 
Radioapan och Bolibompa.

Visuella hjälpmedel
Barnens skolor jobbar också mycket med 
visuella hjälpmedel. För att göra det en-
kelt att med hjälp av foton berätta vad 
barnen gjort på fritiden har familjen 
skaffat en liten snabb fotoskrivare som 
man kopplar direkt till digitalkameran. 

– Det ska vara enkelt och roligt om det 
ska vara ett hjälpmedel, annars används 
det inte. Jag tror att det är nästan lika vik-
tigt att föräldrarna tycker att det är roligt 
för att det ska bli av.

Familjen har även anpassat TV-upp-
levelsen med en mediadator där de lagt in 
alla sina filmer. 

– Vi blev så trötta på alla dvd-skivor 
som låg överallt och blev repiga och oan-
vändbara. Nu kan barnen, främst Filippa, 
välja film själv. Vi har sett att de gärna ser 
samma scen många gånger efter varandra. 
För oss vuxna är det obegripligt att se sam-
ma fem sekunder om och om igen, men 
det är ju så de vill se filmerna. Det är också 
roligt att snabbspola fram och baklänges. 
Många, många skratt har vi fått i vardags-
rummet sedan mediadatorn gjort entré. 

På fritiden ägnar sig pappa Tony och 
Morgan åt högteknologiska naturupple-
velser genom så kallad geocaching. Med 
tält och stormkök i bakluckan kör de till 
olika platser runt om i landet efter givna 
koordinatpunkter.

– Geocaching är en högteknologisk 
skattjakt med gps. Under våra strapatser 
besöker vi platser där vi annars aldrig 

skulle ha satt vår fot. Morgan tycker myc-
ket om att vara ute i naturen och det här 
ger oss ett mål med våra utflykter. Slut-
målet är ofta en mycket vacker eller in-
tressant plats, säger Tony.

Att hitta lösningar som fungerar
Familjen Lindberg har genom åren hittat 
många tekniska lösningar för att göra 
vardagen lite enklare.

– Jag tror att föräldrar till barn med 
autism är otroligt duktiga på att hitta lös-
ningar för att få tillvaron att fungera. Vår 
familj är duktig på att använda oss av tek-
niska hjälpmedel, andra kanske hittar an-
dra typer av lösningar för att göra varda-
gen mindre kaotisk och möjlig att överle-
va i. Det kan vara mycket tungt långa pe-
rioder, men vi uppskattar och värderar 
också sådant som kan tyckas vara små sa-
ker i livet, som till exempel idag när 
Filippa kom hem från skolan och sjöng. 
Det var helt fantastiskt, säger Elin. +

Språkträning. Filippa rimmar på datorn. 

Mamma Elin, jobbar inom 
daglig verksamhet i 
Uppsala kommun. 
Bloggar, twittrar och 
facebookar på fritiden.
Pappa Tony, jobbar med 
nät- och serverdrift inom 
Uppsala Universitet. Gillar 
geocaching.
Storasyster Amanda, 24 
år, studerar till psykolog 
på Uppsala Universitet.
Mellanbror Morgan, 10 
år, har grav autism och 
grav utvecklingsstörning, 

studerar på Eriksskolans 
särskola i träningsklass. 
Lillasyster Filippa, 7 år, 
har autism och studerar på 
Bergaskolans särskola i 
särskoleklass. 
Två katter, Elvis och Love, 
samt kaninen Stig. 

Tema IT

”Jag stod 
med ryg-
gen till när 
den dato-
riserade 
rösten sa 
’jag vill ha 
mera 
mat’.”

IT-intresse, två katter och en kanin
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ill Idétorget i Stockholm 
kan alla som är intresse-
rade av datorbaserat stöd 
komma för att få inspira-
tion. Tre dagar i veckan 
står dörrarna öppna och 

ett rutinerat gäng logopeder, specialpe-
dagoger och arbetsterapeuter tar emot.

– Här finns något för alla, oavsett 
funk tionsnedsättning. Vi har tips för alla, 
allt från läs- och skrivprogram för barn 
med dyslexi till trycka-händaprogram 
för barn med grava utvecklingsstörning-
ar och mycket sparsam kommunikation, 
berättar Helena Hörkeby, logoped.

Kreativa lösningar
Oftast kommer man hit som förälder, 
personlig assistent eller personal på habi-
litering, förskola, skola, daglig verksam-
het eller boende. Personalen på Idétorget 
hjälper till att hitta kreativa lösningar för 
varje specifik situation eller behov.

– Bildverkstan är mycket populär. Här 
kan man testa att göra symbol- och bild-
scheman eller enklare kommunikations-
kartor. Det går bra att göra upp till 30 bil-
der hos oss, om man sen behöver fler bil-
der bör man ha programmet hemma. Vi 

har en mängd olika programvaror så det 
är ett bra sätt att känna sig fram till vilka 
som passar bäst för den specifika situa-
tionen, säger Helena.

Verktygsprogram och spel 
På Idétorget finns även kunskap om en 
hel del bra gratisprogram att ladda ned 
från Internet. Louise Plyme, specialpeda-
gog, testar det för dagen nyupptäckta 
gra tisspelet TuxRacer, som hon spelar 
med kontaktstyrning.

– Det finns en hel del gratisprogram 
som man kan ladda ned hemma eller spe-
la direkt på nätet. Papunet och helpkidz-
learn.com är några favoriter. Vi har enkla-

re lathundar vid varje datorstation så att 
man själv kan sitta och titta eller prova oli-
ka program. Man kan även prova några 
enklare alternativa styrsätt som till exem-
pel pekskärm, kontakter eller rullmus, 
själva utprovningen av dessa görs dock av 
hjälpmedelcentralen, berättar Louise.

Under hösten kommer Idétorget även 
att öppna en spelhörna, där man kan få 
tips om anpassat spelande med de popu-
läraste spelen som Nintendo Wii och 
Playstation med mera.

– Vi får många frågor om spel och an-
passningar så det ska bli jätteroligt att 
även få hjälpa till med detta, säger Louise.

Besökare från hela landet
Till Idétorget kommer besökare från hela 
landet. Ofta passar man på i samband 
med att man besöker angränsande verk-
samheter inom Handikapp och Habi li te-
ring, och förra terminen kom nästan 500 
besökare. 

– I våras startade vi en blogg där vi läg-
ger ut tips varje vecka. Vi ska under hös-
ten även börja spela in enkla instruk-
tionsfilmer till våra mest efterfrågade 
program som till exempel In Print. Dessa 
kommer man också kunna ta del av på 
vår hemsida, berättar Louise. 

En försöksverksamhet med kurser för 
föräldrar, assistenter, habiliteringscenter 
och skolor kommer också att påbörjas 
under hösten. Datorvanor skiftar mycket 
och Idétorget vill vara ett bra stöd i detta 
för alla personer runt den som har funk-
tionsnedsättningen. 

Din fråga får svar på     Idétorget
Datorbaserat stöd 
för vardag och fritid 
visas upp på Söder 
i  Stockholm.

T

Tipsar om spel. Louise Plyme, specialpedagog på Idétorget, tipsar Mona 
Bergström om bra spelprogram.

Idétorgets idé 
Idén med Idétorget är att göra 
kunskapen inom området dator-
baserat stöd så tillgänglig som 
möjligt för alla som är intressera-
de. Här kan du få hjälp med att 
tillverka bildstöd, få tips på lek 
och spelprogram, titta på olika 
styrsätt, hitta gratisprogram på 
internet och mycket mer. 
Idétorget finns på Rosenlund, 
Tideliusgatan 12 i Stockholm. 
Idétorget tillhör Handikapp och 
Habilitering i Stockholms läns 
landsting.

Öppettider
Måndagar 13.00 – 16.00
Onsdagar 9.00 – 12.00 
och 13.00 – 16.00
Torsdagar 13.00 – 19.00

Gratistips

Tuxracer – ett roligt spel som går 
att styra med kontakter.
Camera Mouse – program där du 
kan testa att använda huvudmus 
med din webbkamera.
SENSwitcher – trycka-händapro-
gram för att träna på att använda 
manöverkontakt.
Skype – videosamtal via datorn 
där du kan se den du talar med
HelpKidzLearn – spelsida där 
man bland annat kan man öva på 
att förstå olika känslouttryck.
Googles kalender – kalender med 
påminnelser som kommer som 
bland annat sms och mejl.

Idétorget tipsar
Vad du kan göra med PowerPoint: 
(ladda ned manualer på www.habilite-
ring.nu/idetorget)
•	 Bildspel	med	ljud	för	en	
kontaktsstyrning
•	 Klickbara	bildobjekt	med	ljud	
•	 Bildobjekt	med	länkar	till	
YouTube och övriga Internet
•	 Bok	eller	fotoalbum	på	datorn
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– Det behöver inte vara komplicerat. 
Man kan komma långt med standard-
program, exempelvis Powerpoint, och vi 
kommer därför att börja med att hålla 
kurser i detta, berättar Louise.

Kvällsöppet på torsdagar
På torsdagar har Idétorget kvällsöppet 
och då brukar det komma många föräld-
rar direkt från jobbet. Första gången bru-
kar föräldrarna eller personalen komma 
själva och bilda sig en uppfattning om 
vad som skulle kunna passa. Andra gång-
en kanske barnet följer med och testar. 

– Vi skulle gärna se att fler yrkesverk-
samma och anhöriga till dem med grava 
funktionsnedsättningar hittar hit. Om 
man hittar precis rätt när det gäller styr-
sätt så kan det öppna upp för dem med 
de allra svåraste funktionsnedsättningar-
na och möjliggöra avancerad kommuni-
kation med omvärlden. Där är datorn 
verkligen en revolution. När man fått in-

spiration hos oss sker utprovningen på 
Hjälpmedelscentralen ihop med förskri-
vare från habiliteringen. Därefter kan 
man komma tillbaka till Idétorget och få 
hjälp med hur man till exempel anpassar 
en kontaktbox eller hittar roliga spel att 
använda till sitt styrsätt, säger Helena.

Första besökaren
Mona Bergström, förskollärare från Sol-
strålens träningsklass på Skvad ronskolan 
i Sundbyberg är eftermiddagens första 
besökare.

– Jag kommer hit för att hitta fler idéer 
på hur vi kan använda datorn som hjälp-
medel för våra barn. Här verkar det fin-
nas en massa matnyttigt som vi kan an-
vända. Vi brukar åka hit till Rosenlund 
med barnen och besöka händelserikena 
Korallen och Lagunen då och då, så i 
fortsättningen kommer vi säkert även att 
gå upp hit till Idétorget när vi ändå är här, 
säger Mona. +

Din fråga får svar på     Idétorget
Tema IT

På Idétorget kan du besöka:

Bildverkstaden
Har du behov av att tillverka ett 
mindre bildmaterial till t ex en 
pekkarta, några extra PECS-bilder 
eller schemabilder kan du få hjälp 
med det till självkostnadspris.
Pedagogiska program, 
datalek och spel
Här hittar du många tips på 
gratisprogram och användning av 
manöverkontakter, Flexiboard och 
pekskärm. I spelhörnan kan du få 
tips kring hur du kan styra vanliga 
spel eller vilka spel som passar till 
ditt styrsätt.
Program för kommunikation, 
läs- och skrivstöd och olika 
styrsätt
Här finns även många datorpro-
gram som används för Alternativ 
och Kompletterande 
Kommunikation (AKK). Här finns 
också exempel på olika manöver-
kontakter och andra styrsätt att 
använda om man har svårt med 
vanlig mus och tangentbord.  

        
 

 
  


      

  


    
     


           

   
    
  

Milestone 212plus – en Daisyspelare och ett 
kraftfullt och enkelt fickminne med fem mappar.
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Här har varje 
elev en laptop

Williams klass har alla 
elever en egen laptop. 
Datorn används varje dag 
i undervisningen på gym
nasiesärskolan Hugin & 
Munin i Hanin ge söder 

om Stockholm.
– Datorn hjälper eleverna att stava 

rätt, att läsa upp text, att sortera bilder 
och att räkna. Dessutom kan de se på film 
eller lyssna på musik och böcker. Datorn 
är ett bra hjälpmedel för våra elever att 
klara saker på egen hand, vilket  stärker 
deras självförtroende, säger Tobias Ham
marberg, rektor.

William är 19 år och har Downs syn
drom. Han bor i Trollbäcken i Tyresö 
med mamma, pappa och sin två år yngre 
bror Axel. Han gick på en vanlig förskola 

tillsammans med Axel till det han börja
de i en träningsklass i särskolan när han 
var sju år. Efter tio år i Stimmets skola i 
Tyresö var det dags att börja gymnasiet. 

Började söka information
– Under Williams näst sista år började vi 
söka information om aktuella gymnasie
skolor, vilket inte alls var så enkelt. När 
Axel skulle börja gymnasiet något år sena
re översvämmades vår brevlåda med infor
mation från olika skolor om alla tänkbara 
alternativ, men när William skulle börja 
fick vi själva söka information. Vi fastnade 
för Hugin & Munin för att de har en teore
tisk profil vilket vi förmodade skulle passa 
vår son, säger Pia Andersson Wredlert.

William har nu gått på Hugin & Mu
nin i två år och han har två år kvar till 

stu denten. Innan gymnasiet hade Wil
liam i mycket liten utsträckning använt 
datorstöd i skolan. Han behöver mycket 
stöd när det gäller kommunikation, och 
har med datorns hjälp börjat skriva lite 
själv. Datorn används varje dag och en 
timme i veckan har eleverna datorkun
skap, då de bland annat får träna på att 
skicka epost eller söka på Google.

– William har alltid varit intresserad 
av ord och bokstäver, men haft för dålig 
handmotorik för att kunna skriva för 
hand. Med datorns hjälp har han börjat 
skriva lite själv, tangenter och mus pas
sar utmärkt för honom. Läsinlärningen 
och talutvecklingen har också blivit 
bättre. Det som ger resultat är att han får 
daglig träning i att använda datorn som 
verktyg, säger Pia.

William och hans klasskamrater på Hugin & Munin 
använder datorn varje dag i undervisningen.

I

FAKTA Hugin & Munin
n Ligger i Haninge, söder om 
Stockholm. Tar emot elever från 
träningsskolan, vanlig grundskola 
eller grundsärskolan. Har idag åtta 
elever.
n Alla som börjar här får först boka 
en prao-plats. Efter praon diskute-
ras arbetssättet med elev och 
föräldrar. Om eleven sen vill är han 
eller hon välkommen att börja i 
mån av plats.
n Varje elev disponerar en egen 
bärbar dator. Eleverna använder 
datorer dagligen för ordbehand-
ling, pedagogiska dataprogram, 
Internet och e-post. Även tal-
böcker på CD kan avlyssnas på 
den egna datorn. Skolan arbetar 
mycket med att väva in teoretiska 
kunskaper i praktiska ämnen. 

>

Går in på svtplay.se. Tobias Hammarberg startar SO-lektionen med att uppmana 
eleverna att gå in på svtplay.se och titta på Lilla Aktuellts inslag om valet. 
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Tema IT

William får hjälp av 
sin lärare Madelene 
Pettersson.
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William älskar dans och musik, och en 
ny värld till detta intresse har öppnats ge
nom YouTube där William nu kan gå in 
och titta på sina favoriter. 

– Nu kan han göra samma sak som sin 
lillebror. Med datorn får han samma val
frihet som alla andra, säger Pia.

Skoldagen börjar med att lärare och 
elever läser tidningen tillsammans. Varje 
vecka är en elev ansvarig för matlagning
en, där hon eller han får välja ut recept, 
skriva inköpslistor och gå och handla. 
Eleverna får också en läsläxa som de själ
va har skrivit.

Skriva först och läsa sen
– Om man får välja själv vad man ska 
skriva så är det mycket roligare att göra 
det och att sen läsa det man själv har skri
vit. För William passar den här skolan 
helt perfekt. Vi hade kunnat välja en in
riktning som mer tillgodoser hans intres
sen dans och musik, men det försöker vi 
ordna på fritiden i stället, säger Pia.

William tycker mycket om sin skola 
och sina kompisar där. Det är svårt att få 
honom att stanna hemma när han är sjuk. 

– Vi tycker verkligen att vi har gjort rätt 
val. William har engagerade och intresse

rade lärare som inte sätter några gränser 
för vad han kan lära sig. När han blir vux
en och flyttar hemifrån kommer detta be
tyda mycket för hans självständighet. Sko
lan förbereder honom för framtiden.

De flesta av Hugin & Munins elever 
kom mer från träningsskolan, men några 
kommer också från vanlig grundskola el
ler grundsärskolan. Man uppmuntrar 
ständigt elevernas lust att läsa, skriva och 

Material för unga. Williams mamma Pia arbetar som bibliotekarie på biblioteket i 
Haninge kulturhus. Hon är bland annat ansvarig för en så kallad Äppelhylla, där 
man kan hitta böcker och material för barn och unga med funktionsnedsättningar. 

Fortsättning Från Föregående uppslag

>

Svenska Handikappidrottsförbundet och Sveriges Paralympiska Kommitté (SHIF/SPK) administrerar och organiserar
idrott för personer med rörelsehinder, synskador och utvecklingsstörning.

www.handikappidrott.se

Fo
to

: M
ar

tin
 N

au
cl

ér

HAR DU 
OCKSÅ FUNDERAT 

PÅ ATT BÖRJA 
IDROTTA?

annons.indd   1 08-05-07   17.11.13
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räkna. Dator, digitalkamera, miniräknare 
och mobiltelefon används varje dag.

– Många elever som börjar här har ald-
rig jobbat med datorer tidigare. Datorer 
idag är fantastiskt bra på så mycket. Att in-
te använda dem vore tjänstefel. Vi har sett 
stora framgångar när det gäller läs- och 
skrivutvecklingen hos våra elever. Att skri-
va in en www-adress är också ett sätt att 

lära sig skriva – ett roligt sätt, säger Tobias 
Hammarberg, rektor.

Skolan lägger mycket resurser på ut-
rustning och tillhörande programvaror. 
Arbetet med att få allt att fungera som 
det ska ställer stora krav på lärarna.

– Vi skulle kunna bli ännu bättre på att 
använda programvarorna och få ut allt ur 
dem. En av våra lärare är ansvarig för alla 
datorhjälpmedel och håller sig uppdate-
rad hela tiden. Vi får också en hel del in-
spiration via Hjälpmedelsinstitutet och 
Idétorget, berättar Tobias.

Ökad självkänsla
Tobias Hammarberg har många tankar 
kring hur man skapar ökad självständig-
het och självkänsla hos eleverna.

– Det är så enkelt att bygga upp en 
skyddad verkstad inne i en skola i stället 
för att vara ute i verkligheten. Ju mer vi 
kan tillgodogöra oss där ute, ju mer förbe-
reder vi våra elever för framtiden. Jag tror 
att det generellt är för mycket omvård-
nadstankar i särskolan, men vårt uppdrag 
är faktiskt utbildning. Det är klart att man 
inte kan strunta i omvårdnaden, men den 
ska inte väga tyngst. Om det tar tre minu-
ter för en elev att dra igen blixtlåset på sin 
jacka och jag står bredvid, ska jag då göra 
det åt eleven? Vad lär sig eleven då?

Att se en elev lyckas med något hon el-
ler han inte gjort tidigare är det roligaste 
Tobias vet. En elev på skolan har blivit så 
duktig på det här med datorer att han på 
egen hand har lagt upp ett eget nätverk 
på skolan. 

– Gränser sätter bara vi vuxna. Om vi 
istället försöker utmana och ge eleven 
möjlighet att testa att klara saker själv så 
växer självförtroende och ur det nyfiken-
het att våga prova nya saker. Ibland blir 
det förstås kaos, men det måste det få bli, 
säger Tobias Hammarberg. +

Tema IT

Inspiration för andra skolor
Hjälpmedelsinstitutet, www.hi.se
Idétorget, www.habilitering.nu/
idetorget

Korparna Hugin & Munin 
n Odens korpar i nordisk mytologi. 
Korparna gestaltar vad som är (Munin) 
och vad som är på gång (Hugin) och 
skapar därmed ordningen eller san-
ningen, personifierad av den därför 
allvetande Oden. 
Källa: Wikipedia

Familjekompetens på Ågrenska

 031-750 91 00 www.agrenska.se 

Ågrenska erbjuder familjevistelser för familjer 
som har barn med sällsynta diagnoser och för 
personal. 

Nationellt kompetenscentrum

Planerade vistelser 2011
våren 2011
Dystrofi a myotonika
Cri du chat-syndromet
Dravet syndrom 
Kabuki syndromet
Dysmeli 
Mitokondriella sjukdomar
Spinal muskelatrofi  
Hereditär spastisk parapares 
Spielmeyer-Vogts sjukdom
Prader-Willis syndrom
   

hösten 2011
Gauchers sjukdom
Sotos syndrom 
Mukopolysackaridos
Svårbemästrad epilepsi
Sturge-Webers syndrom 
Silver-Russells syndrom 
22q11-deletionssyndromet

Ågrenska arrangerar i samarbete med Barncancerfonden fl era vistelser där 
diagnoserna ännu inte är fastställda. Se mer information på hemsidan.
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Tel: 044-781 48 50
E-post: info@furubodaassistans.se

www.furubodaassistans.se

Närhet • Förtroende
Respekt

tt kunna skicka SMS är 
ingen självklarhet om 
man har läs- och skriv-
svårigheter. Men nu 
finns enkla lösningar 
som gör det möjligt att 

messa med symboler.
– Väldigt många kan ha stor nytta av 

att messa med symboler. Allt finns så det 
är bara att köra igång, säger Margret 
Buchholtz på Dart, Västra Sveriges kom-
munikations- och dataresurscenter.

Så går det till
Hur det går till finns beskrivet i en ny 
rapport med namnet Messa med symbo-
ler, liksom på webbsidan www.sym-
bolsms.se

– Att kunna 
använda SMS 
handlar om 
delaktighet i 
samhället, 
säger Mar gret 
Buch holtz.

För den 
som har 
problem med 
kognition och 
kommunika-
tion kan 
symboler 
förenkla 
messandet. I 
rapporten 
beskrivs ett 
projekt där 
man har testat 
symbol-SMS 
med de två 
mobilhjälpmedlen Handifon och Micro 
Rolltalk. Vanliga mobiler har inte ingått i 
projektet.

– Micro Rolltalk och Handifon är de 
hjälpmedel som vi vet fungerar med 
symbol-SMS, säger Margret Buchholtz.

Problemet är att inte den som bara be-
höver SMS-hjälp ofta inte kan få appara-
terna förskrivna, om hjälpmedlet inte be-
hövs av fler anledningar.

Intresset för SMS-hjälpmedel växer 
dock stadigt.

– Här på Dart har vi infört symbol-SMS 
i vår verksamhet, som en viktig del för att 
ge hjälp med kommunikation. Vi har kur-
ser för förskrivare, personal och andra. 
Och så är vi ute och pratar om tekniken. +

Messa med symboler:
 

”Det är bara att 
köra igång”

A

Många 
med i 
projektet
n Projektet 
”Messa med 
symboler” 
drevs av 
DART 
Kom muni
kationsoch 
datare
surscenter, 
Riksför
bundet FUB, 
SPRIDA 
Kom munika
tions center 
och Hjälp
medels
institutet 
och bevilja
des medel 
från Arvs
fonden via 
projektet 
KogniTek.
n Läs mer 
på hem
sidan  
www.
symbolsms.
se

Stora möjlig-
heter. Margret 
Buchholtz ser 
stor potential 
med symboler i 
SMS.

Delaktigt messande. 
Att kunna använda 
SMS handlar om 
delaktighet i samhäl
let, menar Margret 
Buchholtz.
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Tema IT

www.etac.se

Familjen växer och blir 
nu ännu större!

Succén fortsätter...
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HI-chefen: Vi är bara i 
början av utvecklingen
Jan Grönlund, ny direktlör för Hjälp
medelsinstitutet, hur ser du på datorer 
och andra IThjälpmedel – finns det inte 
en stor outnyttjad potential här?

– ITtekniken öppnar stora möjlighe
ter. Utvecklingen mot att datorer och 
mobiltelefoner blir alltmer integrerade 
skapar nya möjligheter att tillgodose in
dividuella behov för personer med funk
tionsnedsättningar. 

– Vi är bara i början av utvecklingen. 
Det är viktigt att ge utrymme för forska
re och uppfinnare att utveckla nya lös
ningar. Beslutsfattare måste ta till sig de 
stora möjligheter som finns. IT kan spela 
en oerhörd roll för att skapa ett mer jäm
likt samhälle. Det gör det möjligt att 
kommunicera mer jämbördigt om man 
har en funktionsnedsättning. Jag är själv 
flitig datoranvändare men jag skulle 
kunna använda tekniken till mycket mer, 
med lite hjälp på traven. 

– Sektorn kan bidra till samhällsut
vecklingen, nya företag kan skapas. Det 
är intressant med de gränsöverskridande 
aspekterna – att detta kan ha näringspo
litisk betydelse och innebära ett ökat so
cialt ansvarstagande. Jag är helt överty
gad om en spännande utveckling. +

Vi hjälper våra kunder till en tryggare och kärleksfullare 
vardag med hjälp av personlig assistans och utbildning.  Vår 
ambition är att nå upp till dina förväntningar och se till att 
dina önskemål kommer i första hand. 

Tel 08-12207674   Mobil 0739-158 506   www.beasassistansab.se

Välkommen till 
Bea’s Assistans AB

beasassistans 8-del fk1005.indd   4 2010-10-01   10.46

Jan Grönlund har all anledning att hoppas på IT.

”Det är 
viktigt att ge 
utrymme för 
forskare och 
uppfinnare 
att utveckla 
nya lös-
ningar.” 
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Forskningen visar att IT kan ha stor be-
tydelse för elever som har funktionsned-
sättning. Datorn kan vara en nödvändigt 
verktyg. Men det är inte självklart att 
eleven får det verktyg som han eller hon 
verkligen behöver. 

Specialpedagogiska skolmyndigheten, 
SPSM, har tagit fram en skrift om ”IT 
och lärande” tillsammans med bland an-
nat Sveriges Kommuner och Landsting. 
Här beskrivs vad rektor, lärare och andra 
berörda behöver tänka på för att se till att 
man ska lyckas med IT i skolan.

– En lyckad IT-utveckling i skolan för-
utsätter att pedagoger och skolledare är 
uppdaterade, säger Sara Håkansson, in-
formatör på SPSM.

Många upplever tyvärr att datorer i 
skolan är krångliga och leder till ökad 
stress. Lärare kan uppleva IT som något 

hotfullt eftersom man ofta varken fått ut-
bildning eller erfarenhet inom området. 
Men när IT väl blivit en del av skolarbetet 
så ger det resultat.

Förslag från SPSM
I skriften från SPSM finns följande för-
slag på handlingsplan för pedagoger som 
vill komma igång med IT. Här har vi 
sammanfattat råden till lärarna:

1 Vänta inte på att någon annan ska 
sätta igång IT-användningen.

2 Bestäm dig för att använda IT i eget 
arbete. Börja med några enkla an-

vändningsområden.

3 När du själv kommit igång är det 
dags att lägga in ett arbetspass i veck-

an som med ett tydligt IT-inslag.

4 Eleverna har olika förutsättningar 
och inlärningssätt. Därför behövs 

nya verktyg. Med al-
ternativa verktyg och 
pedagogiska program 
kan eleverna få bättre 
hjälp.

5 Använd internet.

6 Eleverna har dato-
rer som arbets-

verktyg, inte som nå-
gon ”bonus”. Elever 
som bara vill spela på 
datorn kan behöva hjälp 
med att komma igång 
med ordbehandling etc.

7 Organisera arbetet 
på ett flexibelt sätt, 

eftersom IT gör det möjligt att vara myck-
et mer flexibel och att alla elever inte be-
höver göra samma sak vid samma tillfälle.

8 Som pedagog kan IT användas på en 
rad sätt i det egna arbetet - lanering, 

föräldrakontakt, bokningar, dokumenta-
tion, bakgrundsinformation, kontakt 
med andra pedagoger etc.

9 Använd mejl effektivt. Samla in mej-
ladresser till föräldrar för att under-

lätta kommunikationen. De som vill ha 
information på papper ska få det även i 
fortsättningen. Eftersom allt finns i da-
torn så är det enkelt att både mejla och 
skriva ut.

10 Se till att kommunikationen med 
eleverna också blir så enkel som 

möjligt med hjälp av mejl. Ta reda på vil-
ka mejladresser som fungerar bäst - de 
som eleverna har på skolan eller privat. 
Kanske fungerar det bäst om mejlen vi-
darebefordras från skoladresserna till 
privatadresserna.

11 Låt eleverna genomföra en del 
prov direkt på datorn via web-

ben, antingen hemifrån eller löpande un-
der skoldagen. +

SÅ TYCKER FÖRÄLDRAKRAFTS LÄSARE

� Följ debatten på Föräldrakrafts 
webbsida. Eller tyck till själv med 
en kommentar i direkt anslutning 
till en artikel.

Välkommen till www.foraldrakraft.se

RE: WWW.FORALDRAKRAFT.SE

steg till 
lyckad 
skol-IT
Checklistan för 
lärare som vill 

att alla ska klara 
utbildningen.

Därför behöver elever 
IT-verktyg i skolan
� Variation i inlärningen.
� Ökar motivationen.
� Gör undervisningen 
mer tillgänglig.
� Simuleringar och 
interaktiva program 
förtydligar komplicerade förlopp.
� Elever kan nå målen i 
skolan.
� Möjligt att arbeta mer 
självständigt. 
(Källa: SPSM)
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Abilia AB
Tel 08-594 694 00  |  info@abilia.se  |  www.abilia.se

Förmåga. Delaktighet. Frihet. 
Ja, det är möjligt. 

Från åskådare
till deltagare 

Rolltalk med Intelligaze ögonstyrning

Rolltalk är en kommunikationslösning som också fungerar som en fjärrkontroll, 

för att styra en elektrisk rullstol, för att surfa på internet och som en mobiltelefon 

med SMS. Rolltalk löser många olika behov och styrs genom direktpekning på 

skärmen, manöverkontakter, huvudmus eller med ögonstyrning. Med Rolltalk och 

Programsnickaren skräddarsyr vi en lösning för varje enskild användare.

Abilia har mer än 30 års erfarenhet av att utveckla hjälpmedel för människor med 

funktionsnedsättningar. Våra medarbetare har utbildning och lång erfarenhet 

av brukares behov i vardagen. Kontakta vårt Rolltalk-team för information, 

utprovningshjälp eller support.

Välkommen på Öppet hus den 19 november 13.00 till 17.00 
Se vår nya hemsida www.abilia.se för vägbeskrivning, information om 

produkter, nyheter eller kurser.

FK_1005_s50-63_Tema_Dator_v08.indd   63 2010-10-02   21.03



64 FÖRÄLDRAKRAFT # 5, 2010

innéa Ottosson Eide är 
inte bara en av de yngsta 
paralympierna i svensk 
historia, utan även den 
första sitski-eleven på 
skidgymnasiet i Åre i 

Jämtland. När Föräldrakraft når henne 
har hon just flyttat in i studentboendet i 
Järpen, för det andra av fyra studieår.

– Det har varit en bra sommar, men det 
ska bli skönt att åka på snö igen, säger hon.

Sen start på säsongen
Höstterminen har just dragit igång, men 
till första skidpasset för säsongen dröjer 
det ännu några veckor, eller månader. Det 
här året ser det ut som att Linnéa och de 27 
klasskamraterna får vänta längre än vanligt 
innan de kommer ut på snö.

– Skidsäsongen här i Järpen börjar 
vecka 47, och vi brukar ha fem läger innan 
den startar. Men i Juvas i Norge, dit vi bru-
kar åka, är det tio plus. 

Tre läger är i alla fall inplanerade un-
der förvintern, i Österrike, Funäsdalen 
och Gällivare. Därtill blir det tävlingar 
under jul- och nyårshelgen.

Att skidpremiären dröjer något har si-
na fördelar. Lin néas ena handled har 
krånglat sedan en olycklig vurpa på ett 
träningspass under senvintern.

– Den (handleden) är sådär. Jag har 
jobbat i stallet hela sommaren, ridit 
mycket, och råkat knäcka upp den igen. 
Jag tror inte att det är så allvarligt, men vi 
ska undersöka den snart, säger hon.

När Linnéa flyttade hemifrån i slutet 
av förra sommaren var hon nyss sexton 
år fyllda. Men nu har även skidgymnasiet 
blivit som ett hem, säger hon, med klass-
kamrater både från den vanliga skolan 
och själva skidgymnasiet.

– I skidgruppen är vi cirka 85 stycken, 
från slalom, freestyle och längd.

Stark upplevelse
Förra säsongen var Linnéa med om sin 
största idrottsupplevelse någonsin när hon 
representerade Sverige vid Para lympics i 
Vancouver, Kanada. Resan, med tävlingar-
na och den stora uppmärksamheten, blev 
en nyttig erfarenhet och en tuff prövning.

– Allting var väldigt mycket större än 
vid våra vanliga tävlingar. Där var teve-

bevakning och volontärer som var där 
för att hjälpa oss. Under vanliga tävlingar 
får vi ingen uppmärksamhet alls.

Kan bättre
Tävlingsresultaten kan inte betecknas 
som annat än goda, men Linnéa undvi-
ker att värdera sin prestation utifrån 
upp nådda placering.

– Jag åkte dit för att få erfarenhet. Jag 
tänkte att jag gör så gott jag kan och så är 
jag nöjd med det. Men det kändes som att 
jag presterade mycket sämre än jag kan. 
Att jag blev nia i slalom kan låta bra, men 
prestationen var inte det, säger hon.

Att stå i centrum för omvärldens blic-
kar var svårt i början, men Linnéa tror att 
hon kan lära sig att stå ut med det, och 
kanske tycka om det. 

– Jag ser väldigt positivt på att vi fick 
stor uppmärksamhet, även om jag blev 
väldigt nervös. Men uppmärksamheten 
är bra, framför allt för att lyfta sporten. 
Och det är en träningssak att vänja sig vid 
den, säger hon.

Linnéa är en självständig tjej som 
dess utom trivs när det ställs krav, det se-

Linnéa längtar till 2014
Linnéa Ottosson Eide har koll på det mesta, utom 
tävlingsnerverna. Föräldrakraft träffar en av Sveri-
ges mest lovande utförsåkare, en sjuttonåring som 
inte kan tänka sig ett liv utan idrott – och satsar för 
fullt mot Paralympics 2014.

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

L

På följande sidor: 
Mamma Sussie har aldrig sett sin dotter tävla |  Sara Sandbergs tips |  Linnéas närvaro sätter skolan på prov  
|  Besvikelsen kvar efter att ungdomssatsning lagts ned  |  Så firade Jennie VM-guldet

>
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Idrott

Mot nästa Paralympics. Till Sochi 2014 hoppas Linnéa att hon lärt sig kontrollera sina tävlingsnerver. Foto: Mikael Norrman

Låter inte mamma titta. 
Läs om mamman som inte sett sin 
dotter tävla.
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nare intygar en av hennes tidigare träna-
re, Sara Sandberg. Men en sak måste 
Linnéa lära sig att hantera för att ytterli-
gare utvecklas som tävlingsskidåkare –
tävlingsnerverna. 

Att man som sextonåring blir nervös 
när man på andra sidan jordklotet för 
första gången ska representera sitt land i 
ett Paralympics är knappast anmärk-
ningsvärt. Men för Linnéa är nervosite-
ten inför tävlingar större än vad hon an-
ser är okej. Och nervositeten infinner sig 
inte bara inför stora tävlingar.

– Att var med på Paralympics gav en 
extremt stark känsla, men för självförtro-
endet kanske det inte var det smartaste. 
Jag blev för nervös, faktiskt. Det är klart att 
man ska vara nervös, men inte för mycket. 
Jag kan bli jättenervös för bara en trä-
ningstävling. Men jag jobbar med det.

Hon utesluter inte att det kan bli aktu-
ellt med en mental tränare för att finna 
vägar att hantera den stress som tävlings-
situationen innebär för henne.

Samma discipliner
I sitski finns samma discipliner som 
 inom vanlig stå-ski – slalom, storslalom, 
super-G och störtlopp. 

Linnéa har än så länge tränat mest 
storslalom, och det är vad hon i dagsläget 
betraktar som sin starkaste gren. Men 
hon vill utvecklas inom alla grenar. 

– Jag vill köra allt. I år kommer vi att få 
köra Europacupen och vi kan då kvala in 
till världscupen och därmed få möjlighet 
att köra störtlopp, säger hon. 

Hennes nästa stora idrottsliga mål lig-
ger drygt tre år fram i tiden, Paralympics 
2014 i Sochi, Ryssland. 

– Då har jag just tagit studenten, och 
till dess har jag flera år framför mig med 
bra träning. Då har jag bäst chanser att 
göra bra resultat, men jag lär fortsätta 
med skidåkning även efter det. Det var 
bra att jag fick chansen att följa med på 
Paralympics i år, det hjälpte mig mycket 
att få en inblick i spelen. 

Skidintresset väcktes tidigt
Linnéas skidintresse väcktes tidigt, när 
hon var bara fem år. 

– Jag testade att åka utför första gång-
en när jag var med familjen i Sunne. Jag 
tyckte redan då att det var kul. Två år se-
nare åkte vi till Åre och Totalskidskolan, 
och då fastnade jag ännu mer för det här. 
Jag började åka upp till Åre vartannat år, 
och vid någon av de resorna bestämde jag 
att jag ville börja tävla och testa mina 
gränser, säger hon.

Vad betyder skidåkningen för dig 
idag?

– Just nu betyder det allt, med kompi-
sar som har samma intresse, det spelar 
ingen roll om man åker stående eller sit-

tande. Jag tränar för att bli bättre i skid-
åkning, och jag har svårt att se ett liv utan 
idrott, säger hon.

Sidointressen finns kvar
Men det finns andra intressen i Linnéas 
liv också, inte minst ridning och musik.

– Jag lät till viss del gymnasievalet be-
stämma vad jag skulle satsa på. Det kun-
de ha blivit något annat. Men jag är glad 
att det blev så här. Mitt intresse för hästar 
och musik har jag kvar ändå. Att rida på 
sommaren hjälper dessutom till att ut-
vecklas som skidåkare, säger hon.

Ridning och utförsåking är tuffa 
sporter. Är du en modig tjej?

– Att vara modig är att göra saker man 
är rädd för, att bara säga att ridning eller 

skidåkning kräver mod stämmer inte, det 
beror på hur man rider eller åker. 

Den gångna sommaren har Linnéa äg-
nat många timmar med hästar och häst-
kompisar i och kring stallet i Anneberg. 

– Jag gillar umgänget och gemenska-
pen, både med hästarna och kompisarna 
som är där. Man finns där för att man be-
hövs. Man får känna att man kan hjälpa 
till med något. Man är en idrottare, eller 
ryttare eller skidåkare, och man är det på 
sitt sätt, och det finns lösningar för alla. 

Att finnas till för andra
Linnéa återkommer ofta under interv jun 
till värdet av att ha vänner med samma 
intressen, och av känslan att vara behövd, 
att få finnas till för andra. Så drömmer 
hon också om att bli psykolog.

– Alla mina mor- och farföräldrar är 
läkare och sjuksköterskor, och mina för-
äldrar är lärare. Jag gillar att hjälpa folk, 
att finnas till för andra. Det har alltid va-
rit så. Det känns som att det passar mig 
bra att hjälpa andra, även utomstående. 
Jag har ganska många kompisar. Det 
känns som att många har förtroende för 
mig, säger hon.

Men skidor, hästar, vänner och familj 
är inte nog för Linnéa. Hon spelar saxo-
fon också.

– Jag har spelat i nio år. Det började 
med blockflöjt, men sedan fick jag testa 

Fortsättning Från Föregående uppslag

>

”Jag vill köra allt. 
i år kommer vi att Få 
köra europacupen och 
vi kan då kvala in till 
världscupen och där-
med Få möJlighet att 
köra störtlopp.” 

Skidåkning som skidåkning. 
Linnéa Ottosson Eide tränar med 
elever som åker stående.
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>

saxofon och fastnade direkt för det. Jag 
blir väldigt målinriktad när jag väl fastnar 
för något. De första åren var det mycket 
tragglande, men under det tredje året blev 
det riktigt roligt. Jag kunde då spela sådant 
som jag ville spela, det kommer jag att ha 
med mig och fortsätta med. 

Bloggar för sportens skull
Linnéa skriver emellanåt, framför allt på 
sin blogg, linneaoesitski.blogspot.com.

– Det är rätt kul. Jag vill att sporten ska 
bli större och få mer uppmärksamhet, 
kanske kan jag hjälpa till genom att skri
va och berätta.

Bloggen har inte nått någon stor pu
blik än. Trogna läsare och besökare är 
släkt och nära vänner. 

– Jag får mycket stöd både från famil
jen och från utomstående sponsorer, min 
gamla skidtränare har jag fortfarande 
mycket kontakt med. 

Bland de sponsorer som Linnéa lyckats 
attrahera återfinns Verksta’n i Åre, Poc, 
Sportmanship, Völkl, Frösunda Assistans, 
Team Frösunda och Kvistberga.

– Min mamma är bra på att söka fon
der och sådant, och jag har lärt mig 
mycket av henne. Det handlar om att ta 
kontakt med alla man kan tänka sig, det 
värsta som kan hända är att man får ett 
nej. Det skadar inte att försöka, säger 
Linnéa. +

otterns höga krav på 
självständighet och krass
liga tävlingsnerver, samt 
otur i planeringen, har 
gjort att mamma Sussie 
Ottosson ännu aldrig sett 

sin dotter tävla i sitski. 
Vill inte Linnéa att du ska se henne, 

eller har du bara inte haft möjlighet?
– I ridsport vet hon att hon inte får 

stressa hästen, så då stänger hon inne 
nervositeten på något sätt. Men jag har 
aldrig fått se henne tävla i skidåkning.

Dotterns höga krav på självständighet 
har också spelat in.

– Det här med skidåkning är hennes 
grej. När hon var 14 när hon åkte själv till 
Island. Dessförinnan åkte hon själv med 
nattåget till Åre och tränade med Team 
långsam på Totalskidskolan. Hon har be
hov att känna att hon klarar sig själv, säger 
Sussie, som minns när Linnéa skulle åka 
själv till första träningslägret i Tärnaby.

– Hon var 13, och det blev flygstopp. 
Hon lyckades boka om biljetter och fort
sätta resan på annat sätt. Hon löser pro
blem när de uppstår, säger Sussie. 

Storebror med Asperger
Sussie Ottosson berättar också att Lin
néas storebror Rasmus har Asperger. 

– Han är oerhört osjälvständig. Jag tror 
att det är vanligt att barn med funktions
hinder blir väldigt omhändertagna. Men 
det har aldrig funnit möjlighet till sådant i 
vår familj. Det talas mycket om curling
föräldrar, jag tror jag curlar så mycket jag 
kan, men i vårt fall handlar det snarare om 
att slå ner murar med slägga, så att barnen 
sedan kan sopa själva. 

I vintras hade Sussie dock planerat att 
se Linnéa tävla i Paralympics. 

– Men datumet för fartgrenarna änd
rades på grund av vädret, säger hon.

När Sussie väl kom till Kanada hade 

Linnéa tävlat färdigt. Och kanske var det 
lika bra det.

– Vi fick några härliga dagar tillsam
mans, vi satt på läktaren, gick ut och åt, 
lyssnade på folkmusik och mådde gott. 
Det var jättemysigt. Jag fick se hur idrot
tarna bodde i förläggningen, jag träffade 
tränare och volontärer och Linnéa och jag 
åkte skidor en dag tillsammans. Det hade 
vi aldrig haft tid med om hon hade tävlat. 

Kan bli arg
Linnéa verkar vara kompis med alla, 
därtill hjälpsam både hemma och på 
andra ställen, och exceptionellt själv-
ständig. Det låter nästan för bra för att 
var sant. Kan Linnéa bli arg?

– Jo, hon kan bli arg. Hon är  nte speci
ellt ilsken av sig, men hon blir arg på sin 
bror ibland. Han är nog den som hon blir 
argast på. Och hon kan bli fruktansvärt 
stressad, hon är inte så värst stresstålig. 

Linnéa säger att du är bra på att söka 
fonder och stipendier. Hur gör du och 
hur hinner du med?

– Innan jag fick barn arbetade jag med 
forskning, då måste man lära sig söka 
ekonomiska medel för att överleva. Nu 
har vi två ungdomar med MS som ska 
åka på ett ridläger, så det är inte bara för 
Linnéas räkning som jag söker. Att åka 
iväg på skidläger med två barn gör man 
inte med min inkomst, säger hon. +

Linnéas mamma: 

”Jag har aldrig sett henne tävla”Linnéa tränar upp till 
25 timmar i veckan
Född: 93 i Kullavik, utanför 
Kungsbacka
Bor: med mamma Sussie, 
bror Rasmus och katterna 
Busan och Doris
Senast lästa bok: ”Pojken 
som kallades det”
Senast sedda film: 
Twilight
Lyssnar helst på: mjuk-
rock, Three Doors Down
Körkort? ”Jag ska försöka 
ta det så snart som möj-
ligt.” 
Träningsmängd: Väldigt 
varierande. På sommaren 
cirka 15 timmar i veckan. 
Under den perioden bygger 
hon bland annat upp de 
muskelgrupper som hon 
behöver. En del av träning-
en kan bestå av stalljobb. 
På vintern tränar hon 18-25 
timmar i veckan. 
Nästa mål: Paralympics 
2014, Sochi, Ryssland.

När Sussie Ottosson kom till Vancouver var dotterns tävlingar över.

D
 ”i vårt fall handlar 
det snarare om att slå 
ner murar med slägga, 
så att barnen sedan 
kan sopa sJälva.”
Linnéas mamma om begreppet 
”curlingföräldrar”

Vart kan skidintresse-
rade ungdomar vända 
sig?

– Totalskidskolan i 
Åre är störst i norra 
Europa. Men det finns 
flera skidskolor som 
har utbildade lärare 
och visst material, 

bland annat vid 
Hundfjället, Idre, 
Flottsbro och Stöten, 
dessutom finns många 
Frilufts främjande-
skolor med visst 
material, säger Sara 
Sandberg, tidigare 
skidtränare för Linnéa. 

Det finns också 
många ställen som 
tillhandahåller utrust-
ning, utan att ha 
utbildade och kunniga 
lärare. 

– Se alltid till att det 
finns en behörig 
instruktör, säger hon.  

Saras tips: Se till att det finns behöriga instruktörer

Foto: Mikael Norrman
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e tre alpina paralympier
na Linnéa Ottosson Eide, 
Simon Jacobsen och 
Petter Ledin är alla pro
dukter av en satsning 
som nu är nedlagd. 

För dem som vill ta steget till att börja 
träna och tävla alpint fanns tills för några 
år sedan ett par lyckade projekt som nu 
är nedlagda. 

– Det saknades en verksamhet i skiktet 
mellan skidskola och träningsverksam
het. Jag och min kollega Anders Olsson 
vid Totalskidskolan startade därför ett 
utvecklingslag för utförsåkare. Där 
plockade vi senare upp Linnéa. Vi börja
de med väldigt låga krav och skapade en 
grupp för skapligt självständiga sitskiåka
re. Alla de tre åkare som var med i 
Paralympics  i Vancouver kommer från 
det projektet, säger Sara Sandberg.

Från hela Sverige
Projekten hade hela Sverige som upptag
ningsområde.

– Vi hade dels ett utvecklingslag, utan 
åldersgränser, dels en ungdomssatsning 
med samma krav. 

Ungdomssatsningen som kallades 
Dream Team drevs som ett eget projekt,  av 
Totalskidskolan, medan breddatsning
drevs i projektform av Utvecklings cent
rum, Handi kapp idrott, Eskilstuna. Båda 
satsningarna är sedan några år nedlagda.  
Men besvikelsen finns kvar.

– Har man fått fram tre paralympier 
har man lyckats med rätt mycket. Vi åstad
kom verkligen någonting. Jag kan inte 
mäta det som något annat än framgång, 
säger en djupt besviken Sara Sandberg.

Pengarna tog slut
Håkan Ryholt, SHIF:s kontaktperson för 
alpina sporter, ger perspektiv.

– De här satsningarna drevs av Utveck
lingscentrum, Handikappidrott, Eskils
tuna, som fick ett startbelopp från förbun
det, och finansierades via Handslaget (se
nare Idrottslyftet) och på andra sätt, bland 
annat med pengar från Allmänna arvsfon
den, man hade även stöd från kommuner 
och landsting. Men pengarna tog slut, och 
man kunde inte köra projektet längre, sä
ger han.

Ska föräldrar och ungdomar dra 
slutsatsen att utförsåkning är en för 
dyr sport?

– Nej, oavsett idrott så visade Utveck
lingscentrums olika projekt framgång. 
Parallellt med den här satsningen inom 
alpint drevs liknande projekt inom bas
ket, pingis och simning, och även inom 
de sporterna fick man fram flera lovande 
spelare och idrottare. Modellen var lyck
ad: Man bjöd in till en idrott, oavsett var i 
landet, och deltagaravgiften var väldigt 
låg. Projektet stod för kostnaden, som 
därför blev höga samtidigt som intäkter
na var väldigt låga, säger Håkan Ryholt.

Sara Sandberg hävdar att man hade 
kunnat försöka ta mer betalt.

– De hade en bestämd egenavgift per 
dygn. Men varför testade man inte att höja 
den? De kanske inte hade nått smärtgrän
sen för vad föräldrar är beredda att betala.

Satsar på Talangjakten
SHIF, som är angeläget om att rekrytera 
ungdomar till idrotten och få fram nya  
stjärnor och förebilder, har inga planer 
på att gå in med ytterligare pengar i ett 
försök att rädda en bevisligen fram
gångsrik verksamhet. 

Ni satsar nu sex miljoner kronor på 
Talangjakten, en spännande men lik-
väl oprövad metod att rekrytera ung-
domar till idrotten. Varför inte istället 
lägga pengarna på en modell som be-
visligen fungerar, men som strandat på 
grund av att pengarna tagit slut?

– Därför att Talangjakten är så myck
et större. Med den vänder vi oss till alla, 
både klubbar och distrikt. För Utveck
lings centrum blev det ett antal idrotter 
som man orkade med. Jag tycker absolut 
att den modellen som Eskilstuna drev 
var bra, men den drevs inte med centra
la pengar, och de som drev projekten var 
hela tiden tvungna att söka medel från 
annat håll,  säger Stig Carlsson, general
sekreterare på SHIF.

EU-stöd
Håkan Ryholt hoppas att en ny satsning 
ska kunna erbjuda tävlingssugna skid
åkande ungdomar lika bra möjligheter 
som Linnéa Ottosson Eide. 

Östersund och Mitt högskolan står i 
startgroparna att dra igång ett nytt 
Utvecklings centrum, denna gång tack va
re EUstöd. 

– Vi vet inte vad det kommer att resul
tatera i, men vi är inbjudna till samtal, sä
ger Sara Sandberg. +

Besvikelsen ännu stor

Vakum efter att lyckad 
ungdomssatsning lagts ned

Linnéas närvaro 
utvecklar 
skidgymnasiet 
Linnéa Ottosson Eides närvaro på 
skidgymnasiet i Åre tvingar fram ett 
bredare tänk.

 
Sara Sandberg har under flera års tid 
fungerat som tränare för bland andra 
Linnéa Ottosson Eide.

– Linnéa är en rätt hård tjej som pallar 
när det ställs krav. I den ungdomssats
ning som hon var med i innan hon bör
jade på skidgymnasiet ställde vi krav. Jag 
peppade henne att söka till skidgymna
siet. Officiellt fanns inte ens en möjlighet 
för henne att börja där, men jag sa bara 
sök, sök, sök, säger Sara Sandberg. 

Nu vet vi hur det gick. Skidgymnasiet 
antog ansökan.

Enligt Sara Sandberg är det ingen vä
sentlig skillnad mellan att åka sitski och 
stående.

– Men självklart påverkar det gymna
siet att ha en sitskielev. De måste tänka i 
lite nya banor. Tränarna måste fundera 
på vad som särskiljer sitski, och göra ett 
separat träningsupplägg där man tar 
hänsyn till vilka muskelgrupper man ska 
träna, och så vidare, säger hon.

Sara Sandberg har tidigare arbetat på 
gymnasiet, och har fortfarande god in
blick i arbetet där. Och enligt Sara så 
fungerar det bra, för hela gruppen, att ha 
Linnéa som en av eleverna.

– Tränarna lär sig mer och mer hela ti
den, säger hon. +

Svenska handikappidrottsförbundet väljer att lägga miljontals  
kronor på oprövade Talangjakten.

En utmaning för skolan. Sitski 
påminner i allt väsentligt om stående 
skidåkning. Tränarna på skidgymnasiet 
måste dock finslipa upplägget för att 
det ska passa Linnéa.  Foto: Mikael Norrman

 ”Officiellt fanns 
inte ens en möjlighet 
för henne att börja.”

D
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å sim-VM i Eindhoven 
nyligen tog Jennie Ek-
ström guld på 150 meter 
medley och sänkte svens-
ka rekordet med nio sek-
under. 

Kan du berätta om loppet?
– Jag var väldigt nervös inför loppet. 

Första sträckan var 50 meter ryggsim, den 
gick bra och jag vände med en ledning till 
bröstsimmet. Där gick det lite tyngre och 
efter drygt halva bröstsimmet gick Patricia 
Valle om. Vid vändning inför sista sträck-
an, som var frisim, låg jag cirka 3–4 meter 
efter Patricia Valle. När det var cirka 20 
meter kvar var jag ikapp och gick om. Jag 
gick sedan i mål på tiden 3.34.64.

När vågade du tro på guld?
– När jag såg att jag kommit ikapp på 

frisimmet.
 Har du tränat annorlunda i år än in

för tidigare mästerskap? 
– Jag har tränat ungefär som jag bru-

kar. Jag simmar 6 pass i veckan men ju 
mer man utvecklas desto längre och hår-
dare pass klarar man av.

Hur firade du segern?
– Det blev tårta när jag kommit hem.
Vad är nästa mål?

– Nästa år går EM i Berlin som jag vill 
bli uttagen till.

 Vad har du för favoritdistanser?
– 150 meter medley, 50 meter frisim 

och 100 meter frisim.
Du och megastjärnan Jonas Ja cobs

son, skytte, ställer upp när Svenska 
handikappidrottsförbundet i dagarna 
drar igång sin största rekryteringssats
ning någonsin, Talang jakten. Vad ska 
du göra där?

– Jag kommer att vara med och samta-
la lite med folk och sporta lite med dem 
som vill prova på. Och så kan jag svara på 
lite frågor. +

Jennie firade VM-guldet med tårtkalas

Världsmästare. Jennie Ekström med 
senaste medaljskörden. Foto: SiMon EkStröM

idrott

P
Jennie lyssnar på allt
Familj: Mamma Mona, pappa Lars, 
storebror Simon.
Bor: Vara.
Vad gör du när du inte simmar? 
Läser en engelskakurs på högskola 
på distans.
Senast sedda film? The Guardian.
Lyssnar gärna på: Allt möjligt.
Här kan du se Jennies guldlopp:
http://player27.narrowstep.tv/
assets/players/4304/html/player.
html, klicka på ”summer sport” och 
sedan på ”swimming”.

Bragd i rullstolsrugby-VM
Det svenska rullstolsrugbylandslaget 
gjorde ett bragdartat VM och slutade 
fyra, efter knapp förlust mot Japan i 
matchen om tredjepris, som slutade 
4753. 

– Vi var med i matchen, två-tre bollar efter, 
fram till sista perioden där matchen rann 
iväg till Japans fördel. Sverige har gjort ett 
fantastiskt VM med vinst över Kanada som 
slutade femma. USA och Australien är vi 
inte riktigt upp emot ännu. Målet är nu en 
medalj till Paralympics 2012 i London, sä-
ger Kim Bonnier på Rullstolsrugby.nu.

Segrade i jämna matcher
Annars var det just i de jämna matcherna 
i VM-turneringen i Vancouver i Kanada 
som laget visade styrka, och på dess väg 
mot en match om bronspengen var det 
gått om sådana.

I första matchen vann Sverige över 
Finland med 57-54, i den andra över 
England med 46-45 och i den tredje över 
hemmanationen Kanada, som tidigare 
utmanat och även slagit giganten USA i 
Paralympics, med 52-51. 

Senare slog det svenska laget även 
Tyskland med siffrorna 51-41. 

Fjärdeplatsen i VM innebär att Sverige 
nu ökat sina chanser att få spela i nästa 
Paralympics, vilket var ett av målen med 
VM-turneringen. +

Östergötlands handikappidrottsförbund 
har gått ut med ett upprop till rullstolsan-
vändare att utmana sig själva, bland annat i 
syfte att ställa upp i Berlin maraton nästa 
år. Femton deltagare har antagit utma-
ningen och tränar varje vecka på Campus-
hallens friidrottsbanor i Lin köping.

– Vi körde igång efter sommaren i 
samband med ett motionslopp, säger 
Mattias Täck, idrottskonsulent i Öster-
götlands handikappidrottsförbund.

Maraton inte för alla
Alla kan dock inte ha maraton som mål. 

– Det är viktigt att man hittar utma-
ningar för de yngre, som inte får vara med 
i maraton. Vi har också, för att nämna ett 
exempel, en person med cp-skada som in-
te heller kan sikta på just maraton. Det är 
så individuellt, men vi har en duktig sjuk-
gymnast som hjälper oss med att sätta upp 
individuella mål. Vårt nästa mål är att 
även köra Lilla Utmaningen, för dem upp 
till 15 år, säger Mattias Täck. 

Ett viktigt syfte med Team Utma ningen, 

som projektet kallas, är att erbjuda en 
chans att träna utanför sjukhusmiljö. 

Kan man börja träna idag och redan 
nästa år klara ett maraton? 

– Gruppen är blandad. En av killarna 
har kört ett maraton tidigare, några av 
dem som är med känner vi inte alls till 
från tidigare, utan de har kommit från re-
habiliteringen. Enligt experterna på uni-
versitetssjukhuset ska man kunna klara 
Berlin maraton, som är ett flackt och för-
hållandevis lätt maraton, om man har 
skapliga grundförutsättningar.

Bakgrunden till Team Utmaningen är 
att friidrott och motionsidrott för rull-
stolsburna minskat kraftigt i länet, vilket 
man nu vill ändra på. +

ViLL du Veta mer kan du kontakta 
Mattias Täck, 076-345 06 89
eller besöka www.ohif.se

Berlin maraton lockar rullstolsburna
15 personer har redan anslutit till 
team Utmaningen och tränar nu, 
bland annat med sikte på mara-
ton redan nästa år.

tränar varje vecka. Olle Svensson 
och Ebba Johansson har antagit 
utmaningen.

nyblivne världsmästaren träffar ungdomar när talangjakten drar igång.
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VÄRLDENS FÖRSTA 

SJUKGYMNAST MED CP

TEMA IT: VI BESÖKER DEN DATORISERADE FAMILJEN

”Alla borde 
få gå här”
Habiliteringen 

som aldrig 
ger upp

Längtar till snö!

Vi träffar Linnéa 

Ottosson Eide

Håkan Svensson: ”När folk kommer till mig för 

att de har ont i ryggen, vem är det då som är 

handikappad?”

Lekens 
dag i

27 bilder

Flickor
tas inte 

på allvar

Silvias dröm 
om vård för

döende barn

Sören Olsson
Njut av första dagen 

i ditt nya liv!

5
vykort från 

gränslandet till 

ett vanligt jobb

Jan Grönlund
brinner för
delaktighet

Arne Jernelöv
om kampen
mot läkarna

Om barn och unga i behov av särskilt stöd
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Välj ett   alter nativ!
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www.mattinge.se

� Du har väl 
inte missat 
Föräldrakrafts 
digitala nyhets-
brev? Du får det 
varje vecka via 
mejl och det är helt gratis! 

Beställ på foraldrakraft.se eller mejla 

till info@faktapress.se

SYNS DU INTE SÅ FINNS DU INTE.
PÅ TORGET SYNS DU TILL LÅG KOSTNAD
I EN UPPLAGA PÅ ÖVER 30 000 EX 
Modulannons, 1 modul, 92 x 61 mm: 4 250 kr.
2 moduler, 92 x 130 mm: 7 125 kr.
3 moduler, 92 x 183 mm: 10 000 kr.
4 moduler, 190 x 130 mm: 12 750 kr. 
(Priser exkl moms.) 
Beställ din modulannons genom ett mejl till 
frida-louise@faktapress.se eller genom att ringa till 
Frida-Louise-Vikman på 08-4100 5637.

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

I C A P
Individual Computer Applications AB

Göteborg 
tel: 031-704 30 99

Stockholm 
tel: 08-55 11 12 00

ICAP arbetar med IT-hjälpmedel, utbildning 
för personer med funktionsnedsättning.
 
Våra kunder är Arbetsförmedling, Landsting, 
Försäkringskassa, Privat och Skola.

www.icap.nu

� Dags att 
planera 2011 
års marknads-
föring. Beställ 
vår temaplan 
genom att 
mejla till 
frida-louise@
faktapress.se
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Oktober
22-23 oktober 2010
Dysleximässa i Västerås. www.fmls.
nu

27-28 oktober 2010 
Fokus Hjälpmedel, Bombardier 
Arena, Västerås
www.fokushjalpmedel.se

November
12-14 november 2010
Nordisk CP-konferens i Göteborg, 
anordnad av RBU. www.rbu.se
 

December
10 december 2010
Föräldrakraft nr 6, 2010 utkommer.

2011

April
5-7 april 2011
Leva Fungera på Svenska Mässan i 
Göteborg
www.levafungera.se

Missa inte...
Mässor, konferenser 
och andra aktiviteter 
av intresse för dig som 
läsare av Föräldrakraft.

För tips till Kalendariet, mejla info@
faktapress.se Kalendariet finns även på 
www.foraldrakraft.se. Där uppdaterar 
vi löpande informationen, så att du 
alltid hittar aktuella evenemang.

KALENDARIET

Förstärk din medverkan 
med en mindre 

annons!

I september hade Sjukhus-
läkarföreningen ett sympo-
sium om Ojämlik vård, där 
jag medverkade. 
Föreningens budskap var att 
landstingen inte klarar av att 
skapa en jämlik vård. 

Vården varierar beroende på 
var man bor, något som blir 
ännu mera påtagligt för den 
som har en sällsynt diagnos. 
Jag anmärkte att den som vill 
ha bästa möjliga vård dels ska 
”välja rätt sjukdom”, dels ska 
”bo på rätt plats”. 

Med det vill jag ha sagt att 
den som har en vanlig sjukdom, med vårdpro-
gram och bara ett fåtal inblandade medicinska 
specialister, i regel har betydligt bättre 
förutsättningar att få optimal vård än den som 
har en sällsynt diagnos. Nu är det förstås inte 
fråga om att ”välja” sjukdom. Men det händer 
att personer som har sällsynta diagnoser flyttar 
till ett annat landsting, som man vet har den 
bästa vården för den egna diagnosen. Det är 
en följd av de stora regionala vårdskillnaderna. 

Men så ska det inte vara. Riksförbundet 
Sällsynta diagnoser förespråkar nationella 

medicinska center för sällsynta 
diagnoser. Centren ska ha hela 
landet som upptagningsområde 
och dessutom vara ett stöd för 
vården på diagnosbärarens 
hemort.

Problematiken kring dyra 
särläkemedel, läkemedel för 
sällsynta diagnoser, har nu 
också blivit märkbar för nya 
biologiska läkemedel för en 
vanlig sjukdom som reumatism. 
I ett inlägg om nya biologiska 
läkemedel för reumatiker 
framhölls de stora regionala 
skillnaderna vad gäller förskriv-
ningen av dessa relativt dyra 

läkemedel. Årskostnaden för en patients 
behandling kan vara långt över 100 000 kr, 
medan de gamla läkemedlen kostade några 
tusen om året. 

I fallet med särläkemedel som alltid är 
förknippade med höga kostnader, vilket skapat 
debatt, vet vi att rätten till behandling kan skilja 
sig mellan enskilda landsting eller vårdinrätt-
ningar. I  början av året uppmärksammades 
särläkemedlet Kuvan för diagnosen PKU, 
eftersom kostnaden ansågs vara för hög i 
relation till nyttan. Argumentationen kring de 

nya biologiska läkemedlen är densamma som 
för särläkemedlen. Vem ska få dessa dyra 
läkemedel? Vem ska betala? En förklaring till 
problematiken är att läkemedelskostnaderna 
ofta ligger på enskilda kliniker. Då blir sjukvår-
den tvungen att på kliniknivå göra prioriteringar 
mellan läkemedel och personal. Resultatet är 
absurda konflikter mellan läkemedelskostna-
der och övriga vårdutgifter, som sjuksköterske-
bemanningen.

Den som har en sällsynt diagnos är ofta väl 
medveten om vad behandlingen kostar, i 
synnerhet om det ingår särläkemedel. Men det 
är orimligt att kostnaden för behandling av en 
enskild individ står i fokus. Beakta helhetskost-
naden istället. Vilka andra utgifter uppstår för 
samhället om behandlingen inte ges, förutom 
det onödiga mänskliga lidandet? Läs mera på 
vår hemsida!

Elisabeth Wallenius
Förbundsordförande

Välj ”rätt” sjukdom och bo på ”rätt” plats!

� 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

Vem väljer vilken sjukdom man 
ska ha? Det frågade Elisabeth 
Wallenius retoriskt på Sjukhus-
läkarföreningens symposium 
om ojämlik vård.
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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 

Frida-Louise Vikman 

på frida-louise@fakta-

press.se eller telefon 

08-4100 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

SÅ BLIR DET NYA FÖRÄLDRASTÖDET 

SVERIGE FÅR VÄRLDENS FÖRSTA CP-SKADADE PARTILEDARE 

SÅ BLIR DET NYA FÖRÄLDRASTÖDET 

FÖRSÄKRINGSSKYDDET STÄRKS EFTER DOMSTOLSUTSLAG 
Kraftig höjning av vårdbidraget

Alla elever godkända när de fi ck rätt hjälp 

SVENSK VÄRLDSSUCCÉ  EFTER LYCKAD SATSNING PÅ MODERNA HJÄLPMEDEL

BOOM FÖR SVENSK EKONOMI 

SATSNING PÅ UTSATTA BARN GJORDE SVERIGE RIKARE 

SEGREGATIONEN MINSKAR

Alla barn får rätt till fritidshjälpmedel

 BARNKONVENTIONEN BLIR SVENSK LAG 
Glädjande rapport: Allt blev bättre än väntat 

RIKSDAGSBESLUTET OM 
NY DISKRIMINERINGSLAG 
SKAPAR TUSENTALS J0BB

SÅ BLIR DET NYA FÖRÄLDRASTÖDET SÅ BLIR DET NYA FÖRÄLDRASTÖDET 
10 000 nya jobb redan klara – nu höjs målet

� Föräldrakraft är 
en oberoende och 
kommersiell 
tidskrift om barn, 
unga och unga 
vuxna med funk-
tionsnedsättningar 
eller i behov av 
särskilt stöd.

� Vi skriver för 
föräldrar och 

anhöriga, men 
vänder oss även till 
professionella inom 
bland annat vård, 
skola, myndig heter 
och politik.

� Redaktionens 
målsättning är att 
se möjligheter, 
inte problem, och 
visa hur man kan 

förverkliga planer 
och drömmar. Vi 
speglar allt från 
det personliga 
planet till det 
politiska.

� Tidningen stöds 
av en referens-
grupp med bland 
annat Handi-
kappför bunden.

� Under 2011 
beräknas uppla-
gan vara cirka 
25  000 exemplar.  

� Privatpersoner 
utgör cirka 50% av 
läsarna och övriga 
är professionella, 
politiker etc. En del 
av upplagan 
distribueras 

genom olika 
kampanjer och 
mässor.

� Vår webb har 
cirka 10 000 unika 
besökare/månad. 

� Vårt nyhetsbrev 
sänds till cirka 
9  000 personer 
varje vecka.

Föräldrakraft – en oberoende tidskrift om barn och unga i behov av särskilt stöd

Prislista 2011

Annonsera i Föräldrakraft
HUR BLIR 2011? Föräldrakraft uppmärksam-mar de viktigaste frågorna i nyheter, teman och intervjuer. Rätt miljö för Din annons! Men vad kommer det att stå i rubrikerna under 2011? Kanske så här...  

Billigt att boka i tid 
Prislistan för 2011 är ute nu. Om du bokar en 
annons i tidningen Föräldrakraft, på 
www.foraldrakraft.se eller vårt digitala 
nyhetsbrev senast den 29 oktober så får 
du 2010 års priser. 
Kontakta Frida-Louise Vikman 08-41005637, 
mejl frida-louise@faktapress.se

Nummer 6 av Föräldrakraft  utkommer 10 december 2010.

SKOLA. Så lyckas man med stödet i skolan. Vi 
lyfter fram positiva exempel, men också 
problem och brister.
PSYKISK HÄLSA. Den sviktande psykiska 
hälsan bland ungdomar är en  av de största 
utmaningarna. Vad gör samhället och vad kan 
man göra som  förälder? 
EKONOMI. Hur blir ekonomin 2011 för barn, 
unga och unga vuxna med funktionshinder 
och deras familjer? Vi reder ut vad man kan 
förvänta sig efter det gångna valet.
TIPSA REDAKTIONEN. Mejla till redaktionen 
på info@faktapress.se

Skolfrågor diskuterades på ett 
möte som Föräldrakraft bjöd in till 
i september. På plats var bland 
andra Greger Bååth, chef för 
SPSM.

FK_1005_s72-73_kalender_v03.indd   72 2010-10-04   15.46



#5, 2010 FÖRÄLDRAKRAFT 73     

I september hade Sjukhus-
läkarföreningen ett sympo-
sium om Ojämlik vård, där 
jag medverkade. 
Föreningens budskap var att 
landstingen inte klarar av att 
skapa en jämlik vård. 

Vården varierar beroende på 
var man bor, något som blir 
ännu mera påtagligt för den 
som har en sällsynt diagnos. 
Jag anmärkte att den som vill 
ha bästa möjliga vård dels ska 
”välja rätt sjukdom”, dels ska 
”bo på rätt plats”. 

Med det vill jag ha sagt att 
den som har en vanlig sjukdom, med vårdpro-
gram och bara ett fåtal inblandade medicinska 
specialister, i regel har betydligt bättre 
förutsättningar att få optimal vård än den som 
har en sällsynt diagnos. Nu är det förstås inte 
fråga om att ”välja” sjukdom. Men det händer 
att personer som har sällsynta diagnoser flyttar 
till ett annat landsting, som man vet har den 
bästa vården för den egna diagnosen. Det är 
en följd av de stora regionala vårdskillnaderna. 

Men så ska det inte vara. Riksförbundet 
Sällsynta diagnoser förespråkar nationella 

medicinska center för sällsynta 
diagnoser. Centren ska ha hela 
landet som upptagningsområde 
och dessutom vara ett stöd för 
vården på diagnosbärarens 
hemort.

Problematiken kring dyra 
särläkemedel, läkemedel för 
sällsynta diagnoser, har nu 
också blivit märkbar för nya 
biologiska läkemedel för en 
vanlig sjukdom som reumatism. 
I ett inlägg om nya biologiska 
läkemedel för reumatiker 
framhölls de stora regionala 
skillnaderna vad gäller förskriv-
ningen av dessa relativt dyra 

läkemedel. Årskostnaden för en patients 
behandling kan vara långt över 100 000 kr, 
medan de gamla läkemedlen kostade några 
tusen om året. 

I fallet med särläkemedel som alltid är 
förknippade med höga kostnader, vilket skapat 
debatt, vet vi att rätten till behandling kan skilja 
sig mellan enskilda landsting eller vårdinrätt-
ningar. I  början av året uppmärksammades 
särläkemedlet Kuvan för diagnosen PKU, 
eftersom kostnaden ansågs vara för hög i 
relation till nyttan. Argumentationen kring de 

nya biologiska läkemedlen är densamma som 
för särläkemedlen. Vem ska få dessa dyra 
läkemedel? Vem ska betala? En förklaring till 
problematiken är att läkemedelskostnaderna 
ofta ligger på enskilda kliniker. Då blir sjukvår-
den tvungen att på kliniknivå göra prioriteringar 
mellan läkemedel och personal. Resultatet är 
absurda konflikter mellan läkemedelskostna-
der och övriga vårdutgifter, som sjuksköterske-
bemanningen.

Den som har en sällsynt diagnos är ofta väl 
medveten om vad behandlingen kostar, i 
synnerhet om det ingår särläkemedel. Men det 
är orimligt att kostnaden för behandling av en 
enskild individ står i fokus. Beakta helhetskost-
naden istället. Vilka andra utgifter uppstår för 
samhället om behandlingen inte ges, förutom 
det onödiga mänskliga lidandet? Läs mera på 
vår hemsida!

Elisabeth Wallenius
Förbundsordförande

Välj ”rätt” sjukdom och bo på ”rätt” plats!

� 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

Vem väljer vilken sjukdom man 
ska ha? Det frågade Elisabeth 
Wallenius retoriskt på Sjukhus-
läkarföreningens symposium 
om ojämlik vård.
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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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Intervju

Hjälpmedelsinstitutets 
nye chef Jan Grönlund 
har ett förflutet både 
från arbetsmarknads
departementet och 
landstingsvärlden.
Viktigast nu är att hjäl
pa fler personer med 
funktionsnedsättning att 
komma ut i arbetslivet.

an Grölund känner oer
hört starkt för att öka 
delaktigheten på arbets
marknaden och är kri
tisk till både fackliga or
ganisationer och arbets

givare. De har inte tagit frågan på tillräck
ligt stort allvar, menar Jan Grönlund.

HI ska nu öka dialogen mellan myn
digheter, arbetsgivare och fack. Regerin
gen har slagit fast att Arbets förmedlingen 
i samarbete med Hjälp medelsinstitutet 
ska informera om möjligheterna att få 
tekniska hjälpmedel.

Har så skett?
– Vi står inte på noll, det händer saker, 

men uppenbart är arbetsmarknaden ett 
område där utvecklingen har gått åt fel 
håll de senaste åren. Det är väldigt be
kymmersamt. Men det är inte alltid av ill
vilja som det blir fel. De berörda myndig
heterna som Arbetsförmedlingen och 
Försäkringskassan har fått många andra 
tunga uppgifter. 

Kan trenden vändas?
– Det vore förmätet av mig att säga att 

det blir ett trendbrott, det hänger samman 
med hur konjunkturen utvecklas och an
dra förändringar på arbetsmarknaden.

Enligt FN:s barnkonvention har alla 
barn rätt till meningsfull fritid. Social
minister Göran Hägglund och HI:s ord
förande Helena Höij har uttalat stöd för 
fritidshjälpmedel, men inget tycks hjäl
pa. 

– Jag antar att det stoppas av resone

mang om finansieringen, vilken skatt 
som är rimlig och hur olika ändamål ska 
prioriteras. Det är ofta där man hamnar, 
det går inte att komma förbi. 

Vad kan HI göra för att ändra på det?
– Vi kan visa på vilken kraft det ligger i 

att erbjuda fritidshjälpmedel och hur 
mycket det betyder för livskvaliteten. Vi 
kan ta fram underlag för opinionsbild
ning, diskussion och beslut. 

Omöjligt att ge råd
Vad har du för råd till en förälder som 
behöver köpa en dyr anpassad cykel?

– Det är jättesvårt. Det är omöjligt att 
ge rekommendationer i en sådan situa
tion. Har man inte råd så har man det in
te. Därför är det så viktigt att vi visar för 
landsting och kommuner vilken betydel
se detta har.

Tror du att det är möjligt att öka re
surserna till hjälpmedel i stort?

– Kommuner och landsting tar alltid 
upp den ekonomiska sidan, men sam
hällsekonomiskt är Sverige ett land med 
goda finanser, vi ser en tillväxt och det 
finns förutsättningar för ekonomi och 
skatteintäkter att växa. Jag hoppas att 
man inte ställer hjälpmedel sist i kön.

Tror du att kommuner och landsting 
tar fasta på detta i budgetarbetet?

– Ja, trägen vinner. Om vi orkar vara 
långsiktiga kommer vi att se förändring
ar. Det går nog inte så snabbt som vi öns
kar, men jag är övertygad om att det 
kommer att göra skillnad.

Du ser det som HI:s uppdrag att dri
va opinion i frågor som dessa?

– Jag ser oss som en kunskapsorganisa
tion som kan sätta fokus på och förmedla 
kunskap. Vi jobbar via nätet, konferenser, 
Almedalen och så vidare. Jag kommer 
själv att befinna mig mycket ute hos kom
muner, landsting och organisationer.

Och påverka lokala politiker att satsa 
mer på hjälpmedel?

– Jag har själv suttit som landstingsdi
rektör, med minskande befolkning och 
krympande skatteintäkter. Då är det inte 
så enkelt att tänka att ”det lönar sig om 
fyra, fem år”. Man har alltid kravet på en 
budget i balans.

Då prioriteras hjälpmedlen ned?
– Då är det viktigt att våga prioritera 

lite mer, utan att ge avkall på ekonomin. 
Hur ska man lösa problemet med att 

det är så svårt att få hjälpmedel i skolan? 
– Sådana frågor måste kommuner och 

landsting kunna lösa. Där kan SKL spela 
roll. De vill förstås inte skriva sina med
lemmar på näsan, men de har arenan för 
att lösa problemet. Att komma bort från 
revirstriderna var ett av syftena med att 
bilda SKL. Ett viktigt skär för SKL att lösa 
problemet är att de, till varje pris, vill 
undvika att staten går in och pekar. +

Fack och arbetsgivare 
har inte gjort tillräckligt

Text: Valter Bengtsson
valter.bengtsson@faktapress.se

J
Trägen vinner. Jan Grönlund tror på 
nya satsningar på hjälpmedel.

Ålder: 50 år
Familj: Gift med Åsa. 
Två vuxna och utflugna 
barn; Annika 25 år och 
Jacob 22 år.
Bor: Sollentuna.
Fritid: Teater, litteratur, 
musik. Flitig motionär.

Bakgrund i korthet: 
Förvaltningssocionom 
från Stockholms univer
sitet. Mer än tio år i 
Regerings kansliet, 
senast som statssekre
terare. Arbetat på 
dåvarande Lands

tingsförbundet, bland 
annat som chef för 
VDstaben. Lands
tingsdirektör i Jämt lands 
läns landsting.
Det bästa med hös-
ten: Alla trevliga 
kulturaktiviteter.

Flitig motionär med bakgrund i regeringskansliet
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Intervju

Brukarkooperativet JAG erbjuder personlig assistans till dig som har flera omfattande 
funktionsnedsättningar, varav en avser den intellektuella förmågan. Kooperativet 
drivs utan vinstintresse och är ett starkt alternativ till privata assistansföretag och  
kommunal assistans. 
Ungefär en tredjedel av JAGs medlemmar är barn. Som medlem i JAG får du 
och din familj stöd av andra i samma situation. Ni väljer själva om föräldrarna 
eller någon annan ska vara arbetsledare för assistenterna. JAG hjälper till med 
assistentrekrytering, juridisk rådgivning, utbildning och handledning. 
Brukarkooperativet JAG   Tel: 08-789 30 00   E-post: kooperativet@jag.se   Hemsida: www.jag.se

JAG står för 
jämlikhet, assistans   
och gemenskap
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Returadress: 
FaktaPress AB
Backebogatan 3
129 40  Hägersten

B-POSTTIDNING

adressutrymme 155 mm x minst 25 mm

Frösunda Activera hundcenter

frosunda.se

Intresserad av ett spännande och varierande arbete?

– arbetsinriktad daglig verksamhet

Activera hundcenter drivs tillsammans med personer 
som har en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. 
Här samverkar deltagare, medarbetare, hundägare 
och hundar tillsammans. Hundägare erbjuds tjänster 
som hundpassning, motion, omvårdnad och enklare 
stimulans såsom lek och bus. 

Människans bästa vän
Det är bevisat att djur har särskilt positiva effekter 
på människan. Vänskapen med hunden stärker och 
främjar den personliga utvecklingen.

Vägvisare ut i arbetslivet
Verksamheten ger varje deltagare individuellt stöd 
och hjälp att skapa struktur och rutiner. Frösundas 
medarbetare är alltid på plats för att stödja i det 
dagliga arbetet. 

Beläget i Täby
Hundcentret är beläget i Täby med närhet till vackra 
promenadstråk. 

Vill du veta mer? Välkommen att kontakta oss!
Tel: 08-505 23 500, frosunda.se/hundcenter
Följ oss på Facebook!
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