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Erik Ullenhag: 
Handikapprörelsen 
har varit för snäll 

Barnvänligt 
på Leva & Fungera 

Sören Olsson 
om hemligheten 
i att inget göra 

Kolloguiden 
– sommaren är 
snart här 

Per Kasperi 
redo att möta 
ryssen 

Maria 
Ennefors: 
Om den vanliga och 
ovanliga mamman 

Carin Götblad låter  
oss se en ny värld  

”JAG VILL 
HA POLISER 
I RULLSTOL” 

PERSONLIG ASSISTANS: HEM VS ARBETSPLATS  
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Made for Movement 
För de flesta är rörelse en självklarhet, 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! 

Du hittar mycket mer om Innowalk och oss på vår hemsida www.eofunktion.se 

http:www.eofunktion.se
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    Har du valt rätt assistansanordnare?


och anlitade dem för vår son Zamuels 

För snart två år sedan tog vi 
kontakt med Särnmark Assistans 

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 

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 

Pionjären inom personlig assistans 
– sedan 1992 

08-505 920 00
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Här når du oss! 
Redaktionen 

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

08-4100 5636, 0709-560852  

Postadress 
FaktaPress AB, Backebogatan 3  

129 40 Hägersten  
Telefon 08-4100 5636  

Besöksadress 
Maria Bangata 6, Södermalm  

Stockholm  

Prenumerationsärenden, projekt 
och kundtjänst 

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

129 40 Hägersten.  
Telefon 08-228203  

Prenumeration inom Sverige 
Ett år, 6 utgåvor, 363 kr inkl moms  

(343 kr + 20 kr moms).  
Två år, 12 utgåvor, 726 kr inkl moms  

(685 kr + 41 kr moms).  
Ovanstående priser gäller endast inom  

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

kostar 639 kronor (6 utgåvor) eller  
1 278 kronor (12 utgåvor).  

Annonser Se information på vår  
webbsida www.foraldrakraft.se  

För beställning av annons kontakta  
Frida-Louise Vikman 

tel 08-4100 5637  
mobil 0709-560 780  

mejl: frida-louise@faktapress.se  

Adress för annonsmaterial 
FaktaPress AB, Backebogatan 3,  

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

Grafisk formgivning 
Nyberg Förlag, 070-787 58 53 

www.nybergforlag.se 

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

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

is published by FaktaPress AB.  
ISSN 1653-9109  
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Carin Götblad kämpar för en ny arbetsmarknad. FOTO: ELISABETH OHLSSON WALLIN 
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Jag är stolt över LSS 
Integrationsminister Erik Ullenhag svarar på 
Föräldrakrafts frågor. /s 10 

Max funde” Aktuellt just nu på
foraldrakraft.se 

På mässa med barn 
2011 års upplaga av Leva & Fungera får extra 
skarpt fokus på barn och unga. /s 18 

Intervjun. 
Carin ser en ny polis 
Länspolismästare Carin Götblad driver på för 
en öppnare arbetsmarknad. Fick hon bestämma 
helt och fullt skulle vi redan ha blinda poliser 
och poliser som sitter i rullstol. /s 24 

Syskon tar plats 
Tema syskon. Så kan det vara att leva 
med ett syskon med funktionsnedsättning. Vi 
besöker familjen Fagerström och träffar syst
rarna Hulth. /s 30 

En omöjlig relation 
Tema assistans. AnnCharlotte Bretan 
fick rådet att inte engagera sig känslomässigt i 
dottern Annas personliga assistenter. Här ger 
hon sina egna tips. /s 44 

Sommaren är på väg 
Tema kollo. Här får du tips och råd inför 
sommarens viktigaste händelse. /s 58 

Per redo möta ryssen  
Kälkhockeystjärnan ser fram emot EM. /s 66 

Christina Renlund och Karin gruppboendet 50 
Wallgren svarar Assistans på skolan – glöm 
på 18 frågor 38 inte bort det sociala! 52 
20 lästips 40 Ett tufft yrke som saknar en 
Imke Janoschek om en tydlig definition 53 
utflykt till McDonald’s 42 Avslag för ensamstående 

rar dagligen 
över varför 
hans sys
ter inte kan 
prata ordent
ligt, varför 
hon vill äta 
kilovis med 
snö, varför 
hon inte kan 
leka med ho
nom. Varför 
hon skriker 
högt när hon 
är glad. Det 
är mycket 
att ta in och 
hantera för 
en normal
störd med
människa. 
Och än mer 
om man är 
fyra år. 

Imke 
Janoschek, 
gästkrönikör 

FOTO: THOMAS HJERTÉN 

Tema kollo 
”Man skickar iväg ett barn 
och får hem en tonåring” 58 
Kolloguiden 60 
Idrott 
Per Kasperi redo möta 

>> Ingen tar hand om 
barn med psykisk 
ohälsa 

>> Bostadsbidrag till 
unga kan ersättas av 
enklare stöd 

>>Vi är inte välkomna 
till Riksdagen 

Hitta rätt kollo 
eller läger i 
KOLLOGUIDEN 
foraldrakraft.se 

>> ”Lagstifta mot otill
gänglig skolgård” 

>> 14-åring inlåst i 
bursäng varje natt 

>> Bostadsort betyder 
mer än behov 

Läs Föräldrakraft 
på iPad eller din 

dator eller lyssna 
i mp3-spelaren! 

Tema assistans mamma 54 historiskt ryskt lag 66 
AnnCharlotte Bretan har lärt ”Vi hade kunnat få assistans Debatt 
sig att dra gränser 44 mycket tidigare” 55 Göteborg på efterkälken 72 
Med assistans på kortis 49 John har sin assistans med Krönikan 
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ar du också fallit för frestelsen att skaffa en 
iPad? Kanske utan att säkert veta vad du ska 
ha den till? Grattis, då har du ett nytt smidigt 
sätt att läsa Föräldrakraft på. Som prenume-
rant kan du hämta pappersutgåvan av 
Föräldrakraft på vår webbsida. Sedan kan du 

öppna tidningen i programmet iBooks i din iPad. 
Ljudversionen av Föräldrakraft har redan funnits i ett år. 

Fjolårets alla utgåvor finns för nedladdning på vår webb. 
Lyssna på tidningen i din mobil – ett perfekt sätt att hålla sig à 
jour. Ungefär samtidigt som den här tidningen landar i 
brevlådan finns både iPadversionen och ljudversionen 
tillgänglig på vår webb utan extra kostnad för prenumeranter.

Ett nytt år är här. 2011 får Sverige en starkare diskrimine-
ringslag om man får tro integrationsminister Erik Ullenhag, se 
vår intervju på sidan 10. Sverige får också en ny femårsplan för 
handikappolitiken. Och nyligen utlovade regeringen krafttag 
för ökad valfrihet inom omsorg. 

Samtidigt hotas välfärden av sparåtgärder 
i form av ökade avgifter och tuffare regler. 

Med en opposition i kaos blir det i år 
extra viktigt för organisationer och 
andra nätverk att outtröttligt kämpa 
för rättvis vård och omsorg.   

Ibland hävdar experter att 
välfärden och vården är på väg mot 

en ohållbar situation. Hårda 
prioriteringar och ökade avgifter 
väntar. Men det finns en annan 
bild. Boston Consulting Group 
har kommit fram till att konsek-
vent användning av de bästa 

vårdmetoderna ger både friskare 
patienter och billigare vård på lite 
sikt! Regering och landsting borde 
jubla över möjligheterna. +

Ledaren: Det går mot 
ljusare tider

H

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

Föräldrakrafts referensgrupp ger redaktionen råd och expertis.

Anders 
Olau son, 
ordförande 
Euro  pean 
 Patients’ 
Forum

Janne Wall-
gren, chef 
patient-
kontakter, 
Astrazeneca

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

Cecilia 
Kennerfalk, 
avdelnings -
chef LIF

Turid 
Apelgårdh, 
Sveriges 
Kristna Råd, 
funktionshin-
derfrågor

Jan Grönlund, 
direktör, 
Hjälpmedels-
institutet

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

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

Robert 
Hejdenberg, 
vd Ågrenska

)) REGERING OCH LANDSTING BORDE 
JUBLA ÖVER MÖJLIGHETERNA
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En fung
erande

 vardag
.

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

Välkommen att kontakta oss 
om du vill veta mer: 

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

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

Välkommen att kontakta oss 
om du vill veta mer: 

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

www.kompisassistans.se

FK_1101_s06-7_ledare_v02.indd   6 2010-12-23   21.37



# 6, 2010 FÖRÄLDRAKRAFT 7     

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

Annons_210x297_barn.indd   1 2010-09-21   15.35

Assistansia Nya perspektiv+

Assistansia Gemenskap+

Assistansia Hålligång+
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nnu ett år har passerat. 
Det läggs till historien 
och blir snart något som 
vi människor blickar 
tillbaka på och har 
tankar, åsikter och 

känner känslor om. 
Men vad vi än anser om det gångna 

året, så är det ändå borta. 
Det gamla har passerat och det nya har 

just börjat.
Jag tycker mycket om att i samband 

med nya år fråga mig själv vad jag har 
lärt mig av det som varit – och samtidigt 
fråga mig själv vad jag kan hoppas på att 
förstå under det nya året.

Ständigt händer nya saker i våra liv 
och vi får hitta nya sätt att förhålla oss 

till det gamla, som vi trodde var sant 
och riktigt.

Liv är förändring!
Jag läste i en bok för inte så länge 

sedan om några framtidsforskare som 
1969 fick göra en analys av vad de trodde 
skulle inträffa i framtiden – år 2000.

Det fanns mycket intressant att läsa in 
i forskarnas tolkning av framtiden.

Bland annat så var de fullt övertygade 
om att våra framtida charterresor inte 
skulle gå till Indien eller Bahamas. De 
skulle gå rakt ut i rymden!

Många av forskarnas profetior handla-
de om just rymdfärder. Och dessutom 
trodde de att bilar skulle drivas med 
atomkraft och att alla landsvägar skulle 
vara uppvärmda med elslingor.

Däremot så fanns det nästan inga 
framtidsvisioner angående datorer. De 
nämns nästan inte alls i sammanhanget.

Jag tycker att det är väldigt fascinerande.
För det första så är det ju inte så 

konstigt att deras fokus i framtiden 
handlade om rymden, eftersom detta var 
det mest flitiga samtalsämnet i slutet av 
60-talet. Resor i rymden och den första 
månfärden var enormt uppmärksammat.

Däremot så var det väldigt få som 
ansåg att det fanns en möjlig framtid att i 
stort sett varje enskild människa skulle 
ha en egen dator och kunna sitta och 
resa över världen genom internet.

Och eftersom datorer på den tiden 
hade lågt attraktionsvärde så missade väl 
helt enkelt forskarna att fantisera om 
datorernas framväxt.

Visst är det lätt att skratta nedlåtande 
åt framtidsforskarna från 1969 när de 
missade datorer i sin kristallkula.

Men då glömmer man ju bort att det 
med största sannolikhet är samma sak 
om ytterligare 42 år. Vad säger framti-
dens människor om oss i dag? Vad 
skrattar de åt när de tänker på de liv som 
vi lever här i dag år 2011?

När man låter sig färdas genom tid på 
det viset så vaknar en stor ödmjukhet 
inom mig.

Vi vet ingenting om det som händer 
där framme i ovissheten.

Det som står skrivet i framtidens bok 
får vi kanske inte ens vara med och se.

För livet finns bara en stund.

Sen omvandlas man och blir till nåt 
annat.

Kanske ett annat liv, en annan livs-
form, en annan sorts energi.

Våra tankar och våra sinnen vill gärna 
veta vad som väntar oss. Vi vill förstå. Vi 
vill ha kontroll. Men går det verkligen att 
ha kontroll på livet?

Det finns en hemlighet som inte är en 
del av tankarna eller sinnet. Det är 
bevittnandet. Betraktandet av det som är 
och det som sker. 

Tankar passerar, önskningar förändras, 
minnen kommer och går som om de 
vore små moln på himlen och själv har 
man alltid en möjlighet att bara sitta 
stilla och tyst och titta på när de passerar. 
Inte göra någonting. 

Om du försöker göra någonting, så bör-
jar tankarna omedelbart att sätta fart igen. 

Vad du gör spelar ingen större roll. Det 
är ”att göra” som sätter igång spinnandet 
av tankar, åsikter, strategier och åtgärds-
program. 

Att inte göra är att betrakta. 
Låt dig själv bara få bevittna som om 

du vore en spegel som låter vad som än 
sker få passera. 

För mig är det vad som kallas medve-
tenhet. 

Och den kan ta oss bortom tankarna. 
Och där bortom tankar och funde-

ringar väntar det okända. Det som även 
kallas framtiden.

Kan man lära sig att välkomna den, 
oavsett hur den än är?

Sören Olsson

LÅT FRAMTIDEN FÅ KOMMA

Nummer 2, 2011 (mars). 
Utgivningsdag 18 mars 2011.
Hjälpmedel.
Inför Leva & Fungera.
Resor & semester.
Osynliga diagnoser.

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

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

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

Nummer 6, 2011 (december). 
Utgivningsdag 9 december 2011.
Skola.
Flerfunktionshinder.
Juridik/rättigheter.

”Vad du gör spelar ingen större roll.”

Ett nytt år är här. Vi på Föräldrakraft 
hoppas på många glada överrask-
ningar under 2011 och lovar att göra 
vårt bästa för att ge Dig värdefull 
läsning. Nedan är något av årets 
innehåll. Hör gärna av dig med 
synpunkter och tips på info@
faktapress.se – vi läser alla mejl!  

Teman på gång

Ä

Sören Olsson

Missa inte Assistansguiden 
på foraldrakraft.se
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XxxxxxxxTeman på gång

Träning under avslappnade former visst låter det 
härligt? Hela familjen får möjlighet till semester, 
lek och bad samtidigt som några tränar och 
andra utbildar sig. Alla är välkomna att resa med 
oss, oavsett om man är kund eller inte.

Rhodos, konduktiv pedagogik, juni
En härlig resa för hela familjen till den vackra ön 
Rhodos, med massor av sol, bad och upplevelser. 
På plats vid poolen finns utbildade instruktörer i 
konduktiv pedagogik.

Frankrike, Lovaas-metoden, juli
En vecka i den franska värmen, med fyra dagars 
intensivträning och tre dagar för avkoppling, bad och 
lek.

Träningen sker enligt Lovaas-metoden, målet är 
att barnen ska bli mer självständiga och få nya 
kunskaper. Dessa byggs genom positiv förstärkning 
av goda beteenden.

Träningsresor till solen

Assistans.TV är först i Sverige med 
egen webbtv om personlig assistans.

Nu söker vi barn, ungdomar, föräldrar 
och personliga assistenter som vill vara 

med på assistans.tv 

Ring Didrik på 090-14 29 29 
för mer information!

Boka kollon och läger över hela Sverige, du behöver inte ha personlig assistans hos oss för att delta!
Gå in på www.vhassistans.se eller mejla resor@vhassistans.se för mer information

VH assistans är ett företag som grundades av Veronica Hedenmark 1997. 
Vi har många års erfarenhet av att arbeta för barn, ungdomar och vuxna 
med funktionshinder. Idag är vi nästan 800 medarbetare som arbetar 
som personliga assistenter från Kiruna till Ystad. VH assistans är ett 
företag där assistenter och kunder får möjlighet att växa och utvecklas 
tillsammans. Detta kräver respekt, lyhördhet och en empatisk förmåga av 
såväl ledare som personliga assistenter.

Hemavan nytt för i år, 
Sälen en favorit i repris
VH assistans har i flera år anordnat skidresor, i år vill 
vi att ännu fler ska få chansen att testa backarna och 
åker nu även till Västerbottensfjällen.

VH assistans äger flera skidhjälpmedel och reser 
med utbildade instruktörer. Du som är anhörig eller 
assistent får möjlighet att själv ta licens. 

Vi åker till Hemavan vecka 10 och Sälen vecka 17.

VH assistans 

RESOR

Info & bokning Sälen: 
Mats 023-29 29 9

Info & bokning Hemavan: 
Rose-Marie 0950-170 29
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Vad mer behövs för att regeringen ska 
lägga en proposition om lagstiftning 
mot bristande tillgänglighet?

– Diskussionen om kostnader har än
nu inte landat fullt ut, för att vi verkligen 
ska kunna gå vidare. Jag ser det som min 
roll att driva på inom regeringen och det 
är min ambition att det ska läggas en pro
position. Men det återstår förhandlingar 
och kostnader måste vägas mot annat.

– Det handlar också om att maskineri
et kring remissbehandlingen tar sin tid. 
Vi har fått in 120 remisssvar och de ska 
sammanställas, säger Erik Ullenhag.

– För mig är det en viktig principiell 
inställning att lagstiftning mot bristan
de tillgänglighet inte bara betyder kost
nader. Det gör det också möjligt att ta 
till vara kompetens hos många fler per
soner. Fler kan komma i arbete. Det 
finns många vinster för samhället även 
om det i ett kort perspektiv kan ha bud
geteffekter.

Ni vet fortfarande inte riktigt hur 
kostnaderna för en ny diskriminerings
lag slår?

– För viss lagtstiftning går det helt en
kelt inte att säga vad det kommer att kosta 
från dag ett. Lagstiftningen i sig gör att 
många snabbar på åtgärder. Det är inte helt 
lätt att beräkna vad som beror på lagen.

– På den offentliga sidan kommer 
kom munerna att få ökade kostnader och 
staten behöver ersätta dem för det. Det är 
något som vi behöver beräkna, men i 
grunden är min inställning att samhället 
vinner på lagstiftning.

Nu behövs ingen mer utredning av 
kostnaderna?

– Nej, Hans Ytterbergs utredning kan 
ligga till grund för lagstiftningen. Där
emot kommer vi inom regeringen och 
departementet att titta på en del frågor 
som kommit upp i remisserna.

Nyligen kritiserade du handikapp
rörelsen för att den inte varit tillräck
ligt tuff. Varför då?

– Jag tycker att man har varit för snäll
la. Om man, som jag, vill driva handikap
politiska frågor kan rörelsen spela en av
görande roll. Min position stärks om an
dra uppfattar att många människor tryc
ker på. Det blir lättare att nå framgång 
om det märks att det finns ett tryck un
derifrån.

– Periodvis har rörelsen varit alltför 
snäll och kanske jobbat mer med remis
ser och att ”finnas med” i olika samman
hang än att synas i debatten.

Vad vill du att organisationerna ska 
göra?

– Beskriv verkligheten och det samhäl
le man vill nå! Samtidigt tycker jag att rö
relsen har spelat, och spelar, en viktig roll 
för exempelvis LSS och den handikappo
litiska handlingsplanen. När DHR, för att 
ta ett exempel, är ute och syns så växer in
tresset för frågorna.

12 frågor till Erik Ullenhag: 
Därför måste vi lagstifta  
mot bristande tillgänglighet

Stolt över Bengt Westerberg och LSS-reformen. Kampen för assistansreformen i början av 90-talet inspirade Erik Ullenhag 
att satsa på politiken. Idag får han, som folkpartistiskt statsråd, fortsätta kämpa för assistans och andra LSS-insatser. 

Gillar sport 
och böcker

Ålder: 38 år.
Bor: I Stockholm.
Familj: Fru Maria 
och två barn.
Fritid: Umgås med 
familj och vänner, 
sport och litteratur.
Nyårslöfte: Att 
jobba för att bristan-
de tillgänglighet  
ska ses som  
diskriminering. 

En ny diskrimineringslag mot bristande tillgänglighet är viktig för att 
ändra attityder inom skolan och för att öppna upp arbetsmarkna-
den, säger integrationsminister Erik Ullenhag (FP). Kommunerna 
kommer att få ökade kostnader för att åtgärda hinder, men staten 
kommer att ersätta kommunerna, säger Ullenhag.

”Det blir lättare  
att nå framgång 
om det märks att 
det finns ett tryck 
underifrån.” 
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Ett arrangemang av Svenska Mässan

Mässan som skapar möjligheter, möten och frihet!
5-7 april 2011

Svenska Mässan Göteborg

Besök vår hemsida, www.levafungera.se

Allt inom hjälpmedel och livskvalitet
Träffa idrottsstjärnor och förebilder,

gå på föreläsningar och delta på aktivitetstorget. 

Vad vill du göra för att ungdomar 
som har funktionsnedsättningar ska få 
bättre framtidsutsikter än idag?

– Det viktigaste sättet att jämna ut 
skillnaderna är att se till att skolan är till 
för alla, oavsett funktionsnedsättningar. 
Vi satsar allmänt på ordning och arbets-
ro, på att friskolor ska vara öppna helt 
och fullt för alla elever, på ny skollag och 
ny lärarutbildning. Det betyder mycket 
för elever med funktionsnedsättningar.

– Det kan behövas fler åtgärder, men 
en del måste göras på kommunnivå. Vi 
följer upp vilket stöd det finns i skolan, 
hur det blir med hjälpmedel och så vida-
re. Lagstiftning mot bristande tillgänglig-
het kan få betydelse i skolan.

Måste öka sysselsättningen
Vad gör ni för att bryta den onda cirkel 
som innebär att brister i utbildning gör 
det svårt att få jobb och sedan ingen 
chans att bygga upp en ekonomi?

– Huvudnyckeln är att förbättra möj-
ligheterna till sysselsättning. Även före fi-
nanskrisen, när vi hade en bra ekonomi, 
lyckades vi inte öka sysselsättningen sär-
skilt mycket för personer med funktions-
nedsättningar. 

– Nu har vi inlett samtal med arbets-
marknadens parter om att öppna arbets-
marknaden. Vi måste fundera på ytterli-
gare åtgärder och hämta lärdomar från 
andra länder. Det viktigaste inom handi-
kappolitiken är att se till att vi tar till vara 
kompetensen hos människor som har 
funktionsnedsättningar.

Det som görs nu verkar inte räcka?
– Om fack, arbetsgivare och stat börjar 

dra åt samma håll kan det bli mycket 
kraftfullt. Det handlar också om attity-
der, om att se vad personen kan bidra 
med. Där kan en ny diskrimineringslag-
stiftning spela stor roll.

Alla ska kunna bidra
Allt fler unga förlorar sin aktivitetser-
sättning, enligt FUB. Nu är oron stor för 
hur det ska gå för de 26 500 unga som 
har aktivitetsersättning idag men som i 
framtiden ska bedömas mot hela ar-
betsmarknaden. Hur ser du på det?

– Vi har gjort grundläggande föränd-
ringar för att öppna arbetsmarknaden så 
att även de som inte har full arbetsförmå-
ga ska kunna bidra. När vi gör så omfat-
tande ändringar kan vi hamna i en sits 
där det ger effekter som vi inte hade tänkt 
oss. Tidigare förtidspensionerade vi bort 
människor och sa till 28-åringar att de 
inte behövs.

– Nu måste vi vara ödmjuka och följa 
upp förändringarna, så att människor in-
te kommer i kläm.

När kommer översynen av de nya 
reglerna för aktivitetsersättning?

– Vi håller på att gå igenom det nu, för 
att se om det blivit för kantigt, men det är 
en fråga för Ulf Kristersson (socialförsäk-
ringsminister) och Hillevi Engström (ar-
betsmarknadsminister).

Du har sagt att en av de viktigaste 
utmaningarna är att bevaka rätten till 
personlig assistans och andra insatser 
inom LSS. Är insatserna hotade?

– Vi måste hela tiden följa frågan och 
stå upp för rättighetslagstiftningen. Det 
finns ett antal kommuner där man kan-
ske inte alltid uppfyller LSS. En del kom-
muner har det tufft ekonomiskt, men det 
är tråkigt att se kommunalråd gå ut och 
säga att ”LSS skapar hål i budgeten”.

Du har lyft fram ökad valfrihet inom 
hjälpmedel och omsorg som en av de 
viktigaste utmaningarna för regeringen 
denna mandatperiod. Men händer det 
egentligen något nytt i den frågan?

– Ja, regeringens försöksverksamhet i 
tre län med fritt val av hjälpmedel var 
lyckad, så för 2011 finns det medel avsat-
ta för att detta ska spridas.  +

Vi ska gå i mål med diskrimineringslagen, sa Erik Ullenhag till Handikappförbun
dens ordförande Ingrid Burman på den internationella handikappdagen.

”Det handlar 
om attityder, om 
att se vad personen 
kan bidra med. ”

Arvet efter Westerberg – se nästa 
sida

Med personlig assistans kan du som har stora funktionsnedsättningar växa upp i 
gemenskap med din familj och få roliga upplevelser och erfarenheter på dina villkor. 
Personlig assistans ger fantastiska möjligheter. Men vi vet att det inte alltid är enkelt.

Vi vet att man måste hitta rätt assistenter som passar ihop både med en själv och 
resten av familjen och som får rätt introduktion och utbildning i yrket. Vi vet att det är 
viktigt att få stöd av andra i samma situation för att hantera sina olika roller och ställa 
rätt krav på assistenterna. Vi vet att när man inte själv kan vara arbetsledare för sina 
assistenter krävs nära arbetsledning av en person som känner en väl och som har ett 
uttalat och tydligt uppdrag.

JAGs assistanskooperativ består av medlemmarna. I JAG väljer man själv vem som ska 
vara servicegarant och arbetsledare för assistenterna. Man kan välja en anhörig 
eller annan närstående om man vill. Eller så hjälper vi till att hitta en lämplig 
person. Man kan också dela uppdraget på flera. I JAGs stöd ingår även 
rådgivning, rekrytering, juridisk rådgivning, utbildning och handledning. 

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

Erfarenheter 
på dina 

villkor
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Idrott

Med personlig assistans kan du som har stora funktionsnedsättningar växa upp i 
gemenskap med din familj och få roliga upplevelser och erfarenheter på dina villkor. 
Personlig assistans ger fantastiska möjligheter. Men vi vet att det inte alltid är enkelt.

Vi vet att man måste hitta rätt assistenter som passar ihop både med en själv och 
resten av familjen och som får rätt introduktion och utbildning i yrket. Vi vet att det är 
viktigt att få stöd av andra i samma situation för att hantera sina olika roller och ställa 
rätt krav på assistenterna. Vi vet att när man inte själv kan vara arbetsledare för sina 
assistenter krävs nära arbetsledning av en person som känner en väl och som har ett 
uttalat och tydligt uppdrag.

JAGs assistanskooperativ består av medlemmarna. I JAG väljer man själv vem som ska 
vara servicegarant och arbetsledare för assistenterna. Man kan välja en anhörig 
eller annan närstående om man vill. Eller så hjälper vi till att hitta en lämplig 
person. Man kan också dela uppdraget på flera. I JAGs stöd ingår även 
rådgivning, rekrytering, juridisk rådgivning, utbildning och handledning. 

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

Erfarenheter 
på dina 

villkor
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Kontakta Ulf Tunemar  
för en personligare service  
08-446 60 60. 

Ledsagning
Avlösning
Personlig Assistans

Dedicare Omsorg är ett privat företag med fokus på kvalitet och 
utveckling inom funktionshinderområdet. Vi anordnar ledsagning, 
avlösning samt personlig assistans för dig med funktionsnedsättning. 

www.dedicare.se

För dig som bor i Västra Götaland
är det kostnadfritt.

Kontakta:
LaSSe Brukarstödcenter™

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

Kontakta:

LaSSe Brukarstödcenter™
Vestagatan 2, 416 64 Göteborg

Tfn 031-84 18 50
www.lassekoop.se

Här fi nns kunskap och erfarenhet för 
dig med funktionsnedsättning

Vi hjälper dig med:

• Rättigheter • Överklaganden 
• Ansökningar • Stödsamtal

Gratis om du bor i Västra Götaland

Besök oss gärna i vår monter påLeva&Fungera april 2011

lasse_fk1006_nytext.indd   4 2010-11-17   15.03

Hans Ytterberg och Maria Johansson 
gjorde de viktigaste insatserna för till
gänglighet under 2010. Ytterberg för att 
han skrev utredningen ”Bortom fagert 
tal” och Johansson för att hon lyckades få 
den offentliggjord. Det anser organisa
tionen Stil som nyligen belönade dem 
med 2010 års Stilpris Hjärter Ess.

Hans Ytterberg är utredaren bakom 
”Bortom fagert tal” som väntas resultera i 
lagstiftning mot bristande tillgänglighet.

– Utredningen är en milstolpe, säger 
Täppas Fogelberg, radiomannen som in
går i Stilprisjuryn.

Juryn beskriver Hans Ytterbergs arbe
te med den statliga utredningen som att 
han ”likt en arbetsmyra vridit och vänt 
på alla stenar”.  Ytterberg beskrivs också 

ha ett ”fantastiskt engagemang, en sällan 
skådad kompetens och kämpaglöd”.

Den andra pristagaren, Maria Jo hans
son, ordförande för DHR får Stilpriset 
för det sätt på vilket hon använt sociala 
medier.

Hennes Facebookgrupp med nästan 
2 000 medlemmar var viktig i kampen för 
att Ytterbergs utredning skulle offentlig
göras av regeringen. +

HANDIKAPP & HABILITERING 

BYTER NAMN OCH 
TELEFONNUMMER

FRÅN OCH MED DEN 

1 JANUARI 2011 

HETER VI 

HABILITERING & HÄLSA

DET NYA VÄXELNUMRET ÄR

08-123 350 00

Habilitering & Hälsa erbjuder 
råd, stöd och behandling 
till barn, ungdomar och 
vuxna med livslånga funk-
tionsnedsättningar. Alla 
våra habiliteringscenter och 
mottagningar byter också 
telefonnummer.

Läs mer på www.habilitering.nu  
eller ring växeln.

Hjältar inom tillgänglighet – Hans Ytterberg och Maria Johansson.

Stil: De gjorde mest för tillgängligheten 2010

Avskaffa bostadsbidraget. En 
ex pert grupp inom Finansdeparte mentet 
vill avskaffa bostadsbidraget. Ung domar 
med aktivitetsersättning kan istället få ett 
nytt stöd utan koppling till boendekostna
der. Läs mer på foraldrakraft.se +
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Postadress: Box 12134, 402 42 Göteborg
Besöksadress: Jaegersdorffsplatsen 3, Göteborg
Telefon: 031-63 64 80, E-post: kontor@gil.se  
Läs mer på www.gil.se 

Under hösten 2010 drev GIL en kampanj för bättre tillgänglighet på restauranger i Göteborg och Varberg. 
Vi har på vår hemsida, i tidningar och på radio hängt ut restauranger, som trots den nationella handlingsplanen 
som sa att  att enkelt avhjälpta hinder skulle vara borta i och med 2011, hade höga trösklar, tunga dörrar 
eller ett par trappsteg in.

Tack vare vår kampanj har flera av restaurangerna sett problemen – och gjort något åt dem!
Vi är grymt stolta över att göra skillnad!

Skillnad är det också på att ha sin assistans via kommun och företag eller hos oss på GIL. 
Läs på vår hemsida eller hör av dig till oss på kontoret, 
så får du veta mer om hur personlig assistans kan och borde se ut!

Personlig assistans utan vinstintresse.
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Pappa behövde hjälp att lära sig  
teckenspråk – tog fram mobilapp

et var svårt för Erik 
Arvedson att hitta ett sätt 
att kommunicera med 
sonen Leo. Trots kurser 
och böcker gick det trögt. 
Och till mobilen fanns 

inga lämpliga hjälpmedel. Så Erik skissade 
en egen ordbok för mobilen. Nu finns den 
att köpa för alla som har iPhone.

Småprogram till mobiltelefoner som 
iPhone – ”appar” – utvecklas i snabb 
takt. Och allt fler av dem kan underlätta 
för personer med funktionsnedsättning.

Ritade Tecken är en ny teckenspråks
ordbok som är fullmatad med 1800 
tecken ord som täcker in många olika var
dagssituationer. Upphovsman är Erik 
Arvedson, pappa till Leo som föddes med 
flera funktionsnedsättningar.

Varför har just du utvecklat den här 
appen?

– När jag började lära mig TAKK så 
ville jag själv ha en sådan app, men det 
fanns ingen. Jag hade precis börjat intres
sera mig för utveckling av mobila appar 
och tyckte att det vore ett roligt sätt att lä
ra mig den typen av programmering.

Kan lätt kolla upp tecken
Vilken nytta har du och Leo av appen?

– Jag kan lätt kolla upp tecken direkt 
när jag behöver dem, jag behöver inte leta 
i en uppslagsbok. Telefonen har man ju 
alltid nära. Det är framförallt jag som 
förälder som använder appen för att lära 
mig nya tecken. Leo har inte börjat teck
na. TAKK är en av flera vägar som vi tes
tar för att se vad som kan hjälpa honom 
att utveckla ett språk.

Jobbar du med utveckling av appar?
– Jag jobbar som systemarkitekt på en 

digital reklambyrå som heter Lost Boys 
International här i Göteborg. Där jobbar 
jag med många olika digitala plattformar. 
Det är mycket webb men det blir hela ti
den större fokus på mobiltelefoner och 
appar till iPhone och iPad med flera. 
Ritade Tecken har jag utvecklat helt och 
hållet på min fritid.

Kontaktade myndighet
Hur gör man för att utveckla en app 
som Ritade Tecken?

– Jag började med att kontakta Spe
cial pedagogiska Skolmyndigheten för att 
se om det fanns möjlighet att använda 
deras illustrationer från Bildbas tecken, 
och det fick jag.

Ville markera favoriter
– Sedan utgick jag från mig själv, hur jag 
ville använda appen. Jag ville bland annat 
kunna markera favoriter som skulle vara 
lätta att komma åt, och jag ville kunna 
spara grupper av ord.

– En utmaning var att avgränsa appen 
och vänta med vissa funkter till en senare 

Pappa och programmerare i skön mix. Pappa Erik Arvedson behövde en 
mobilapp för att lära sig teckenspråk för att kommunicera med sonen Leo. 

5 sidor inför Leva & Fungera 

På följande sidor:  Lättare att ta med barn på mässan  |  Enklare hitta praktikplatser  |  

Mobilapp hjälper dig att hålla koll

D
Nu finns Erik Arvedsons ordbok för alla som har iPhone.
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Hantera känslor och sexualitet

Tvådagars föreläsning om hur man kan hantera känslor och humörs-
svängningar, öka förståelsen och utveckla strategier för att förbättra 
sexuella färdigheter.

Innehåll
• Pubertet och sexuell mognad
• Empati och känslomässig kommunikation
• Intimitet - missförstånd och gränser

Isabelle Hénault är känd forskare, sexolog och psykolog från Kanada. Hon har 
utvecklat ett relations- och sexual-undervisningsprogram och arbetar med 
att öka förståelsen för sexualitet hos personer med Autism och Aspergers 
syndrom. 

Föreläsningsdagar för personer inom Autismspektrat
18-19 april 2011

För mer infomration och anmälan: 

ring 08 768 20 26 eller besök vår hemsida www.enigmaeducation.se

version, annars skulle den aldrig bli fär-
dig. I kommande versioner planerar jag 
bland annat att lägga till en sorts quiz-
funktion, så att man kan förhöra sig 
själv på tecken. Och jag får hela tiden 
bra synpunkter från människor som 
har köpt appen.

Finns det flera hjälpmedel av det 
här slaget som du kan tipsa om?

– Vi använder inga andra appar 
just. När jag började leta efter appar 
fanns det inga som passade just vår 
familj, men utvecklingen på området 
går snabbt och jag tror att det kom-
mer att komma väldigt mycket, 
framför allt till iPad och liknande 
plattformar.

– Jag har själv några idéer och projekt 
som jag jobbar på och som jag hoppas 
ska bli färdiga så småningom.

– Leo skulle nog gärna tipsa om webb-
sidan babblarna.se, den tittar vi på näs-
tan varje dag! +

Fakta Eriks app
� TAKK är Tecken som Alternativ och 
Kompletterande Kommunikation.
� Ritade Tecken köps via Apples 
webbshop App Store. Du kan också 
läsa mer om appen på www.mindglo-
wing.com

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.

Ritade Tecken lär 
dig 1800 tecken.
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Personlig Assistans  
Vi finns här för dig 
Telefon 046 - 25 42 30  
E-post: info@ekensassistans.se 
Internet: www.ekensassistans.se 

Hjälpmedelsmässan Leva & 
Fungera får extra fokus på barn 
och unga. Bland annat skapas 
Barntorget med hjälpmedel, 
lekplats och presentationer.
– Det är aldrig lätt att gå på en 
mässa med barn. Med Barn-
torget hoppas vi att vi ska göra 
mässbesöket roligare för fler 
barnfamiljer, säger Camilla Milger 
på MayDay Aid.

Hon berättar att de föräldrar till barn 
med funktionsnedsättningar hon träffat 
är mycket glada för att det blir ett barn-
torg på mässan i år.

– Alla är jättepositiva så jag är överty-
gad om att många vill besöka Barntorget. 
Som förälder tänker man ofta att det är 

besvärligt att gå på 
mässa med sitt barn, 
som kanske får kram-
per, blir snabbt hung-
rigt eller måste bytas 
på ofta, säger Camilla 
Milger.

– Om man går på 
mässa med barn så 
känner man ofta att 
man inte hinner gå 
runt hela mässan. Då 
är det suveränt att 

kunna gå till ett barntorg och få ett kon-
centrat av vad som finns. Här ska man 
även kunna sitta och ta det lite lugnare. 
Andas ut och samtidigt få tips och kunna 
känna och titta på produkter i lugn och ro.

– På Barntorget ska man kunna få ett 
samlat utbud av produkter för barn. Jag 
har ingen aning om hur många olika leve-
rantörer som kommer att finnas där, men 
jag hoppas att det blir 15-20 olika utställa-
re som visar produkter där, säger Camilla.

Dags göra något extra
– Vi har haft de här tankarna i många år 
och eftersom Leva & Fungera är en mäss-
sa som många barn och ungdomar besö-
ker, tycker vi att det är dags att göra något 
extra, säger Camilla Milger.

Än så länge är innehållet på Barntorget 
inte spikat men gissningsvis blir det en 

hel del produkter inom områden som 
hygien, rullstolar, sulky, sängar, gåstolar 
och toastolar.

– Vi på MayDay Aid kommer att ha 
flera nyheter som sängar, gåstolar och 
toastol, säger Camilla Millger.

Vidare kommer det att finnas en lek-
plats som är bemannad av personal från 
Bräcke Diakoni.

Passalen – Fritid 
för alla kommer ock-
så att medverka.

– Vi hoppas kunna 
bygga upp en miljö 
där det är roligt för 
barnen. Till sam mans 
ska vi göra en utfors-
kande lekmiljö, säger 
Gisela Alft  rén, Bräcke 
Diakoni.

Barnen ska kunna 
vara aktiva och prova på flera olika upp-
levelser.

– Vi vill skapa en upplevelse med en 
massa kul, lek och utmaningar för alla, 
säger Henric Strahl, som leder projektet 
Fritid för alla hos Passalen.

Musikdusch
Bland annat kommer det att finnas en 
”musikdusch” där man kan sjunga in en 
låt tillsammans och som sedan kan spri-
das vidare. 

– Det är som en duschkabin där vi har 
riggat en liten studio. Det gjorde stor suc-
cé på ”Barnens kulturkalas”, berättar 
Henric Strahl.

Passalen, som är en ideell förening för 
fritidsverksamheter, kommer att finnas på 
plats på mässan och guida besökarna till 
musikduschen och annat som är på plats.

Om övergången till vuxenli-
vet handlar projektet Att 
växa, som Gisela Alftrén och 
andra från Bräcke Diakoni 
presenterar på Leva & 
Fungera.

Så här kul ska det bli. Bilden från 
Bräcke Diakonis verksamhet för barn.

Camilla Milger 
på MayDay Aid.

Barntorget

Nu blir det roligare än någonsin att gå på      mässa med barn

Gisela Alftrén 
Bräcke Diakoni.
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www.furuboda.se

Vi gör det möjligt.

 På väg...igen kurs för dig med 
förvärvad hjärnskada 

 
Beställ vår nya kurskatalog 

ring 044 781 46 50  
 

Läs mer om våra kurser på  

– Det mesta ska byggas under 2011 så 
än så länge har jag inga exakta detaljer, 
säger Henric när vi pratar med honom i 
julruschen.

I anslutning till Barntorget blir det även 
en mindre scen där utställare kan berätta 
om sina produkter.

– Vi på Bräcke Diakoni kommer att 
berätta om hur vi jobbar med konduktiv 
pedagogik i vår förskola för barn med rö-
relsehinder, säger Gisela Alftrén.

Att växa presenterar sig
”Att växa” är ett av de nya spännande 
projekt inom Riksgymnasiet för ungdo-
mar med rörelsehinder, Bräcke Diakoni. 
Projektet kommer att presenteras med en 
poster på Leva & Fungera. Det handlar 
om ungas väg in i vuxenlivet och hur för-
äldrar till barn med funktionsnedsätt-
ningar kan underlätta övergången.

Ett praktikplatsprojekt på  Riksgym-
nasiet för ungdomar med rörelsehinder i 
Angered kommer också att uppmärk-
sammas på mässan, tror Gisela Alftrén.

– Tillsammans med RBU har vi även 
ansökt om medel från Allmänna Arvs-
fonden till ett projekt om personliga 
koor dinatorer. Om det blir verklighet så 
är det verkligen viktigt att berätta om. 
Det handlar om att skapa koordinatorer 
som hjälper familjer att hitta rätt i djung-
eln och som är fristående från kommu-
ner och landsting, säger Gisela Alftrén.

Hoppas på familjerna
Nu hoppas alla inblandade att det kom-
mer många intresserade besökare, inte 
minst familjer. 

– Vill att våra besökare ska kunna se 
och känna på sakerna för att komma un-
derfund med vad som kan passa dem el-
ler deras barn. Det är viktigt att vi fortsät-
ter ha levande mässor där brukare, för-
äldrar och professionella hittar värdefull 
information om hjälpmedel och gärna 
tillsammans, säger Camilla Milger. +

Mer om Passalen på passalen.se
Mer om Bräcke Diakoni på
brackediakoni.se
Mer om MayDay Aid på maydayaid.se

Fritid för alla – vad är det?
� Passalen har fritidsverksamhet för 
barn och unga från hela Göteborg 
med omnejd. Den gemensamma 
nämnaren för de flesta är behovet 
av en resursperson och stöd. 
� Fritid för alla är ett projekt, 
finansierat av Allmänna Arvsfonden, 
där det övergripande målet är att 
skapa fritids som passa alla oavsett 
om man har funktionsnedsättning 
eller inte. Genom leken ska alla 
kunna mötas. +

Barntorget

Nu blir det roligare än någonsin att gå på      mässa med barn

Sängar och gåstolar är exempel på 
produkter som visas på Barntorget.

MALL
5-7 APRIL

 2011

5-7 APRIL
 2011

5-7 APRIL
 2011
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Chrysler Town & Country och Honda Odyssey

Tel 0225-77 40 00. Fax 0225-77 47 00.
www.hedemoraanpassning.se   info@hedemoraanpassning.se

Boka visning och 
provkörning!

Fantastiska bilar med oändliga möjligheter!

Enkelt • Bekvämt • Snyggt • Snabbt

Vi är sponsorer till Köping Hillbillies!

Enklare hitta 
praktikplatser
På Leva & Fungera planerar 
Bräcke Diakoni att presentera sitt 
projekt för praktikplatser för alla 
elever på riksgymnasiet i 
Göteborg.

”Praktikplatser – ett steg till arbete/
sysselsättning” är projektet som rul
lade igång hösten 2009, med stöd av 
Allmänna Arvsfonden.

Projektet siktar särskilt in sig på 
unga som har mycket svåra, kom
plexa funktionsnedsättningar. 

Projektet pågår under tre år och 
övriga riksgymnasier kommer att 
följa verksamheten för att ta vara på 
de idéer som projektet leder till. På 
sikt vill Bräcke Diakoni bygga ett re
surscenter för stöd till personer med 
funktionsnedsättningar i arbetslivet. 

Funktionsnedsättningar är ofta 
livslånga och individerna behöver 
inte bara stöd i att finna och få prak
tik eller arbetsplatser, de ska också 
kunna behålla sitt arbete, menar 
man inom Bräcke Diakoni. +

Praktikplatsprojektet 
n Praktiktiden kan variera från en 
dag till ett par veckor, allt beroende 
på elevens och arbetsplatsens 
förutsättningar och önskemål.
 n Praktiksamordnare arbetar 
individuellt med varje elev utifrån 
intresse och önskemål.
n Praktiksamordnaren eller assis-
tent från skolan finns med eleven i 
hela processen – förberedelse inför 
praktiken, stöttning under själva 
praktiktiden samt utvärdering.
n Projektet ger även stöd till 
handledarna på praktikplatsen. 

Comai har lanserat en ny, ännu 
mer mångsidig version av företa-
gets mobilbaserade hjälpmedel.

Multi Comai heter det nya mobilpro
grammet som har en mängd olika funk
tioner. Med hjälp av en kalender kan man 
få överblick över dagens eller månadens 
aktiviteter.

Påminnelser kan man få via ljud, film 
och foto. Det är möjligt att lägga in på
minnelser direkt i mobiltelefonen eller 
via en kalender på webben. 

När en påminnelse ljuder och använ
daren bekräftar kan programmet sända 
ett SMS till en annan mobiltelefon, till 
exempel till en förälders.

Vidare har Multi Comai verktyg för 
ljudmemo, krisplan, ekonomihantering 
och tidstöd.

Programmet fungerar i iPhone och 
mo biltelefoner som har Android 2.1 som 
system (vilket bland annat gäller ett antal 
apparater från HTC, Sony Eriksson och 
Samsung).

Mer information på comai.se

Vad ska jag göra idag? 
Mobilen ger svar.

Räcker pengarna? Multi 
Comai ger bättre koll.

Ny version, komplett 
med krisplan.

Mångsidig mobilapp 
ger koll på det mesta
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Sista turnén med 
Elvis slår rekord
Snart ger sig Toralf, Mats och alla de an-
dra stjärnorna i Glada Hudikteatern ut 
på sista turnén med föreställningen Elvis.

–  2011 blir det absolut sista året med 
Elvis. This is it, säger teaterledaren Pär 
Jo hansson.

Trots de fenomenala framgångarna 
tycker Pär Johansson att det blir skönt 
med ett avslut för Elvisföreställningen.

Men först ska teatern genomföra den 
mest intensiva turnén någonsin. De 
35 000 biljetterna är nästan slutsålda. +

Ingen lyssnar på 
barnen som mår 
psykiskt dåligt 
Barn och unga med psykisk ohälsa riske-
rar att bli helt utan vård. På många håll är 
kommunernas och landstingens verk-
samheter så illa organiserade att ingen 
tar ansvar för de drabbade barnen. Det 
rapporterar Socialstyrelsen.

Ofta finns ingen vård för psykisk ohäl-
sa hos ungdomar och barn över 6 år, eller 
så är den mycket oklar.

– Detta är en grupp som mår allt säm-
re. Vi ser fler utåtagerande pojkar och 
självskadande flickor. De psykiska pro-
blemen bland barn i asyl- och migra-
tionssituationer ökar. Därför genomför-
de Socialstyrelsen en omfattande tillsyn 
av hela den vårdkedja som har ansvar för 
den här gruppen, säger enhetschef Bir-
gitta Hagström.

Oklart vem som har ansvar
Ofta är det oklart vem som har ansvar för 
den primära behandlingen av barn mel-
lan 6 och 18 år.

”Det är ett allvarligt brott i vårdkedjan 
när dessa tidiga insatser, som kan före-
bygga psykisk sjukdom, saknas. Det be-
ror ofta på att kommuner och landsting 
inte gett något uppdrag, eller otydliga 
uppdrag, till verksamheterna”, heter det i 
Socialstyrelsens rapport.

Gränsdragningsproblem
– Vi ser gränsdragningsproblem överallt. 
Granskningen visade att de flesta verk-
samheterna saknar övergripande samver-
kan. Ungdomar som befinner sig på grän-
sen mellan BUP och vuxenpsykiatrin kan 
få svårt att få akut hjälp, säger inspektör 
Marie Collberg.

Verksamheterna skyller problemen,  
bland annat, på att det saknas tid och 
personal. +

Toralf står åter 
i centrum som 
Elvis.

I gränslandet 
mellan BUP och 
vuxenpsykiatrin 
tar ingen ansvar.

”Det är 
ett all-
varligt 
brott i 
vård-
kedjan 
när 
dessa 
tidiga 
insatser 
saknas.”

TMTMTM

Anatomic SITT AB
Tel. 011-161800   Fax 011-162005
e-post info@anatomicsitt.com
web anatomicsitt.com
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”Jag var inte så gammal när jag var med på 

den första Solskensveckan på Furuboda. Senare var jag 

med på musikkursen Sound&Action. Musik, rytm, dans 

och gemenskap. Det är något särskilt med somrarna på 

Furuboda! 

I fyra år gick jag mediaprogrammet på Riksgymnasiet i 

Kristianstad. Det passade mig bra för jag är intresserad av 

datorer, bild och form. Efter sista läsåret valde jag att söka 

till Furuboda Folkhögskola Allmän kurs med omvärldskun-

skap. Förutom basämnena matte, svenska och samhälls-

kunskap så ägnade vi tid åt att prata om nyheter och om 

framtiden. 

Jag fick träna på att samspela med andra, framföra 

mina åsikter och fatta egna beslut. Efter något år valde 

jag att byta kurs. Jag gillar musik och i Musikverkstan fick 

jag spela och sjunga tillsammans med andra.

tiden på folkhögskolan gjorde att jag fick många 

från furuboda till ett självständigt liv

”Jag har ställt ut på konstrundan tre år 
i rad nu och i år sålde jag alla tavlor.”

  

www.furuboda.se

Tiden på Furubodas folkhögskola gav mig många nya vänner, berättar Ghada Mettou.                                                          Foto: Daniél Tejera

fakta om furuboda:

•	 Ideell  förening med ca 3500 medlemmar.

•	 Grundat 1960.

•	 Folkhögskola med långa och korta kurser.

•	 KompetensCenter driver projekt med funktionshinder-
frågor i centrum.

•	 Arbetsmarknad rustar unga för utbildning och jobb.

•	 Furuboda Assistans är privat assistansanordnare för 
dig med personlig assistans. 

•	 Mer information på www.furuboda.se

nya vänner. De som inte går i ens egen kurs träffar man 

på kvällarna över en fika eller ett sällskapsspel. Man lär 

känna varandra bra när man bor tillsammans på inter-

nat. Vi var några stycken som var med i Furuboda IF och 

tränade på fritiden. För min del blev det mycket boccia 

och jag tävlade en del bland annat i Malmö.

nu bor Jag i en egen lägenhet i Kristianstad. Mitt 

intresse för bild och form har gjort att jag börjat måla.   

Jag har ställt ut på konstrundan på Österlen vid påsk 

tre år i rad nu och i år sålde jag alla tavlor och fick nio 

beställningar! 

Att måla gör mig glad och avslappnad, men jag vill 

fortsätta ha det som hobby. Kanske kan jag hitta ett 

jobb med media eller datorer, det tycker jag om.

ghada mettou

furuboda uppslag fk 1101.indd   1-2 2010-12-14   13.29
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Carin låter 
oss se  
en ny värld

ennes egen syster har lärt henne hur 
utsatt situationen är för barn med 
funktionsnedsättningar. 

– Föräldrarna behöver få mycket 
mer stöd. Om de får det tidigt så orkar 
de så mycket mer, säger Carin Göt
blad.

Hon uppmanar alla myndigheter 
att visa mer tolerans och omtanke 

för de familjer som inte är så resursstarka.
Satsningar på ökad mångfald är en naturlig del av jobbet 

som chef för en polismyndighet med 7 500 anställda. Sam
tidigt tycker Carin Götblad att det allmänt sett görs för lite 
för personer med funktionsnedsättningar. 

– Utsattheten för våld och andra brott är högre bland per
soner med funktionsnedsättningar. Social tjän sten gör för lite, 
men även polis, domstolar och åklagare har mycket kvar att 
förbättra, säger hon.

Länspolismästarens prioritering
Ett bättre bemötande av personer som har funktionsnedsätt
ningar är ett exempel på Carin Götblads prioriteringar.

Bristerna i polisens arbete var väl kända för henne sedan 
tidigare. 

Inte bara genom officiella rapporter – Götblads egen sys
ter har en dotter med flera funktionsnedsättningar och dess
utom erfarenhet från vårdföretag. 

– Jag har pratat mycket med henne om hur vi poliser han
terar förhör och hur utsatt man kan vara som brottsoffer. 

Det är dags att förändra polisyrket.  
Idén om den perfekta människan är 
otidsenlig, anser Carin Götblad, 
länspolismästare i Stockholm. 
Poliser som är blinda och poliser som 
sitter i rullstol kommer att bli verklighet 
och det kommer att öka förtroendet 
hos allmänheten, menar hon.

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

Vill ge hopp till alla unga. Carin Götblad vill skapa                         mer öppenhet, tolerans och omtanke i samhället.  Foto: Åsa EmanuElsson
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Intervjun

”Min syster lärde mig hur 
svårt det kan vara för barn 

med funktionsnedsättningar.”

Vill ge hopp till alla unga. Carin Götblad vill skapa                         mer öppenhet, tolerans och omtanke i samhället.  FOTO: ÅSA EMANUELSSON
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Det finns mycket att förbättra, säger Carin Götblad. 
Ända sedan hon började som länspolismästare för 

sju år sedan har jobbet handlat mycket om bemötan
de, attityder och värderingar. 

Hon började med att driva frågor om jämställdhet 
mellan könen. Andelen kvinnliga chefer har nu för
dubblats, från 14 procent till nästan 30 procent. 

Det är viktigt att jobba med kulturen ”både inåt 
och utåt”, menar Carin Götblad. Därför räcker det in
te att uppnå ett gott bemötande gentemot utomstå
ende. Lika viktigt är att polisens egen personalstyrka 
har människor med olika bakgrund och även funk
tionsnedsättningar.

– Det bästa sättet att komma framåt är att anställa 
personer som har erfarenhet av egna funktionsned
sättningar eller som har anhöriga. 

Götblad sätt att arbeta med detta inom Stock
holms polisen gör att man ligger bland de allra främ
sta inom rättsväsendet.

Egen erfarenhet
Det var under en satsning på etnisk mångfald som 
Carin Götblad på allvar upplevde hur viktigt det är 
att även anställa personer som har funktionsnedsätt
ningar.

– Jag såg att denna grupp är extra utsatt för brotts
lighet.

Carin Götblad har själv upplevt en tid som rull
stolsbunden, när hon skadade sig för ett par år sedan. 

– Då fick jag tid att tänka lite extra. Jag upptäckte 
till min förskräckelse hur många onödiga hinder jag 
möttes av, hinder som inte behövde finnas. Det gjor
de mig arg.

Resultatet blev att Carin Götblad ökade takten på 
förändringarna. 

– Redan innan var det självklart att vi behövde an
ställa människor med så många olika erfarenheter 
som möjligt, men sedan jag själv suttit i rullstol blev 
det ett betydligt högre tempo. 

Många insatser för ökad mångfald
Carin Götblad har satt igång många olika insatser för 
att öka mångfalden och för att skapa ”goda cirklar” 
som leder till nya framgångar.

Till exempel har polisen i Stockholm en särskild 
handläggare som tar fram praktikplatser för personer 
med funktionsnedsättningar.

– Handläggaren har ett eget nätverk med engagera
de poliser och civilanställda, som alla har erfarenhet av 
funktionsnedsättningar. De blir ambassadörer ute på 
sina distrikt och samtidigt en referensgrupp som fång
ar upp idéer om hur utbildningar ska läggas upp.

– Alla distrikt och avdelningar ska anställa ett visst 
antal personer med funktionsnedsättningar. Det föl
jer jag sedan upp med respektive chef och framgång

arna påverkar lönesättningen. Det är så man måste 
göra, säger Carin Götblad.

Har lett till anställningar
Hittills har ett tiotal personer på det här sättet fått 
tillsvidareanställning inom Stockholmspolisen me
dan många fler har fått praktik.

– Praktikplatserna utmynnar ofta i anställningar 
men även om det stannar vid ett års praktik här hos 
oss innebär det att man kommer närmare arbetsmark
naden.

Praktikplatserna har hittills funnits inom bland an
nat passhantering, registrering av anmälningar, in
köpsjobb, IT, servicetjänster och uppgifter på vapen
verkstaden.

– Vi har mycket goda erfarenheter, säger Carin 
Götblad och konstaterar att man hittar allt fler lämp
liga praktikplatser efter hand som satsningen fortgår.

Hon betonar att hjälpen från Samhall har en avgö
rande betydelse för att lyckas.

– Det är väldigt viktigt att Samhall har så profes
sionell matchning av personer och arbetsuppgifter. 
För att lyckas med matchningen förs en diskussion 
om vilken betydelse funktionsnedsättningen kan ha. 
Den kan ibland till och med vara en styrka, men det 
är alltid viktigt att rätt person kommer på rätt plats, 
säger Carin Götblad. 

– Jag hör bara positiva reaktioner från min egen 
organisation och det gör mig så glad. Samtidigt får 
jag höra från Samhall att de aldrig har blivit så bra 
bemötta som hos polisen och det gör mig också väl
digt glad, säger Carin Götblad.

Framgång föder framgång. Carin Götblad möter många                 positiva reaktioner på mångfaldsarbetet. ”Det gör mig väldigt glad”, säger hon.  Foto: Åsa EmanuElsson

”Istället för att försöka lyssna på 
henne tyckte man inte att hon var 
värd att förhöra.”

n Nyligen hyllades Carin Götblad när en bred jury gav henne Visa 
Vägen-priset för sina insatser som eldsjäl för att skapa en mer 
öppen arbetsmarknad. Priset är instiftat av Samhall.

Eldsjäl som visar vägen
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Sådant beröm har betydelse även för den som är 
högsta chef för en myndighet med nästan 7 500 med-
arbetare.

– Så stor förändring måste börja hos högsta che-
fen, annars får det inte tillräckligt genomslag. Men 
när jag förmedlar de positiva reaktionerna till mina 
medarbetare blir alla stolta och vidsyntheten ökar. 
Det skapas en god cirkel som gör att vi kan ta oss an 
ännu större utmaningar, säger Carin Götblad.

Inte alls nöjd
Hon är nämligen inte nöjd, långtifrån. Nästa steg blir 
att erbjuda praktik till personer med ännu mer om-
fattande funktionsnedsättningar än hittills. Då kom-
mer det att behövas mer stöd och hjälpmedel.

– Man kan vara gravt synskadad men med rätt upp-
gifter behöver det inte vara något hinder. Även perso-
ner med psykiska funktionsnedsättningar kan fungera 
väl hos oss, säger Carin Götblad som exempel.

– Det har ett stort värde att få in andra perspektiv, 
men då måste man räkna med att jobba lite mer med 
att matcha personer och arbetsuppgifter. 

Hon nämner sina egna erfarenheter som länspo-
lismästare på Gotland på 90-talet, där hon startade 
ett samarbete med en dagverksamhet för ungdomar 
som hade utvecklingsstörning. Ungdomarna skötte 
bland annat ett café och ett garage. De tvättade polis-
bilar och utförde en rad jobb som det annars inte ha-
de funnits budget för att klara.

– Det blev så uppskattat hos vår personal, säger 
Carin Götblad. Och det fanns massor att göra. Ung-
dom arna fick verkligen känna att de behövdes. Vi 

slog två flugor i en smäll eftersom vi både skapade 
jobb och fick saker gjorda som vi annars inte skulle 
haft råd med.

Försöker lyssna på andras erfarenheter
Personliga erfarenheter har spelat en viktig roll för 
Carin Götblads engagemang. Hon träffar hela tiden 
många människor och lyssnar på deras erfarenheter.

– Jag har blivit upprörd när jag träffat välutbildade 
som varit på en mängd intervjuer, men inte fått jobb 
på grund av en funktionsnedsättning. Det känns väl-
digt orättvist. 

– Inom polisen vill vi ha en bredare kompetens för 
att få bättre poliser, men vi vill också ta ett samhälls-
ansvar.Vi vill ge unga hopp, särskilt de som är utsatta 
på olika sätt. 

– Om samhället stöter ut färre människor får vi ett 
tryggare samhälle med mindre brottslighet, säger 
Carin Götblad.

Hon ser det som polisens uppgift att visa att detta 
lönar sig. Om polisen lyckas med detta ser andra att 
det är möjligt. 

– Jag försöker alltid göra reklam för det när jag 
träffar företag och myndigheter. Men för att lyckas 
behöver vi kompetent hjälp av företag som Samhall.

Framgång föder framgång. Carin Götblad möter många                 positiva reaktioner på mångfaldsarbetet. ”Det gör mig väldigt glad”, säger hon.  Foto: Åsa EmanuElsson

Intervjun

”Det personer i den grå vardagen 
som är mina förebilder, de som 
är uthålliga och kämpar:”
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Tycker du att utvecklingen i samhället är lika po-
sitiv som era satsningar inom polisen i Stockholm?

– Nej, det saknas oerhört mycket i samhället när det 
gäller personer med funktionsnedsättningar. Det finns 
ganska lite forskning, men vi vet ändå att utsattheten 
för våld och andra brott är högre. Socialtjänsten gör 
för lite, de släpar kanske efter mest av alla, men även 
polis, domstolar och åklagare har mycket kvar att göra.

– Vi har haft utbildning inom polisen i Stockholm, 
både när det gäller att få bättre utredningar och före
byggande arbete. Det är bra att så många poliser nu
mera även har erfarenhet från omsorgsyrken. 

– Vi satsar på utbildning för att lära oss lyssna på 
personer som har svårt att göra sig förstådda. Jag hör 
från min syster, som har erfarenhet från ett vårdföre
tag, hur attityden kunde vara för tio år sedan. Hon 
berättade om en utvecklingsstörd flicka som länge 
misstänktes vara sexuellt utnyttjad av sin pappa. 
Istället för att försöka lyssna på henne tyckte man in
te att hon var värd att förhöra, säger Carin Götblad 
med upprördhet i rösten.

Det påminner om kritiken under hösten mot 
polisen i Skåne sedan en 14-årig flicka med ut-
vecklingsstörning blivit utnyttjad av ett stort antal 
män?

– Det är ett exempel på det jag talar om. Exempel 
finns överallt, detta är inget man förändrar över en 
natt. Det är bra att man uppmärksammat fallet i Skå
ne, för tio år sedan hade det kanske inte blivit någon 
reaktion. Det är bedrövligt att det sker men det gör 
det naturligtvis fortfarande.

Hur kommer det sig?
– Alla vet att det är viktigt men man kan inte ha 

egna experter på allting. Däremot kan man kräva att 
man har ett nätverk av experter att ta hjälp av, ex
empelvis handikapporganisationer med en pragma
tisk inställning. Det håller vi på att bygga upp i ett 
av polisdistrikten inom Stockholmspolisen. I nät
verket ska finnas personer som kan tala om vad som 
krävs vid olika funktionsnedsättningar som autism, 
ADHD och utvecklingsstörning. Via nätverket kan 
vi få experthjälp vid förhör med både målsägare och 
förövare. Vi har utbildat vår personal om bland an
nat ADHD och autism men det finns väldigt många 
andra funktionsnedsättningar där vi behöver mer 
experthjälp. 

Att använda expertnätverk är något som forskaren 
Denise Malmberg vid Uppsala universitet föreslog i 

en rapport om ”dolda brottsoffer” häromåret.
– Vi försöker bygga på det förslaget och i ett av vå

ra distrikt provar vi nu hur man kan ta hand om 
vålds utsatta med funktionsnedsättningar på ett bätt
re sätt. Det ska redovisas nu i vinter.

– Vi utbildar även våra telefonoperatörer i bemö
tande av personer med funktionsnedsättningar. Vi 
har haft hjälp av en informatör från FUB, en person 
som själv har funktionsnedsättning, för att förstå vad 
man behöver tänka på.

– Det kommer att ta tid, men bara det faktum att 
vi ökar medvetenheten betyder mycket.

Utstrålar framåtanda
Carin Götblad utstrålar en väldig framåtanda under 
hela intervjun, trots att den sker på kvällen, efter en 
krävande arbetsdag, bara några dagar efter den miss
lyckade terrorbombningen i Stockholm City. 

Hennes agenda är fullbokad, men hon tog sig ändå 
tid för en intervju med Föräldrakraft. Och uppenbar
ligen prioriterar hon mångfaldsfrågorna hela tiden.

På vår fråga om hon känner att hon får starkt stöd 
för detta svarar hon:

– Det är ingen politiker som tagit upp det eller bett 
mig göra något, men jag skulle bli förvånad om det 
fanns någon som inte tycker att det här är bra. 

Hon tillägger:
– Jag har inte blivit uppmanad att göra något, 

 där  emot uppmanar jag andra! Jag har bett rikspolis
chefen att jag, på nästa länspolismästarmöte, får in
formera om vårt arbete i Stockholm.

Visst ser även Carin Götblad en del praktiska hin
der för ökad mångfald.   

– Alla har mycket krav och uppdrag, alla kämpar 
att hålla näsan ovanför vattenytan. Det är alltid 
massor av frågor och prioriteringar aktuella. Men 
jag vet att jag som högsta chef måste kliva fram. 
Annars fastnar frågorna ”på mitten” i stora organisa

”Jag har inte blivit uppmanad 
att göra något – däremot  
uppmanar jag andra.”

Hur kan själva polisyrket bli mer till-
gängligt för fler?

– Jag jobbar för att förändra polisbe
greppet. Jag tycker inte man kan fortsät
ta ha det som idag, då alla måste ha per
fekta fysiska förutsättningar. Det är 
otidsenligt. Alla våra anställda bör istäl
let ha befogenheter och uppgifter efter 
den kompetens de har. Så tror jag det 

blir i framtiden. Vi kommer att ha poli
ser som är blinda och poliser som sitter i 
rullstol. Om inte annat kommer vi att 
ha många kvalificerade civilanställda 
med funk tionsnedsättningar, säger Ca
rin Göt  blad.

När får Sverige poliser i rullstol? 
– Om jag fick bestämma skulle vi re

dan ha det. Det fungerar absolut. Andra 

länder, som England, har det. Det är inte 
svårt att anpassa uppgifterna. Vi kan göra 
det i morgon – och det skulle öka förtro
endet för polisen hos allmänheten.

– I gamla, konservativa kåryrken be
hövs folk med nya erfarenheter. Bilden av 
den perfekta människan är förlegad. Alla 
får inte vara så lika varandra inom ett yr
ke, det gäller inte bara polisen. +

Glad eldsjäl. Under hösten 2010 belönades Carin 
Götblad med Visa vägen-priset. Foto: Fredrik Stehn

Carin Götblad vill förändra själva polisbegreppet
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tioner. Personer med funktionsnedsättningar är inte 
en grupp som har höga röster själva. Det måste man 
tänka på.

– Men det finns ett  mycket stort engagemang in
om polisen för den ”lilla människans” utsatthet. Jag 
har arbetat inom många olika verksamheter i sam
hället men aldrig mött så många människor som har 
både hjärta och hjärna som inom polisen. Människor 
som inte bara pratar utan också gör något.

Förkärlek för handling
Hon har själv en förkärlek för handling.

– Jag är en ”doer”. Vackra ord är inte värda så myc
ket om de inte leder till handling. Man får justera  
istället när något blir fel då man förändrar. Det är 
viktigt att lyssna på de människor som berörs, annars 
är risken stor att man gör fel saker. Därför är det så 
viktigt att få in fler personer med funktionsnedsätt
ningar.

Har du någon förebild?
– Det är alla goda personer i den grå vardagen som 

engagerar sig som är mina förebilder. De som är ut
hålliga och kämpar för förbättringar, det är de som 
gör skillnad. Det är de som förändrar världen. Om 
man bara tar sig tid att lyssna möter man många klo
ka människor. 

– Det är oerhört viktigt att lyssna på barn och ung
domar som har funktionsnedsättningar, inte minst 
de som har ökad risk för att utsättas för våld och 
övergrepp. Det är något som både barnavårdscentra
ler, skolor och poliser måste tänka på. Där finns 

mycket kvar att göra. Mitt bästa råd är att lyssna på 
barnet eller ungdomen. Ta tid på dig och tro på vad 
de säger. De hittar inte på.

– Föräldrar som har barn med funktionsnedsätt
ning behöver få mycket mer stöd. Om de får det tidigt 
så kan de orka mycket mer. Jag vet att barn ofta far illa 
och kan bli vanvårdade i alla typer av familjer. Där mås
te socialtjänst och lärare göra mer för att hjälpa till i tid. 

Fler ska våga vända sig till polisen
Carin Götblad hoppas att fler föräldrar ska våga 
vända sig till polisen och andra myndigheter för 
att få hjälp.

– Vi får inte glömma att många är rädda för att ta 
kontakt med socialtjänsten, polisen eller skolan.

Hon nöjer sig inte med en from förhoppning utan 
lanserar snart en ny tjänst, för att bygga ännu en bro 
till utsatta grupper.

– Polisen ska öppna en föräldratelefon, dit man 
kan ringa även anonymt för att fråga om saker. 

Carin Götblad betonar att polisen måste ”visa 
myc ket mer tolerans och omtanke för de familjer 
som inte är så resursstarka”.

– Föräldrar får inte tveka att ringa polisen. Man kan 
alltid be att få prata med en klok närpolis eller ung
domsutredare om det är något man funderar över. Vi 
har så många fantastiskt kloka poliser och civilanställ
da som jobbar med ungdomar. Och man har rätt till 
att bli väl bemött när man tar den kontakten. Om man 
inte blir det, ring då eller mejla till polischefen, säger 
Carin Götblad. +

Intervjun

Fakta
Carin 
Götblad 

Ålder: 
54 år
Familj: 
Sambo,  
son och tre 
barnbarn
Bor: 
Stockholm 
och Visby
Fritid: 
Barnbarnen
Bakgrund: 
Förskol
lärare, jurist 
och sedan 
polischef
Nyårslöfte: 
Stres sa 
mindre

www.caremacare.se

Carema Care Personlig Assistans finns där för att underlätta 
ditt liv. Du har rätt att få hjälp, service och trygghet som 
passar just dina behov. Du väljer själv dina assistenter. 

Hos oss får du engagerade medarbetare med bred kompetens. 
Hjälp med administration av personlig assistans enligt LSS 
och LASS. Du får rådgivning i handikappfrågor och hjälp 
med skrivelser och kontakter med myndigheter. Vi utbildar 
och handleder även dina personliga assistenter.

Välkommen att höra mer om personlig assistans på dina 
villkor. Du behöver aldrig känna att din fråga är för liten. Vi 
vet hur viktiga de små detaljerna är när man ska fatta beslut  
i stora frågor. Välkommen att kontakta oss. 

Carema Care erbjuder även en individanpassad förskola, 
skola, korttidshem, boende och daglig verksamhet.

Kontakta oss gärna

0733-27 17 44 Johan Larsson
0733-77 56 90 Susanne Lötbom
eller www.caremacare.se

 Varför du ska välja 
Personlig Assistans
      från Carema Care
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På följande sidor: 
Syskongrupp för de allra minsta | Systrar 

som lever under olika villkor |  Guide – det 

här ska du tala med barnen om  

|  Lästips för både små syskon, stora 

syskon och föräldrar.  |  Mamma, måste 

hon vara så där artistisk? Pappa Stefan

Mamma Gittan

Storebror Leo

Storasyster Josefin

Ella
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”Syskonen 
växer som 
människor” 

Lillasyster Linn

Storasyster Hanna

Följ med hem till familjen 
Fagerström, alltså pap-
pa Stefan och mamma 
Gittan samt barnen 
Linn, Ella, Leo, Jose-
fi n, Hanna, Julia och 
Alexander. Ella som är 
näst yngst i familjen har 
Downs syndrom. 
– Det berikar syskonen 
att Ella fi nns i familjen. 
De lär sig av det och 
växer som människor, 
säger mamma Gittan.
 

T
E

M
A

SYSKON

Hemma hos Fagerström. I famijen ingår 
även Alexander, 19 och Julia 18.

Text & foto: Anna Pella
info@faktapress.se

Tycker att det skulle vara snyggare att lägga namnen på alla i bildtexten:

Hemma hos Fagerströms. Ella, storasyster Josefin, pappa Stefan, storebror Leo, 
mamma Gittan, storasyster Hanna och lillasyster Linn. I familjen ingår även 
Alexander, 19 och Julia, 18.
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lla föddes med akut snitt 
efter att hon slutat andas 
i magen. När hon var två 
veckor gammal fick hon 
RS-virus och även detta 
höll på att kosta henne 

livet. Att hon hade Downs syndrom kom 
i andra hand, hon levde – det var det 
viktigaste. 

– När vi  fick beskedet om att Ella hade 
Downs syndrom kände vi direkt att sys-
konen behövde få prata med någon. En 
överläkare gick motvilligt med på det ef-
ter en del påtryckningar. Efteråt sa han 
”Det här var ju jättebra – vilka bra frågor 
de hade!”, minns pappa Stefan.

  
Träffar andra familjer
Stefan berättar att det hände mycket från 
att vara en ”vanlig” familj till att bli Ellas 
familj. Familjen är engagerad i Svenska 
Downföreningen och träffar många fa-
miljer i samma situation med syskon i 
samma åldrar. 

– Andra saker blir viktiga, som när Ella 
lär sig nya saker till exempel. Ingen vet vad 
hon kommer att klara av, så nya framsteg 
firas stort av hela familjen. När hon föddes 
slogs vi av tanken att, oj – vad konstiga vi 
blev helt plötsligt! Många tvingas inrätta 
 sina liv efter funktionsnedsättningen och 

undrar när de får vara en vanlig familj. Jag 
vet inte när det släppte för oss, men det 
gjorde det så småningom. Idag känner vi 
oss som en vanlig familj. 

Det är också mycket lugnare nu än när 
Ella var liten. De första åren präglades av 
många vårdbesök, och på grund av infek-
tionskänslighet och astma har Ella varit 
hemma mycket från förskolan. Gittan och 
Stefan tror att de har haft fler vab-dagar 
för Ella än för alla de andra tillsammans.

– Att ha en så stor familj gör att Ella 
utvecklas, både tillsammans med sina 
syskon, men också genom att hon då 
tvingas ta plats. Det jobbigaste är att vi 
måste hålla koll på att hon inte försvin-
ner. I somras försvann Ella ute på landet 
och alla hjälpte omedelbart till att leta. 
Syskonen har detta inbyggt, säger Stefan.

För Linn är det självklart
Lillasyster Linn, 4, föddes efter Ella och 
Gittan menar att hon inte har behövt 
samma krishantering som de andra. Det 
kanske hade varit mer dramatiskt om 
Ella haft en svårare funktionsnedsätt-
ning. 

– För Linn är det självklart att Ella är 
Ella. Linn och Ella är väldigt tajta, även 
om det blir så att Linn håller reda på Ella, 
men hon vet ju heller inget annat. 

– Det kan också vara så att Linn vill 
gö ra som Ella gör, som när vi är ute och 
går, då vill Linn också hålla oss i handen 
eftersom Ella alltid måste göra det, säger 
Gittan.

Ella och Linn går i samma förskola. 
Redan nu ser de att Linn skyddar Ella på 
dagis. Hon säger till eller blir ledsen om 
någon härmar Ella.

– Linn är med i Ellas gympagrupp för 
barn med Downs syndrom och deras sys-
kon. Hon är även med på Svenska Down-
föreningens läger och familjeträffar och 
där får hon också kontakt med andra sys-
kon och det nätverk hon behöver just nu, 
säger Stefan.

”Hon äter inte godis”
För storebror Leo, 8, har frågorna växt 
fram över tiden. För två år sedan fick fa-
miljen frågan om de ville medverka i bo-
ken ”Litet syskon”. Författaren och psy-
kologen Christina Renlund kom hem 
och satte sig med Leo i köket och de pra-
tade jättelänge. 

– När Christina frågade Leo vad som 
var annorlunda med hans syster tänkte 
han länge och sa sedan, ”hmm, jo, en sak 
har jag tänkt på, hon äter inte godis”, 
skrattar Stefan.

Efteråt väcktes många tankar och han 
ställde många frågor om Ella. Idag håller 
Gittan och Stefan lite extra koll på hur 
han mår, de brukar höra sig för om skol-
personalen upplever att han är frustrerad 
eller så. 

– Vi är så många att det är svårt att 
hinna med alla. Just nu vill vi lägga den 
extra tid vi har på Leo. Ibland känns det 
som vi knappt hinner prata med honom, 
och det hugger i hjärtat. Leo får dock all-
tid en egen stund när lillasystrarna lagt 
sig, och på fredagarna ägnar vi den stun-

Ella myser i storasystrarna Hanna och Josefins knä. Ella är fem år.

”Oj, vad konstiga vi 
blev helt plötsligt!”
När Ella kom till världen förändrades mycket för  
familjen Fagerström. Här berättar några av hennes 
syskon om sina tankar.

E

Linn och Ella leker Madicken som 
hoppar från taket och slår sig.
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Linn ska vara Lucia i år. I bakgrunden skymtar Ella som ska vara pepparkaksgubbe.Ella berikar syskonen, säger Stefan.

Leo vill bli fotbollsspelare.

T
E

M
A

SYSKON

den åt att spela spel tillsammans. Det är 
fredagsmys för Leo!

De fyra äldsta barnen har Stefan och 
Gittan från tidigare förhållanden. Stora-
syster Josefin, 16, var tio år när Ella föd-
des. Hon minns att hon tyckte att det var 
jättejobbigt att berätta för kompisarna 
om Ella i början. 

– Det var som att jag skämdes för det 
och sen mådde jag dåligt över att jag 
skämdes. I början blev jag ledsen när 
skolkamrater använde ”mongo” och lik-
nande som skällsord, men de som använ-
der ordet vet inte vad det innebär. För nå-
gon vecka sedan var det någon som ut-
tryckte sig illa på Facebook. Då blev jag 
arg och ägnade hela den kvällen åt att 
formulera ett bra svar, säger Josefin.

Storasyster Hanna, 17, minns att hon 
var hos sin mamma när pappa ringde 
och berättade att Ella hade fötts. Mam-
man svarade och hon hörde direkt på 
hennes röst att något var fel.  

– I början kändes det jobbigt att berät-
ta för kompisar och så, men nu vill jag 
gärna berätta. En gång var det en lärare 
som sa något dumt och då gick jag ut från 
lektionen. Mina kompisar stöttade mig 
och så gick vi och pratade med läraren ef-
teråt, berättar Hanna.

Att skaffa fl era syskon
När Stefan och Gittan väntade Linn var de 
jätteoroliga att få ett barn till med Downs 
syndrom, de trodde inte att de skulle orka 
gå igenom samma sak igen. De gjorde där-
för ett fostervattenprov som visade att 
Linn inte bar på någon kromosomavvikel-
se – vilket de ångrar starkt idag. 

– Ju längre graviditeten gick desto svå-
rare kändes det att behöva ställas inför ett 
eventuellt ställningstagande till att välja 
bort ett barn. Om vi skulle vara i samma 

situation idag skulle vi absolut inte göra 
fostervattensprov! Ella har fått oss att 
omvärdera många saker i tillvaron, säger 
Stefan.

Stefan tycker också att det är synd att 
det underförstått är något negativt med 
att ha en funktionsnedsättning. Vuxna 
har en tendens att sätta en ton att man ser 
det annorlunda som något negativt.

– När Ella kom var det många som re-
agerade med tystnad eller med att tycka 
synd om oss. Och vi utstrålade nog också 
en stor oro inför alla. Men från en familj 
kom ett mejl där det stod ”Grattis till 
guldklimpen!”. Först blev jag förvånad, 
hade de inte fattat att hon hade Downs 
syndrom? Men det hade de, och för dem 
spelade det ingen roll. Då blev jag glad!

”Ella blir nog dagisskötare”
När Leo får berätta fritt om vad han tycker 
om att ha småsyskon säger han att just nu 
är det Linn som är jobbigast. Hon behöver 
alltid tjafsa och retas. Ella är däremot okej. 
Men när hon rymde från hamburgerres-
taurangen häromdagen blev han rädd. 
Helt plötsligt var hon bara borta. 

– Vi letade och hittade henne som tur 
var där inne under en bänk. Efteråt blev 
vi rädda när vi förstod vad som kunde ha 
hänt. Då pratade jag och mamma om det.

Ella får ibland göra saker som Leo 
upp  fattar som orättvist, till exempel roli-
ga utflykter tillsammans med sin resurs-
person på förskolan. På frågan om vad 
Leo och hans småsystrar kommer bli när 
det blir stora funderar han ett tag, och 
sen säger han:

– Linn kommer nog bli värsta galna 
frisören och Ella någonting med dagis-
skötare. Själv ska jag bli fotbollsspelare. 

Att umgås med Ella
Storasyster Josefin hade tecken som hem-
språk under en period i skolan och det har 
gjort att hon och Ella har en väldigt speci-
ell relation. Hon tecknar alltid när hon 
pratar med Ella och det märks att det även 
hjälper Ella att utveckla sitt talade språk . 

– Om vi inte förstår vad Ella säger så 
brukar vi alltid fråga ”kan du teckna?”. 
Det är synd att inte alla syskon erbjuds 
teckenkurser automatiskt, säger Stefan, vi 
vet ju hur mycket det ger.

Existentiella frågor
De stora syskonen har haft existentiella 
frågor i perioder, de har haft frågor om 
hur länge Ella kommer att leva och hur 
hon kommer att klara sig i livet. Nu för 
tiden är de bara hemma ibland, de växel-
bor hos sina andra föräldrar, och väljer 
själva när de vill vara hos vem. Stefan tror 
att de kan tycka att det är en fristad att 
vara hos sin andra familj, inte på grund 
av Ella, utan helt enkelt för att de är så 
många i hushållet hemma hos familjen 
Fagerström.

– Det är svårt att ge råd till andra om 
hur man ska stötta syskon, alla måste gö-
ra på sitt eget sätt. Vi har alltid pratat öp-
pet här hemma, vi tycker inte att man ska 
väja för frågor, hur jobbiga de än är, säger 
Stefan. +

”Nya 
framsteg 
firas stort 
av hela 
familjen.”
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ulia och Mats Rygaards 
dotter Lisa, 5, har under 
hösten deltagit i den för-
sta syskongruppen för 
små syskon i Stockholm. 
Där fick hon möjlighet 

att träffa andra syskon som också har en 
bror eller syster med utvecklingsstörning. 

– Vi kände direkt att syskongruppen 
var något för henne och blev väldigt gla-
da när frågan kom. Det har blivit mer och 
mer aktuellt det senaste året, hennes be-
hov har blivit tydligare. Självklart har 
hon mycket tankar kring sin storebror 
Erik, säger pappa Mats.

Hem till familjen
Före den första gruppträffen kom psyko-
logen Marina af Schultén från habilite-
ringscentret hem till familjen för att träf-
fa Lisa. Hon frågade om Lisa visste vad 
det som Erik hade kallades. Lisa svarade 
att hon inte visste det men att han prata-
de med tecken. 

– Syskongruppen kändes som en na-
turlig ventil för henne, att få prata med 
andra som inte är vi föräldrar. Där fick 
hon chans att träffa kompisar i samma si-
tuation, men det är förstås svårt att veta 
vad det ger i det långa loppet, säger Julia.

Att föräldrarna träffades tillsammans 
parallellt var också något som blev en po-
sitiv överraskning. Trots att de redan vid 

sex månaders ålder förstod att det var nå-
got särskilt med Erik, dröjde det till i 
vintras innan Erik, som nu är 6, fick en 
diagnos. Fa mil jen har saknat väldefinie-
rade nätverk under hela denna tid.

Lite skeptisk i början
– Jag var lite skeptisk i början till att vi 
föräldrar också skulle sitta och prata, 
men det kändes väldigt bra. Det var 
skönt, en form av terapi. Om man får 
önska så kanske det kunde ha varit mer 
strukturerat, med mer feedback från 
barngruppen, för att underlätta diskus-
sionen framåt med Lisa. Vi tror att habili-
teringens roll i framtiden kommer att 
handla mycket om att hjälpa oss och Lisa, 
kanske mer än att hjälpa Erik, säger Mats.

Lisa bygger en koja i vardagsrummet 
samtidigt som hon berättar om vad de 

gjorde i syskongruppen. Hon berättar att 
de hade samling, åt frukt, ritade, pratade 
och lekte. Hon visar en cirkel som hon ri-
tat där hon fick beskriva vad det bästa 
och det jobbigaste med Erik var.

– Det bästa är när han pussas och kra-
mas. Det jobbigaste är när han skriker 
och är arg.

Hemma är det film som funkar bäst 
för Erik, men ibland får han utbrott och 
slåss eller kastar saker. Han behöver akti-
veras och oavsett väder måste han ut.

 
Försöker dela på oss
–  Vi har nog sett alla 4H-gårdar vid det här 
laget. Julia och jag försöker ofta dela på oss 
så att Lisa får göra saker med en av oss, och 
varannan helg har vi avlösare, och då kan 
vi ha fokus på Lisa båda två. Lisa är som tur 
är väldigt kavat, och det känns skönt att ve-
ta att hon säger till om hon upplever att det 
blir orättvist, säger Mats.

Förra helgen sov Lisa över själv hos 
farfar för första gången. Det hoppas Mats 
och Julia att hon kan göra fler gånger. 
Hon har också en helt egen stund på 
morgonen när Erik åkt iväg med skol-
taxin, samt på eftermiddagen innan han 
kommer hem. De ser också att det finns 
fördelar med att Lisa kommer att gå i en 
annan skola än Erik. 

– Lisa kommer också få en egen värld 
när hon börjar skolan, hon slipper skyd-
da honom. En annan stor fördel är att vi 
är hemma mycket båda två eftersom vi 
måste hjälpas åt så mycket. På så sätt har 
Lisa det bra, att vi alltid finns nära henne, 
säger Julia.

Lisa Rygaard deltog i höstas i syskongruppen för små syskon på habiliteringscenter Södermalm i Stockholm.

Mats och Julia Rygaard kände direkt 
att syskongruppen var något för Eriks 
lillasyster Lisa.

Exklusivt för de små
Vi träffar familjen Rygaard vars dotter har deltagit i 
Stockholms första syskongrupp för små syskon.

J

LisaLillasyster Lisa
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Syskongrupperna för små syskon är en 
del av ett större syskonprojekt som pågår 
under tre år. Det är första gången i Sveri-
ge som habiliteringen erbjuder syskon-
grupper för de allra minsta barnen med 
parallell föräldragrupp. Tanken är att 
små barn ska få hjälp att uttrycka sig om 
sin syskonsituation och att föräldrarna 
finns med och kan förbereda sig på vad 
barnet tänker och gör.

– Många av barnen pratar sedan hem-
ma och tar upp frågor och undringar om 
syskonsituationen och då gäller det att 
föräldrarna är på spåret. Vi upplevde en 
mycket positiv växelverkan i att föräld-
rarna var med. Vi kunde fånga upp och 
bygga på det som hände i barngruppen, 
säger Anna Eskner, psykolog och en av 
kursledarna i föräldragruppen på habili-
teringscenter Södermalm i Stockholm.

I gruppen hade alla barn en syster eller 
bror med utvecklingsstörning, vilket gjor-
de att man kunde fokusera på frågor kring 
just den funktionsnedsättningen. Att lära 
sig använda tecken för att kunna prata 
med sitt syskon var också gemensamt.

– Att jobba med så små barn kräver att 
det bygger på lek. Det blev snabbt en 
grupp och man saknade varandra mellan 
gångerna. Även den yngsta deltagaren 
kunde tillföra gruppen mycket, berättar 
Lena Sorcini, psykolog i barngruppen.

Kofamiljen
Teamet gjorde en temalek kring en ko-
familj. Familjen bestod av fyra helt vanli-
ga leksakskor av plast – mamma, pappa, 
lillasyster Stina och storebror Kalle som 
hade en utvecklingsstörning. Sedan an-
vände de dem för att göra små rollspel 
kring vardagssituationer som de trodde 
barnen kände igen. 

– Vi spelade upp ett par sådana scener 
per träff, och lät sedan barnen prata om 
dem. I början tog vi scener som vi utifrån 
vår erfarenhet vet är vanliga i familjer där 
ett barn har en utvecklingsstörning. Mot 
slutet kunde vi även fånga upp frågor som 
väckts hos barnen under gruppens gång, 
och göra rollspel av dem. Sista gången fick 
barnen tillsammans själva hitta på en saga 
med korna, berättar Marina af Schultén, 
psykolog i barngruppen.

Utvärderingen är inte klar men spon-
tana reaktioner från många föräldrar är 
att det känts väldigt bra att ägna tid och 
fokusera bara på syskonet för en gångs 
skull, och många har önskat att gruppen 
ska kunna fortsätta träffas regelbundet. 

– Syskon är viktigt, och vi har alltid haft 
med dem i våra tankar och i vårt arbete, 
dels har vi ju haft äldre syskongrupper 
länge, dels händer det att vi träffar syskon 
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� Fyra grupper för små 
syskon med parallell 
föräldragrupp genom-
fördes hösten 2010 på 
habiliteringscenter Täby, 
Södermalm, Autism-
center och Haninge. 
� 22 syskon i åldern 3-6 
år deltog tillsammans 
med en eller båda 
föräldrarna. 
� Grupperna träffades 
fem gånger och före-
gicks och avslutades av 
ett hembesök. 
� Personalen fick hela 
tiden handledning. 

� 2011 kommer ytter-
ligare fyra eller fem 
habiliteringscenter i 
Stockholm att starta 
grupper för små syskon 
och parallell föräldra-
grupp. 
� 2012 startar fyra till 
och då har samtliga 
habiliteringscenter i 
Stockholm startat 
gruppverksamhet och 
fått handledning i 
uppstartsarbetet.
� Exempel på aktiviteter:
- Rita och beskriva sin 
familj. 

- Temalekar om en familj 
med ett syskon med 
funktionsnedsättning.
- Göra frågekort till 
mamma och pappa.
- Rita cirkel om det 
värsta, bästa och 
roligaste med syskonet.
- Rita sig och sitt 
syskon nu och i fram-
tiden.

� Mer information hos 
Habilitering & Hälsa i 
Stockholm på webbsi-
dan www.habilitering.nu
Mejladressen är 
forumfunktionshinder
@sll.se

� Syskonprojeket drivs i 
samarbete mellan 
AMC-föreningen, 
Habilitering & Hälsa i 
Stockholm, Ågrenska-
stiftelsen och Christina 
Renlund.
� Syskongrupperna 
föregicks av boken Litet 
syskon. Boken samlar 
små barns tankar om 
syskonsituation vid 
sjukdom eller funktions-
nedsättning och ger 

konkreta tips 
på förebyg-
gande 
arbete och 
psykologiska 
behandlings-
insatser till 
små syskon. 

� Så här tänker 
Christina Renlund kring 
syskonprojektet: 
”Min förhoppning med 
syskongrupperna och 

med boken Litet 
syskon är att fler 
barn ska få hjälp 
att uttrycka sig, 
det är genom att 
uttrycka sig och i 
dialog som vi kan 

stärka barns identitet 
och självkänsla.” 

� Mer information om 
projektet finns på www.
agrenska.se/Projekt/
Syskonprojektet

Christina Renlund

Litet syskon
Om att vara liten och ha en syster 

eller bror med sjukdom eller 
funktionsnedsättning
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enskilt. Att träffa så 
här små syskon och 
att göra det på ett 
strukturerat sätt och 
parallellt med föräld-
rar har varit mycket 
givande, säger Monica 
En backen Engstedt 
som är kurator i 
föräld ragruppen.

Kristina Gustafs-
son Bonnier är kon-
sulent på informa-

tionsenheten inom Habilitering & Hälsa 
och har under hösten varit koordinator 
för projektet ”Syskongrupp för små sys-
kon med parallell föräldragrupp”. 

 
Samlar in erfarenheter
– Just nu samlar vi in erfarenheter från 
de första fyra grupperna för att kunna 
använda dem i nästa omgång, bland an-

nat genom en föräldraenkät för att se 
om syskonets kunskap ökat och om hon 
eller han pratar mer om detta hemma, 
samt om familjen hittat fler redskap, sä-
ger Kristina.

Vill inspirera andra
Projektet kommer att dokumenteras på 
flera sätt. Under våren kommer Kristina 
och några av gruppledarna att färdigstäl-
la en idéskrift där man beskriver erfaren-
heter från höstens arbete, ger tips på akti-
viteter och beskriver metoden.  

– De olika teman som tagits upp i 
grup perna kommer att dokumenteras i 
mera litterär form och presenteras både 
på projektets webbplats och i en tryckt 
version. Jag hoppas att vi bland annat på 
det sättet kan inspirera andra habilite-
ringar i Sverige att starta grupper för 
små syskon, säger Kristina Gustafsson 
Bonnier. +

Små barn ska få hjälpa att uttrycka sig
“Många av barnen pratar sedan hemma och tar upp frågorna”.

Kristina Gus-
tafsson Bonnier, 
koordinator.  

Boken var första steget

Bakgrund

Fakta

Parallellt med  föräldragrupp

Lisa
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elena Hulth, 45, är näst 
äldst i en syskonskara på 
fyra syskon. När hon var 
fyra år gammal fick hen-
nes lillasyster Lotta hjärn-
hinneinflammation som 

resulterade i bestående funktionsnedsätt-
ningar. Helena är ett av syskonen som be-
rättar om sin situation i den nya boken 
”Annorlunda syskon”. 

– Att bli intervjuad om hur det har va-
rit att vara syster till Lotta blev en aha-
upplevelse för mig. Jag hade inte reflekte-
rat över att så många delar av min per-
sonlighet är så starkt kopplade till att jag 
är syster till Lotta. 

Nära att mista livet
Lotta och Helena Hulth växte upp på lan-
det strax utanför Uppsala med en store-
bror och en tio år yngre lillasyster. Vid 1,5 
års ålder fick Lotta en hjärnhinneinflam-
mation som var nära att kosta henne li-
vet. Efter en veckas medvetslöshet pigg-
nade hon till, men med en bestående 

hjärn skada som medfört i första hand en 
del kognitiva svårigheter. 

Lotta minns att familjen ägnade all fri-
tid åt att renovera huset eller fixa med 
träd gårdslandet, det blev sällan tid för ut-
flykter eller resor. De första åren efter 
hjärnhinneinflammationen var inte skill-
naderna så stora i vad syskonen kunde 
och inte kunde göra. Men så kom det en 
tid när deras tio år yngre syster började 
göra saker som inte Lotta kunde.

Jag är ganska otålig
– Jag fick vara hemma medan mina sys-
kon kunde hitta på saker själva. Jag är 
ganska otålig och tycker om när det hän-
der saker, så jag blev sur när de kunde 
sticka ut och resa själva, medan jag fick 
vara hemma med mamma och pappa, 
berättar Lotta. 

Lotta och Helenas mamma, som alltid 
varit en ganska ordentlig person och stä-
dat mycket hemma, slutade hålla så god 
ordning när Lotta blev sjuk. Istället tog 
Helena på sig ansvaret. Hon säger att hon 

fortfarande kan ha svårt att vistas i miljö-
er som är ostädade.

– Jag blev också ganska tillbakadra-
gen, ville inte framhäva mig, utan för-
sökte underkompensera för att inte 
sticka ut. Brorsan och jag var också 
mycket ute i skogen och byggde kojor, vi 
tyckte att det var skönt att vi kunde göra 
nästan vad vi ville eftersom all fokus låg 
på Lotta. Detta har också präglat mig 
idag, jag har idag svårt för att någon sä-
ger till mig vad jag ska göra.

Helena upplever att Lotta har valt att 
jämföra sig mest med just henne av sys-
konen. Detta har lett till att Helena inte 
har vågat berätta en del saker för henne 
för att inte göra henne ledsen, till exem-
pel när hon skaffade häst eller blev gra-
vid. Lotta tycker att det är dumt att 
Helena håller saker hemliga.

Vill inte bli skyddad
– Jag skulle vilja att Helena sa saker rätt 
ut. Visst blir jag avundsjuk på henne, 
men det finns ingen anledning att hon 
ska undvika att berätta saker. Det gör mig 
arg och förbannad. När jag väl får veta 
blir jag ju jätteledsen. När Helena skaffa-
de häst så sa hon ingenting, utan det var 
pappa som berättade för mig efter ett tag. 
När hon blev gravid så var det vår mam-
ma som sa ”du ska bli moster”, och då 
blev jag så arg att jag skrek att jag inte alls 
ville bli någon moster!

Helena har haft dåligt samvete för att 
hon kan göra saker som inte Lotta kan, 
och syskonen tyckte länge synd om Lotta 
för att hon inte hade samma möjligheter. 
Men när broderns flickvän en dag klokt 
kommenterade och sa att ”det hjälper in-

Lotta och Helena Hulth växte upp på landet strax utanför Uppsala med en storebror och en tio år yngre lillasyster.

Systrar som 
lever under 
olika villkor
För Helena Hulth var det en aha-upplevelse att få 
 berätta hur det varit att växa upp med systern Lotta.

H

Storasyster Helena

Lotta
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Systrarna på promenad 
med hunden Norton.

Syskonrelationen är en av de 
längsta relationer du har med 
någon annan människa.

te Lotta att ni tycker synd om henne, 
tvärt om”, så kom de på andra tankar. 

– Det kommer alltid kännas orättvist. 
Jag föddes frisk och var en mycket framåt 
tjej som klättrade och balanserade på allt 
innan jag blev sjuk. Pappa säger att jag 
kunde ha blivit cirkusartist eftersom jag 
var så smidig och stark, säger Lotta.

Svårt hålla koll på tiden
Lottas funktionsnedsättning medför att 
hon har svårt med saker som att hålla 
koll på tid och pengar. Hon har också en 
mild cp-skada som påverkar henne mo-
toriskt. Hon säger också att hon har haft 
svårt med det sociala som att hitta vän-
ner och pojkvänner genom åren. Idag 
jobbar hon på ett kafé tillsammans med 
andra i liknande situation. 

– Men jag är riktigt bra på att se saker 
som ingen annan ser, och på att ta initia-
tiv. Visst är jag är lite förståndshandikap-
pad, men jag säger vad jag tycker, rakt ut, 
vilket har gjort att Helena blivit ledsen 
emellanåt.

Helena har på äldre dagar tagit över 
föräldragården och bor där med sin man, 
barnen Rickard, 12, och Hedvig, 10, samt 
kaniner, hund och häst. När dottern fyllt 
ett år visade det sig att hon var döv. 

– Först tänkte jag ”å nej, nu blir det 
mas sa special igen”, men för oss har det 
mesta varit mycket positivt. Vi har kom-
mit i kontakt med en helt ny värld. Men 
trots att jag själv har egen erfarenhet om 
hur det är att vara syskon och komma i 
andra hand så blir det förstås mycket fo-
kus på barnet med speciella behov även 
hemma hos oss. 

När Hedvig var liten och familjen var i 
affären och handlade kunde Helena be 
Rickard hålla ögonen på Hedvig eftersom 
hon inte hörde när man ropade. 

– Jag gav honom extra ansvar. Rickard 
har tyckt att det är jättejobbigt i perioder 
och har sagt ”allt handlar faktiskt inte ba-
ra om Hedvig!”, berättar Helena.

Tacksam för det man har
Helena och Lottas mamma brukar  ibland 
luta sig tillbaka i stolen under äppelträdet 
hemma på gården och säga ”vad bra vi 
har det”, och Helena tycker att det ligger 
mycket i de orden.

– Man får vara tacksam för det man 
har. Kanske är det svårare att acceptera 
funktionsnedsättningen om man föd-
des frisk och förvärvade den, säger 
Hele na, men man får försöka acceptera 
och utgå från de förutsättningar man 
har i alla fall.

Lotta bor idag i egen lägenhet i grupp-
bostad inne i centrala Uppsala tillsam-
mans med hunden Norton.

– Norton fick jag av mina föräldrar 
när Helena fick barn. Han är min bebis. 
Det är nog sant som syrran säger, man får 
försöka jobba utifrån de förutsättningar 
man har och inte ta saker för givet, säger 
Lotta. +

UR ”ANNORLUNDA SYSKON”

Reaktioner och tanke-
banor är så lika, skriver 
Frida Blomgren
”Syskonrelationen är en av de längs-
ta relationer du har med någon an-
nan människa i ditt liv. Syskon delar 
(oftast) gener och föräldrar, de växer 
upp tillsammans och har starka band 
till varandra. Ändå kan man som sys-
kon i samma familj växa upp under 
väldigt olika villkor. Det som jag tyc-
ker är fascinerande är att trots olik-
heterna bland syskonen finns det så 
många känslor som är centrala, reak-
tioner som är lika och tankebanor 
som går samma väg.”  

Så skriver Frida Blomgren, som 
själv har två syskon med funktions-
nedsättning.

Boken Annorlunda syskon hand-
lar om hur det är att växa upp med 
ett syskon med funktionsnedsätt-
ning. Om svårigheter och glädjeäm-
nen och om hur det kan prägla de 
friska barnen. Boken bygger på in-
tervjuer med åtta vuxna syskon som 
bland annat pratar kring teman som 
känslomässigt ansvar, annorlunda-
skap, förbjudna tankar, försvunnen 
sorglöshet samt hur det är att växa 
upp i skuggan av döden. +

� ”Annorlunda syskon”, 
Frida Blomgren, Forma Books AB, 
Ica Bokförlag, 2010.
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”Det var 
skönt att allt 
fokus låg på 
Lotta.” 
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1. Ska man prata  eller 
väcker man den björn 
som sover då?

Ja, man ska prata. Syskon vet tidigt, men 
de vet på sitt sätt och en del av det de 
uppfattat kan vara fel. Försök få reda på 
vad de tänker, en del tankar blir svårare 
än verkligheten, och om de förblir tysta 
kan vi inte hjälpa dem. Många väntar på 
det rätta tillfället, men gör inte det. Det 
är bättre att prata tidigt, att kanske själv 
ta initiativet första gången och därefter 
prata lite och ofta..

2. Varför är det så 
viktigt att barn får  
berätta?
Vi har ingen aning om vad barn tänker. 
Vi behöver ge dem uttryckssätt så att de 
får prata om det som angår dem. 
Kunskap om sin situation är en för
utsättning för att kunna påverka den. 

3. Vad händer om bar-
net inte får berätta?

Vi lämnar barnen ensamma med det 
svåra. Det finns inget skydd i tystnad. De 
gör en egen berättelse, som baseras på 
deras uppfattning och fantasi, inte sällan 
med missuppfattningar som följd. 

4. Hur mycket ska 
man prata?

För mycket prat är aldrig bra, försök 

hålla en balans, prata om det som barnet 
vet, är upptaget av eller har frågor om. 
Men överinformera inte. Försök fånga 
frågor och svara. Att prata med barn 
handlar om ett sätt att tänka och vara. 
Att lyssna till och sätta sig in i barnets 
värld. Det handlar om att ta emot och 
bekräfta det barnet berättar och att 
hjälpa barnet med starka känslor, att 
skapa dialog. 

5. Vilket är det 
vanligaste misstaget 
vuxna gör?
Att vi drar oss undan dessa stora och svå
ra frågor för att vi hamnar i våra egna 
tankar. Är det rätt att prata nu, vad gör 
jag om mitt barn blir ledset? Vi hamnar i 
en loop med oss själva. Både föräldrar 
och professionella har länge skyggat för 
att prata med barn. I omsorg har vi 
väntat och tänkt att vi svarar när hon 
eller han frågar. 

6. Vad ska vi vara upp-
märksamma på med 
de allra minsta?
Om de ger påståenden som egentligen är 
en fråga, till exempel, ”det är synd om er 
som fick mig”, eller om de aldrig pratar 
om sitt syskons funktionsnedsättning. 
Det kan också vara bra att hålla koll på 
om de är lite för hjälpsamma eller om de 
ofta hamnar i konflikter på förskolan.

7. Hur hjälper man det 

lilla syskonet att ställa 
frågor?
I Christina Renlunds bok ”Litet 
syskon” finns många exempel på sätt 
att hjälpa barn att prata hemma, i 
förskolan och på skolan. Man kan 
använda temalek, frågelådor med 
hemliga frågor, göra berättelseböcker 
från tre år och uppåt. Vad funderar de 
minsta syskonen på? Vad är det med 
min bror/syster? Varför är han/hon så 
mycket på sjukhus? Varför är alla så 
ledsna? Varför har ingen tid med mig? 
Har jag gjort något som gjorde henne/
honom sjuk? Kommer det att bli 
bättre? Smittar det, kan jag få det?

8. Vad funderar syskon 
i skolåldern på?

Några exempel på vanliga funderingar är 
dessa: Vad ska jag säga till kompisar eller 
någon som frågar? Vad ska jag göra eller 
säga om någon stirrar eller retas? Det 
kanske är något med mig också fast de 
inte har upptäckt det än? Hur kommer 
det sig att mitt syskon fick en funktions
nedsättning och att jag är frisk? Kommer 
mitt syskon att dö?

9. Vad funderar 
tonårssyskon på?

Vilket ansvar får jag när mina föräldrar 
blir gamla? Är jag en dålig person om jag 
ibland skäms för mitt syskon eller blir 
svartsjuk på mina föräldrars omsorg om 
honom eller henne? Varför känner jag 

Syskonguide

frågor & svar.  Föräldrakraft ger 
vägledning med hjälp av psykologerna 
Christina Renlund och Karin Wallgren.

18
”Syskon vet tidigt, 
men de vet på sitt 
sätt och en del av 
det som de uppfattat 
kan vara fel.”
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Detta är en gammal 
istockbild som kanske 
kan vara symbolbild 
(även om vianvänd den 
förr)

skuld över att jag kan göra så mycket mer 
och har helt andra möjligheter i framti-
den? Är funktionsnedsättningen ärftlig 
och finns det risk att mina barn får den? 

10. Vad gör jag som 
förälder om jag inte 
har svar?
Konkreta frågor är lätta att svara på. Om 
du inte vet svaret kan du säga ”jag vet 
inte det här, vi kan försöka ta reda på det 
tillsammans”. Visa att allt är pratbart och 
att ingenting undanhålls.

11 Ska man låta 
syskonet hjälpa till?

En del barn vill gärna hjälpa till med 
det särskilda runt sitt syskon, en 
delaktighet vi inte ska ta ifrån barnet, 
men försök se till att det hamnar på en 
rimlig nivå. Andra vill inte alls delta i 
det särskilda runt syskonet och det är 
förstås lika bra.

12. Ska man visa hur 
ledsen man är?

Ibland är barn oroliga för sina föräldrar, 
speciellt om de ser att mamma eller 
pappa är trötta, frånvarande, ledsna eller 
gråter. Visa gärna dina känslor, men 
berätta för barnet varför du är ledsen och 
att det kommer att gå över.

13. Vad behöver 
syskonet få veta?

Hon eller han behöver få kunskap om 
funktionsnedsättningen och vad den 
innebär, veta varför syskonet gör annor-
lunda saker och vad man själv kan göra 
om syskonet har ett utåtagerande 
beteende, hur man gör för att få ha sina 
saker i fred eller om man blir rädd, 
varför ibland andra regler gäller för 
syskonet, vad som händer i framtiden, 
att det inte är någons fel att syskonet fick 
en funktionsnedsättning och att det inte 
smittar, och vad man ska göra när andra 
stirrar eller frågar.

14. Vad behöver 
syskonet inte få veta?

Se till att ha någon eller några andra 
vuxna att dela bekymmer med. Det är 
betungande för en tonåring att vara 
förälderns förtrogna – den som får ta 
emot frustration på grund av att samhäl-
lets stödresurser inte räcker till, trassel 
med assistenter eller annat. 

15. Vad behöver 
syskonet få göra?

Hon eller han behöver få egen tid med 
mamma och pappa när syskonet inte går 
före, även om det bara är 10-15 minuter 
per dag, men också få prata om alla 
sorters känslor och att föräldrarna säger 
att det är okej att vara arg, avundsjuk, 
rädd eller känna sig åsidosatt. Att sådana 
känslor inte behöver betyda att man är 
dum eller elak. Många vill också följa 
med och se var syskonet är om det är 

mycket på sjukhus eller korttidshem och 
träffa andra syskon. Att träffa andra gör 
att man känner sig mindre annorlunda. 
Vissa syskon kan också behöva få ett 
ordentligt avstånd under en tid efter 
uppväxten, till exempel genom att 
plugga på annan ort eller resa ut i 
världen.

16. Vad behöver 
syskonet få känna?

Trygghet. För barn som har syskon med 
autism och beteendestörning brukar det 
vara viktigt att kunna få ha sina egna 
saker ifred. Det finns också barn som är 
rädda för starka och impulsiva syskon.

17. Hur kan jag frigöra 
egen tid för syskonet? 

Avlösning och korttidsvistelse är de 
vanligaste insatserna som ger familjen 
möjlighet att ägna sig åt syskon. Man kan 
också be far- eller morföräldrar eller 
andra vänner och bekanta att hjälpa till.

18. Hur hittar vi någon 
att prata med? 

Syskongrupper på habiliteringen, 
habpsykologen, skolsköterskan, skolpsy-
kologen, syskonläger hos olika organisa-
tioner.
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Syskonguide

Lästips på nästa uppslag

Foto: Istock
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För små syskon:

Ahlbom, Jens: ”Jonatan på 
Måsberget” 
(Litteraturfrämjandet, 1990 
– finns ej i tryck)
En liten pojke föds utan 
vingar i ett land där man 
måste kunna flyga för att 
klara sig. 

Berge, Stina: ”Tigermamman 
och Lytte” (Opal, 2004)
Bilderbok om tigerungen 
Lytte som föds med fel på ett 
ben. Med hjälp från mamma, 
syskon och vänner klarar han 
livet i djungeln, trots sin 
funktionsnedsättning.

Bergström, Gunilla: 
”Ramsor & Tramsor om Bill 

och Bolla”  (Rabén & Sjögren, 
1979) samt ”Tokigt & Klokigt, 
mera rim om Bill och Bolla” 
(Rabén & Sjögren
1980) – finns också som film
En bok om vardagslivet för 
dem som har ett syskon med 
funktionsnedsättning. 

Gorrod, Louise och Carver, 
Beccy: ”Min bror är annor-
lunda” (FA, 2002)
En bok med bilder för de 
yngsta syskonen om hur det 
är att ha en syster eller bror 
med autism. Beställ via: 
Riksföreningen Autism, www.
autism.se

Jansson, Tove: ”Det osynliga 
barnet” (Rabén & Sjögren, 
1998) - finns också på video 

med titeln ”Mumintrollet och 
det osynliga barnet”
En samling korta berättelser 
om det osynliga barnet som 
blev synligt igen. En bok för 
den som känner: ”Ingen bryr 
sig om mig. Ingen märker att 
jag finns till. Om jag för-
svann, så skulle ingen sakna 
mig.”

Jenseg, Grete Randsborg: 
”Behöver ingen annan.” 
(1996, finns inte i nytryck) 
Karin har en förståndshandi-
kappad tvillingbror, Kato, 
som hon liksom mamman är 
hårt bunden vid.

Klinting, Lars: ”Örjan – den 
höjdrädda Örnen” (Rabén & 
Sjögren, 1995)

En bok om självförtroende 
med skickligt och humoris-
tiskt gjorda fågelbilder och 
med fakta om en kungsörn 
som pratar med en liten 
kungsfågel.

Lidbeck, Petter och Adbåge, 
Lisen: ”En dag i prinsessan 
Victorias liv” (Bonnier 
Carlsen, 2004)
En rolig och varm berättelse 
om en flicka med Downs 
syndrom.

Nilsson, Ulf och Tidholm, 
Anna-Clara: ”Adjö herr 
Muffin” 
En bilderbok om hur det kan 
vara när ett älskat marsvin 
blir sjukt och dör. Herr 
Muffins ger perspektiv på de 
stora frågorna.

Rey, Margret: ”Pricken” 
(Rabén & Sjögren, 1995)
Det var en gång nio små 
kaniner. Åtta av dem såg ut 
som alla andra i familjen, 
men den nionde... Den 

20 lästips
Här hittar du böcker för det lilla och stora 
syskonet, samt för dig som förälder.

Jämför oss 
–du blir inte besviken

My life erbjuder ett helhetskoncept med kunden i centrum. Du bestämmer 
hur assistansen ska utformas när det gäller allt från löner och assistansomkost-
nad till schema och vem som ska arbeta som assistent. Vi lägger stor vikt vid 
att skapa stabila och välfungerande assistansteam. Som anhörig ser vi dig som 
extra värdefull, är du assistent ska du ha bra lön och är det du som ansvarar 
för assistansen är det du som bestämmer.
Vi är ett norrlandsbaserat företag som gillar att anordna aktiviteter men med 
vårt arbetssätt fungerar det bra att bo var som helst i landet. För din trygghet 
har vi också jour dygnet runt.
Erfarna jurister, stort inflytande och god service ger dig hög livskvalitet. 
Ring oss så berättar vi mer!
Peter och Patrik, 0920-440 100.

Får du utforma din personliga assistans som du vill ha den? 
Har du de timmar du behöver?
Har du som anhörig den lön du förtjänar?

www.mylife.se

2166-Mylife-Annons-210x144.indd   1 2010-12-13   10.04
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nionde var alldeles olik! Tänk 
om morfar inte kunde tycka 
om honom… Men när 
Pricken ger sig ut i stora 
världen upptäcker han att det 
finns fler som är olika!

Widerberg, Siv: ”Den stora 
systern” (Rabén & Sjögren, 
Sverige, 2000)
Det är inte alla gånger så 
roligt att vara storasyster…

Wånblad, Mats och 
Gustavsson, Per: ”Lilleving”
En bilderbok om en fågel-
unge som föds med för korta 
vingar och inte kan lära sig 
flyga. (BonnierCarlsen, 1996)

För stora syskon 
och föräldrar:

Blomgren, Frida: 
”Annorlunda syskon” (ICA 
Bokförlag, 2010)
Boken handlar om hur det 
är att växa upp med ett 
syskon med funktionsned-

sättning. Om svårigheter 
och glädjeämnen och om 
hur det kan prägla de friska 
barnen. Innehållet bygger på 
intervjuer med åtta vuxna 
syskon.

Renlund, Christina: ”Litet 
syskon” (Gothia Förlag, 
2009)
Om att vara liten och ha en 
syster eller bror med sjukdom 
eller funktionsnedsättning

Allmänna Barnhuset: ”Jag 
finns också! Om att vara 
syskon till en bror eller syster 
med svår sjukdom eller 
funktionshinder” (Allmänna 
barnhuset, 2009)
Även om kunskapen om 
syskonens livsvillkor succes-
sivt ökar finns ännu ingen 
samlad bild av vad det 
’’annorlunda’’ syskonskapet 
innebär och på vilka sätt ett 
bästa stöd för barnet att 
hantera sin situation kan 
utformas. www.allmanna-
barnhuset.se

Alwin, Ann-Marie: ”Ensam 
på insidan - syskon berättar” 
(Cura, 2008)
Hur är det att ha ett syskon 
med funktionsnedsättning? 
Ja, man lär sig ta ansvar tidigt 
och blir ofta mycket duktig.
http://www.cura.se/

Bakk, A. och Grunewald, K.: 
”Omsorgsboken: en bok om 
människor med begåvnings-
mässiga funktionshinder” 

(Liber, 2004)
Boken riktar sig till alla som 
arbetar med människor med 
funktionsnedsättning och till 
deras anhöriga.

Blom, I. och Sjöberg, M.: 
”Syskonliv” (Brevskolan, 
1996 – finns inte i nytryck)
Boken handlar om hur det är 
att leva i en familj där någon 
av syskonen har en funk-
tionsnedsättning.

Folder 11: ”Syskon till barn 
med funktionshinder” 
(SFPH)
Ur serien ”Ta barn på allvar” 
www.sfph.se

De flesta av lästipsen här är 
hämtade från Ulrika 
Ehrensvärds lista på www.
funkaportalen.se
Fler tips på bland annat 
utländsk litteratur hittar du 
Funkaportalens hemsida.
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”Det finns 
ännu ingen 
samlad bild 
av vad det 
’annorlunda’ 
syskonskapet 
innebär.”

K300 PS JR
En rullstol skapad för den nya generationen. 
Sitsen fungerar ända upp till 76 kg och är byggt på 
ett kompakt vuxenchassi.

www.permobil.se

Rullstolar •  Bilanpassning • Kommunikationshjälpmedel

K300 PS JR PeRfeKt JoySticK föR 
den lilla handen
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äromdagen satt vi på 
McDonalds, inget som 
jag är stolt över, men vi 
hamnar där rätt så 
regelbundet och utfod-
rar våra barn, på grund 

av autistdotterns sug efter industrimat, 
transfett och framförallt förutsägbarhet. 

Om McDonalds levererar någonting 
med härlig perfektion, är det just 
förutsägbarhet. Jag är nästan säker på att 
det måste vara en autist som har tänkt ut 
det där konceptet, där allting är exakt 
likadant från gång till gång. Perfekt för 
människor som behöver rutiner och 
hatar överraskningar. 

Skor inomhus
Nåväl, vi var där. Och just denna dag 
bestämde jag mig för att lära ut att man 
ska ha skor på sig på McDonalds, fastän 
det är inomhus. Det gick sådär. Greta, 8 

år, autistisk med lindrig utvecklingsstör-
ning, blev skitsur, som många autistiska 
barn vill hon helst vara barfota, jämnt. 
Jag blev trött och jättesur och lillebror 
Max, normalstörd och fyra år, försökte 
trösta och avleda mig för att inte jag 
skulle få ett utbrott på Greta som hela 
tiden tog av sig skor och strumpor under 
bordet. Max är som sagt fyra och jag är 
43. Det kändes sådär. Han hyschade och 
flörtade med mig och la huvud på sned 
och sa insmickrande: ”Mamma, det blir 
bättre när Greta inte längre är artistisk”.

”Hon kommer alltid att vara autis-
tisk”, sa jag då, för jag kände att det här 
kan jag inte låta passera, vi tar den här 
besvikelsen direkt. Och Max skrek ”Va? 
Alltid?”

Och Greta tog av sig sina skor och 
strumpor för hundraelfte gången och 
tryckte ner sina nakna fötter i en pöl med 
smältvatten och välte nästan min 

kaffekopp och skrek: Dummaskornadu
mmamamma,jagvillhagummistövlar.  
Och kvinnan mittemot blev lite stel i 
nacken under sin södermalmsiga 
hårknut och log än mer älskvärt till sin 
älskvärda fyrafemåring, som spexade lite 
lagom vid deras bord.

”Jo, alltid”, sa jag.
”Men hon kan gå i en skola och så går 

det bort”, föreslog Max.
”Det går inte bort”, sa jag sturskt, men 

sen var jag ändå tvungen att tända 
hoppets ljus.

”Det blir kanske lite bättre och hon 
blir mindre jobbig.”

”Så här jobbig bara”, visade Max 
mellan tummen och pekfingret, hur 
väldigt lite jobbig hans storasyster skulle 
bli om några år, eller, med en fyraårings 
tidshorisont, kanske redan nästa vecka. 

Kommer han att minnas ...
Och jag funderade på om han kommer att 
minnas det här samtalet där jag avslöjar 
för honom att detta obegripliga med 
denna syrra som inte kan prata ordentligt 
och som tar av sig skorna överallt och 
säger pinsamma saker, att detta är for 
lifetime, att det samtalet inträffade på en 
söndag på McDonalds, sittandes på 
sönderskurna bänkar. Och jag funderade 

”Mamma, varför måste 
hon vara sådär artistisk?”
Det kändes sådär. Imke Janoschek berättar om när hon 
bestämde sig för att lära sin autistdotter att ha skor på sig.

H

Vi erbjuder träning för barn, ungdomar och 
vuxna med funktionsnedsättning. Med stöd 
och utmaningar utvecklar vi det som behöver 
förbättras för ett aktivt och självständigt liv. 

Från 2011 hittar du oss i Göteborg och Falköping. 

brackediakoni.se/traningscenter 
031-50 27 45

TräningsCenter 

med konduktiv pedagogik

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.

•
•
•
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på att han kanske kommer att förknippa 
smaken av ljumma pommes frites med en 
liten ny avgrund som öppnade sig.

Sedan spelades Manboy i högtalarna 
och Max blev på mycket gott humör. Och 
Greta tog av sig skorna helt och hållet.

Max och jag har nyligen gått en 
”syskonkurs” för småsyskon till autistiska, 
utvecklingsstörda barn på Autismcenter i 
Stockholm. Det rörde om i grytan och gav 
upphov till mängder av nya samtal kring 
Gretas autism. Nu kommer någonting 
nästan varje dag. 

Blir alla pappor?
Max: ”Mamma, blir alla pojkar pappor?”

Jag: ”Eeeh, nej, men många”.
Max: ”Och flickorna blir mammor?”
Jag: ”Ja, så kan man säga. Flickor blir 

mammor och pojkar bli pappor.”
Max: ”Men om man är en autistisk 

flicka, blir man då en autistisk mamma?”
Jag: ”Max, jag tror inte att Greta blir 

mamma.”
Max: ”Men finns det autistiska 

mammor?”
Jag: ”Ja, men de är kanske bara 

jättelite autistiska. Inte så som Greta.”
Max: ”Aha. När blir jag pappa?”
Jag: ”Kanske när du blir stor.”
Max: ”Vem är mamma då?”

Jag: ”Eeh, någon flicka, som du är kär i?”
Max: ”Inte Greta?”
Jag: ”Va? Nej, herregud, Greta blir inte 

mamma till dina barn.”

Vill inte tänka på det
Det är tungt det här. Jag har ingen lust att 
fundera över att Greta aldrig kommer att 
bli mamma. Ingen lust alls. Jag tänker 
inte framåt så. Och då kommer en som 
är fyra år och gör det åt mig. Max 
funderar dagligen över varför hans syster 
inte kan prata ordentligt, varför hon vill 
äta kilovis med snö, varför hon inte kan 
leka med honom. Varför hon skriker 
högt när hon är glad. Det är mycket att ta 
in och hantera för en normalstörd 
medmänniska. Och än mer om man är 
fyra år. Det är ofantligt mycket att 
hantera när man är lillebror till en sådan 
person. Lillebror till någon som just nu 
är dubbelt så gammal, men ungefär 
hälften så smart som han. 

 ”Mamma, när blir jag storebror?”, 
frågar Max. 

Han förväntar sig nästan ett datum, 
där man officiellt dubbar honom till det. 
Därför att han ju är storebror i praktiken, 
till Greta, fastän hon är äldre. För han pra-
tar bättre, leker bättre, förstår begrepp 
som i morgon, snart, låtsas. Han klarar av 

att gå till tandläkaren, frisören och 
doktorn och funderar kring om jultomten 
kanske gömmer sig på mitt jobb. Greta vet 
knappt att jag har ett jobb.

När vi gick på syskonkurs, fick 
syskonbarnen ställa en fråga om sitt 
autistiska syskon till föräldrarna, en svår 
fråga, som man kanske inte vågar ställa 
rakt av, och som pedagogerna skrev på 
en lapp och la i ett kuvert som vi skulle 
öppna hemma och prata om. Syskonen 
fick välja färg på lappen, grönt för lätt, 
gult för medelsvårt och rött för svårt. I 
vårt kuvert fanns en röd lapp. Så klart. På 
den hade fröken skrivit med stora 
bokstäver: ”Max undrar om det finns 
ord i Gretas huvud.”

Lappen hänger på vårt 
kylskåp. Vi är inte riktigt 
klara med svaret än. +

Imke Janoschek är 
journalist och 
mamma till Greta, 8, 
och Max 4. Greta har 
autism och en lindrig 
utvecklingsstörning. 
Mer om hennes liv 
kan man läsa på 
www.autistmamman.
blogspot.com
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SYSKON

Är du förälder till ett barn 
som lever med personlig 
assistans?
Välkommen till en samtalscirkel där du får 
träffa andra föräldrar i liknande situation och 
dela erfarenheter. 

Cirkeln är kostnadsfri och öppen för alla, 
oavsett vilken assistansanordnare ditt barn 
har. Samtalsledare är Sabina Larsson Soldati, 
mamma till Leo som har personlig assistans. 

Cirkeln startar 26 februari 
kl 13-15 i Stockholm

www.stil.se/kurs 
kurs@stil.se 
08-506 221 50

Stil, Stiftarna av Independent Living, arbetar för ett samhälle 
där alla kan delta på lika villkor. Stil erbjuder assistansanordning 
utan vinstintresse. Hos oss är personlig assistans ett medel för 
att leva det liv du vill. Kontakta oss gärna om du vill veta mer!

   FOTO: THOMAS    HJERTÉN
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oh

Den omöjliga relationen och det   omöjliga jobbet

När ditt hem 
är någon annans 
arbetsplats

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

På följande sidor: 
John blev isolerad på gruppboende |  Slå vakt om det sociala  i skolan |  Krävande 
yrke med låg status  |  Kampen för assistans  |  Assistans anordnare på kö för att 
hjälpa Anna |  ”Vi kunde nyttjat assistans mycket tidigare”  |  23 år och världsvan

Hur gör familjerna för att få assistensen att fungera?  
Vi tittar närmare på de utmaningar som familjer med as-
sistans möter i hemmet, i skolan, på fritiden, 
på habiliteringen, i sökandet efter hjälp-
medel, på den dagliga verksamheten, 
i kampen för deras rätt – samt på resan.
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Assistans
oh

Den omöjliga relationen och det   omöjliga jobbet

När ditt hem 
är någon annans 
arbetsplats

Hemma hos familjen Bretan är det 
solklart vad som är assistenternas 
arbetsutrymmen respektive famil-
jens privata tillfl ykt. Och relationen 
med assistenterna är numera 
renodlat professionell. Föräldra-
kraft träffar mamma AnnCharlotte 
Bretan och dottern Anna, som 
har fl erfunktionshinder och dygnet 
runt-assistans.

På resan
Familjen Bretan har omfattande erfarenheter av assistans. 
Sedan dottern Anna, idag 13 år, kom till världen efter en 
förlossning med svåra komplikationer, har familjen varit 
i obrutet behov av hjälp. Anna har flera funktionsned-
sättningar, bland annat rörelsehinder, epilepsi, en hjärn-
skada samt en skadad synnerv.

Mamma AnnCharlotte Bretan tar emot Föräldrakraft i 
familjens rymliga och väl anpassade lägenhet på Söder-
malm i centrala Stockholm. AnnCharlotte är väl förbe-
redd inför intervjun med minnesanteckningar i datorn, 
och hon delar gärna med sig av sina erfarenheter till an-
dra familjer. Vi ska komma att samtala om livet med per-
sonlig assistans, hur man som handikappförälder tvingas 
vara ”på” inom många områden och hantera uppemot 70 
kontakter för att få vardagen att fungera. 

Men vi börjar inte där, i den stundom så krävande var-
dagen, utan i en dröm som familjen när. 

– Annas högsta dröm är att bada med delfiner, och vi 
har fått för oss att vi en dag ska försöka åka på en långresa 
så att drömmen blir sann. Det finns terapibad med delfi-
ner för hjärnskadade barn. Anna är sitt mest avslappnade 
jag när hon är i vatten, säger AnnCharlotte.

Drömresan skulle kosta 200 000 kronor, inkluderat re-
sor, bil och lön till assistenter. 

”Bostaden 
är nyckeln till 
lyckad assistans”

Följ med hem till Anna och AnnCharlotte Bretan. 
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– Vi frågar oss själva hur länge vi kan 
och bör vara borta. Det är fortfarande en 
dröm, och kanske börjar vi med en resa 
till Mallorca, säger AnnCharlotte.

Långresan får vänta, men familjen har 
desto större erfarenhet av resor inom lan
det, framför allt till sommarhuset i Skåne.

Anna har två bröder, Samuel, 11 år, 
och Paul, 6 år.

– Vi skaffade sommarhus när vi fick 
tredje barnet. Ibland gör vi även utflykter 
till Malmö, och vi har nära till Furuboda 
där Anna har varit på läger flera somrar, 
säger AnnCharlotte.

Men även kortare resor kräver mycket 
av planering. 

– Det är alltid ett stort projekt att ge 
sig av. Vi måste kontakta assistansanord
naren, försöka hitta lämpligt datum och 
passa ihop det med Annas lägervistelse. 

Vandrarhem nära huset
När alla datum fallit på plats läggs ett 
schema för assistenterna. 

– Assistansanordnaren sköter frågor 
som var assistenterna ska bo, men frågar 
oss om tips. Vi har tur att det finns ett 
vandrarhem nära sommarhuset. Assisten
terna har haft en speciallösning där, bland 
annat med större frys, för att kunna bo där 
under längre perioder, säger hon. 

Det är viktigt att assistenterna är väl 
förberedda på vad som väntar dem. Livet 
på landet passar inte alla, och för några år 
sedan uppstod en diskussion mellan fa
miljen och några assistenter som hade in
vändningar mot att de inte hade något att 
göra på fritiden. 

– På vandrarhemmet fanns inte ens in
ternet, klagade de. Om man inte tycker 
om att rida eller fiska så finns det inte så 
mycket att göra, där finns inget hålligång, 
säger AnnCharlotte.

Anna bodde i annat hus
Familjen har även varit iväg på två skid
resor. Vid den första bodde assistenterna 
i samma hus som familjen. Men familjen, 
framför allt AnnCharlottes man, upplev
de detta som mycket påfrestande. 

Vid den andra skidresan bodde assis
tenterna med Anna i en stuga intill.

– Anna kom in till oss när vi var förbe
redda på det. Det fungerade bra, säger 
AnnCharlotte.

Hur många assistenter familjen har 
med sig på sina resor varierar.

– Vi hade fyra assistenter med oss på se
naste skidresan. En nattassistent, som 
Anna behöver på grund av sin epilepsi, och 

resten dagassistenter. I vanliga fall har vi 
mellan tio och tolv assistenter som snurrar 
på ett schema. Men vi har faktiskt valt bort 
att ha nattassistent i sommarstugan. En 
gång, när vi fortfarande hade vår tidigare 
assistansanordnare, hade vi en nattassis
tent som satte sig mellan oss i tevesoffan. 
Det var inte mycket till semester, säger 
Ann Charlotte.
Mer om att resa, sidorna 56-57

Hemma
Familjen Bretan har valt en assistans an
ordnare som är helt inriktad på barn med 
flerfunktionsnedsättningar, Bambi eko
nomisk förening, som även har korttids
hem och daglig verksamhet. 

Den ständiga rekryteringen av nya as
sistenter är en stor utmaning för assis
tansanordnaren och AnnCharlotte, som 
är djupt involverad i processen.

– De assistenter som varit här längst 
har stannat i fyra år. Det är en stor utma
ning att arbeta som assistent åt Anna och 
det krävs mycket handledning. Att lära 
sig att förstå Anna brukar ta cirka sex 
må nader. Familjen försöker få en kombi
nation av utbildade assistenter och assis
tenter helt utan assistansbakgrund, men 
emellanåt har det varit svårt att få tag i 
assistenter.

– I höstas var det tufft, trots att det är 
så stor arbetslöshet, säger AnnCharlotte.

Knivskarp gräns
Lägenheten, som ursprungligen var tänkt 
som två lägenheter, kännetecknas av en 
knivskarp gräns mellan familjens hem 
och assistenternas arbetsplats.

AnnCharlotte ställer sig i dörröpp
ningen mellan sitt eget lilla kontorsrum 
och Annas rum, där assistenterna arbetar.

– Här går gränsen. Annas rum är också 
assistenternas arbetsyta. De går aldrig ut
anför det rummet. Den mest intima sak, 
som att gå på toaletten utan att stänga dör
ren för att man vill ha koll på de andra bar
nen, ska man kunna göra i sitt hem.

Boendet är, enligt AnnCharlotte, hem
ligheten för att få livet med assistans att 
fungera. 

– I det här avseendet kanske vi är an
norlunda. Flera barn med flerfunktions
nedsättningar som de Anna har, har flyt
tat till hem därför att familjerna inte har 
hittat fungerande lösningar när de har 
fått tillökning eller vid skilsmässa. Alla 
familjer har behov av en fredad zon hem
ma. Kanske är det behovet ännu större i 
familjer som har barn med funktions

nedsättningar eftersom vi alltid blir uttit
tade när vi går på stan. 

I assistenternas del av lägenheten finns 
en interntelefon i form av en Baby Watch, 
ett stort öppet kök, badrum och flera tra
verser i taket samt en höj och sänkbar 
säng. Lägenheten är helt fri från trösklar. 

– Vi har också en mobil travers, som vi 
använder när Anna är i andra delar av lä
genheten. 

Sökte förtur
Familjen sökte förtur till en hyresrätt 
med sådana lösningar. Men fick avslag.

– Vi hade tur att värdeökningen på vår 
förra lägenhet hade varit så stor att vi 
kun de köpa två lägenheter här.

Tack vare att familjen köpte lägenhe
terna innan fastigheten var färdigbyggd 

”Annas 
rum är ock-
så assisten-
ternas ar-
betsyta. De 
går aldrig 
utanför det 
rummet.

”Utgångspunkten är 
att assistenterna ska ta 
hand om sig själva.”

FK_1101_s44-57_assistans_v07.indd   46 2010-12-23   10.31



# 1, 2011 FÖRÄLDRAKRAFT 47     

kunde man få allting anpassat som famil
jen ville ha det. 

Viktig gränsdragning
En annan viktig gränsdragning, enligt 
AnnCharlotte, gäller relationen till assis
tenterna. 

– Det är viktigt att hitta ett förhåll
ningssätt gentemot assistenterna. Man ska 
komma ihåg att vad assistenterna vill, och 
ska, är att ta hand om Anna. Det är lätt att 
man börjar känna förväntningar på sig 
själv att bjuda på mat och kaffe. Utgångs
punkten är att assistenterna ska ta hand 
om sig själva, säger AnnCharlotte. 

Det är viktigt att ge assistenterna förut
sättningar att göra sitt arbete på ett bra 
sätt. Att berätta hur vi vill att de ska förhål
la sig och bete sig hemma, på skolan, när vi 

är ute tillsammans. Eftersom Annas dags
form varierar så mycket hand lar det för 
assistenterna om att variera sitt sätt att va
ra. Ibland behöver Anna stor omvårdnad, 
ibland stora initiativ. 

– Det är alltid trygghe ten kontra ut
maningen, säger hon, och för assistenter
na handlar det om att ge både och i olika 
situationer.

Ett tydligt förhållningssätt kan under
lätta för alla i familjen, menar Ann Char
lotte. 

– De andra barnen ska kunna ha kom
pisar med sig. Ibland är de inne hos Anna 
och leker, säger AnnCharlotte. 

AnnCharlotte fick tidigt rådet att inte 
bli känslomässigt engagerad i assistenter
na, och hon ger idag samma råd till andra 
föräldrar.  

– Men vi gick i fällan i alla fall. Det är 
nog extra svårt att låta bli att bli känslo
mässigt engagerad när barnet är litet. Jag 
har sett många familjer som kommit för 
nära assistenterna bli förtvivlade när as

Här bor jag, och här arbetar mina 
assistenter. Anna visar den del av 
lägenheten där hon har sin säng och där 
assistenterna arbetar. Till höger om 
Anna finns ett rymligt kök med öppen 
planlösning, och till vänster en balkong. 
Till höger om Annas säng skymtar en 
dörröppning. Där utanför rör sig aldrig 
assistenterna. 

Assistans
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sistenten slutar. Tack vare att Anna har 
många assistenter så måste vi göra så här. 
Det kan nog vara svårare för familjer som 
har bara någon enstaka assistent. 
Mer om assistans hemma, sid 50-51

Skolan
Anna går på Jorielskolan i Älvsjö, en sko-
la för i första hand elever med cp- och 
neurologiska skador. 

Anna har gått där sedan skolstarten, 
förutom ett uppehåll på ett år då hon inte 
klarade av det starka ljuset i lokalerna. 

När Anna kom tillbaka till skolan var 
ljussättningen dämpad.

Anna trivs i skolan. Där finns konduk-
torer, som tränar eleverna enligt konduk-
tiv pedagogik, något som AnnCharlotte 
sätter stort värde på.

– De gör mycket övningar med krop-
pen. Anna har både en konduktiv peda-
gog, KP, och sjukgymnast. Det räcker inte 
med enbart KP eller enbart sjukgymnast. 
Nu är det optimalt, säger Ann Charlotte.
Mer om assistans i skolan, sid 52

Arbete
Anna är ”bara” 13 år, men AnnCharlotte 
har redan börjat fundera på hur det blir 
efter skolan.

–  När jag tänker på hur det ska bli, blir 
jag orolig. Kanske kommer Anna gå på 
särgymnasium, sedan blir det nog någon 
typ av daglig verksamhet. Jag vill hjälpa till 
att skapa en bra verksamhet för henne. 
Den ska vara utvecklande både för Anna 
och verksamheten, så att Anna känner att 
hon kan bidra med något. Vi måste redan 
nu börja tänka på vad det skulle kunna va-
ra och hur det skulle kunna gå till, för det 
blir en lång process, säger AnnCharlotte.

Habilitering
Habilitering i dess många skiftande for-
mer är en stor bit i Annas liv. Ann Char-

lotte har gjort en lista över alla kontakter 
som Anna har, och en stor del av dem har 
med habilitering att göra. 

– För några år sedan fick jag ihop 70 
kontakter. Idag är listan något kortare, 
men hon har fortfarande runt 50 kontak-
ter, säger AnnCharlotte. 

Det handlar om läkare, assistenter, LSS-
handläggare, Försäkringskassan, habilite-
ringsteam, ortoped, neurolog, kortis, 
hjälp medelscentralen, arbetsterapeuter, 
sjuk gymnast, logoped, optiker, tandläkare, 
psykolog och kurator.

Föräldrar följer med
Det blir många besök. Ibland räcker det 
med att assistenter följer med, men ofta 
måste en förälder finnas vid Annas sida. 

AnnCharlotte skulle gärna se att hon 
inte behövde följa med, men att skicka 
iväg Anna med enbart assistenter har vi-
sat sig få komplicerade följder.

– Oftast behöver vi vara med hos till ex-
empel tandläkare och ögonläkare, för att 
svara på frågor. Assistenten kan känna sig 
utelämnad om han eller hon förväntas 
svara på frågor om Annas hälsa.

Hon minns en situation när Anna var 
hos läkaren för att följa upp en Botox-

behandling, en behandling som ges för 
att få muskler att slappna av. Assistenten 
hade upplevt oro efteråt och beskrivit det 
som att läkarna förväntade sig ”en massa 
svar” av henne. 

Fritiden
Anna går inte på fritids, men deltar i 
Träff stugan, en mötesplats för personer 
med funktionsnedsättning. Deras teater-
verksamhet gillar Anna och hon deltar 
ibland på andra aktiviteter.

– Men ett tag var barn och ungdomar 
med endast fysiska funktionsnedsätt-
ningar välkomna på Träffstugan. Vi tog 
kontakt med RBU och det blev en stor 
debatt kring det där. Som tur är ändrade 
politikerna sig och numera är även barn 
med flerfunktionshinder välkomna. 

AnnCharlotte har även sökt in på 
Kulturskolans resurscenter. 

– Anna var på deras verksamhet en 
gång, men alla de andra hade Downs syn-
drom, och några mer besök där har det 
inte blivit.

Tänk om Anna fick välja
AnnCharlotte har fortsatt att hoppas på 
fritidssysselsättning åt sin dotter.

– Anna skulle 
kunna göra myck-
et mer på fritiden, 
flera dagar i veck-
an. Tidigare red 
hon, men hon fick 
ont i skelettet, då 
hon lider av ben-
skörhet. RBU har 
bad på söndagar. 
Anna åkte dit en 
gång med en kom-
pis. Tänk om hon 
någon gång kunde 
få välja bland flera 
alternativ. Det är 
väldigt dåligt med 
aktiviteter för per-
soner med fler-
funktionsnedsätt-
ningar.

Det händer att 
Anna träffar sina 

Lugnt och centralt. Familjen bor i ett modernt område på Södermalm i Stockholm.
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Assistans

kompisar, bland annat en kille i klassen 
som hon tycker om att umgås med, även 
efter skolan. 

– Hon hade ett Halloween-party här 
hemma, det var en hel drös med ungdo-
mar här, säger AnnCharlotte.

Men precis som vid de andra bitarna i 
det livspussel som AnnCharlotte lägger 
så måste allting planeras, i detalj. Så även 
Annas fritid.

– Det är, som alltid, tryggheten kontra 
utmaningen, säger hon.

Anna har flera somrar varit på läger på 
Furuboda. Senast var det inte som det 
brukade. Hon var inte riktigt glad när hon 

kom hem. AnnCharlotte vet inte vad det 
beror på, kanske har hon vuxit ifrån det.

Anna har även varit på musikläger på 
RBU:s kursgård.

Bra samspel nödvändigt
AnnCharlotte önskar att Anna ska kunna 
göra saker själv, och för att det ska vara 
möjligt krävs ett bra samspel med assis-
tenterna.

– Det är lätt för en förälder att gå för 
långt, och bli en belastning. Föräldrar i 
vår situation är ofta väldigt på, man lär 
sig att man måste vara det. Men vi vill att 
hon ska kunna göra saker själv, bara hon. 

Men det är svårt med kommunikationen, 
och det är en förutsättning att assisten-
terna kan tolka Anna och hjälpa henna 
att kommunicera med andra.

Hjälpmedel
AnnCharlotte följer ofta med på möten 
med ”hab-teamet”, och Anna har just fått 
sin första eldrivna rullstol.

– Hon har precis fått den och håller nu 
på att lära sig att använda den. 

– I fritidsbostaden har vi inte samma 
hjälp medel, men den mobila liften tar vi 
med oss dit. Nu klarar vi oss inte utan den, 
säger AnnCharlotte. +

För AnnCharlotte, liksom för många 
andra föräldrar, var det som att kasta 
sig in i en ny värld när det stod klart att 
hennes dotter hade grava funktions-
nedsättningar. Familjen var sam tidigt 
indragen i en juridisk process som rör-
de förlossningen.

– FUB har kris- och samtalsterapi 
för alla familjer som har en funktions-
nedsättning. Mitt råd till andra föräld-
rar är att gå dit. Vi gick igenom en juri-
disk process i början. Den slutade med 
att en barnmorska fick en varning och 
att vi fick ett skadestånd som vid den 
tidpunkten var det största belopp som 
hade beviljats.

Anna fick ett skadestånd på ”många 
miljoner”, och hon kommer att få del 
av pengarna när hon fyller 18 år.

Familjen fick även möjlighet att flyt-
ta in i ett övergångsboende. 

– Där hade vi hjälp 24 timmar om 
dygnet. Om vi inte hade varit där hade 
vi inte klarat av att hantera vår situa-
tion. Vår LSS-handläggare hänvisade 
till föräldraansvaret, men tack vare den 

juridiska hjälp vi fick förstod vi hur vi 
måste lägga upp vår ansökan om assis-
tans, säger hon.

AnnCharlottes råd är att söka sam-
band med andra föräldrar.

– Det är där man får svaren, det är de 
som har erfarenhet av vad som fungerar. 
RBU är en fantastisk ingång, FBU också.

Testade kortis
När AnnCharlotte var gravid med för-
sta sonen, provade familjen att lämna 
Anna på korti. 

– Hon utstötte rop när vi kom för att 
hämta henne. Hon hade haft det fruk-
tansvärt där. 

Familjen lät bli att använda sig av 
kortis under en längre tid, men har se-
dan gjort ett nytt, och lyckat, försök.

– Vi var tvungna att omvärdera vårt 
beslut. Vi frågade oss själva om vi be-
höver kunna göra något utan hänsyn 
till Annas begränsningar. Ja, det behö-
ver vi, och då behöver vi också ett bra 
kortis, tänkte vi, säger AnnCharlotte.

Familjen hittade Bambi, som senare 
även blev familjens assistansanordnare.

Anna är nu på kortis sju nätter i må-
naden, och har då en assistent med sig. 

– Att Anna skulle ha assistent med sig 
på kortis var till en början ovant för per-
sonalen där. Nu har 25 procent av bru-
karna på kortis assistent med sig. Det är 
nog inte många som känner till att man 
kan ha assistenter med sig på kortis.

I början kändes det fruktansvärt att 
lämna ifrån sig Anna, berättar Ann-
Char  lotte. Men nu fungerar det bra.

– Vi har hittat ett förhållningssätt till 
det. Kortis-personalen försöker samord-
na så att Anna är där när de vet att någon 
eller några av hennes kompisar är där. +

”Det är nog  
inte många  
som känner till 
att man kan ha  
assistenter med 
sig på kortis.”

Juridik – sök kontakt med andra föräldrar!

Tel: 0500 - 42 91 44 | info@frejassistans.se
www.frejassistans.se

Assistans för personer med autism
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Idag bor John Dock i egen 
lägenhet med de assistenter 
han känner sedan tidigare. ”Nu 
är han sitt gamla jag igen”, säger 
mamma Helena Dock Ljungek.

När John Dock, 23, slutade gymnasiet såg 
hans föräldrar till att han fick plats på ett 
gruppboende. Föräldrarna hade själva, 
under Johns senare år i skolan, fungerat 
som assistenter ihop med andra. 

– Vi tänkte att vi inte skulle binda oss 
som assistenter. Vi hade bestämt tidigt, 
att när John blir i lagom ålder och när det 
dyker upp lämpligt boende så ska han få 
chansen att flytta, säger Helena.

 
Fick plats i ett gruppboende
När det redan samma höst öppnade sig 
en möjlighet för John att flytta till ett 
gruppboende i Halmstad, tog John och 
föräldrarna chansen. 

– John har inget språk, men han är 
fullt medveten om det som händer om-
kring honom. Vi tänkte att det kunde bli 

ensamt för honom i en egen lägenhet, 
och ett ensamt jobb för den som skulle 
jobba med honom. 

Men det som föräldrarna hoppades 
skulle bli ett bra boende för John, visade 
sig snart vara högst olämpligt. John har 
allt sedan han som tvååring gick på habli-
teringens förskola varit van att ha något 
att göra, såväl förmiddagar som eftermid-
dagar och kvällar. 

Blev isolerad
Men på gruppboendet blev John isolerad. 
Då han krävde en stor del av personalens 
uppmärksamhet blev han oftast lämnad 
ensam på gruppboendet, med en eller två 
anställda, när de andra gav sig iväg på dag-
lig verksamhet. Den dramatiska omställ-
ningen slog hårt mot John. Föräldrarna 
märkte snart att John inte mådde bra.

– Vi försökte driva frågan att han skul-
le få rätt till någon form av assistans även 
på gruppboendet, någon som kunde se 
till att han fick fritidsaktiviteter, men det 
gick inte. Har du valt gruppboende så är 
du låst till vad den personalen kan erbju-
da, säger Helena Dock Ljungek. 

Chefen på gruppboendet var inled-
ningsvis mycket positiv, men ingenting 
hände. 

– Det är vattentäta skott mellan de här 
sektionerna, tyvärr, säger Helena Dock 
Ljungek.

Efter närmare ett år på gruppboendet 
var John mycket illa däran. 

– Han var djupt deprimerad. Vi åkte 
dit två tre gånger i veckan. När John skul-
le tillbaka till boendet efter att ha varit 
hemma på besök var det väldigt ångest-
laddat, han ville inte detta, säger Helena 
Dock Ljungek.

Egen bostad
Föräldrarna beslöt att söka efter en egen 
bostad åt John.

– Inom en månad fick vi ett svar, och 
John erbjöds en handikappanpassad lä-
genhet. En trea, med ett sovrum för ho-
nom och ett för de som skulle arbeta där. 

Lägenheten var dessutom inom prome-
nadavstånd från Johns dagliga verksamhet. 

– Det kändes som en skänk från ovan. 
Lägenheten öppnade helt nya dörrar, sä-
ger Helena Dock Ljungek.

John blev lämnad ensam på gruppboendet

Mer om boende

 

 

RIKSKOOPERATIVET BLÅ ASSISTANS

En ideell förening utan vinstintresse, med 
erfarenhet av personlig assistans sedan 1994. 
Vi arbetar rikstäckande och har medlemmar i 

Skåne, Småland, Ö Götaland, Uppland, 
Dalarna, Medelpad och Västerbotten. 

Vi har plats för Dig också!

Vi har kontor i Kristianstad och 
Uppsala och Du når oss på tfn 

044-781 51 55 eller på 
info@rikskooperativet.m.se  

Läs mer om oss på
www.rikskooperativet.m.se

eller på
www.assistansval.se

rikskoop blå assist fk 1101 kvartssida.indd   4 2010-12-07   14.34

Norlandia Care Personlig Assistans

- Nu en del av Frösunda

Att vi nu byter namn till Frösunda innebär inga 
förändringar för våra kunder. Tillsammans 
kommer vi att bygga vidare på det som gjort 
oss så framgångsrika - personlig assistans 
med hög kvalitet, närhet, delaktighet och ett 
brett utbud av fritidsaktiviteter.

Läs mer på frosunda.se eller personligassistans.se

Frösunda

Norlandia

= sant!
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Familjen valde Frösunda som assis-
tansanordnare, och snart var det förbe-
rett med personal och arbetsschema. 

– Försäkringskassan var inte lika 
snabb. När vi äntligen fick beslutet, med 

antal timmar etcetera, hade vi redan as-
sistenter som var redo att hoppa in.

John flyttade omgående in och assis-
tenterna började jobba där. 

– Det var som en ny värld för honom. 

Han kunde vara med och påverka hela 
sin livssituation. Är man van att få göra 
mycket på sin fritid, och sedan blir låst till 
ett gruppboende som inte har möjlighet 
eller vill aktivera de boende, så leder det 
lätt till en meningslös tillvaro, säger He-
lena Dock Ljungek.

Hade sett fram emot det nya
John hade sett fram emot det nya, med 
assistenter som han kände sedan tidigare. 

– I lägenheten blev han lugnare och mer 
harmonisk och han var snart tillbaka vid 
sitt gamla jag. Nu är vi så trygga med assis-
tenterna, vi behöver inte känna den där 
oron längre, hör vi inget så vet vi att det är 
bra och vi behöver inte känna dåligt sam-
vete, säger Helena Dock Ljungek. +

”Har du valt 
gruppboende så 
är du låst till vad 
den personalen 
kan erbjuda.”

Assistans

John inreder med omsorg. Daniel Rosén hjälper till att hänga upp en tavla i nya 
lägenheten. I soffan vilar Daniels och assistenten Anna-Karins son Malte.

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

Kommunal vet vad 
som gäller!

www.kommunal.se/blimedlem

olivia.se • 08-514 201 50 • info@olivia.se

Välkommen till oss!
Personlig assistans med kunskap och känsla

FK_1101_s44-57_assistans_v07.indd   51 2010-12-23   10.32



52 FÖRÄLDRAKRAFT # 1, 2011

Att som personlig assistent komma till en 
skola innebär ett möte med en annan 
personalkategori. 

– Som assistent tillhör du inte skolans 
arbetslag, och det kan få en del konsekven-
ser, säger Christel Malmström, vars cp-
skadade son gick bort för några år sedan.

Bland annat handlar det om när assis-
tenten bör förbereda eleven inför rast 
respektive lektion.

– Ska man gå tidigare från lektionen 
för att byta kläder och kanske blöjor för 
att sedan hinna ha rast? Assistenten till 
min pojke gick alltid innan lektionen 
var slut, och gick in när rasten var slut, 
och tog då även av nästa lektionstid. Det 
fungerade för oss. Men det är just sådant 
som man måste prata om och komma 
överens om med alla inblandade, säger 
Christel.

Eleverna behöver leken
En utgångspunkt tycker hon är att kom-
ma ihåg att de här eleverna behöver leken 
och det sociala umgänget minst lika 
mycket som andra elever.

– Det gäller att inte prioritera bort det 
sociala i skolan. Barnet förlorar så mycket 
av det sociala ändå – det ska på habilite-
ringsbesök, prova ut hjälpmedel med 
mera. Det gäller att man inte skärmar av 
sitt barn med assistenter.

Christels pojke Jesper fick egen lärare i 
trean, samtidigt som han inkluderades i 
den vanliga skolan. Hon minns hur myc-
ket det betytt för Jesper, och även hans 
klasskamrater, att han fick chansen att vi-

sa att han vara riktigt bra på någonting, i 
hans fall matematik.

– Det är viktigt att få vara bäst i någon-
ting. Jesper fick ett mattetal när han gick i 
trean som bara en elev i sexan hade kla-
rat. Alla andra tyckte att det var så häftigt 
att Jesper klarade det. Än idag får jag hö-
ra från kompisar som gick i hans klass att 
han var superbra i matte, säger Christel.

Vitt begrepp av inkludering
Cornelia Sobek, akademisk utvecklings-
psykolog med inriktning på barns ut-
veckling och föräldraskap, vill se ett vida-
re perspektiv för inkludering. 

– Det viktigaste man kan bidra med är 
att skapa en känsla och upplevelse av ge-
menskap hos barnet man arbetar med. 
Barn kan vara delaktiga på olika sätt, det 
handlar både om samvaro och samspel 
och att kunna dela upplevelser och käns-
lor med sina klasskamrater och lärare. 
Barn är nyfikna, säger hon. 

Låt klasskompisar prova hjälpmedlen, 
ta initiativ åt barn som inte kan tala eller 
kommunicera med hjälp av alternativ 

kommunikation och fråga de andra vad 
de leker och om ”jag” får vara med. 

– Ta vara på rasterna, det är då det roliga 
händer! Låt klasskompisarna köra fort 
med rullstolen, det känns säkert mest pir-
rigt i assistentens mage, och som assistent 
ska man naturligtvis ha koll men inte över-
vaka. Man kan hjälpa barnet att hoppa 
med de andra kring midsommarstången, 
men ibland kanske det räcker att befinna 
sig mitt bland hoppande klasskompisar för 
att känna sig delaktig och uppleva gemen-
skap, säger hon. 

– Jesper var ofta målvakt i innebandy. 
Alla ville ha honom i sitt lag, för han 
täckte nästan hela målet. Han var verkli-
gen delaktig, säger Christel.

Kan avstå assistans
Även om ett barn har rätt till assistans så 
måste inte föräldrarna använda sig av den.

– Föräldrar kan välja att inte ha assis-
tens i skolan, bland annat för att  tvinga 
fram engagemang hos skolans personal. 
Inte omöjligt att man väljer att testa båda 
varianterna, säger Cornelia Sobek. +

”Skärma inte av barnet med assistenter”
Assistenterna bör fungera som 
elevernas länk till omvärlden. 
Det gäller även i skolan.

”Assis
tenten till 
min pojke 
gick alltid 
innan lek
tionen var 
slut.”

– Det gäller att inte prioritera bort det sociala, säger 
Christel Malmström.

Kraven på en personlig as-
sistent kan många gånger vara 
närmast omöjliga, och många 
föräldrar beskriver yrket som 
det svåraste som finns.

För att klara av det krävande och ofta 
tunga arbetet skulle assistenten behöva 
vara idrottare, vara social, inte ta åt sig av 
någonting, lyssna, vara neutral i alla situ-
ationer samtidigt som det är ett lågsta-
tusyrke.

Assistenterna bär på erfarenheter som 
kanske bara andra assistenter kan förstå 
och känna igen. 

– Många har önskat något slags spex, 
där vi spelar upp situationer som en as-
sistent kan hamna i, säger Christel Malm-
ström.

Världens roligaste
Men yrket som assistent kan även vara 
”världens roligaste”, enligt Chris tel 
Malmström. 

Det handlar om ett samspel. Som as-
sistent kan du förena nytta med nöje, om 
man till exempel har ett motorintresse 
gemensamt, säger hon.

– Att få bekräftat att det man gör är 
bra, när man kan bidra till att ett barn 
kan vara ett barn tack vare min hjälp 

som assistent, då känns det underbart 
och då får man ny energi, och orkar fort-
sätta, säger Cornelia Sobek.

Många som jobbar som assistenter är 
studerande, och även om yrket ännu har 
låg status så kan erfarenheterna vara 
mycket användbara senare i livet. + 

Mer om skolan

Assistenter önskar sig spex

”När man kan bidra 
till att ett barn kan 
vara ett barn tack 
vare min hjälp som 
assistent, då känns 
det underbart.”
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n personlig assistent 
förväntas klara av sitt 
yrke – som kräver ly
hördhet, öppenhet, in
tegritet och god själv
känsla – i miljöer som 

kan vara konfliktfyllda och komplexa.
– Assistenten kommer ofta in i en familj 

som under lång tid levt under press, lite 
sömn och många krav men försökt klara 
av allt själv, en prövad familj. I en komplex 
situation ska de klara av en uppgift som är 
så vag i sin utformning, säger Karin 
Davidss on som tillsammans med Christel 
Malmström och Cornelia Sobek tog initi
ativ till  projektet Huvudroll – Föräldraroll 
och alla har stor erfarenhet av och kun
skap kring assistans.

Komplex situation
Situationen är komplex för alla inblanda
de, vilket inte gör det lättare att komma 
in som utomstående med ett uppdrag 
som kanske är oklart definierat och väl
digt individuellt. 

Har barnet flera assistenter lyder dessa 
under tystnadsplikten. Hur denna tolkas 
kan vara olika utifrån föräldrarnas öns
kemål och assistansanordnarens krav. 
Ofta tycker föräldrarna att det är i sin 

ordning och nödvändigt att assistenterna 
pratar om barnet och arbetsuppgifter 
kring det, men att det inte är ok att prata 
om familjen. 

Drar snävare gränser
En del föräldrar och anordnare drar hår
dare gränser. 

– Vi har hört talas om assistenter som 
inte får träffa sina kollegor för att lämna 
över mellan arbetspassen, utan de slutar 
och börjar med till exempel 30 minuters 
mellanrum. Men i de flesta fall dras grän
sen för sekretessen vid saker som rör fa
miljen – föräldrarna är måna om famil
jens integritet som upplevs hårt ansatt ge
nom att öppna upp sitt hem för främman
de människor. Genom att stötta varandra i 
en arbetsgrupp kan föräldrarna också av
lastas och assistansen förbättras. 

– Erfaren hetsutbyte är viktigt för att ut
veckla både förhållningssätt och arbetssätt 
i assistansen och att hjälpa den att följa 
barnets utveckling. När barnet befinner 
sig i en kris, till exempel i ett livshotande 
hälsotillstånd, kan assistenter ge viktigt 
stöd åt varandra och efteråt kan det vara 
bra att tillsammans med någon handleda
re prata om det man varit med om, säger 
Cornelia Sobek. 

Ur en assistents perspektiv kan det 
upplevas lika utlämnande att ha sin ar
betsplats mitt i ett hem, i en familj. Även 
assistentens integritet kan utsättas för 
pröv ningar, påpekar Cornelia Sobek. 

– Man ska utföra ett bra och ansvars
fullt arbete men samtidigt inte höras och 
synas. Man kanske saknar en tydlig arbets
beskrivning, vilket kan bidra till en känsla 
av otrygghet och förvirring. 

Måste vara inkännande
– När man arbetar med barn som saknar 
talat språk måste man vara inkännande 
och lyhörd för att kunna uppfatta barnets 
signaler samtidigt som man ska klara av 
att stänga ute den känslomässiga kris som 
kanske råder i familjen, säger hon. 

Assistenterna tvingas ofta utföra svåra 
balansakter.

– Föräldrarna väntar sig en sak, men 
assistenten är samtidigt försiktig och vill 
inte gå för långt, säger Christel Malm
ström. +

Assistans

Världens roligaste jobb

Personlig assistent är ett krävande yrke som ännu 
saknar en tydlig definition.

– Det finns assistenter som inte får träffa 
sina kollegor, säger Cornelia Sobek.E

LEDIG PLATS pga annons 
som flyttats pga fel format.

Kan vid behov fyllas med 
egenannosn för webben...

pomona fk 1101 180x85.indd   4 2010-12-20   17.06

”Man 
kommer 
ofta in i 
en familj 
som un-
der lång 
tid levt 
under 
press, en 
prövad 
familj.”
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Anna Karlsson är mamma till tre barn, 
Noah 3, Lovisa 8 och Emelie 16. Familje
situationen är högst ovanlig då både det 
yngsta och äldsta barnet har kroniska 
sjukdomar, pojken har ett kroniskt hjärt
fel och astma och den äldre dottern en 
sköldkörtelsjukdom för vilken hon be
handlas med levaxin. 

– Jag vabbar mer än normalt och har 
otaliga besök på barnmottagningar både 
i Hudiksvall och Gävle, säger Anna.

Mellanbarnet Lovisa har en lindrig ut
vecklingsstörning och autism. Anna sökte 
personlig assistans åt Lovisa i augusti 2010.

Anna Karlsson blev i sin tidigare hem
kommun Nordanstig erbjuden avlösar

service och avlastningshem för Lovisa. 
Men Anna vill inte lämna bort sin dotter, 
utan ha en fritid tillsammans med henne. 

– Jag vill att Lovisa ska ha en fungeran
de vardag tillsammans med oss i familjen 
och inte utanför, säger hon.

Hänvisar till föräldraansvaret
Den LSShandläggare på Hudiksvalls 
kommun som haft hand om ärendet, fö
reslår ett avslag. 

– Hon (LSShandläggaren) beklagade 
sig när hon meddelade mig vad hon 
kommit fram till, säger Anna Karlsson.

LSShandläggaren hänvisar bland an
nat till föräldraansvaret.  I beslutsunder

laget går att läsa: ”I och med att Lovisa är 
åtta år finns det även ett föräldraansvar. 
Enligt prop 1992/93:159 så är föräldraan
svaret detsamma oavsett om barnet har 
en funktionsnedsättning eller inte”.

Inte ett ord om den komplexa helhe
ten, att som ensamstående mor ha ansvar 
för tre sjuka barn.

Förberedd på avslag
Anna Karlsson är besviken, även om hon 
var förberedd på ett avslag.

– Man blir ju sänkt, men jag var samti
digt förberedd. Det finns en sådan attityd 
i Nordanstig och även här i Hudiksvall, 
när ens barn är tolv år blir det lättare, tills 
dess hänvisar man till föräldraansvaret, 
säger hon.

Anna Karlsson anser att handläggaren, 
vid det korta hembesök som gjorts, inte 
hade en chans att skaffa sig en rättvis och 
fullständig bild av Lovisas behov. +

”Lovisa är så pass stor att hon 
bör anses ha ett kommunika-
tionsbehov utanför hemmet och 
utöver föräldraansvaret”, säger 
Hanna Kauppi, vd på Särnmark 
Assistans.

Artikeln om att Anna Karlsson riskerar 
att få avslag för andra gången på sin an
sökan om personlig assistans åt dottern 
Lovisa, 8 år, har engagerat och  upprört 
många av Föräldrakrafts läsare. Flera as
sistansanordnare har kontaktat mam

man och erbjudit hen
ne hjälp.

– Vi har inte tecknat 
någon fullmakt för att 
vara ombud, men 
kom mer att bistå 
Anna med råd och 
stöd inför en invänd
ning, säger Hanna 
Kauppi, vd på Särn
mark Assistans, som 
var den assistansanordnare som först ha
de kontakt med Anna Karlsson.

Vilka är de starkaste skälen enligt 
dig till att Lovisa bör få assistans?

– Det är enligt mitt menande inte klart 
att kommunen gör en korrekt bedöm
ning här. RÅ 2010 ref 17 tar upp ett 
mycket likt ärende och där behandlas 
just kommunikation och föräldraansva
ret, säger Hanna Kauppi.

Är det rimligt att hänvisa till föräld-
raansvaret när det gäller en ensamstå-
ende mamma med andra sjuka barn i 
hemmet?

– Min personliga åsikt är att det inte är 
rimligt. Lovisa är dessutom så pass stor 
att hon bör anses ha ett kommunika
tionsbehov utanför hemmet och utöver 
föräldraansvaret. +

Avslag för ensamstående mamma till tre sjuka barn

Assistansanordnare på kö för att hjälpa Anna

Lovisa har ett behov av kommunikation utanför hemmet och utöver föräldraansvaret.

Hanna Kauppi

Den långa kampen

Efter en lång kamp har Anna Karlsson ännu en gång nekats assistans 
för sin dotter Lovisa. Om politikerna väljer att följa LSS-handläggarens 
rekommendation om ett avslag, så fortsätter kampen. ”Då överklagar 
jag”, säger mamman.
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Föräldrarna till John Dock, 22, var flera 
år utan assistans, trots att de hade rätt till 
det. Deras son hade haft assistans i sko-
lan, men inte i hemmet. När de väl sökte, 
och beviljades assistans för all tid hem-
ma, förändrades deras livsvillkor. 

– Vi märkte en sådan stor förändring 
när vi fick assistans i hemmet. Man tänk-
te att man borde ha utnyttjat det tidigare. 
Vi hade kunnat göra annat tillsammans 
med Johns två yngre bröder, och för egen 
del, säger mamma Helena Dock Ljung ek. 

Mer och bättre
Helena önskar att hon hade fått bättre in-
formation från kommunens handikapp-
omsorg.  

– Det är en fråga om upplysning, vi fick 
nog inte veta vad det fanns för alternativ. 

Hade vi fått veta det så hade vi använt oss 
av assistans tidigare. Här i Halmstad kom-
mun fick vi bara veta att vi kunde få avlö-
sarservice, vilket vi hade en torsdagskväll i 
veckan och en lördag i månaden. Jag tror 
att vi hade 20–30 timmar i månaden, säger 
Helena Dock Ljung ek.

Att få assistans innebar även en stor 
skillnad ekonomiskt.

– Vi fungerade själva som assistenter. 
Vi lade ned samma tid som tidigare, men 
nu fick vi betalt för den, säger Helena.

Vad barnet inte kan
Ansökningsprocessen för att få personlig 
assistans kan vara både påfrestande och 
upplevas som kränkande. Många föräld-
rar vittnar om det svåra i att inte få beskri-
va sitt barn i positiva ordalag. 

– Vilka andra föräldrar tvingas beskri-
va sitt barn bara utifrån vad de inte kan? 
Jag minns en förälder som sa att hon ville 
avsluta ansökan med att skriva ”jag äls-
kar dig ändå”, säger Karin Davidsson, 
akademisk utvecklingspsykolog, inriktad 
på barns utveckling och föräldraskap. +

Assistans

Mer om juridik

”Att få assistans gjorde stor skillnad, även ekonomiskt”
Långt ifrån alla känner till rätten 
till personlig assistans. Helena 
Dock Ljungek önskar att hon 
hade utnyttjat sin rätt tidigare. 

”Jag minns en 
förälder som sa 
att hon ville 
avsluta ansökan 
med att skriva 
’jag älskar dig 
ändå’.”

Ansökningsprocessen kan vara 
påfrestande, säger Karin Davidsson.

MejDej ñkooperativet 
Telefonnummer  
044-10 07 30 

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

Vill du veta mer titta pÂ www.mejdej.se 

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

 

Viktigt för oss: 
•Säker assistans 
•Att ge 

utbildning till 
arbetsledare 
och assistenter 
•Att följa lagar 

och avtal för att 
få den bästa 
assistansen 

Telefonnummer
044-781 51 00

mejdej kvartssida fk1006.indd   4 2010-10-14   09.44

PERSONLIG ASSISTANS 
SOM DU VILL HA DEN

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

www.a-assistans.com
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nna-Karin Emanuelsson 
Rosén halkade in på job-
bet som assistent när 
John var två år. 

– Min mamma kände 
Johns familj, de behövde 

barnvakt då och då. På den vägen är det. 
Sedan blev jag anställd som avlösare, det 
fick man bli när man var 18, säger hon.

När John började skolan fick Anna-
Karin förfrågan om hon ville bli assistent 
åt honom. 

– Då skulle skolan egentligen stå för 
elevassistenter. Det var tre elever, en as-
sistent och en lärare i den klass John skul-
le gå, så det blev en sorts nödlösning, och 
jag blev LSS-assistent, säger hon. 

Anna-Karin fortsatte att fungera som 
assistent åt John på skoltid, samt som av-
lösare och ledsagare då och då på kvälls-
tid och helger.

Tröttnade på läger
Anna-Karin var också med John på 
RBU:s sommarläger. Dessa vistelser kom 
att bli upprinnelsen till resandet.

– Vi var iväg på läger i princip varje 
sommar under tio års tid. Med tiden 
tyckte både han och jag att det började bli 

lite tjatigt. Jag började söka fonder, och 
fick pengar att åka till Disneyland i Paris. 
Vi var två assistenter som följde med, det 
måste vi alltid vara när vi reser, säger hon.

Fondmedel förutsättning
Utan fondmedel och stipendier hade re-
sorna inte blivit av. 

– John har betalt sin del, jag har sökt 
pengar för assistenterna. Det är svårt att 
få assistanstimmar till resor, kommunen 
tycker inte att man behöver åka på sånt. 
Men vi har tyckt att det är rolig och att 
kommunen inte ska kunna sätta stopp 
för det, säger Anna-Karin. 

Vid några tillfällen har det dock hänt 
att kommunen gått med på att bevilja 
några extra timmar. 

Hur gör man för att hitta fonder och 
stipendier?

– Det är en djungel, och det gäller att 
ha tur att hitta en fond som passar. Det 
finns böcker på biblioteket med sam-
manställningar över fonder och stipendi-
er som man kan söka, men de är så gamla 
att de oftast inte går att söka. Mitt tips är 
att hålla utkik i tidningar, och fråga i 
kommunen. Majblommefonden finns i 
hela landet. 

Men även om du får napp bör du söka 
på flera fronter. Dels kanske man vill pri-
oritera att bo centralt, allra helst om man 
sitter i rullstol som John, dels blir det 
mesta dyrare när man reser.

John har rest till Paris två gånger, Lon-
don, Köpenhamn, Mallorca, och han har 
besökt finalen av Melodifestivalen i Glo-
ben i Stockholm. Anna-Karin har varit 
med på alla resor.

– Det har alldeles nyss blivit klart att vi 
kan åka till Mallorca i sommar igen. John 
har inte bestämt vart vi ska åka ännu 
men han har varit sugen på Oslo, säger 
Anna-Karin.

Flyger med stora bolag
Men det är inte alltid enkelt att ge sig iväg.

– Att packa rätt saker är en utmaning, 
man kan inte bära och släpa runt på hur 
mycket som helst. Vi brukar försöka packa 
i två ryggsäckar. Vi har alltid åkt med stora 
flygbolag som SAS, vi har upplevt dem 
som säkra kort. Men det funkar säkert 
även med mindre lågprisbolag. 

Resorna har gjort både John och assis-
tenterna till sanna globetrotters. Och de 
har vant sig att ta saker med ro.

– Man får packa en stor portion tåla-
mod och uppfinningsrikedom. Och det 
är bra att kunna argumentera för sin 
rätt. John kan, för att ta ett exempel, ba-
ra sitta i sin egen rullstol, men flygbola-
gen vill alltid att han ska hoppa över i 
deras rullstol. Vi har pratat oss igenom 
det varje gång. Det är viktigt att man be-

23 år och redan       världsvan

Mer om att resa

John Dock har redan varit i Paris, London och Mal-
lorca. Mycket tack vare en resvillig assistent som är 
duktig på att hitta lämpliga fonder och stipendier.

A

Jennie Andersson 
och John Dock. Jennie, John och Anna-Karin 

Emanuelsson Rosén.
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ställer den hjälp man vill ha under flyg-
resan redan när man bokar biljetten. På 
samma sätt är det bra om man ringer till 
hotellet direkt och förklarar vilka behov 
man har, så att man vet att man kom-
mer in med rullstolen.

Anna-Karin minns ett av hotellen i 
Paris där ingången till duschutrymmet 
var så liten att John inte kom in. 

– John fick ligga på sängen, med hu-
vudet utanför sängkanten och över en 
hink, så tvättade vi håret med vatten från 
en pet-flaska. Har du obegränsat med 
pengar kan du checka in på lyxhotell, och 
då är det säkert lättare. Men vi vill resa så 
billigt som möjligt och lägga pengar på 
andra saker, säger Anna-Karin.

Stora utmaningar
Tunnelbanan i Paris har ställt John och 
Anna-Karin inför stora utmaningar. 

– Det är bara några få stationer som 
har hiss. Vi skulle åka in till Paris från 
Disneyland och upptäckte att tunnelba-
nestationen vid Eiffeltornet inte hade nå-
gon. Vi fick kliva av vid Triumfbågen  
istället och ta oss vidare med buss. Allt 
tar tre gånger så lång tid för oss som för 
andra. Det är bra att inte planera in för 
mycket varje dag, utan ta dagen som den 
kommer. En annan gång skulle vi ta oss 
från Notre Dame, vi skulle åka två  sta-
tioner, och det tog oss två, tre timmar att 
hitta ner i tunnelbanan då det bara var 
rulltrappor överallt. Nu kan man skratta 
åt det, säger Anna-Karin.

Hur tar John sådant?
– Han bara skrattar, han är härdad nu. 

Han har ett väldigt stort tålamod. 
Johns bästa reseminne kommer dock 

från London. Med Anna-Karins hjälp 
be rättar han om när han skulle upp i 
London Eye och en vakt tvingade ho-
nom att lämna sina metallbestick i en 
låda. Han fick sedan köa för att få tillba-
ka sina bestick. Det är sådant som han 
skrattar åt idag.

 
Värsta minnet från Paris
Johns värsta resminne är från Charles de 
Gaulle-flygplatsen i Paris.

– Han fick inte sin rullstol vid planet, 
utan fick åka på en smal skraltig stol ge-
nom hela flygplatsen, men såhär efteråt 
så var det kul det också, förmedlar Anna-
Karin, som utan större svårigheter för-
står John.

Vilka är era tips till andra brukare?
– Man ska inte vara rädd att prova att 

åka iväg. Visst, det är slitigt, men mysigt 
och trevligt. Man får träffa mycket folk och 
lever på minnen lång tid efteråt. Vi har 
gjort fotoalbum från alla resor. Det är ock-
så bra om man åker med en assistent som 
man vet att man fungerar bra ihop med, 
eftersom man lever så tätt inpå varandra.

Tips till andra assistenter?
– Att ta chansen och resa om man får 

den. Man lär känna varandra på ett bätt-
re sätt. Man kanske inte får så mycket 
sömn, men det är jättekul, säger Anna-
Karin. +

Assistans

Tre tips från ett proffs

”Den lilla resan ofta värst”

Christel Malmström driver ett assis-
tansbolag med 70 anställda. Hon är väl 
bekant med de utmaningar som en fa-
milj med assistans kan konfronteras 
med i samband med resor. 

– En familj med assistent åkte till 
Grekland, efter några dagar sa assis-
tenten att ”jag kan inte jobba, det är 
för varmt”. Den resan blev inte som 
familjen hade tänkt sig, säger hon.

Christel sammanfattar några tips 
till andra föräldrar: 

1. Det gäller att lägga ett särskilt 
schema med reseavtal, traktamenten 
och med uppgifter om var och när ar-
betet ska utföras. 

– Många assistenter tror att det är 
semester, men det kan tvärtom inne-
bära mer jobb då man kanske inte kan 
få med sig alla hjälpmedel. Det kanske 
bara finns badkar, inte duschkabin.

Christel har själv haft en son med cp.
– Jag fick sitta i badkaret så duschade 

assistenten Jesper och mig, minns hon.
2. Dela om möjligt upp semestern, 

så att enbart föräldrarna umgås under 
en del av semestern.

– Det dåliga samvetet slåss man 
med ändå, säger Christel.

Christel bekräftar det många för-
äldrar vittnat om, att det ofta kan vara 
minst lika svårt att komma iväg på den 
lilla resan som den stora.

– Spontana helgutflykter är svåra. 
Att till exempel bara åka till farmor 
och farfar över helgen kan vara svårt, 
på det sättet är det enklare med stora 
resor. 

3. Man kan ansöka hos kommunen 
om extra timmar för resa. 

23 år och redan       världsvan

John i Alcudia. Jennie och John träffar Måns Zelmerlöw i samband 
med resa till finalen i Melodifestivalen.

John myser i poolen i Alcudia, Mallorca.
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et rika utbudet till trots 
upplever många att det 
blivit vanligare med av-
slag på ansökan om kort-
tidsvistelse. Det menar 
bland annat Agnetha 

Mbuyamba, ordförande för RBU:
– Kanske beror det på att man oftast 

ringer mig när man inte får pengar från 
kommunen, säger hon.

Andra vittnar dock om samma trend. 
Atten tionföreningen i Trelleborg rappor-
terar att åtta av tio ansökningar om speci-
alkollo avslås. Socialförvaltningen anser 
att kommunen själv erbjuder tillräckligt 
bra sommarlovsaktiviteter.

– Kommunen verkar bli förvånad när vi 
ansöker om att våra barn ska få åka på kol-
lo. De säger att det blir för kostsamt och de 
verkar inte ha någon plan B för våra barns 
rätt till miljöombyte och föräldrarnas rätt 

till avlastning, säger Eva Ahlqvist till lokal-
tidningen Trelleborgs Allehanda.

Trelleborg är ett av flera exempel på 
kommuner som tenderar att prioritera 
budgeten före barnens behov. När Trel le-
borgs kommun 2010 avslog en kolloan-
sökan för en pojke med autism revs be-
slutet dock upp av förvaltningsrätten. 
Kommunen överklagade men kammar-
rätten valde att inte ta upp frågan och 
pojken fick rätt till kollo.

Kommunens ekonomi styr
– Det är en sorg att barnens och familjer-
nas behov inte styr utan kommunens 
ekonomi. När man ber om en insats säger 
handläggaren ofta att ”Kalle har ju assis-
tans, så då avslår vi eftersom behovet till-
godoses via assistansen”, säger Agnetha 
Mbuyamba.

Handikappförbund kan hjälpa sina 

medlemmar att överklaga, men många or-
kar inte strida.

– Som förälder väger man för och 
emot. Vilken strid ska jag ta? Många stäl-
ler sig frågan om det är värt kampen och 
den tid det tar, säger Agnetha Mbuyamba.

Det har blivit mindre vanligt att organi-
sationerna själva anordnar läger. Ofta har 
föreningsläger övertagits av kommuner el-
ler andra arrangörer. Före nin garna har 
fungerat som föregångare. Det har varit en 
naturlig utveckling att lämna över driften.

– Det är ofta så att en organisation 
som vår dri ver en fråga, för att få kom-
munen eller landstinget att bli intresse-
rat och ta över, säger Anna-Lena Krook, 
ordförande för FUB.

Nya temakollon
Att ligga steget före och utveckla nya läger 
är inte alltid så enkelt. Företaget Utveck-
lingspedagogik har populära sommarkol-
lon på Rudebacken utanför Älmsta i 
Roslagen, med inriktning på ungdomar 
med lindrig utvecklingsstörning, autism 
och Asperger syndrom.

När Pia Länder blev ansvarig för lä-
gerverksamheten för tre år sedan satsa-
de hon på nya temakollon med musik, 

”Man skickar iväg ett barn 
och får hem en tonåring”

Svenska Turistföreningens sommarläger för familjer rymmer hisnande upplevelser från fjällvärlden.

Ett bra sätt för barn och unga med funktionsnedsättningar 
att komma ut i sociala sammanhang är att delta i läger eller kollo.
Utbudet är stort och spännande. Många läger har specialinriktningar, 
men de fl esta har en sak gemensam – det är ungdomarnas 
semester och de ska själva få bestämma.

D
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teater eller dans på sportlov och andra 
mindre skollov.

– Första sportlovet hade jag ett tema-
kollo med musik, dans och teater. Det 
blev mycket lyckat men förra vintern var 
det så få deltagare som fick temalägren 
beviljade av handläggarna att vi blev 
tvungna att ställa in. Det var jättetråkigt, 
säger Pia Länder.

– Handläggarna beviljar allt mer sällan 
läger på de mindre skolloven. Men jag bi-
dar min tid och tror på bättre tider.

En nyhet lyckades hon dock lansera 
förra året i form av ridläger med islands-
hästar för nybörjare och ”cowboyhästar” 
för de lite mer erfarna. 

– Det blev mycket populärt så det har 
vi även nästa sommar. Många av våra 
unga har aldrig haft något ställe där de 
kan få vara med på sin egen nivå och i sin 
egen takt. Det är viktigt att få känna att 
man är duktig och inte alltid är den som 
inte kan hänga med. På ridlägret växte 
ungdomarna enormt. Alla nybörjare 
kun de rida sista veckan, berättar Pia 
Länder.

Kollot i Rudebacken är liksom många 
andra öppet för deltagare från hela lan-
det, även om de flesta kommer från 
Stock holmsområdet. För alla gäller det 
att vara ute i god tid.

– Ansök alltid så fort som möjligt, så 
att det vid ett avslag fortfarande finns tid 
att överklaga. Att överklaga kan ta tre 
månader och då finns risk att man missar 
sommaren, säger Pia Länder. 

Redan i början av december hade 
Rudebacken gjort informationsutskick 
och registrerat sig i olika databaser (till 
exempel Föräldrakrafts Kolloguide på 
www.foraldrakraft.se, se sidorna 60-61).

På kollots webbsida finns ansöknings-
blanketter att sända både till Rudebacken 
och till kommunens handläggare.  

– Det är redan ”tryck” i ansökningarna 
och någon har redan fått vistelsen bevil-
jad av kommunen. Många är alltid ute i 
god tid, andra är alltid sena. 

Deadline för ansökan till Rudebacken 
är redan i mitten av februari.

– Vi tar förstås emot ansökningarna 
även senare, om det finns platser kvar, 
men ju längre tiden går desto svårare blir 
det med planering och utbildning av per-
sonal, säger Pia Länder.

Ibland kan kommunens beslut förse-
nas av att det blir en anhopning av an-
sökningar på vårkanten.

– Jag brukar ha kontakt med både för-
äldrar och handläggare. När jag ser att en 
ansökan legat länge, då ringer jag och 
stöter på, säger Pia Länder.

  
Prova på-helger
Kooperativet Bosse Råd Stöd & Kun-
skaps center har tagit ett annorlunda 

grepp för att förbereda sommarens kollo 
på Björkögården utanför Norrtälje, där 
de flesta av deltagarna har rörelsenedsätt-
ning.

– I år kommer vi att ha en Prova-på-
helg för hela familjen. Då får både barnen 
och föräldrarna komma till vår kollogård 
och delta i aktiviteter. Föräldrarna får nå-
gon form av utbildning tillsammans me-
dan barnen får testa aktiviteter, berättar 
Inga-Lill Krantz, lägeransvarig på Bosse.

Lika viktigt som att ansöka i god tid är 
att förbereda, så att kollot kan bli den fri-
görelseprocess för barnen och den avlös-
ning för föräldrarna som ofta är syftet.

”Jag skickade ett barn till kollo och 
fick hem en tonåring”, har några föräld-
rar sagt till Inga-Lill Krantz.

– Vi försöker få till en helhet och mins-
ka uppdelningen mellan ledare och del-
tagare. Medan många andra har person-
liga assistenter och ledare försöker vi ha 
en extra stor ledargrupp och färre per-
sonliga assistenter. För att alla ska känna 
sig trygga har vi minst en ledare per del-
tagare.

– Vi arbetar mycket med förberedelse 
och vi utbildar alla ledare vi anställer. De 
får utbildning i lyftteknik och inlevelse-
övningar och vi diskuterar olika sätt att 
kommunicera. Vi låter ledarna få möjlig-
het att reflektera över hur de gör när de 
möter människor så att de kan hjälpa till 
att skapa en god kommunikation och ett 
gott samarbete. Deltagarna får också träf-
fa ledarna innan kolloperioden startar.

Även om lägren kör beprövade mo-
deller år efter år sker det en hel del ut-
veckling bakom kulisserna.

– Det finns alltid saker man kan för-
bättra och utveckla år från år. I år har vi 
bland annat ringt runt till deltagarna för 
att höra om vi bör ändra inriktning eller 
tema på perioderna och många säger 
”fortsätt som ni gör”. Deltagarna ska sty-
ra mycket av vad som händer på kollope-
rioden så vi försöker att vara lyhörda, sä-
ger  Inga-Lill Krantz. +

Kollo 

”Kommunen 
blir förvånad 
när vi ansöker 
om att få åka 
på kollo.”

Bra läger betyder mycket för barns ut-
veckling, samtidigt som det är värde-
fullt för föräldrarna. Därför tycker 
många att det är märkligt att kommu-
ner är snåla med att bevilja insatsen. 

– När jag har pratat med organisatio-
ner i andra län än Stock holm har många 
sagt att ”det är ingen idé ansöka, vi får 
det inte beviljat av kommunen”, berät-
tar Inga-Lill Krantz på Bosse Råd Stöd 
& Kun skaps center som anordnar läger 
för deltagare från hela landet.

– Det är lite märkligt att man inte är 
mer intresserade av verksamheter som 
uppfyller behoven på så bra sätt. 

Bosse kan hjälpa till vid överklagan, 
men det mesta hänger ändå på om för-
äldrarna har tid och ork att driva frå-
gan.

Vad ska man då tänka på när man 
ansöker? Bland de viktigaste skälen för 
en kollovistelse är behovet av socialt 
umgänge och att träffa kompisar på 
jämbördig nivå, både när det gäller ål-
der och funktionsnedsättning. Se till att 
få behoven styrkta med ett läkarintyg.

Det finns också föräldrar som vill 
betala ur egen ficka (drygt 4000 kronor 
per dag när det gäller Bos ses sommar-
kollo), när kommunen säger nej.

– Frågan har kommit upp, men det 
är ett beslut som tas av verksamhetsche-
fen och ordförande i vår styrelse. Vi har 
som krav att man i alla fall ska överkla-
ga beslutet och driva frågan vidare, sä-
ger Inga-Lill Krantz. 

En annan lösning kan vara att söka 
bidrag från fonder och stiftelser. 

– Det är absolut en möjlighet, men 
det är något som kan ta lång tid att få 
igenom. Om man får avslag från kom-
munen i april så är det ofta för sent för 
att hitta en fond som kan ta kostnaden, 
säger Inga-Lill Krantz. +

Hjälp med att formulera argument och överklaga

Lysestrands integrerade scoutläger 
välkomnar alla ungdomar, oavsett om 
de har funktionsnedsättning eller inte.
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onen är 15 år gammal 
och går sista högstadie-
året på Svedenskolan i 
Solna. Eftersom han har 
Aspergers syndrom och 
ADHD går han i en klass 

som är inriktad på dessa funktionsned-
sättningar.

Samma företag, Utvecklings pedagogik 
AB, står bakom både Svedenskolan och 
Rudebackens kollo. På Rudebacken har 
sonen även korttidsvistelse en helg varje 
månad.

Och det har många fördelar, menar 
mamma Ann-Sofie. På kollo får sonen ett 
rikare socialt umgänge. Där träffar han 
både tidigare skolkamrater och helt an-
dra ungdomar, samtidigt som han kän-
ner igen rutinerna från skolan.

– Det är en viktig fördel med tanke på 
funktionsnedsättningen att man känner 
igen reglerna, personalen och miljön. Det 
har varit ett starkt önskemål från oss för-
äldrar på Svedenskolan att det även ska 
finns helgverksamhet.

Betyder mycket
De elva dagarna på sommarkollo betyder 
mycket för sonens utveckling. 

– Så länge han går i skola har han alla 
sina rutiner, men ett skollov kan vara 
väldigt jobbigt eftersom han då inte rik-
tigt vet vad han ska göra. På kollo blir 
det annorlunda, eftersom han kommer 
iväg från hemmet och får större möjlig-
het att träna sig att bli självständig än 
när mamma eller pappa är med, säger 
Ann-Sofie.

– Annars måste vi alltid vara med för 
att se till att det fungerar. Han kan inte 
träffa kompisar lika enkelt som andra 
15-åringar och han har inte alls lika lätt 
med fritidsaktiviteter som vår elvaåriga 
dotter. Det är så mycket som vi föräldrar 
måste styra upp.

– Hemma är det enkelt för honom att 
luta sig mot mamma och pappa, men i 
långa loppet är det inte så roligt för en 
15-åring att inte själv kunna ordna med 
biobesök till exempel. 

På kollo är det annorlunda
På kollo blir det annorlunda eftersom det 
är andra vuxna som är med och flera an-
dra ungdomar deltar.

– Även här hemma tränar vi mycket 
på att öka självständigheten, men kollo är 
en viktig del av det hela, säger Ann-Sofie. 

Även packlistor och andra kolloförbe-
redelser hjälper till att utveckla. 

– När vi hämtar hem honom från kol-
lo märker vi också att han har ordning på 
sakerna och han är lugn och harmonisk. 
Jag tror det beror på att han får ett av-
brott i tillvaron, att det är skönt att kom-
ma bort och få ett socialt umgänge med 
jämnåriga, säger hon.

På kollot har man hittat den där rätta 
balansen mellan utmaningar och struk-
tur som ger trygghet. 

Ungdomarna får själva styra över pro-
grammet, men kollot är noga med att gö-
ra en struktur som passar även för den 
som har problem med tidsuppfattning 
och planering. 

– Min son gillar fiske och annat fri-
luftsliv och det blir mycket sådant på 
Rubebacken. De är ute och fiskar, går i 
skogen och sedan blir det allt möjligt från 
loppmarknad till äventyrsbad. De brukar 
också ta båten till Åland en dag, berättar 
Ann-Sofie.

Kollot blir ett värdefullt avbrott även 
för föräldrar och lillasyster. 

– Det är en enorm avlastning  för oss 
som föräldrar eftersom det sliter på oss 

”Vinsten är dubbel”

med fritidsaktiviteter som vår elvaåriga 
dotter. Det är så mycket som vi föräldrar 
måste styra upp.

luta sig mot mamma och pappa, men i 
långa loppet är det inte så roligt för en 
15-åring att inte själv kunna ordna med 
biobesök till exempel. 
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På kollo blir det annorlunda eftersom det 
är andra vuxna som är med och flera an-
dra ungdomar deltar.
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en viktig del av det hela, säger Ann-Sofie. 
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träffa kompisar lika enkelt som andra 
15-åringar och han har inte alls lika lätt 
med fritidsaktiviteter som vår elvaåriga 
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med fritidsaktiviteter som vår elvaåriga 
dotter. Det är så mycket som vi föräldrar 
måste styra upp.

luta sig mot mamma och pappa, men i 
långa loppet är det inte så roligt för en 
15-åring att inte själv kunna ordna med 
biobesök till exempel. 

På kollo är det annorlunda
På kollo blir det annorlunda eftersom det 
är andra vuxna som är med och flera an-
dra ungdomar deltar.

på att öka självständigheten, men kollo är 
en viktig del av det hela, säger Ann-Sofie. 

Kollot på Rudebacken betyder så mycket för sonen och för resten 
av familjen, säger mamma Ann-Sofi e. 

S

På Rudebacken kan sonen träna sig att bli självständig, berättar en mamma.

kollo@bosse-kunskapscenter.se | 08 - 544 88 660 | www.bosse-kunskapscenter.se/kollo

Sommarkollo för barn och ungdomar med 
rörelsehinder. Vill du få en sommar att minnas? 
Är du osäker på om det passar 
dig? Kontakta kolloansvariga 
Inga-Lill Krantz eller Andreas 
Tollwe!

BOSSEKOLLO
Trygghet, frihet och möjligheter sedan 1998 

I år
även som

PRO
VA-PÅ-KO

LLO
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alla att leva med funktionsnedsättningen 
dygnet runt. Under kollot kan mamma 
och pappa ägna sig fullt ut åt lillasyster, 
som annars får stå tillbaka så mycket för 
sin storebrors funktionsnedsättning. 

– Kollot är främst för sonen men vin-
sten är dubbel eftersom det betyder så 
mycket för oss andra också, säger Ann-
Sofie.

Tidigt ute med ansökan
Redan i början av december skickade 
Ann-Sofie ansökan om 2011 års som-
markollo på Rudebacken, där sonen re-

dan deltagit fyra tidigare år. De har varit 
så nöjda med detta kollo att något annat 
aldrig har varit aktuellt. 

Trots att sonen omfattas av LSS, lagen 
om stöd och service till vissa funktions-
hindrade, har det dock inte varit själv-
klart att kommunen har godkänt ansö-
kan. Häromåret blev det avslag med mo-
tiveringen att Stockholms stads egna kol-
lon skulle utnyttjas.

– Vi överklagade till länsrätten, berät-
tar Ann-Sofie. Det som avgjorde det till 
vår fördel var att stadens egna kollon re-
dan var fullbokade.

Nu hoppas Ann-Sofie att risken för 
avslag ska vara mindre. Eftersom famil-
jen bor inom Stockholms stad kan man 
nu även hänvisa till LOV, lagen om valfri-
hetssystem inom vård och omsorg. Den 
lagen innebär att man som kommunin-
nevånare själv kan välja anordnare. Bara 
ett fåtal kommuner har hittills infört 
LOV, men Stockholms stad är en av dem.

– Jag hoppas att det gör det lättare att 
få igenom vårt val av Rudebackens kollo, 
men man vågar aldrig ta något för givet. 
Vi är i alla fall ute i god tid, säger Ann-
Sofie. +

På kollot har man hittat en balans 
mellan utmaningar och struktur.

Ungdomarna får chans att själva styra 
över programmet.

”När vi hämtar 
hem honom 
från kollo 
så märker vi 
också att han 
har ordning 
på sakerna.” 

2011

FÖR EN FANTASTISK SOMMARUPPLEVELSE!
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Kontakta: sara.arnesson@kasperkollo.se  •  www.kasperkollo.se  •  tel 0701-66 56 42  •  Kasper Kollo, Bantorget 3  •   222 29 LUND
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Sättra Gård har  
öppet alla skollov
På vackra Adelsö ute i Mälaren ligger 
Sättra Gård, i nyrenoverade byggnader 
av kulturhistoriskt intresse. På samtliga 
skollov anordnar Attendo kollo med 
fritidsaktiviteter som ridning och 
djurstall, skapande verksamhet, bad, 
musik, fotboll, basket, friluftsliv, fiske 
och trollvandringar. Man befinner sig 
mitt i naturen, med strand, badklippor 
och skog alldeles inpå knuten. 
www.attendo.se

Funkis Camp 
Badminton Sweden bjuder in ungdo-
mar och vuxna till ett badmintonläger 
utöver det vanliga. Den 2-4 september 
2011 anordnas Funkis Camp på Bosön i 
Stockholm där vi kommer att utöva 
Badminton. Lägret vänder sig till dig 
som har en fysisk funktionsnedsättning 
eller är döv.
www.badminton.nu

Integrerade scoutläger 
hos Lysestrand
Lysestrand bedriver läger för ungdomar 
med och utan funktionsnedsättning. Man 
bor tillsammans, lagar mat, sköter patrull-
sysslor, går på hajker och håller ihop och 
hjälper varandra. De flesta som åker på 
lägren är scouter, men även den som inte 
varit scout tidigare är välkommen.
Under sommaren 2011 anordnas två 
läger under tiden 9-19 juli: 
Äventyrarläger för ungdomar mellan 
12-15 år. Utmanarläger för dig upp till 
19 år.
www.lysestrand.se

Sommarläger  
för hela familjen
Riksförbundet DHB anordnar läger för 
familjer som har barn med hörselsned-
sättningar, dövhet eller språkstörning. 
Sommarlägret kommer att vara på 
Isaberg Fritid- och Konferens utanför 
Hestra 4-10 juli 2011.
Cirka 45 familjer kan vara med och 
övernatta i stugor. Här får man som 
förälder teckenspråksundervisning och 
föreläsningar och skaffar sig kanske 
vänner för livet. Under tiden de vuxna är 
upptagna har barnen hur kul som helst 
under en hel vecka med barnledare 
indelade i grupper. De åker ut på massor 
av utflykter, badar, går på skogsäventyr 

och framför allt träffar de många 
kompisar vilket är väl så viktigt. En dag 
under veckan har de en gemensam 
utflyktsdag där de åker ut tillsammans 
och umgås. Även på kvällarna händer det 
en hel del, aktiviteter för föräldrar, för 
familjen, barndisco och myskväll är 
några av dem.
DHB Västra – www.dhbvastra.se
eller DHB Riksförbund –  www.dhb.se

Sommarslott med  
handikappbad
Sommarslottet är ett dagkollo som drivs 
av fritids- och ungdomsgården 
Träffstugan. Kollot har öppet sju veckor 
under sommaren och vänder sig i första 
hand till barn- och ungdomar med 
rörelsehinder. Platsen är Stora Sköndal 
invid Sköndals Handikappbad som är en 
tillgänglig uppvärmd pool. Man kan 
även bada i Drevviken och värma sig i 
bastun på området.
Förutom bad finns andra roliga utom-
husaktiviteter som att bygga koja, spela 
fotboll och åka på utflykter. Ofta har 
man olika teman under våra veckor, t.ex. 
Vattenlek, Äventyr, Motor, Dans & 
Musik, Djur & Natur.
www.traffstugan.com

Ridning är av aktiviteterna på Sättra 
Gårds sommarkollo.

Sommarslottet är ett populärt dagkollo 
i Stora Sköndal i Stockholm.

Lysestrand bjuder in till scoutläger  
för unga både med och utan funktions-
nedsättning.

Funkis Camp är badmintonlägret för 
ungdomar med rörelsehinder.

På Isaberg i Småland anordnas  
familjeläger för familjer som har  
barn med hörselnedsättning eller 
språkstörning.

Några tips från Kolloguiden
Kolloguiden hittar du på foraldrakraft.se

Handikappbadet nära Sommarslottet.

FK_1101_s58-65_kollo_v05.indd   62 2010-12-26   21.56



# 1, 2011 FÖRÄLDRAKRAFT 63     

Läger året runt för barn och 
ungdomar med ADHD/DCD, 
ADD och Aspergers syndrom 
samt andra närliggande 
funktionsnedsättningar. 

TUSKULUM | ESKIL JOHANSSONS AB
Oppundavägen 6 | 122 48 Enskede | 08-648 77 40

info@tuskulum.se | www.tuskulum.se

JOHANSSONS AB

Läger året runt.
Vi fi nns till året runt för barn och 
ungdomar med ADHD/DCD, ADD, 
Tourette och Aspergers syndrom 
samt andra närliggande funktions-
hinder. 
Tuskulum har helgläger samt 
sommar-, höst-, vinter- och vår-
läger på fl era platser i Sverige.
• Strukturerade aktiviteter 
• Tydliga rutiner
• Små grupper. 8 – 14 deltagare
• Barn och ungdomsgrupper 
• Rutinerade ledare
Läs mer på www.tuskulum.se 
där du kan fylla i en ansökan.

 

Intresserad av ett spännande 
lov på Rudebacken? 

Sommarlovet bjuder på vanligt kollo med många utflykter som 
minigolf, bowling, ålandsresa, sol och bad, vikingabyn och 
massa annat, anpassat efter ditt behov och intresse. Vi kom-
mer även ha en grupp för dig med större personalbehov. 
Ridläger har vi även i år. Vi har  lektioner, rider ut i skogen och 
har  teori. Sista dagen har vi uppvisning för alla föräldrar.  
Låter det intressant? Sök till Rudebacken! 

Kollo 

Gålölägret – ett integrerat 
konfirmationsläger
Gålölägret är ett konfirmationsläger 
som tar emot ungdomar med och utan 
funktionsnedsättning. I fyra veckor 
lever man tillsammans på en vacker 
lägergård i Stockholms södra skärgård 
och lär sig tillsammans vad det innebär 
att vara människa. Lägret pågår mellan 
19 juni och 17 juli och lägerpräst är 
Jonas Persson.
www.galo.nu

Barnläger i Valjeviken
Rekryteringsgruppen anordnar sedan 
1990 läger för barn med rörelsehinder i 
åldern 8-13 år. Målgruppen är barn 

med ryggmärgsbråck, CP-skada, 
muskelsjukdom, ryggmärgsskada, 
benamputerade mm. Gemensam 
nämnare är att barnen har ett fysiskt 
rörelsehinder som gör att de helt eller 
delvis använder manuell rullstol och 
kan ta sig fram på egen hand i någon 
mån. Målsättningen med barnlägret är 
att ge barnen ”verktyg” och inspiration 
att bli så självständiga som möjligt efter 
sina förutsättningar.
www.rekryteringsgruppen.se

Vinterläger på 
Liljeholmens Bondgård

På Liljeholmens bondgård får alla barn 
chans att uppleva en härlig vintervecka på 
en bondgård. Ta hand om djuren på alla 
sätt, åka skidor, skridskor och pulka eller 
göra en slädfärd under snötyngda granar.
Liljeholmens Bondgård i Våmhus, Mora 
kommun, erbjuder en veckas vistelse för 
barn och ungdomar. Varje morgon efter 
frukost hjälps man åt med att sköta 
djuren, utfordra dem och städa hos dem. 
På gården finns hästar, grisar, får, 
kaniner, tuppar och hönor, ankor, katter 
och en hund.
För program mejla 
bennberg.a-k@hotmail.com

Bergsbestigning  
i Grövelsjöfjällen
STF anordnar lägervecka i 
Grövelsjöfjällen för unga med Downs 
syndrom och deras familjer. Väder och 
vind påverkar upplägget av veckans 
program som kan innehålla vandring på 
naturstig, disco, bergsbestigning, 
kanotpaddling, bad och tältövernatt-
ning.
www.stfgrovelsjon.com

På Föräldrakrafts webbsajt hittar du 
fler kollotips. Gå till www.foraldrakraft.
se och klicka på Kolloguide

Gålö i Stockholms skärgård är platsen 
för ett annorlunda konfirmationsläger 
som välkomnar alla ungdomar.

Bergbestigning är en av höjdpunkter-
na på STF:s lägerveckor 
Grövelsjöfjällen.
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öteborgs stad har ett 
brett utbud av lägerfor-
mer och inte bara på 
sommaren utan även på 
helger och lov under res-
ten av året.

Ofta krävs beslut av LSS-handläggare 
för att barn med funktionsnedsättning 
ska få åka på specialläger. Men i Göteborg 
behöver det inte vara så. 

Där är det möjligt att söka plats på 
speciella temaläger hos stadens läger-
verksamhet. En förutsättning är att bar-
net har en funktionsnedsättning, men in-
te tillhör LSS personkrets.

– De barn som kommer till våra tema-
läger är ofta på gränsen till att tillhöra 
LSS eller är inte färdigutredda. Föräld-
rarna söker plats direkt hos oss. Vi har 
som mest haft 70 platser och alla är inte 
utnyttjade så vi försöker sprida mer in-
formation om detta via skolor, berättar 
Eva Andersson, chef för lägerverksamhe-
ten inom Göteborgs stad.

Trenden är fortsatt upp
Göteborg har en av landets mest omfat-
tande lägerverksamheter med 350 delta-
gare varje år. Verksamheten har ökat och 
trenden är fortsatt upp, trots finanskri-
sen. Några sparkrav har inte nått läger-
verksamheten, enligt Eva Andersson.

– Våra politiker är väldigt intresserade 

av lägergårdarna. Själva har de ofta kon-
ferens på gårdarna och när de lägger sina 
politiska mål känns det självklart att fler 
ska få komma ut till de fina miljöerna, sä-
ger Eva Andersson.

Alla läger ordnas inte i egen regi, utan 
kommunen köper även platser hos ex-
empelvis Ågrenska i Hovås söder om 
staden.

Föredrar läger
Att efterfrågan ökar beror bland annat på 
att allt fler familjer föredrar läger före 
stödfamiljer.

– Många tycker att det är en så positiv 
och rolig insats. Barnen får träffa andra 
unga i samma situation och göra roliga 
saker tillsammans. De får en upplevelse 
att ta med sig hem. För föräldrarna är det 
inte pausen i omsorgen som är det pri-
mära utan barnens behov av att få träffa 
andra, säger Eva Andersson.

Intresset ökar även för familjelägren. 

Många av familjerna har en bakgrund 
från andra länder och då är familjeläger 
en bra introduktion till hela lägerverk-
samheten. 

– När man kommer från andra länder 
kan läger ge helt andra associationer än 
vi är vana vid, som stora logement och 
taggtrådsstängsel. När de kommer ut till 
våra fina lägergårdar vid havet känner 
de ofta att ”det här vill vi fortsätta med”. 
De får insyn i vad det handlar om och 
får träffa andra familjer som har barn 
med funktionsnedsättningar. Det kan 
vara ett viktigt steg mot att våga släppa 
taget om sina barn. 

– Familjelägren har blivit väldigt po-
pulära även om vi inte har så många 
platser att erbjuda. Vi försöker anordna 
dem under några större helger varje år 
så att man inte behöver ta ut så mycket 
semester för att kunna delta, säger Eva 
Anders son.

Annorlunda satsning
Syskonläger är också en lite annorlunda 
satsning från Göteborgs stad. 

– Unga får åka utan sina funktionshind-
rade syskon och får umgås med andra 
som är i samma situation. Flickor i 12-års-
åldern är överrepresenterade. De är dukti-
ga, skötsamma och tar på sig ett stort vux-
enansvar, men får ofta stå tillbaka. 

– Syskonlägren är öppna för alla 
grupper men de flesta är flickor och de 
har ofta bröder med neuropsykiatriska 
funktionsnedsättningar, säger Eva An-
ders son.

– Det finns säkert ett stort behov även 
hos andra och vi försöker puffa för detta 
när vi pratar med LSS-handläggare och 
med föräldrar som vi har kontakt med i 
den vanliga lägerverksamheten. Ibland 
anmäler sig någon pojke men om man 
blir ensam som pojke vill man kanske in-
te åka. Det kan behövas speciella grupper 
för pojkar, men dit har vi inte kommit än, 
säger Eva Andersson.

Informationen måste bli bättre
Viktigast att förbättra, menar hon, är in-
formationen till familjer som har barn 
med funktionsnedsättnin gar. 

– Vi behöver förmedla mer om vad 
som händer ute på våra lägergårdar. En 
del föräldrar vill själva vara med och de 
är välkomna att komma ut och se. Men 
alla föräldrar kan inte göra det och då 
kan en del barn bli jätteledsna för att de-
ras föräldrar inte kommer. Vi försöker 
hitta fler sätt att berätta genom att ordna 
filmvisningar med mera och nu ska vi ha 
igång en tidning med lägernyheter, säger 
Eva Andersson.

Läs mer på www.goteborg.se/wps/
portal/lagerverksamhet

Allt fler får åka på läger 
– även utan LSS-beslut

en bra introduktion till hela lägerverk-
samheten.
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Många av familjerna har en bakgrund 
från andra länder och då är familjeläger 
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platser att erbjuda. Vi försöker anordna 
dem under några större helger varje år 

en bra introduktion till hela lägerverk-
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kan läger ge helt andra associationer än 
vi är vana vid, som stora logement och 
taggtrådsstängsel. När de kommer ut till 
våra fina lägergårdar vid havet känner 
de ofta att ”det här vill vi fortsätta med”. 
De får insyn i vad det handlar om och 
får träffa andra familjer som har barn 
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vara ett viktigt steg mot att våga släppa 
taget om sina barn. 

pulära även om vi inte har så många 
platser att erbjuda. Vi försöker anordna 

Efterfrågan på läger och kollo i Göteborgsområdet ökar och fler får chansen att åka.

Trots fi nanskrisen får fl er unga med funktionsnedsättning åka på 
läger i Göteborg. Både LSS-läger, familjeläger och syskonläger har 
blivit allt mer populära.

G

”Syskonlägren 
är öppna för 
alla grupper, 
men de flesta 
är flickor.” 
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Kollo 

Att få bidrag till hjälpmedel för 
barn med funktionsnedsättningar 
är ofta svårt. Men samtidigt kan 
det finnas fonder som får alldeles 
för få sökande. Så är fallet med en 
donationsfond på nästan 500 000 
kronor i Piteå. I år fick den bara en 
enda ansökan under ordinarie an-
sökningsperioden.

Den aktuella fonden, Birgit och 
Elof Långströms fond, riktar sig till 
”behövande familjer med rörelse-
hindrade barn i Piteå kommun” 
och ska lämna bidrag till bland an-
nat anskaffande av hjälpmedel.

Förde ut budskapet
När kommunen den 15 december 
ska fatta beslut om bidrag från 
fonden har man i alla fall tre an-
sökningar att ta ställning till. 
Under själva ansökningsperioden 
kom det bara en enda ansökan. 

– De övriga två har vi fått in un-
der hösten genom att muntligen fö-
ra ut budskapet om att den finns 
och därmed uppmanat folk att söka 
pengar, säger Agnetha Eriksson till 
Piteå-Tidningens webbredaktion.

Moped för unga
Som exempel på bidrag man kan få 
från fonden nämner Ag netha 
Eriksson moped för ungdom med 
gångsvårighet eller specialanpassa-
de cyklar. 

Efter uppmärksamheten i bland 
annat Piteå-Tidningen hoppas 
kommunen att få fler ansökningar 
nästa år.

– Som det är nu ligger ju peng-
arna bara där oanvända. Det är 
tråkigt för fonden finns ju för att 
pengarna ska komma till nytta, sä-
ger Agnetha Eriksson till pitea-tid-
ningen.se. +

Få söker bidrag 
i bortglömda fonder
En enda ansökan till fond i Piteå.

Unga får åka utan sina syskon med  
funktionsnedsättning.

Hos oss får du träffa nya kompisar och vara med om roliga och 
spännande upplevelser i en härlig och naturnära miljö. Vi har erfaren 
och engagerad personal som älskar sitt jobb. Vår kollogård Högås är 
belägen mellan Vagnhärad och Gnesta med närhet till Trosa skärgård. 
Vi vänder oss till barn och ungdomar med Aspergers syndrom och 
liknande funktionsnedsättningar. Välkommen att kontakta Claes 
Andersson på tel 08- 579 17 220 eller claes@stodochresursgrup-
pen.com. Se också vår hemsida www.stodochresurs.se

Världens bästa kollo 
– ett minne för livet!

stöd och resursgruppen 8-del fk1101.indd   4 2010-12-14   10.30

lägret som ger
tro, hopp och
självkänsla
Det finns platser kvar på Gålölägret sommaren
2011! Gålölägret är ett konfirmationsläger
både för ungdomar med och utan funktions-
hinder. Kom och var med på ett läger där
frågor om människosyn och människo-
värde är på riktigt! Lägret pågår 19/6–17/7 2011
på Gålögården i Stockholms skärgård. Vill du
veta mer eller anmäla dig? Gå in på
                        www.galo.nu!
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är Per Kasperi var sex år 
och ville börja med 
idrott, var kälkhockey 
det enda alternativet. 

– Hade det funnits an-
dra idrotter som hade ta-

git emot mig så är det inte alls säkert att 
det hade blivit just kälkhockey, säger han 
när Föräldrakraft träffar honom i Tibble 
gymnasium, där han läser andra året på  
det estetiska programmet.

Precis som många andra killar och tjejer 
i sexårsåldern så ville han vara med i ett lag, 
få en tröja med ett nummer på, skydd, en 
domare och motståndare att kämpa emot, 
helst besegra.

Allt det fick han tack vare kälkhockeyn. 

Fortfarande jätteglad
Idag är han 17, landslagsman och en av 
Sveriges yngsta paralympier någonsin. 
Att han knep en plats i laget som var med 
i Paralympics i Vancouver 2010 var, för-
stås, en stor händelse. 

– Jag visste att jag hade en chans att 
komma med i laget, så jag blev inte direkt 
överraskad när jag hörde att jag var utta-
gen. Men jag är fortfarande jätteglad att 
jag fick vara med, säger han.

Minnena från Vancouver har satt be-
stående spår. Per berättar om invigning-

en där han och de övriga i truppen tåga-
de in i arenan inför 60 000 personer. 

– Jag minns bara att jag var glad och 
att jag försökte vinka tillbaka till alla, sä-
ger han.

Rysare direkt
Redan den första matchen blev något av 
en rysare. Sverige mötte Norge och efter 
full tid stod det 1-1. Matchen skulle avgö-
ras på straffar, och Per fick förtroendet 
att lägga den första straffen.

– Straffläggning hade gått bra på trä-
ningarna inför turneringen, så jag visste 
att jag låg bra till för att få lägga en straff. 
Men en av kommentatorerna sa att det 
var vågat att låta den yngsta spelaren ta 
en straff, säger han.

De sekunder som gick från att Per 
lämnade båset och lagkamraterna för att 
ensam möta publiken och motståndar-
nas målvakt, är ett av sjuttonåringens 
star kaste idrottsliga minnen. 

– Det var en häftig känsla. Det var 
myc ket ljud på läktarna, men när min 
klubba nuddade pucken blev det helt tyst 
i arenan. Jag tog det lugnt, men försökte 
samtidigt ta in publiken, säger han.

Per gjorde några dragningar på väg 
från mittcirkeln mot målet, för att ”kän-
na på pucken”.

– Jag gick åt vänster och såg att mål-
vakten följde med och lämnade en lucka 
vänster om sig.

Per såg sin chans, och pucken gick i 
mål. Det stod 2-1 till Sverige.

– Jag har kört den där finten många 
gånger, och den funkar nästan alltid, sä-
ger han.

Bjuder in omgivningen
Pers sätt att beskriva händelsen stärker 
ett av de många intryck som jag får av 
honom när vi träffas; han tar in omvärl-
den, utan att förlora skärpa. Han skämtar 
mycket och blandar kvicka kommentarer 
med utförliga svar på mina frågor. Hela 
tiden med en blick och kroppshållning 

som bjuder in omgivningen. Skol kam-
rater passerar oss under intervjun och 
flera av dem hejar på honom, där vi sitter 
vid ett bord nära en av utgångarna. Per 
hejar tillbaka, och vid något tillfälle hin-
ner han skoja lite. 

Gick inte Sveriges väg
Resten av matchen, och turneringen, gick 
dock inte riktigt Sveriges väg. Norge vann 
matchen, och Sveriges fick kämpa i motlut 
resten av turningen.

Om drygt en månad möter Per och 
landslagskamraterna tufft internationellt 

Per redo att 
möta ryssen

Per Kasperi fick publiken att tystna när han  
iskallt satte sin första straff, i sin första match,  
i sitt första Paralympics. Snart möter han  
Rysslands – första – kälkhockeylandslag. 

N

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

Fiskar och tecknar
Namn: Per Kasperi
Född: 1993
Aktuell: Viktig kugge i Sveriges 
EM-lag i februari
Studerar: Andra året på estetis-
ka programmet med inriktning på 
bild och form, Tibble gymnasium
Bor: I Täby utanför Stockholm
Familj: Mamma, pappa och två 
äldre bröder
Intresse: Fiska, rita, åka skidor, 
spela basket och kälkhockey

Stora mästerskap på Pers meny.  
På Per Kasperis önskemeny står EM i 
år, och Paralympics 2014.
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Idrott

motstånd igen när EM går i Sollefteå i 
samband med Paralympic Winter World 
Cup. Och då kommer en intressant ny
komling att vara med. Ryssland har satt 
ihop ett lag och siktar nu på Para lympics 
2014 i Sochi.

– Det ska bli kul att möta dem och se 
vad de har för ett lag, säger Per.

Tycker om att träna
Per tränar nästan dagligen. Dels hockey
träning i Nacka två gånger i veckan, dels 
flera gympass i veckan i en lokal nära 
skolan. Under hockeypassen tränas alla 
moment, från skott till stakning och ren 
matchträning. 

All träning är, liksom det mesta som 
Per ägnar sig åt, lustfylld.

– Jag tränar så ofta jag kan, men det är 
mycket i skolan också. Jag tycker inte om 
att sitta vid datorn och spela eller titta på 
teve. Jag vill vara kreativ, så har det alltid 
varit, säger han.

Att Per tidigt började idrotta kan del
vis förklaras med att han kommer från en 
familj där många idrottar. Mellanbrodern 
spelar ishockey och den äldsta brodern 
spelar badminton på elitnivå. Och pappa 
Allan Kasperi är lagledare för kälkhockey
landslaget. 

Flera idrotter
Utöver kälkhockey åker Per skidor och 
spelar basket.

– Jag har haft svårt att välja. Men efter
som jag är så ung så kan jag fortfarande 
gå tillbaka till en annan idrott, om jag 
skulle vilja det.

En dröm han bär på är att vara med i 
skicross i X Games, på sitski. Konkur
renterna lär få det tufft om Per bestäm
mer sig för att förverkliga sin dröm. Per 
är en talangfull skidåkare, och har redan 
vunnit RM i sitski, samtliga grenar.

Och så vill han en dag genomföra Vasa
loppet.

– Det skulle vara kul, och det är samma 
rörelser som i kälkhockeyn, säger han.

Basketen vill han inte heller ge upp, 
och här lockar även möjligheterna att bli 
proffs i Italien. Vill man bli proffs i kälk
hockey så får man flytta lite längre, till 
USA eller Kanada.

Sugen på jobb och resor
Per är medveten om att en fortsatt sats
ning på idrott kan öppna möjligheter att 
bli proffs. Med att bli proffs är inte den 
primära drivkraften. 

Och när han försöker föreställa sig vad 
han kommer att syssla med när studierna 
är klara så handlar det om mindre spekta
kulära saker.

– Jag hoppas få ett jobb, vad som helst, 
det är inte så lätt att få jobb som konstnär 
bara för att man gått estetiskt program, 
skrattar han och tillägger:

– Och så vill jag resa. +

Mattcurling  
och boccia
I Oskarström kan du prova boc-
cia och mattcurling på sportlovet.

Handikappades GIF är en anrik förening 
som tidigare i år firade sitt 50årsjubi
leum. I Oskarshamn utanför Halmstad 
anordnar klubben regelbundet olika 
idrottsaktiviteter för personer med funk
tionsnedsättningar. 

För den som vill prova något nytt un
der sportlovet finns det möjlighet att gra
tis prova på boccia och mattcurling. 

– Boccia är ett slags variant av boule. 
På vintern spelar vi inomhus med läder
klot och på sommaren utomhus med trä
klot, berättar Alf Hallgren som arbetar 
ideellt för HGIF.

Man kan tävla både individuellt och i 
lag och målet är att kasta kloten så nära 
den vita målbollen som möjligt. 

Boccia är idag en av Sveriges största 
handikappidrotter och passar de flesta, 
oavsett funktionsnedsättning. 

– Vi har ett 40tal medlemmar i HGIF. 
De flesta som idrottar hos oss har en lätt
tare utvecklingsstörning, men det finns 
också folk som till exempel har svårt att 
gå och därför behöver använda rullstol 
eller rullator.

Som vanlig curling
I mattcurling gäller det att placera hand
tagsförsedda stenar så nära boet som 
möjligt. Boet är en måltavla som märkts 
ut på mattan som man spelar på.

– Det är i princip samma sport som 
vanlig curling, men istället för att spela 
på is så använder vi en nålfiltsmatta. 
 Tomas Tirén
 info@foraldrakraft.se

Vill du veta mer, kontakta Alf Hallgren 
på 035-614 84, eller 0708-48 76 02 
alf.hallgren@3mail.se

 Fler sportlovstips på nästa sida

Sportlovtips. Här några 
tips från Oskarström, Malmö och 
Stockholm. Kolla med ditt distrikt 
och de lokala föreningarna vad 
som finns nära dig.

Boccia på sportlovet?

Stort intresse för EM
n Paralympic Winter World Cup, 
PWWC, avgörs i Sollefteå den 14-21 
februari för andra gången. 
Kälkhockey-tureningen kommer 
också att gälla som Europa mäster-
skap och intresset är stort. 
– Tio nationer är anmälda och det är 
roligt, säger Elisabeth Byström, 
generalsekreterare för PWWC.
Ryssland, värdnation för Paralym-
pics 2014, deltar för första gången.
n Övriga idrotter på PWWC är 
rullstolscurling, alpint, längdåkning 
och skidskytte. +
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n FIFH anordnar idrottsaktiviteter 
under hela sportlovsveckan. Alla barn 
och ungdomar är välkomna. Aktivite
terna äger rum klockan 1012 i FIFH:s 
lokaler på Pildammsvägen 26 i Malmö.
Måndag 21/2: Goalball
Tisdag 22/2: Pingis 
Onsdag 23/2: Basket 
Torsdag 24/2: Golf 
Fredag 25/2: Innebandy
För mer information, kontakta 
Megala Axelsson, 04092 89 30 
megala.axelsson@fifh.com

Med Sportlovskul hoppas  
Rekryteringsgruppen locka barn 
och ungdomar till handikapp
idrotten. Och samtidigt visa hur 
fysisk aktivitet kan bidra till ett 
aktivt och självständigt vardagsliv.  
Rekryteringsgruppen anordnar Sport
lovs kul tillsammans med Stockholms 
handikappidrottsförbund i mars. Under 
två dagar kan rörelsehindrade barn och 
ungdomar prova på nya idrotter, träffa 
före bilder och utbyta erfarenheter.

– Vi arbetar mycket med förebilder. Det 
är viktigt att barnen får träffa ledare som 
själva har en funktionsnedsättning. De 
kan dela med sig av sina egna tips och råd 
om allt från träning till vardagsbestyr, sä
ger AnnLouise Carlsson, läger och kurs
samordnare på Rekryterings gruppen.

Testar gränser
Ett av de viktigaste målen med Rekry te
rings gruppens verksamhet är just att visa 
hur fysiska aktiviteter kan bidra till ett 
bättre vardagsliv.

– Vi vill se till möjligheterna och inte 
hindren. Att man ska försöka så mycket 
som möjligt själv, testa sina gränser och 
se vad man verkligen kan klara av.

Under sportlovet anordnar föreningen 
aktiviteter både inomhus och utomhus, 
främst för barn och ungdomar mellan 6 
och 15 år som helt eller delvis använder 
manuell rullstol. 

Inomhus kommer deltagarna att få 
prova på bland annat basket, pingis, båg
skytte och boxning. Ledarna kommer att 
hjälpa till så att alla kan vara med.

– Om någon med till exempel dålig 
handfunktion vill spela pingis så kan vi 
hjälpa till att linda fast racket. Och det 
finns ramper och stödställningar vid be
hov. Vi försöker att hitta lösningar på allt.

Det kommer även att anordnas match
er i den lite udda sporten ”fläskboll”.

– Man spelar med en jättestor bobath
boll och vi brukar köra barnen mot för
äldrarna. Föräldrarna kan låna rullstolar 
och det brukar vara mycket populärt 
bland både barn och vuxna.

Utrustning att hyra
Utomhus blir det skridskoåkning på 
Östermalms IP, och där kommer det att 
finnas möjlighet att hyra utrustning.

– Vi använder skridskokälkar med 
spe cialgjuten sits som står på ett par lång
färdsskridskor. Man tar sig fram med 
hjälp av korta stavar med piggar på. 

I samband med aktiviteterna kommer 
det även att anordnas en föreläsning för 
föräldrar, med diskussioner kring ämnen 
som självständighet, skola och fritid.
 Tomas Tirén
 info@foraldrakraft.se

”Vi arbetar med förebilder”

Så här kul kan det vara. Foto: LindaMarie Mårtensson

”Man ska 
försöka så 
mycket som 
möjligt själv, 
testa sina 
gränser och 
se vad man 
verkligen kan 
klara av.”

Malmö erbjuder  
matigt programKälkhockey  

i Nacka
n Nacka HI kommer att erbjuda 
möjlighet att prova på att spela 
kälkhockey.
– Vi har inget program spikat ännu, 
men något kommer det att bli under 
sportlovet, säger Allan Kasperi, 
”team manager” för svenska 
kälkhockeylandslaget.
Vill du veta mer om kälkhockey så 
kan du kontakta Allan Kasperi på 
070558 85 59.

Kolla med  
ditt distrikt!
n Tycker du att boccia, mattcurling 
eller någon av de andra aktiviteter
na låter kul, men bor någon 
annanstans i landet, så är vårt tips 
att du kontaktar ditt distrikt och 
föreningarna nära dig. 
Kontaktpersoner till samtliga 
distrikt, som sorterar under  
Svenska handikappidrottsförbun
det, finns på förbundets hemsida, 
www.shif.se

Fakta: 
Sportlovskul

n RG Aktiv Rehabilitering arrangerar i 
samarbete med STHIF
Onsdag 2 mars – prova påidrotter på 
Beckis 
Torsdag 3 mars – skridskoåkning på 
Östermalms IP
n För rörelsehindrade barn/ungdomar 
615 år som helt/delvis använder manuell 
rullstol, plus föräldrar och eventuella 
syskon i samma åldersspann.
n Under onsdagen får föräldrar informa
tion och föreläsning av en av RG:s 
förebilder.
Kostnad: 100 kr/deltagare (max 300 kr 
per familj), 50 kr tillägg för lån av skrid
skokälke.
Frågor, anmälan och mer information: 
0854 54 72 00
www.rekryteringsgruppen.se
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KALENDARIET

Februari 
11-13 februari 2011
Malmö Open 2011
www.malmo-open.com

14-21 februari 2011
Paralympic Winter World Cup
www.handikappidrott.se

14-21 februari 2011
EM i kälkhockey i Sollefteå

April
5-7 april 2011
Leva Fungera på Svenska Mässan i 
Göteborg
www.levafungera.se

Maj
2-3 maj 2011
Särskolans rikskonferens 2011 i 
Göteborg. 
www.sarskolan2011.se

20-21 maj 2011
MinFritid.nu, fritidsmässa i Haninge
www.minfritid.nu

26-25 maj 2011

2011 års Kommunikationskarneval
AKK i ett livsperspektiv
www.goteborg.se/dalheimershus

Juni
4 juni 2011
Marschen för tillgänglighet
www.marschen.se

20 juni-4 juli 2011
Special Olympics World Summer 
Games i Grekland
www.athens2011.org/en

Juli
3-10 juli 2011
Politikerveckan i Almedalen
www.almedalsveckan.info

September
28-29 september 2011
Hjälpmedel Öresund 2011
www.hjalpmedel.se

Se mer på foraldrakraft.se

Förstärk 
din medverkan 
med en mindre 

annons!

Det är kostnadsfritt att 

medverka i kalendariet 

med kortfattad infor

mation, men det är 

också möjligt att köpa 

en mindre modul

annons (storlek 50 

x 25 mm) på denna 

sida. För annonsering 

i kalendariet, kontakta 

FridaLouise Vikman 

på fridalouise@fakta

press.se eller telefon 

084100 5637.

FK_1101_s69_kalender_v02.indd   69 2010-12-23   21.09



”Värdefull” 
Föräldrakraft är tid-
ningen för Dig som är 
förälder eller anhörig 
till barn med funktions-
nedsättning och 
särskilda behov. Varje 
nummer innehåller 
massor med tips och 
praktisk vägledning, 
intervjuer, teman och 
reportage. Beställ en 
helårsprenumeration 
(6 nr) för 363 kr  genom 
att fylla i kupongen 
här intill. Eller ta två år 
direkt (12  nr) för endast 
726 kronor så missar 
du ingenting!

läsning för dig som 
förälder & professionell!

Ja tack, jag beställer:
6 nummer för 363 kronor inkl moms

12 nummer för 726 kronor inkl moms
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Klipp ut & posta kupongen 
i ett kuvert till FaktaPress, 

Backebogatan 3, 129 40  Hägersten. 
Eller mejla till:

 pren@faktapress.se
}

För Dig som har barn i behov av särskilt stöd!

Sänd beställningen till FaktaPress, Backebogatan 3, 129 40  Hägersten. Eller maila till: pren@faktapress.se

Ljudtidning 
utan extra 
kostnad
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� 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.

� Dags att 
planera 2011 
års marknads-
föring. Beställ 
vår temaplan 
genom att 
mejla till 
frida-louise@
faktapress.se

LSS-Sommarkollo 
med häst och djurinrikting

På vackra Adelsö, mitt i naturen nära en långgrund 
sandstrand, badklippor och naturstigar, anordnar 
Attendo LSS både traditionellt sommarkollo samt 

kollo med djurinriktning. 

Vi har förutom vanliga kolloaktiviteter tillgång till 
hästar och smådjur med möjligheter till ex. ridning, 

getpromenader, kaninhoppning och djurskötsel. 

Kontakta verksamhetschef Anna Welin: 073 845 40 10. 

www.attendo.se

26/6 - 2/7     från 8 år och uppåt
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2011

Påskläger vecka 15 & vecka 16

Sommarkollo 5 perioder under sommaren

Anmälan & bilder på hemsidan www.leva.se
För mer info: Ring 070 757 72 87, Eva Remnert

Småland
Sommarkollo 2009i

för ungdomar med funktionsnedsättning

levaplus sommarkollo 1101 ny.indd   4 2010-12-09   14.12

levaplus sommarkollo 1101 ny.indd   5 2010-12-09   14.47

Wasa Zonterapi och 
Wasa Beröringscentrum

Wasa Zonterapi & Wasa Beröringscentrum 
Pontus Wiknersgatan 3, 411 37 Göteborg  

Tel 031- 16 78 98, 0709 89 02 99 
www.wasaberoringscentrum.se

Kurser i beröring och bemötande i omvårdnaden för personliga 
assistenter. Kurser designas efter önskemål. Marita har utbildat 
personliga assistenter i Partille kommun och även taktil beröring 
och bemötande för barn med flerfunktionshinder inom Bräcke 
Diakoni. Litteratur finns att köpa från studien. Välkommen att 
besöka Marita på hennes mottagning ett stenkast från Svenska 
Mässan i samband med Leva & Fungera-mässan 5-7 april.
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Läs Föräldrakraft 
på iPad 
– komplett 
med alla 
annonser
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Debatt

Göteborg är Sveriges 
näst största stad och har 
således Sveriges näst största 
population av människor 
med funktionsnedsättning. 
Men staden har inte anpassats 
därefter. Ett område där 
anpassningen haltar är 
lekplatser. 

Enligt regeringens mål ska 
alla offentliga platser, dit 
lekplatser hör, vara ”någor-
lunda” tillgänglighetsanpas-
sade vid 2010 års slut. 
Göteborg lyckades inte nå det 
målet. Sedan 2007 har dock 
staden en lekplatspolicy, 
enligt den är tanken att det 
ska finnas anpassade lekplat-
ser i varje stadsdel. Den 
tanken är från årsskiftet 

enklare att realisera, då 
antalet stadsdelar halveras. 

I Stockholm är situationen 
en annan. Redan år 2000 togs 
det fram ett program, 
Lekplats för alla, för handi-
kappanpassning av lekplatser 
i huvudstaden. Där fanns en 
vilja att göra något och även 
en genomförandeplan. 

I Göteborg valde man att 
vänta istället för att handla. 
Och det gör ont i hjärtat när 
jag tänker på alla barn som på 

grund av detta väntande 
förvägras delaktighet. 

Göteborgs politiker får 
bestämma sig, ska staden vara 
ett föredöme eller en stad 
som hopplöst ligger i andra 
städers kölvatten och därmed 
brister i ansvar och brister i 
förhållande till de mänskliga 
rättigheterna? Jag har ställt 
frågan till samtliga politiker i 
Göteborgs Stads kommunsty-
relse men ingen har svarat. 

Jag vet att Göteborgs 
lekplatser ska ses över. Och 
jag har förstått att det finns en 
lovvärd och lockande vision 
om att ha temaparker som 
bjuder på spännande och 
kreativa miljöer. Jag hoppas 

verkligen att tillgänglighets-
tanken finns med som en 
självklarhet i det arbetet.

Björn Augustson

Sveriges Radios 
program Kaliber och 
tidningen Föräldrakraft har 
uppmärksammat de svårig-
heter gruppen unga med 
olika funktionsnedsättning-
ar har. När ungdomarna 
agerar utifrån sina förutsätt-
ningar och bryter mot 
samhällets regler borde de 
myndigheter som beslutar 
om åtgärderna, besitta 
sådana kunskaper att 
ungdomarna får hjälp i 
stället för att bestraffas. 

Alla människor vill vara 
till lags, men om man inte vet 
vad som krävs kan man inte 
heller göra rätt. Man kan inte 
straffa bort en funktionsned-
sättning. Ett metodiskt 
arbetssätt som är grundat på 
kunskap om vad intellektuel-
la funktionsnedsättningar, 
ADHD och störningar inom 

autismspektrat innebär för 
individen, skapar möjligheter 
till en alternativ vård utan 
tvång. 

Personer med autism 
kan ju utifrån sin in-
tellektuella förmåga 
få hjälp med 
kunskapsinhämt-
ning så att livet blir 
mer förutsägbart. 
De med endast 
lindrig utvecklings-
störning lär sig 
mycket under sin 
skoltid som de 
senare kan praktisera ute i 
samhället. De personer som 
både har en lindrig utveck-
lingsstörning och ADHD el-
ler autismspektrumstörning 
har inte sin fot i något läger. 
Det är kombinationen som 
gör livet så svårförståeligt 

för ungdomarna och under-
visningen av dessa ungdo-
mar så komplex. 
Ungdomarna själva identi-
fierar sig med andra 
ungdomar i samhället och 

samhället ser inte att 
de till exempel 
behöver få informa-
tion tillrättalagd för 
att förstå de kravs 
som ställs.  

 
Är det utveck-

lingsstörningen eller 
ADHD/autism som 
ställer till så stora 

svårigheter? Ibland är det 
utvecklingsstörningen och 
ibland är det ADHD/ 
autism.  Ett av problemen i 
Sverige är att vi så gärna vill 
sätta en etikett och utifrån 
den arbeta med problemlös-
ningar. När det gäller 

personer med dubbla 
svårigheter måste vi ha en 
stor kunskap om de svårig-
heter det för med sig. Detta 
gäller såväl lärare, boende-
personal, åklagare som 
andra myndighetspersoner.

Naturligtvis ska den 
unge få en konsekvens av sitt 
handlande, men det ska vara 
en påföljd som betyder att 
ungdomen placeras på ett 
ställe där arbetet bedrivs 
med en tydlig struktur, bra 
metodik och att där finns en 
stor kunskap om hur dessa 
ungdomar ska bemötas. Då 
ökar chansen att ungdomar 
med osynliga funktionshin-
der får en insikt i sitt 
agerande.

Tvångsvård för dessa 
ungdomar är varken 
humant eller samhällseko-
nomiskt försvarbart. 

Ulla Östlund, rektor, 
Ulla Eng, specialpedagog 
AB Salboheds 
Gymnasiesärskola

Fina ord men inte anpassade lekplatser

Björn Augustson anser att 
Göteborg halkat efter.

Unga med funktionsnedsättningar  
tvångsvårdas trots ny rättspraxis

Ulla Östlund

”I Göteborg 
valde man 
att vänta.”

Agnetha Mbuyamba

”LSS är inget bingospel”
Läs Agnetha Mbuyambas debattinlägg 
på www.foraldrakraft.se

”Det gör ont i hjärtat när jag tänker på alla barn som förvägras delaktighet.”

FK_1101_s72_debatt_v03.indd   72 2010-12-23   10.40



Den 2 december fick jag, stolt och glad, ta 
emot Friska sjukvårdspriset på Läkar stäm-
man i Göteborg. Priset delas ut av Sjukhus-
läkarföreningen till någon som ”genom 
enträget arbete lyckats få varaktig förbätt-
ring inom vården för patienter och läkare”. 

Priset är en bekräftelse på att arbetet som jag 
själv och alla omkring mig gör 
är framgångsrikt. Motiveringen 
var: ”För att ha ökat kunska-
pen i samhället om sällsynta 
diagnoser och dess konsek-
venser för diagnosbärare och 
anhöriga”. Tack vare priset, 
sprids nu kännedomen om 
sällsynta diagnoser och 
problematiken som följer av 
sällsyntheten till ännu fler. Det 
är jätteviktigt! Jag har varit 
engagerad för personer som 
har sällsynta diagnoser sedan tidigt 1980-tal. 

Det började med att jag fick en dotter, Cecilia, 
som har diagnosen Aperts syndrom. Som 
anhörig möttes jag under Cecilias uppväxttid 
av en väldig okunskap och misstro från vård -
givare, försäkringskassan och kommunen; just 
på grund av att diagnosen är sällsynt. Nu, 28 år 
senare, sitter Cecilia i publiken när jag tar emot 

Friska sjukvårdspriset. Jag har henne att tacka 
för allt jag lärt mig under de här åren. 

Många andra närstående till personer som 
har sällsynta diagnoser har upplevt samma 
som jag själv. Under en kurs som Sällsynta 
diagnoser ordnade i november, träffade jag ett 
20-tal föräldrar till vuxna barn med sällsynta 
diagnoser. Kursen, Jag vill ju så väl, ingår i vårt 

projekt Nästan men inte 
helt. Projektet uppmärk-
sammar personer med 
sällsynta diagnoser som 
även har en lindrig 
kognitiv funktionsned-
sättning. 

Deltagare från hela 
landet samlades för att 
utbyta erfarenheter och 
lära sig mer om vilka 
rättigheter man har till 

stöd från samhället. Kursens namn syftar på de 
närståendes aldrig sinande vilja och kraft att 
förbättra livet för sina barn; trots att man 
många gånger egentligen har tappat orken. Vi 
tog upp dilemmat med att ha söner eller döttrar 
som, i lagens mening, räknas som myndiga 
och självständiga individer. Men i praktiken har 
dessa vuxna många svårigheter att sköta 
vardagen och driva sina frågor gentemot 

samhällets instanser. Genom övningar och 
diskussioner fick deltagarna ta del av varan-
dras erfarenheter när det gäller sjukvård, 
habilitering, skolgång och arbetsliv för sina 
barn. Många delade svåra och tunga upplevel-
ser, men också glädjeämnen under barnets och 
föräldrarnas gemensamma resa genom livet. 
Deltagarna kommer att träffas igen i februari för 
att ytterligare fördjupa sig i frågan om hur man 
kan göra det bästa för sitt vuxna barn, utan att 
samtidigt bränna ut sig själv.

Tyvärr är detta vår sista föreningsinformation 
i denna form. Men då vi hoppas att medlemmar 
i Sällsynta diagnoser vill fortsätta läsa Föräldra-

kraft, får du som är medlem 
ett erbjudande om prenu-
meration till nedsatt pris. 
Erbjudandet medföljer som 
bilaga. 

Elisabeth Wallenius 
Förbundsordförande

Friska sjukvårdspriset – erkänsla för mig och många andra

� 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

Elisabeth Wallenius med Friska sjuk-
vårdspriset, som hon tog emot på Lä-
karstämman i december 2010. Med på 
bilden är Elisabeths dotter Cecilia Wal-
lenius. 

sällsynta fk 1101.indd   50 2010-12-13   11.48
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Svenska Handikappidrottsförbundet och Sveriges Paralympiska Kommitté (SHIF/SPK) administrerar 
och organiserar idrott för personer med rörelsehinder, synskador och utvecklingsstörning.
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Har du också funderat 
på att börja idrotta? Vi 

söker ständigt nya 
talanger.

www.handikappidrott.se
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Krönika

ardagen kom över mig så 
plötsligt. De första 
veckorna efter sommar-
lovet hade jag kvar en 
skön känsla av ledighet 
och tog inte allt så 

allvarligt. Sen rullade verkligheten över 
mig som en våt duk. Man ska inte klaga 
tänkte jag efter en jobbig natt då jag bara 
sovit några timmar och trött satte mig i 
fikarummet på jobbet. Bredvid satt 
några kollegor och pratade om alla 
jobbiga dagar som ligger framför en 
under hösten. När jag lyssnat lite blev det 
tydligt hur olika en jobbig respektive en 
lyckad dag ser ut för ”vanliga mamman” 
och ”handikappmamman”.

Vanliga mamman:  Småbarnsåren är 
så jobbiga. Man är helt slut och vi borde 
få lite hjälp med barnen så man får egen 
tid. Det behöver alla människor. Nu 
tvingas man be farmor och mormor 
vara barnvakt. Barnflicka vore kanske 
inte så dumt!

Handikappmamman: Sonen är 16 år 
och småbarnsåren pågår fortfarande 
med ett totalt hjälpbehov. Mormor och 
farmor är sedan länge ett icke-alternativ 
då de inte orkar lyfta längre. Barnflicka?? 
Tänk om man slapp att ständigt ha 
assistenter i hemmet. Att få klara sig själv 
är min (omöjliga) dröm.

Vanliga mamman: Nu är ungarna 
förkylda och någon av oss måste vara 
hemma. Hopplöst på jobbet och så förlo-
rar man ju en massa på det då man bara 
får 80 procent av lönen.

Handikappmamman: Ständiga 
besök i vård och omsorg. Efter somma-
ren har det redan kommit kallelser till ett 
tiotal besök. Min son har fyllt 16 år så jag 
har inte längre rätt till VAB utan får 
jobba in den tid jag är borta. Det får ske 
på kvällar och helger eller på min lediga 
dag eftersom jag bara jobbar 75 procent 
för att jag inte hinner jobba mer. CP-
skada verkar heller inte skydda mot 

vanliga förkylningar, magsjuka och 
annat. Synd!

Vanliga mamman: Det blir så sena 
kvällar. Ibland är ungarna inte i säng så 
man hinner se Aktuellt ens.

Handikappmamman: Jag har inte 
sovit en hel natt på åratal. Sonen är 
”periodare” och har ibland extremt svårt 
att somna och då springer vi fram och 
tillbaka till honom fram till två–tre på 
natten. Andra perioder somnar han men 
vaknar vid tre–fyra på natten och kan 
sen inte komma till ro. Då kan man 
räkna med att den natten är slut för egen 
del. TV – är det någon ny uppfinning?

Jag vill verkligen inte nonchalera 
andra människors svårigheter och 
trötthet. Att ha barn är jobbigt. Även 
barn utan funktionshinder. Men det 
finns en väldigt stor skillnad och den är 
osynlig för alla utom oss som lever med 
det. Omgivningen har inte förmåga att 
sätta sig in i och förstå vår verklighet. Det 
är nog inte av ovilja utan mer att det 
faktiskt inte går att förstå om man inte 
lever i det.

Jag begär inte att andra ska förstå hur 
vi har det hemma hos oss. Varken det 
som är jobbigt eller det som är fantas-
tiskt. Till exempel den rena glädjen och 
lyckan när mitt barn lyckas med något 
som verkat omöjligt. Eller glädjen (och 
förvåningen) när en hel dag flyter på 
utan några större missöden. Det är en 
bra dag för mig. Och de dagarna lever jag 
på. Hoppas att andra människor förmår 
njuta av sina lyckade dagar – hur de nu 
än ser ut.

Maria Ennefors

När småbarNsåreN  
aldrig tar slut

Maria Ennefors jämför den vanliga mammans 
 utmaningar med handikappmammans – och  
hoppas att båda kan njuta av sina lyckade dagar.

V
”Omgivningen har inte 
förmåga att sätta sig in 
i och förstå vår verklig-
het. Det är nog inte av 
ovilja utan mer att det 
faktiskt inte går att för-
stå om man inte lever   
i det.”

RBU Stockholm har under många år 
publicerat kåserier i sin medlemstidning. 
Nu ger föreningen i samarbete med 
Migra Förlag ut boken Lite lagom ovanlig 
med ett urval av kåserierna. Läs mer om 
boken på www.stockholm.rbu.se

Maria Ennefors

illustration: eric dommelöf

Vardagen kom över mig så plötsligt.
De första veckorna efter sommarlo-
vet hade jag kvar en skön känsla av

ledighet och tog inte allt så allvarligt. Sen
rullade verkligheten över mig som en våt
duk. Man ska inte klaga tänkte jag efter en
jobbig natt då jag bara sovit några timmar
och trött satte mig i fikarummet på jobbet.
Bredvid satt några kollegor och pratade
om alla jobbiga dagar som ligger framför
en under hösten. När jag lyssnat lite blev
det tydligt hur olika en jobbig respektive
en lyckad dag ser ut för »vanliga mam-
man« och »handikappmamman«.

Vanliga mamman: Småbarnsåren är så
jobbiga. Man är helt slut och vi borde få li-
te hjälp med barnen så man får egen tid.
Det behöver alla människor. Nu tvingas
man be farmor och mormor vara barn-
vakt. Barnflicka vore kanske inte så dumt!

Handikappmamman: Sonen är  år och
småbarnsåren pågår fortfarande med ett
totalt hjälpbehov. Mormor och farmor är
sedan länge ett icke-alternativ då de inte
orkar lyfta längre. Barnflicka?? Tänk om
man slapp att ständigt ha assistenter i
hemmet. Att få klara sig själv är min
(omöjliga) dröm.

Vanliga mamman: Nu är ungarna förkyl-
da och någon av oss måste vara hemma.
Hopplöst på jobbet och så förlorar man ju

en massa på det då man bara får  procent
av lönen.

Handikappmamman: Ständiga besök i
vård och omsorg. Efter sommaren har det
redan kommit kallelser till ett tiotal besök.
Min son har fyllt  år så jag har inte läng-
re rätt till VAB utan får jobba in den tid jag
är borta. Det får ske på kvällar och helger
eller på min lediga dag eftersom jag bara
jobbar % för att jag inte hinner jobba
mer. CP-skada verkar heller inte skydda
mot vanliga förkylningar, magsjuka och
annat. Synd!

Vanliga mamman: Det blir så sena kvällar.
Ibland är ungarna inte i säng så man hin-
ner se Aktuellt ens. 

Handikappmamman: Jag har inte sovit en
hel natt på åratal. Sonen är »periodare«
och har ibland extremt svårt att somna och
då springer vi fram och tillbaka till honom
fram till två–tre på natten. Andra perioder
somnar han men vaknar vid tre–fyra på
natten och kan sen inte komma till ro. Då
kan man räkna med att den natten är slut
för egen del. TV – är det någon ny uppfin-
ning?

Vanliga mamman: Det är så jobbigt med
hämtning och lämning på dagis och fritids.
Man kommer liksom aldrig iväg. Det är
snack om allt möjligt och ungen vill inte
klä på sig.

Handikappmamman: Allt tar lång tid. Det
är en naturlag hos oss. Det gäller både
smått och stort i tillvaron. Väntan på färd-
tjänst, på beslut från myndigheter, att bar-
net ska förflytta sig, att han ska äta i sin
takt, assistenter som är sena, väntrum i
vård och omsorg. Dagis och fritids för
»vanliga barnet« känns som en vindpust i
jämförelse.

Jag vill verkligen inte nonchalera an-
dra människors svårigheter och
trötthet. Att ha barn är jobbigt. Även

barn utan funktionshinder. Men det finns
en väldigt stor skillnad och den är osynlig
för alla utom oss som lever med det. Om-
givningen har inte förmåga att sätta sig in i
och förstå vår verklighet. Det är nog inte av
ovilja utan mer att det faktiskt inte går att
förstå om man inte lever i det. 

Jag begär inte att andra ska förstå hur vi
har det hemma hos oss. Varken det som är
jobbigt eller det som är fantastiskt. Till ex-
empel den rena glädjen och lyckan när
mitt barn lyckas med något som verkat
omöjligt. Eller glädjen (och förvåningen)
när en hel dag flyter på utan några större
missöden. Det är en bra dag för mig. Och
dom dagarna lever jag på. Hoppas att an-
dra människor förmår njuta av sina lyck-
ade dagar – hur de nu än ser ut.

MARIA ENNEFORS

20 Hört & Hänt 3/2009

Vanliga mamman och handikappmamman
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»Jag har inte 
sovit en hel 

natt på åratal.« 
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”Som kund får jag själv bestämma och 
HSA fi nns som support när jag behöver”

Hos Hela Sveriges Assistans får du 
ett  skräddarsytt  upplägg
Med lokal arbetsledning och hög behovsanpassning erbjuder vi personlig 
assistans till människor med olika funktionsmöjligheter, i hela Sverige.

Som kund hos oss bestämmer du vilka som ska vara dina assistenter och 
vem som ska vara deras närmsta chef, arbetsledare. Det kan vara du eller en 
person du utser.

Eftersom arbetsledaren finns ute i ditt uppdrag 
blir beslutsvägarna korta. Det innebär att du får 
en personlig assistans som utgår ifrån hur du 
vill ha det. Ring oss gärna så berättar vi mer: 
08- 55 77 19 00

Hela Sveriges Assistans AB, Svärdvägen 19, 182 33 Danderyd. Tel: 08-55 77 19 00. Hemsida: www.hsaab.se
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Returadress: 
FaktaPress AB
Backebogatan 3
129 40  Hägersten

B-POSTTIDNING

adressutrymme 155 mm x minst 25 mm

Frösunda erbjuder personlig assistans som utgår från dig som person. Somliga 
kunder önskar att vi tar vi ett helhetsgrepp om den personliga assistansen, 
medan andra vill sköta den mer självständigt. Oavsett, vi är en trygg arbetsgivare 
för dina personliga assistenter. 

Som kund får du också stöd i den juridiska processen kring personlig 
assistans och tillgång till vår kundombudsman, fritidsaktiviteter och mycket 
annat. Allt för högsta möjliga livskvalitet.

Kontakta oss. Oavsett.
Telefon: 0770-933 410 • E-post: kundkontakt@frosunda.se • frosunda.se

PERSONLIG
ASSISTANS SOM 
DU VILL HA DEN. 
OAVSETT.
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