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Svedenskolan är en del av Utvecklingspedagogik Sverige AB
Box 418, 191 24 Sollentuna. Besöksadress Häggviksvägen 4, Häggvik. Telefon 08-517 07 100. Fax 08-517 07 145.
www.utvecklingspedagogik.se • kontakt@up.se

Vi vet att behovet av skolor för barn och ungdomar 
med diagnos inom autismspektrumtillstånd (AST) är 
stort och vi har mångårig erfarenhet av att bedriva 
utbildning för den elevgruppen på Svedenskolan i 
Bergshamra. Vi har nu fått tillstånd att öppna ytterli-
gare en Svedenskolan med tillhörande förskoleklass, 
grundskola, grundsärskola samt fritidshem i Mälar-
höjden.

Vid starten hösten 2013 kommer skolan att ta emot 
10-15 elever, från förskoleklass till årskurs 5. Skolan 
beräknas vara fullt utbyggd till läsåret 2015/2016 
och kommer då att kunna ta emot runt 35 elever.
Skolan kommer att ligga på Mälarhöjdsvägen 23, 
nära Mälarhöjdens tunnelbanestation. Det kändes 
naturligt att lägga skolan i södra Stockholm då vi 
funnits norr om stan sedan 1994.

Den individuellt utformade utvecklingsplanen på Sve-
denskolan görs tillsammans med elever och föräldrar 
och baseras på Svedenpedagogiken där kommuni-
kation, socialt samspel, fantasi och organisering av 
tillvaron står i centrum för utveckling och inlärning. 
Förutom den individuella inlärningen lägger vi stor 
vikt vid den sociala träningen och vi uppmuntrar 
gruppgemenskap.

Föräldrarnas betydelse kan inte nog betonas. Samar-
betet med dem ligger som grund till den individuella 
utvecklingsplanen. 
Läs gärna vad föräldrar tycker om Svedenskolan på 
www.svedenskolan.se.

Du söker till Svedenskolan genom att skicka in en in-
tresseanmälan som du kan hämta på Svedenskolans 
hemsida, www.svedenskolan.se där du också kan läsa 
mer om skolan. Du kan också ringa till skolans rektor 
Gun-Marie Wicksén på tel. 08 – 517 07 201.

Bergshamra och Mälarhöjden

Ytterligare en Svedenskolan
– nu i Mälarhöjden.

Ett skönt besked till föräldrar som har barn med autism.
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SÄRNMARK ERbJUDER bLAND ANNAT
• Professionell rekrytering av personliga assistenter • Egen kontaktperson
• Insyn och inflytande i assistansekonomin • Juridisk rådgivning 
• Vikariepool dygnet runt i Stockholmsområdet • Utbildningar och föreläsningar mm

Har ni valt  
rätt assistansanordnare?

Hos Särnmark Assistans får vi alltid ett bra Hos Särnmark Assistans får vi alltid ett bra 
bemötande, personalen är lättillgänglig och ger bemötande, personalen är lättillgänglig och ger 
snabb respons på våra frågor och kommer med 
förslag på lösningar vid behov. Det är vi glada för!
 Vi trivs med den öppna insynen i assistans-
ekonomin och att vi som kund har tillgång
 till en bra utbildningsbas. Vi valde Särnmark 
för att det kändes som ett seriöst företag 
med en genuin värdegrund.
                                                pappa Jonas

Personlig assistans – 
som du vill ha den

08-505 920 00
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FOTO: TOMAS TIRÉN

IDROTT LOCKAR 

76

Mingel med idolerna, tävlingar och chans att prova på en rad 
idrotter. Föräldrakraft följde med Ella, 10 år, på Abrahamsdagen.

FOTO: MARIA ANNAS

 Nätverkets friskfaktorer

GE BORT FÖRÄLDRAKRAFT I JUL, OCH FÅ EN FIN KLAPP TILL DIG SJÄLV! TITTA PÅ SIDAN 19
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Personlig assistans utan vinstintresse
Personlig assistans utan vinstintresse.

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!

FK_1206_s04-5_innehall_v02.indd   5 2012-11-16   14:14



6     FÖRÄLDRAKRAFT # 6, 2012

Grattis alla eldsjälar. Det går att påverka. Under hösten såg vi 
kraften hos personer med funktionsnedsättningar och anhöriga 
när en upphandling i Stockholm höll på att gå snett.

Föräldrarnas protester mot upphandlingen av intensivträning för barn 
och unga leder nu troligen till att landstinget i Stockholm skapar en helt 
ny möjlighet för varje familj att välja mellan olika träningsmetoder. 

Det är roligt att se att det gick att få igång ett samarbete trots de hårda 
orden när protesterna inleddes. Det visar att möjligheten att snabbt hitta 
lösningar, så att ingen kommer i kläm, är större än man kan tro av den 
allmänna debatten.

Att det finns en öppenhet och en 
vilja att lyssna visades även under 
de två frukostdebatter, om dels 
personlig assistans, dels hjälpmedel, 
som Föräldrakraft anordnade under 
hösten.  

Det finns mycket djupa åsiktsskillnader både inom assistans och 
hjälpmedel, men debatterna visade att beslutsfattare är beredda att 
lyssna synpunkter från brukare. Många kom till tals och fick möjlighet 
till direkt dialog med ledande politiker och myndigheter.

Samtidigt går det inte att blunda för att samhället på en rad områden 
begränsar rättigheter för enskilda. Kommuner har rätt att tvångsförflyt-
ta personer i LSS-boende, skolor kan avvisa personliga assistenter och 
det blir allt svårare att få tillhöra person kret sarna för LSS. Brukare och 

anhöriga måste därför fortsätta att göra sig hörda genom 
protestaktioner och på debatter. Protestaktionen i 
Stockholm visar att det lönar sig.

För Föräldrakraft blev 2012 ännu ett framgångs-
rikt år. Nu laddar vi för att göra en ännu bättre 

tidning under 2013, vår åttonde årgång. God Jul 
och Gott Nytt År. ●

Det lönar sig 
att protestera

Valter Bengtsson
ansvarig utgivare
valter.bengtsson@faktapress.se

FÖRÄLDRAKRAFTS REFERENSGRUPP 
GER REDAKTIONEN RÅD OCH EXPERTIS.
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LEDARE

protestaktioner och på debatter. Protestaktionen i 
Stockholm visar att det lönar sig.

För Föräldrakraft blev 
rikt år. Nu laddar vi för att göra en ännu bättre 

Brukare och anhöriga 
måste fortsätta att 
synas och höras

Elektrodress
Inerventionsmetoden

- en unik behandling mot 
spasticitet och muskelstelhet

Vi kan utan biverkningar se 
förbättrad rörlighet, avslappning 

och minskad spasticitet för 
Cerebral Pares, Parkinsons 

sjukdom, ALS, spasticitet efter 
stroke, förvärvade hjärnskador 

och MS. För andra nervsjukdomar 
erbjuder vi terapitest.

 info@inerventions.se
Telefon 08 - 410 277 01
www.inerventions.se

Region Skåne erbjuder just 
nu personer  med Cerebral 
Pares att delta i en forsk-

ningsstudie i samband med 
terapistart.
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Flest kunder har valt oss. 
Men vad ser man egentligen?

Varför valde du Humana? Den frågan ställde vi till våra kunder i en 
undersökning och fick ett svar som gjorde oss glada. För svaret var ”trygg-
heten”. För våra kunder handlar den om flera saker.

Att man själv får bestämma över hur assistansen ska vara utformad. Att
man har ett team bestående av kundansvarig, jurist och lönehandläggare
som följer med en genom livet. Att man utan kostnad har tillgång till en
helt unik juristkår med över 20 jurister, landets i särklass största med er-
farenhet av över 2 000 fall. Att man anlitar ett seriöst företag med lång
och gedigen erfarenhet av allt som har med personlig assistans att göra.
Och att man anlitar ett företag som flest faktiskt har valt.

Det är något av det som skapar trygghet för våra kunder.
Läs gärna mer på www.humana.se/tryggheten.
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www.humana.se
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Sören OlssonKröniKa

Samhället som vi lever i utvecklas i rasande 
fart. Frågan är om vi hinner med i den 
snabba utvecklingen?

Är den mänskliga kroppen mottaglig för all den 
information som vi ständigt omger oss med?

Och hur klarar vi av de grundläggande mänsk-
liga beteendena när allt runt omkring oss snurrar 
på allt snabbare?

Mängden information som finns tillgänglig för 
oss fördubblas med sanslös hastighet. Mellan åren 
1750 och 1900 fördubblades mängden informa-
tion för människan. Mellan 1900 och 1950 
fördubblades den ännu en gång. Hastigheten på 
mängden information hade gått från 150 år till 50 
år. Mellan åren 1950 och 1960 fördubblades 
mängden information ännu en gång och år 2010 
var den nere på tre år. Med andra ord så fanns det 
dubbelt så mycket information runt omkring oss 
år 2010 jämfört med 2007. Prognosen för framti-
den är att år 2020 är fördubblingshastigheten 
nere på 72 dagar. På 72 dagar kommer mängden 

information runt oss 
fördubblas. Det är lätt att 
räkna ut att vi människor 
kommer få allt svårare att 
sortera vad som är viktigt 
och oviktigt. Det kommer 
bli ännu fler människor som 

drabbas av olika bokstavskombinationer, efter-
som våra system inte kan klara av att härbärgera 
all denna information och kunskap som sköljer 
över oss.

Någonstans i allt detta brus av information är 
det lätt att glömma bort en av vår tids största 
bristsjukdomar. Bristen på empati.

Empati och medkänsla har en tendens att 
hamna långt ner på prioriteringslistan när vi 
försöker hinna med att ta till oss så mycket som 
möjligt av allt som erbjuds i vårt informationsstin-
na samhälle. 

Jag tycker att det borde införas empati som en 
grundbult i det svenska skolsystemet. Många 
skolor arbetar redan nu med medkänsla, men min 
känsla är att den skulle anses vara minst lika viktig 
och angelägen som matematik och engelska. 

Vi behöver tid och utrymme att få känna, 
uttrycka och bearbeta hur vi människor fungerar 
i relation till andra.

Inom ramen för den snabba tekniska utveck-
lingen skapas verktyg för att kvickt kunna visa vår 
omtanke och medkänsla.

Vi klickar på ”gilla”.
Ett litet knapptryck på någon av de sociala 

medierna visar att vi faktiskt vill bry oss. Jag tror 
att det är bevis på att vi önskar att vi kunde ha 
mer tid att visa vår omtanke för andra människor. 
Det är så enkelt att klicka på ”gilla” och därefter 
tycker vi att vi har visat vår goda vilja. Men räcker 
det?

Ibland behövs vi människor för varandra även 
fysiskt. Vi behöver närhet och kärlek. Inte bara 
genom ett digitalt tryck på en knapp. 

Mängden information kan vi inte göra så mycket 
åt. Men ibland behöver vi människor stanna upp 
och känna efter hur vi verkligen mår. Vi måste ge 
oss själva tid för detta. Den tiden ges inte idag från 
någon utanför oss själva.

Stressen som orsakas av denna strida ström av 
information i ett allt snabbare tempo, gör att vi till 
slut bränner ut oss. Vi klarar inte av hur mycket 
som helst.

Vi hinner knappt ta hand om oss själva, så hur 
ska vi då kunna finnas till för någon annan?

Det är en ekvation som inte går att få ihop.
Så därför begränsas våra möjligheter till ett 

klick på en dator, där vi snabbt tycker att vi visar 
empati och medkänsla.

Samtidigt som det är lite sorgligt att den 
digitala omtanken är den enda vi tycks hinna 
med, så innebär det också att när den förväntas 
av oss och uteblir så uppstår ännu mer stress. När 
vi av någon anledning förväntar oss att få stöd i 
en situation från anhöriga och inte får den så blir 
vi kanske ledsna eller besvikna. Vi skapar helt 
enkelt en förväntan av klickande på datorernas 
”gillaknappar”.

Var är vi på väg med denna digitala omtanke?

Kommer vi alla i framtiden, ha en obligatorisk 
profil på internet, som kan bedömas och värderas 
med ett enkelt ”gilla” eller ”inte gilla”?

Allt för att spara den tid som vi inte tycker att vi 
har.

Och frågan är om det räcker för att vi ska känna 
oss sedda, omhändertagna och älskade som de 
mänskliga individer vi alla är? l

text Sören Olsson

Vi människor behövs 
för närhet och kärlek

skolan borde göra empati 
minst lika viktigt som 
matte och engelska.
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nytt?

R ä t t e n t i l l  
personlig assistans enligt LSS har  

inneburit väsentliga förbätt- ringar för personer med 
funktionsnedsättningar. Lagens huvudsakliga syfte är att ge alla 

svårt funktionshindrade makt över sina liv. LSS är en unik lagstiftning 
som vi skall värna om. Vår expertis inom området  personlig assistans 
 och assistansersättning är välkänd. Vi är det naturliga valet för privat- 
personer och företag som behöver initierad rådgivning och kvalificerat 
biträde inom området personlig assistans inbegripet frågor som 
rör ansökan om tillstånd att bedriva personlig assistans. Varje  

assistansanordnare har att iaktta ett omfattande regelverk av lagar,  
förordningar och föreskrifter och behovet för den enskilde 

att beviljas personlig assistans i en utsträckning som  
täcker hela hjälpbehovet är ofta livsavgörande. Sänkta 

och indragna ersättningar är ett ökande problem, 
delvis på grund av nya tolkningar av lagen.  

CJ Advokatbyrå hjälper dig om du stöter på 
problem som rör personlig assistans. 

Vi erbjuder den främsta expert-
kompetensen i landet. 

Välkommen. a t t 
k o n t a k t a 

oss!

God Jul & Gott Nytt År önskar vi på 

www.cjadvokat.se

Personlig assistans – På dina villkor

Gilla oss på Facebook

Svensk Personlig Assistans

Svensk Personlig Assistans

Titta in till oss på www.svenskpersonligassistans.se och slå 
oss sedan en signal, 08-735 86 86, för ett personligare möte.

Omsorg & Engagemang
Svensk Personlig Assistans är ett privat alternativ uppbyggt på erfarenheter 
av de behov som en funktionsnedsättning kan ge. Vi vill att vår omsorg 
och vårt engagemang om dig som funktionshindrad ska göra skillnad.

Trygghet & Kompetens
Vi vet att med rätt assistans får du bättre livskvalitet. Hos oss finner 
du hjälp och stöd som är anpassat efter dig. Med våra kompetenta 
assistenter ska du känna trygghet, tillit och kunna leva så självstän-
digt som bara är möjligt. Din livskvalitet skall höjas och du ska alltid 
ha känslan av att det finns en extra medmänniska att tillgå.

Vår vision är att öka livskvaliteten för fler funktionshindrade genom 
att ge den i särklass bästa assistansen och servicen.
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Nyheter Nyhetstips? Mejla till info@faktapress.se 
eller ring redaktionen på 08-410 5636.

Vi vågar påstå att vi är Sveriges 
ärligaste  assistanssamordnare. 
– Syna oss gärna i sömmarna! Vivida Assistans – Med högre kvalitet. www.vivida.se/arlighet

Vivida_Foraldrakraft_180x33.indd   1 12-09-05   16.49.56

dom väcker oro:
Skolan får uteStänga 
p erSonliga aSSiStenter
Skolan har rätt att avvisa ett barns person-
liga assistent av arbetsmiljöskäl. det 
fastslog Högsta förvaltningsdomstolen i 
en prejudicerande dom förra veckan.

– Ett olyckligt domslut, säger Christian 
Källström, chefsjurist på Humana AB.

Han befarar att det nu blir allt vanligare 
att enskilda assistenter utestängs från 
skolor.

Domen den 7 november innebär att en 
tioårig pojke i södra Sverige inte får ha med 
sig sina föräldrar som assistenter till skolan.

Skolan hade för drygt två år sedan 
beslutat hindra att föräldrarna följde med 
till skolan, av arbetsmiljöskäl.

När föräldrarna protesterade mot 
beslutet upphävdes det av 
Förvaltningsrätten och sedan även av 
Kammarrätten. Kommunen gav sig dock 
inte utan gick vidare till högsta instans, 
som slutligen gav skolan rätt att utestänga 
föräldrarna.

Fler kommuner kan komma att utnyttja 
möjligheten att stänga av assistenter av 
arbetsmiljöskäl, tror Christian Källström på 
Humana.

Kommunen har hävdat att skolan måste ha 
rätt att stänga av assistenter som ”utgör 
fara för arbetsmiljön”. Skolan uppger att 
assistenterna har varit kritiska, tillrättavi
sat lärare och gjort hotfulla uttalanden.

Föräldrarna har hävdat att det inte finns 
någon grund för påståendet att det finns ett 
arbetsmiljöproblem. Vilket påhittat 
arbetsmiljöskäl som helst kan inskränka 
rättigheterna, menar man.

Beslutet att utestänga föräldrarna från 
skolan får stöd av Socialstyrelsen, som 

menar att detta inte 
begränsar rätten till 
assistans, eftersom 
eleven kan välja annan 
assistent för skoltiden. 
Även SKL, Sveriges 
kommuner och lands
ting, anser att skolan har 
rätt att stänga av 
enskilda assistenter. 
Skolan måste kunna 
neka vissa assistenter 
tillträde ”om de stör 

ordningen så till den grad att  de utgör ett 
arbetsmiljöproblem”, menar SKL.

Familjen har fått juridisk hjälp av Humana 
AB som även anlitats som assistansanord
nare. Företagets chefsjurist Christian 
Källström menar att skolan borde ha löst 
eventuella arbetsmiljöproblem på annat 
sätt än genom att stänga av föräldrarna.

För den berörda familjen är domen ett 
hårt slag.

– Skolan har sagt att pojken kan ha andra 
assistenter än föräldrarna, men eftersom 
han har stora svårigheter med kommunika
tionen går det inte att ta in vem som helst 
och nya assistenter riskerar också att 
hamna i konflikt med skolan, säger 
Christian Källström.

– Familjen är väldigt besviken och 
funderar på vad man ska göra nu. Ett 
problem är att det inte finns några alterna
tiva skolor, säger Källström. l

Valter Bengtsson, valter.bengtsson@faktapress.se

– Familjen är 
väldigt besviken 
över domen, säger 
Christian Käll
ström, chefsjurist 
på Humana AB.

”att fråga ut  
assistenter är inget 
Vi rekommenderar”
Assistenter kan vägra att 
svara på frågor när Försäk
rings  kassan utreder behovet 
av personlig assistans.

– Det är enbart myndigheter, 
arbetsgivare, försäkringsinrätt
ningar och sjukvården som 
enligt lag är skyldiga att svara 
på Försäkrings  kassans frågor, 

säger Therese 
Karlberg, 
verksamhets
områdes 
chef på 
Försäkrings
kassans 
huvudkontor.

Nyligen rapporterades att 
Försäkringskassan i Dalarna 
har frågat ut assistenter om en 
brukares behov, varefter man 
fattade beslut om att dra in 
ersättningen.

Men enligt Therese Karlberg 
på Försäkringskassan ska 
assistenter normalt sett inte 
frågas ut.

– Att ringa assistenterna för 
att utreda behovet av assis
tansersättning är ingenting 
som Försäkringskassan har 
rekommenderat, säger hon.

– Kunden är den som bäst 
kan redogöra för sitt behov av 
assistans. l

Valter Bengtsson

Therese Karlberg
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– Det är starkt av Matilda att 
hon tar debatten, och visar 
att hon har rätt att vara den 
hon är. Det har betydelse för 
andra. Man ska aldrig 
behöva acceptera allvarliga 
kränkningar, bara för att de 
sker på nätet, säger Lars 
Arrhenius, generalsekrete-
rare på Friends.

Enligt statistik från 2011 
har 36 procent av alla barn 
och unga haft en obehaglig 
upplevelse på nätet, till 
exempel blivit utsatta för 
nätmobbning.

– Om man utsätts för 
trakasserier på nätet ska 
man anmäla det till sidan 
där det sker, och gärna 
prata med en vuxen. Man 
kan även tala om det för sin 

lärare, skolan har en 
skyldighet att ta tag i det, 
om det påverkar skolsitua-
tionen.

Lars Arrhenius säger också 
att om det handlar om hot 
och förtal, är det ett brott 
och bör polisanmälas. Men 
alla vuxna har ett ansvar att 
engagera sig.

– Många föräldrar tycker 
att det är svårt att ge sig in i 
barnets aktiviteter på nätet. 
Men det är lika viktigt att 
engagera sig i barnets 
förehavanden där, som i 
andra aktiviteter. Ställ 
frågan ”Hur var det på nätet 
idag?” och var tydlig med 
att man ska visa respekt, 
även där. Det är grunden för 
vår tillvaro.

Han tycker  
att de som 
bloggar och är 
viktiga 
förebilder 
också har ett 
stort ansvar i 
att visa hur 
man beter sig 

mot andra. Men att förbjuda 
sitt barn att vara ute på 
nätet är inget Lars 
Arrhenius tror på.

– Det handlar om att vara 
närvarande som förälder. l

anna pella, info@faktapress.se

FAKTA: Friends är en icke 
vinstdrivande organisation 
som verkar för att stoppa 
mobbning.

”SäTT er in i hur deT är  
innAn ni SnAcKAr SKiT!”
Sedan Matilda Persson i måndags motive-
rade varför hon ville vinna en bloggtävling 
om två konsertbiljetter, har det rasslat in 
kommentarer på hennes inlägg.

– Många skriver bra saker, men det är också 
många som är elaka. Först tyckte jag att det 
var skrattretande. Men när det hade gått 
några timmar och det bara fortsatte, blev jag 
ledsen.

De flesta kommentarerna handlar om 
huruvida hon försöker få bloggerskan att 
tycka synd om henne för att hon sitter i 
rullstol, och på så sätt vinna biljetterna.

– Jag skrev att jag satt i rullstol och att jag 
ville vinna biljetterna och gå på konserten 
för att visa folk att ingenting är omöjligt.

Matilda säger att hon inte kommer bli mer 
försiktig att skriva om sin funktionsnedsätt-
ning, snarare tvärtom.

– Det verkar som att folk skriver saker på 
nätet som de aldrig skulle våga säga i 
verkligheten. Det är dumt att folk har 
fördomar, hade de varit insatta, kanske de 
inte snackat så mycket. Man ska inte skriva 
saker man inte vet något om.

Hon tyckte själv att rullstolar var ”något 
konstigt” innan hon själv drabbades av en 
nervsjukdom i 10-årsåldern. Sedan tre år 
tillbaka bloggar hon själv för att sprida 
kunskap och minska fördomar.

– Några av de som försvarar mig skriver 

att de som snackat skit borde hamna i 
rullstol själva. Det tycker inte jag, men de 
skulle bra gärna få prova någon vecka, så de 
får känna hur det känns.  l

anna pella, info@faktapress.se

”acceptera aldrig kränkningar”

Lars 
Arrhenius

tips från friends
TA eTT STeg FrAMåT
n Många vuxna känner att 
bristen på teknisk kunskap gör 
det svårt eller omöjligt att ta ett 
kliv fram. Men du behöver inte 
vara proffs på datorer, nätet och 
mobiler för att stoppa och 
förebygga mobbning på nätet 
eller för att stötta någon utsatt.  
I grund och botten handlar det 
om sociala relationer och här har 
du långt mer träning, erfarenhet 
och kunskap än många barn och 
unga.

ViSA inTreSSe
n Ett bra sätt att skaffa sig 
kunskap är att be barn och unga 
visa hur de använder nätet och 
mobilen. Ställ frågor, testa tv- el-
ler dataspelet de gillar, besök 
själv sajter som de använder eller 
googla ord du inte känner igen. 
Precis som ni har samtal om 
barnens andra arenor kan ni rikta 
uppmärksamhet mot nätet.

PrATA oM och TränA 
FörhållningSäTT
n På samma sätt som du tränar 
barns och ungas sätt att vara mot 
andra i skolan, på träningen eller 
hemma behöver du träna dem i 
hur man är mot varandra på nätet. 
Prata om hur man kan vara en bra 
kompis där. Vad är ok och inte? 
Vilka risker finns? Hur känns det 
när någon skriver något taskigt 
och hur vill man själv bli bemött?

ViSA hänSyn
n Det är viktigt att ta hänsyn till 
barns och ungas integritet, även 
när det kommer till nätet.  
Ställ frågor, be dem visa dig och 
lita på de svar du får och det 
utrymme som de vill ha. Genom 
hänsyn och tillit skapar du 
förutsättningar för att få veta om 
något händer.

VAr en PoSiTiV Förebild
n Du är alltid en förebild för hur 
du vill att unga ska vara mot dig 
och andra. Det är du även på 
nätet. Genom positiva kommenta-
rer och att stå upp för någon som 
blir kränkt är du en ansvarstagan-
de vuxen som bryr sig.

n Fler tips från Friends på  
www.friends.se/ 
stoppa-natmobbning

Följ Matilda på hennes blogg – skogsrusset.
blogg.se.
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Allt talar för ett lyckligt slut på striden 
om intensivträning för barn och unga 
inom Stockholms landsting. Resultatet 
kan bli att familjerna i framtiden själva 
får välja vårdgivare.

– Vi vill att det ska bli bra för alla, säger 
Jonas Sköldberg, vd för Rehab Station 
Stockholm.

Turerna var många under en månad. 
Landstingets beslut att upphandla Rehab 
Station istället för Move & Walk utlöste en 
våg av protester från berörda familjer.

Det ledde till att landstinget backade 
och den 25 oktober rev upp beslutet om 
upphandling.

De som hade protesterat jublade - men 
snart grusades glädjen av att Rehab 
Station överklagade till Förvaltningsrätten 
och begärde att upphandlingen skulle 
slutföras.

Något senare tog Rehab Station tillbaka 
sitt överklagande.

– Vi vill absolut inte att någon ska 
komma i kläm och inte få den träning som 
behövs, Jonas Sköldberg, vd för Rehab 
Station Stockholm.

– Samtidigt har det varit viktigt för oss 
på Rehab Station att landstinget följer 
reglerna om upphandling och vi var 
tvungna att reagera eftersom vi faktiskt 
vann upphandlingen, säger Jonas 
Sköldberg.

Enligt Rita Ehrenfors på Rehab Station 
har företaget arbetat kontinuerligt med 
att uppvakta politiker, tjänstemän och 

organisationer för att hitta en optimal 
lösning. Nu har man fått gehör för en ny 
upphandling med ramavtal, så att 
patienterna kan välja mellan flera olika 
aktörer.

– Inget är ännu klart, men det ser 
mycket lovande ut, säger Rita Ehrenfors.

–  Det viktigaste är att man får mer än 
ett alternativ att välja mellan och att det 
finns alternativ som passar för hela 
gruppen av barn och unga, så att alla 
inkluderas, även de som hittills inte fått 
något alls.

Jonas Sköldberg är glad över det starka 
engagemanget hos patienter och anhöriga.

– Jag är imponerad av kraften i protes-
terna. Det är kul att se att man slåss för sin 
rätt. Vi inom Rehab Station förespråkar 
också att man ska flytta makten till 
patienterna.

RBU:s Stockholmsförening har 
framfört önskemål om vårdval med 
minst två olika alternativ för intensiv-
träning.

– För barn med CP-skador är den 
konduktiva pedagogiken den metod 
som de flesta familjer föredrar. För barn 
med andra diagnoser, till exempel 
ryggmärgsbråck, kan annan intensiv-
träning vara den bästa, skriver Ingrid 
Näsman Björk, ordförande för RBU i 
Stockholms län, i ett brev till land-
stinget.

På Föräldrakrafts webbsajt kan du 
läsa mer om händelseförloppet samt 
intervjuer med de inblandade. Här 
hittar du artiklarna: www.foraldrakraft.
se/topics/habilitering  l

Valter Bengtsson, valter.bengtsson@faktapress.se

Hotet mot träningen avvärjdes i sista stund tack vare upprörda protester från föräldrar och organisationer.

InfekteRAd StRId SlutAR lycklIgt 
– kAn ge fAmIljeRnA fRItt vAl

HuR StoRt äR fuSket  
– en tIondel elleR en tuSendel?

År
antal 
polisanm.

Felaktigt 
utBetalt

totalt 
utBetalt

2008 6 4,5 mkr 19,9 mdkr

2009 13 24,7 mkr 21,7 mdkr

2010 9 19 mkr 23,2 mdkr

2011 53 41,9 mkr 24,3 mdkr

2012 26 20,9 mkr* -

Hur stort är fusket inom personlig 
assistans? Ingen vet säkert. 
Regeringens utredare har sagt att det 
kan uppgå till 13–18 procent eller i 
pengar 3–4 miljarder.

Färsk statistik från Försäkringskassan 
tyder på att fusket kan vara mycket 
mindre. Fram till den 23 oktober hade 
man bara upptäckt 21 miljoner i felaktiga 
utbetalningar.

Regeringens förslag till åtgärder mot 
fusk inom assistans är mycket kontrover-
siella. Omstridda är också bedömningar-
na av hur stort fusket egentligen är. Både 
regeringen och Försäkringskassan talar 
om omfattande missbruk. Mer exakta 

uppgifter har varit svåra att få fram. ”Det 
ligger i sakens natur att detta sker i det 
fördolda, men det är så stort att vi måste 
göra något åt det”, säger Henrik Kjellberg 
på Socialdepartementet.

Föräldrakraft bad Försäkringskassan 
om aktuell statistik. Under åren 2008–
2011 utbetalades sammanlagt 90,1 
miljoner felaktigt på grund av fusk. 
Under desss fyra år var den sammanlag-
da kostnaden för assistansersättning 89,1 
miljarder kronor. Det innebär att en 
tusendel var felaktigt utbetalt, långt ifrån 
de 13–18 procent som nämnts i debatten.

Mer om kampen mot fusk på foraldra-
kraft.se/topics/assistans  l

Fusk med assistansersättning 
Baserat på uppgifter från Försäkringskassan 
i oktober 2012:

* Per 23:e oktober 2012
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Woxzia Myndighetslots

Woxzia Myndighetslots
Box 134, Sky City Plaza
S-190 46  Stockholm Arlanda
Vxl: +46(0)8 797 83 70

Myndighetslots
Telnr: 0771 - 96 99 42

E-post: myndighetslots@woxzia.com
Hemsida: www.woxzia.com 

Rätt direkt i myndigheternas djungel.

Istället för att rodda en massa myndig hets-
kontakter har Du en kontaktperson,  

Din Myndighetslots.

Din Myndighetslots hjälper dig med alla dina 
myndighetsärenden så att du slipper oroa dig.

Registrera ditt medborgarkonto kostnadsfritt. 
www.myndighetslots.se 

Kompetenscenter för medborgarservice

Hjälp i myndighetsärenden

Slut på myndighetstrassel!

woxzia stående fk 1206.indd   4 2012-10-24   16:51

INFEKTERAD STRID SLUTAR LYCKLIGT 
– KAN GE FAMILJERNA FRITT VAL

SVÄNGARNA RUNT UPPHANDLINGEN
Den 16 oktober förlorade Move & Walk 
upphandlingen av intensivträning för barn. 
Landstinget antog offerten från Rehab Station.

Den 18 oktober var protester-
na i full gång. RBU:s ordföran-
de Agnetah Mbuyamba gjorde 
ett mycket kritiskt uttalande.

Den 18 oktober intervjuades landstingsrådet Stig Nyman av 
Föräldrakraft. Han försvarade beslutet att välja Rehab Station 
istället för Move & Walk. ”Vi kan inte lyssna på alla önskemål”, 
sa han bland annat. Filippa Reinfeldt, moderat hälso- och 
sjukvårdslandstingsråd, ville inte svara på några frågor.

Den 19 oktober intervjuades Eszter Horváth 
Tóthné, grundare av Move & Walk. Hon var 
chockad och mycket orolig för framtiden.

Den 22 oktober säger Dag Larsson, 
oppositionslandstingsråd för Social-
demokraterna, att beslutet bör rivas 
upp. ”Den konduktiva pedagogiken är 
viktig för många barn och det kan få 
negativ inverkan om den försvinner.”

Den 24 oktober överklagade 
Move & Walk upphandlings-
beslutet i sista stund.

Den 25 oktober beslöt presidiet för hälso- och sjukvårds-
nämnden som nu beslutat avbryta upphandlingen på 
grund av ett ”formfel”. Presidiet utgörs av Filippa 
Reinfeldt (M), Birgitta Rydberg (FP) och Dag Larsson (S).

Landstingets beslut om att avbryta upphand-
lingen överklagas av Rehab Station, som begär 
att upphandlingen ska slutföras– men senare 
ändrar sig och tar tillbaka överklagandet.

16 OKTOBER 18 OKTOBER 19 OKTOBER

22 OKTOBER24 OKTOBER

25 OKTOBER 5 NOVEMBER

Vi har Sveriges bästa
personliga assistenter

NORD 0920-550 150  SYD 042-442 27 40  ÖST 0485-303 77

ASSISTANSPOOLEN.SE

FK_1206_s10-15_nyheter_v04.indd   13 2012-11-16   16:45



14     FÖRÄLDRAKRAFT # 6, 2012

smidig
prisvärd
säker

kiA soul emotion  
Första och hittills enda bil som är krock provad och 
hel  bilsgodkänd* att köra från rullstol.

facebook.com/Autoadapt
twitter.com/Autoadapt

www.autoadapt.se

*Helbilsgodkänd med Carony Go 
och specifikt rullstolslås. Vid 
vidareanpassning kan 
dispens krävas. 

En kommun har rätt att tvångsförflytta 
en person med funktionsnedsättning, 
enligt en dom i Högsta Förvaltnings-
domstolen.

Domen tolkas av många som ett försök 
att inskränka rätten till goda levnadsvill-
kor och inflytande för enskilda.

Den 29-åriga kvinnan bor sedan 
många år på ett särskilt boende som 
drivs av en stiftelse i Lekebergs kommun. 
Boendet är en insats enligt LSS, lagen om 
stöd och service till vissa funktionshin-
drade.

Ljusnarsbergs kommun kräver att hon 
flyttar till ett nybyggt gruppboende i 
hemkommunen. Detta trots att läkarin-
tyg anger att det riskerar att försämra 
kvinnans hälsa fysiskt och psykiskt.

Under de gångna åren har kvinnan fått 
starka band till både personal och andra 
boende i Lekeberg.

Kammarrrätten har tidigare stoppat 
hemkommunens planer på att tvinga 
henne att flytta. Men nu har alltså Högsta 
Förvaltningsdomstolen gett kommunen 
rätt. Domstolen anser att hon ”kan 
tillförsäkras goda levnadsvillkor genom 
den gruppbostad som kommunen 
numera erbjuder”. Olägenheterna med 
att kvinnan tvingas flytta hindrar inte att 
hon kan tillförsäkras goda levnadsvill-
kor, menar domstolen.

Men domen får kritik.
– Det är anmärkningsvärt att Högsta 

Förvaltningsdomstolen ignorerar 
lagstiftningens mål om jämlika levnads-
villkor, respekt för den enskildes 
självbestämmande och möjligheten till 
största möjliga inflytande, säger 
Christian Källström, chefsjurist på 
Humana AB.

– Rätten till ett bra liv måste inkludera 

rätten att inte bli tvångsförflyttad, i 
synnerhet när tvångsförflyttningen 
enbart är baserad på att kommunen 
byggt ett eget boende, säger Källström.

Kritik kommer även från Barbro Lewin, 
funktionshinderforskare och ledamot i 
Socialstyrelsens etiska råd.

– Högsta förvaltningsdomstolen 
verkar inte anse att kvinnan har någon 
rätt till självbestämmande och frivillig-
het. Det är väldigt sorgligt, säger Barbro 
Lewin till Sveriges Radio P4 Örebro.

– Domstolen har nonchalerat vad LSS 
säger om självbestämmande, integritet 
och frivillighet. Som jag läser domen är 
det kommunens intressen som gäller och 
inte LSS värdegrund, säger hon till 
radion. ●

VALTER BENGTSSON, valter.bengtsson@faktapress.se

KOMMUN FÅR TVÅNGSFÖRFLYTTA 
UNG KVINNA SOM HAR BOENDE ENLIGT LSS
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I NÄSTA NUMMER:
TEMAN OM HABILITERING, ASSISTANS OCH KOLLO 
Redan den 10 januari 2013 är vi tillbaka med ett 
högaktuellt nummer av Föräldrakraft! 

TIPSA REDAKTIONEN. Mejla ditt tips till info@faktapress.se 
eller ring redaktionen på 08-4100 5636.

Missa inte ASSISTANSGUIDEN 
på foraldrakraft.se

Tema 
Habilitering: 
Reportage och 
intervjuer om 
habilitering och 
den viktiga frågan: 
Vad är ett värdigt 
liv?

Tema 
Assistans: 
Ett liv utan assis-
tans – hur skulle 
det se ut? 
Intervjuer med 
kända och okända.

Tema 
Kollo & Resor: 
Planera 2013 års 
kollon och resor 
med hjälp av tipsen 
i nästa nummer.

Artikelserie 
om NPF: 
Så satsar du på 
livskvalitet.

Plus: 
Start för ny 
artikelserie om 
LIVSSTIL 
& HÄLSA.

UTGIVNINGSDAG FÖR NUMMER 1 ÄR 10 JANUARI 2013.
MATERIALDAG FÖR ANNONSER ÄR 13 DECEMBER 2012

Att bygga en fungerande vardag. 
Det är vad personlig assistans 
handlar om.
Varje dag. Dygnet runt. 
Vi ser möjligheter istället för hinder. 
Vad ser du? 

IfA godkänd 
assistansanordnare

A

E

NI
TR

ES
S GRUPPE EN

FÖ
R

S
SISTANSBERÄT

IG

A
D

T

Fiskelycka

Letar ni efter en bra förskola? Hos oss får barnen 
vara aktiva, utvecklas och har roligt. Känna att de 
lyckas. Vi tillämpar konduktiv pedagogik där lä-
randet sker genom kreativitet och lustfylld lek.

Nyfiken? 
Läs mer på www.brackediakoni.se/stegen

Förskola med  

konduktiv pedagogik
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08-514 201 50 
www.oliviapersonligassistans.se
info@oliviapersonligassistans.se

Vägen till en lyckad assistans
Kunskap, känsla, närhet och tillgänglighet

www.aos.uppsala.se

Arbete och 
sysselsättning  
är viktigt för alla!
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Hjälpmedel Nya och praktiska hjälpmedel på marknaden. 
Tipsa redaktionen med ett mejl till info@faktapress.se

NYHETERNA PÅ FOKUS HJÄLPMEDEL I BILDER

■ Trappan som är en 
hiss. FlexStep, en 
elegant kombination av 
hiss och trappa, lanseras 
av företaget Bygg beslag. 
Med hjälp av en fjärrkon-
troll kan man snabbt 
förvandla trappan till en 
lyftplattform och åka 
hiss med rullstolen.
FlexStep är en dansk 
produkt.

■ Tretac Interface har 
många praktiska hjälp-
medel både för kommu-
nikation och för att 
övervinna läs- och 
skrivsvårigheter.
Veronica Blixt demon-
strerar hur man kan styra 
datorn med huvudrörel-
ser med hjälp av 
FaceMouse. 

■ Den svensk-
utvecklade 
ätroboten Bestic 
får fler tillbehör 
och på Fokus 
Hjälpmedel 
kunde man testa 
att styra den med 
en Wii-kontroll. En 
av fördelarna med 
att använda 
Wii-kontroll är att 
styrningen då blir 
trådlös, berättade 
företagets vd 
Catharina 
Borgen stierna.
Bestic är fortfa-
rande en nykom-
ling på hjälp-
medelsmarkna-
den (den började 
serietillverkas i 
våras) men väcker 
allt mer uppmärk-
samhet.

■ Svancare satsar på toaletthjälp-
medel som värnar integriteten.
– Man ska kunna gå på toaletten 
själv, oavsett vilka svårigheter man 
har, säger Kalle Ritzén som demon-
strerade bidétillsatser med inbyggd 
dusch och fläkt. Bidett finns i både 
automatisk och manuell version.

Mycket nytt presenterades när Fokus Hjälpmedel i oktober slog upp portarna på Bombardier Arena i 
Västerås. Föräldrakraft hälsade på i montrarna. Fler produktnyheter finns på foraldrakraft.se
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Malmgatan 25, 602 23 Norrköping. Tel 011-13 77 00. www.jeltec.se

Paletten Midi, 
elektriskt höj- och 
sänkbara arbetsbord.

Elit Mini är ett elektriskt  
höj- och sänkbart med  
vinklingsbar arbetsskiva.

Elit Duo, elektriskt höj- och 
sänkbart arbetsbord med 
elektriskt vinklad arbetsskiva.

Arbetsbord till såväl stora som små.
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■ TiLite är namnet på denna amerikanska 
rullstol som marknadsförs av HEA. Det är en 
exklusiv modell som skräddarsys i sin helhet.
Det handlar om allt från att rören bockas (för 
att få exakt rätt storlek) till dekor i form av 
”tatueringar” och egna färgval. – Många blir 
imponerade över att den är så fint gjord och 
har så hög kvalitet, berättar Emma Boberg.

■ Panthera-X är den superlätta (2,1 kilo) 
rullstolen som de entusiastiska medarbetar-
na på Panthera konstruerade ”för sig själva”.
– Den är gjord för oss aktiva brukare som 
dagligen lyfter in rullstolen i bilen, säger Bernt 
Sjöberg, produktspecialist, som även visade 
upp extrahjulet FreeWheel, en amerikansk 
produkt som Panthera nyligen börjat sälja.

TOPPLISTAN
Så stor andel av 

arbets sökande med 
funktionsnedsättning 

fick hjälpmedel förskriv-
na hos den lokala 

arbetsförmedlingen.

33 PROCENT
Ljungby

32 PROCENT
Båstad

30 PROCENT
Sundsvall
Gävle

29 PROCENT
Ljusdal

28 PROCENT
Älmhult

27 PROCENT
Rättvik
Osby

26 PROCENT
Knivsta

24 PROCENT
Nybro
Mora
Växjö
Vindeln
Älvsbyn

Källa: Comai, www.comai.se

1

2

3

4

5

6

7

8

■ En ny funktion 
hos Motomed är 
att det finns flera 
spel att köra på 
Motomeds 
display.
– Det gör det lite 
roligare för barn 
att träna, säger 
Per-Olof Primnell 
på Primed.
Motomed får allt 
fler användare 
runt om i landet. 
Men fortfarande 
får många alltför 
lite träning.
- Många föräldrar 
vill ha en 
Motomed till sitt 
barn. Tyvärr tycks 
en del landsting 
prioritera vuxna 
mer än barn, 
säger Per-Olof.
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Appar och webblösningar stod högt i kurs 
på Dysleximässan i Jönköping i oktober. 
Många högaktuella föreläsningar fanns 
också på programmet. Bland annat 
avslöjade statliga SBU hur det går med 
kartläggningen av dyslexitester i svenska 
skolor, vilket beskrevs som ”en djungel”.

– Vårt uppdrag är att se vilka tester som 
har vetenskapligt stöd. Hittills har vi hittat 
62 olika modeller som används i skolorna 
för att testa läs- och skrivsvårigheter, 
berättade Karin Stenström, projektledare 
inom SBU.

– Det är väldigt svårt att veta vilken test 
som är lämplig att använda.

Mycket jobb återstår innan skolor, 
föräldrar och elever får se resultatet av 
SBU:s kartläggning. År 2014 kommer en 
rapport från SBU och sedan kommer kanske 

rekommendationer att 
utarbetas av Social-
styrelsen.

 
Under den två dagar långa 
dysleximässan avverkades 
inte mindre än 40 olika 
föreläsningar i frågor om allt 
från tekniska hjälpmedel till 

självförtroende.
Bland utställarna var variationen också stor 

– men helt klart är det appar för mobiler, 
surfplattor och webben som är den domine-
rande trenden.

Föräldrakraft träffade bland annat familjer-
na Svensson och Wilbertsson från Nässjö som 
botaniserade bland nya appar. Stort intresse 
väckte Elevdatas nya app IntoWords, som gör 
det möjligt att skriva direkt på iPad och ut - 
nyttja ett väl utbyggt förråd av ordförslag. l

IT-hjälpmedel av olika slag visades 
upp i ICAP:s monter.

Elevdata demonstrerar nya appen 
IntoWords.

Nya appar lockar 
både skolelever 
och föräldrar.

Susanna Cederquist delade med sig 
av sina kunskaper om att ägna sig åt 
musik när man har dyslexi. Att läsa 
noter kan vara ett stort problem men 
många är å andra sidan duktiga på 
gehör och improvisation. Hon deltog 
både som utställare och som förelä-
sare.

HargData har hakat på app-trenden och lanserar 
en egenutvecklad app som kompletterar utbudet 
av symbolprogram. På Dysleximässan demonste-
rades den nya appen av Kerstin Kanebrant.

Cecilia Lööf-Mahler från Nypon förlag 
hade massor av intressanta böcker för 
alla åldrar och även anpassat utbild-
ningsmaterial. Bland nyheterna fanns 
en ritpratbok om hur det är att vara 
syskon till barn med funktionsnedsätt-
ningar.

Anna Gustafsson Chen från statliga TPB visade 
upp en förhandsversion av nya webbsajten som 
ska göra det mycket enklare för vanliga talboks-
lånare att ladda hem talböcker till datorn eller 
direkt till mobilen.

AppAr hett på 
DySlexiMäSSAn

Karin 
Stenström, 
SBU.
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OCH DU FÅR SJÄLV JONAS 
HELGESSONS NYA BOK.
Tidningen Föräldrakraft lämpar 
sig u tmärkt som  julklapp till föräldrar 
och anhöriga till barn och unga med 
funktions nedsättningar. För 395 kronor 
inklusive moms kan du ge bort 6 num-
mer som är välfyllda med tips och prak-
tisk vägledning, intervjuer, teman och 
r eportage (gäller inom Sverige). 

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

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

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

Jonas 
Helgesson

kort och gott

L
ib

ri
sJonas H

elgesson E
tiketter ska m

an sätta …
     L

ibris

Etiketter
ska man
sätta på 

julklappar 
– inte på 

människor

”Behandla inte människor som strumpor – gallra inte bort de udda.”
”Beslut kan ta dig långt, men övertygelse kan ta dig ännu längre.”
”Jag arbetar för ett samhälle där man kan skriva CP på sitt CV.”

Jonas Helgesson är tillbaka med en tredje bok, den här gången 
full av kortkorta visdomsord som han har spridit runt sig de 
senaste åren. Om livet, om att vara som en gammal hackande PC, 
om människovärde. Johan Hesselstrand har gjort bilder av några 
av dem. En perfekt present till alla, normala och onormala!

Jonas Helgesson föreläser för företagsledare, högstadieelever, 
snälla tanter, assistenter och andra, ungefär 100 000 hittills, och 
är krönikör i tidningen Dagen. Han har tidigare skrivit Grabben i 
kuvösen bredvid och Ett CP-bra liv.

Johan Hesselstrand är illustratör och personlig assistent (men 
inte åt Jonas).

Sagt om Grabben i kuvösen bredvid:
”Gripande läsning om en människa som mot alla odds 
väljer att se möjligheterna.” – Föräldrar & Barn

Sagt om Ett CP-bra liv:
”Tänkvärt, dråpligt och förhoppningsvis en spark i magen på alla 
som vet hur folk, särskilt de som inte är ’som alla andra’, är.” 
– Lena Udd, Bibliotekstjänst

www.librisforlag.se
Libris förlag

GE BORT FÖRÄLDRAKRAFT 

SOM JULKLAPP!
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En ny webbtjänst som gör det enkelt att hitta och 
jämföra hjälpmedel öppnar sommaren 2014.
”Äntligen!” är reaktionen från många hjälp-
medelsanvändare och anhöriga.

– En tydlig och god överblick över hela hjälpmedels-
området, utlovas av Åke Rosandher, CeHi.

Regeringen satsar 19 miljoner kronor på den nya 
webbtjänsten och tar därmed ett nytt steg mot Fritt 
val inom hjälpmedelsområdet.

Ett av de största hindren för att öka valfriheten är 
nämligen bristen på information om hjälpmedel.

– En förutsättning för att brukare ska kunna besluta 
om val av hjälpmedel är att hon eller 
han är informerad om vilka produk-
ter som finns, säger Maria Larson, 
barn- och äldreminister.

Det är SKL, Sveriges kommuner och 
landsting, som föreslagit den nya 
webbtjänsten och uppbyggnaden ska 
nu göras inom 1177.se som drivs av 
SKL.

– Det är en god idé att inkorporera 
webbtjänsten i 1177.se så att det blir 
enkelt att hitta kvalitetssäkrad 
information om vård och hjälpmedel 
på samma ställe, säger Maria Larsson.

Den nya tjänsten ska utvecklas 
tillsammans med 
Hjälpmedelsinstitutet och 
Konsumentverket.

– Det kommer att leda till direkt 
nytta för allmänhet och brukare, som kan få en tydlig 
och god överblick över hela hjälpmedelsområdet. God 
information gör det möjligt att göra bättre val. Det, i sin 
tur, leder till att livet för den som använder olika 
hjälpmedel kan förenklas, säger Åke Rosandher, chef 
för CeHi som kommer att driva tjänsten åt landstingen.

Ett förslag om ”Fritt val av hjälpmedel” förbereds 
just nu inom regeringskansliet. ●

Åke Rosander, 
CeHi

Maria Larsson, 
(KD)

JUBEL ÖVER NY 
WEBBTJÄNST SOM 
JÄMFÖR HJÄLPMEDEL 

FAKTA
■ Den nya tjänsten ska vara i drift från halvårsskiftet 
2014. Då ska allmänhet och brukare bland annat 
kunna få information om hjälpmedel, jämföra produk-
ter med varandra, samt få information om vart man 
kan vända sig i sitt landsting för att prova och testa 
hjälpmedel. 

■ Tjänsten ska även presentera regelverken i 
respektive landsting, och information om egenavgif-
ter och priser. I samband med utvecklingsarbetet 
sker en kartläggning av vilka konsumentprodukter 
som idag används som komplement eller alternativ till 
hjälpmedel.
Källa: Center för eHälsa i samverkan, CeHis.

– En förutsättning för att brukare ska kunna besluta 
om val av hjälpmedel är att hon eller 

ter som finns, säger Maria Larson, 
han är informerad om vilka produk-han är informerad om vilka produk-
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Lena Hallengren (S) uttryckte 
oro för att den enskildes plån -
bok får ökad betydelse för möj -
ligheten att ha bra hjälpmedel.

Pelle Kölhed, RTP, var kritisk till 
de allmänna försämringar som 
han anser sker på hjälpmedels-
området.

Petrus Laestadius, vice vd för 
Swedish Medtech, påminde om 
att hjälpmedel inte är en kostnad 
utan ofta en lönsam investering.

Jan Grönlund, direktör för 
Hjälpmedelsinstitutet, tog upp 
de stora regionala skillnaderna 
när det gäller hjälpmedelsför-
skrivningen.

En stor del av debatten ägnades åt frågor och inlägg från publiken.

FRÅN FÖRÄLDRAKRAFTS FRUKOSTDEBATT 
OM HJÄLPMEDEL 6 NOVEMBER 2012
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För de flesta är rörelse en 
självklarhet, men för några en 
omöjlighet utan rätt hjälp.

VI ÄR SKAPADE  
FÖR RÖRELSE!

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

Du hittar mycket mer om våra produkter  
och oss på vår hemsida madeformovement.com
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Svåra frågor återstår att lösa 
men Maria Larsson, minister 
med ansvar för hjälpmedel, 
hoppas bli klar med en proposi-
tion om Fritt val under 2013.

LÄS FRÅGORNA OCH SVAREN FRÅN DEBATTEN PÅ NÄSTA SIDA

Det finns stor oro kring eget ägande av hjälpmedel 
inom det föreslagna Fritt val-systemet. Men barn- 
och äldreminister Maria Larsson lovar att gå 
försiktigt fram och lyssna på kritiken.

– Vi måste fundera vidare och säkerställa att det inte 
blir stora risker och problem för enskilda brukare när 
det gäller service, underhåll och försäkringar, sa 
Maria Larsson under Föräldrakrafts debatt om 
hjälpmedel i november.

Just nu arbetar departementet med att analysera 
alla de remissvar som kommit in på utredningen om 
Fritt val. 

En proposition beräknas komma under 2013.
– Det finns ett stort allmänt stöd för ökad valfrihet 

men det är också viktigt att undvika stora ojämlikhe-
ter. Vi måste hitta rättvisa och mångfald utan att göra 
drastiska ingrepp i kommuners och landstings 
självstyre, sa Maria Larsson.

På frågan om hur man ska få landstingen att jämna ut 
orättvisorna mellan olika landsändar i framtiden 
svarade hon:

– Vi behöver fundera över hur kraftfulla vi ska vara. 
Med lagstiftning kan vi ålägga kommuner och lands-
ting att göra vissa saker, men hjälpmedel är landsting-
ens ansvar och det kan vi inte ta ifrån dem. 

– Det finns en ambition även hos kommuner och 
landsting att gå brukarna till mötes.

Ministern betonade att satsningar på hjälpmedel är 
lönsamma.

– Om man får ett fungerande liv och kan delta i 
samhället och arbetslivet så är det en vinst för indivi-
den, men också för samhället, sa Maria Larsson. ●

MINISTERN LYSSNAR PÅ ORON:
”VI MÅSTE SÄKERSTÄLLA 
ATT DET INTE BLIR PROBLEM” 

Med lagstiftning kan vi ålägga kommuner och lands-
ting att göra vissa saker, men hjälpmedel är landsting-
ens ansvar och det kan vi inte ta ifrån dem. 
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1. BEHÖVS FRITT VAL?
■ Maria Larsson berättade att bakgrunden 
till utredningen om Fritt val var att landsting-
ens sortiment av hjälpmedel krympt och blivit 
allt mindre på många håll.

– Många hörde av sig och sa att det fanns 
massor av intressanta produkter som de inte 
kunde välja för de ingick inte i sortimentet. 
Det var en situation som vi ansåg att vi måste 
förändra. Det är ohållbart att produktutveck-
lingen leder till många nyheter men att 
möjligheten att välja hos landstingen 
krymper, sa Maria Larsson.

Pelle Kölhed ansåg dock att förslaget om 
Fritt Val inte löser problemen.

– Det viktigaste är inte att utveckla 
valfrihetssystem utan att se till att de olika 
system för arbetshjälpmedel, bostadsan-
passningar, bilstöd och andra hjälpmedel 
passar bättre ihop. Jag skulle vilja ha ”en dörr 
in” där jag får hela situationen prövad, sa 
Pelle Kölhed.

Risken är stor att visionerna om ökad 
valfrihet leder till en övervältring av kostnader 
på den enskilde, anser Pelle Kölhed. Han 
menar att det även kan leda till ökade 
regionala skillnader, eftersom det lär bli upp 
till varje landsting att bestämma om man ska 
ha Fritt val och vad som ska ingå.

– Det blir inte valfrihet på brukarens villkor, 
sa Pelle Kölhed.

 
2. ÄR DET RIMLIGT MED STORA 
SKILLNADER ÖVER LANDET?
■ Undersökningar visar att det är stora 
regionala skillnader när det gäller förskriv-
ning av hjälpmedel. 
– När vi i somras hade en debatt om detta i 
Almedalen var samstämmigheten stor om 
behovet av nationella riktlinjer, sa Jan 
Grönlund.

Idag finns dock inga konkreta förslag åt det 
hållet. Borde man då tvinga kommuner och 
landsting att ha mer likartade regler? 
Grönlunds svar på den frågan blev svävande.

– Sveriges kommuner och landsting 
jobbar gärna med riktlinjer och öppna 
jämförelser, det kan ses som ett sätt att 
”tvinga” dem att minska olikheterna. Det är 
en balansgång mellan den enskildes 
rättigheter och det kommunala självstyret.

Bilden kompliceras av att även Arbets-
förmedlingen och Försäkringskassan ingår i 
spelet om hjälpmedlen. Alla kan göra mer för 
att förbättra hjälpmedelsförsörjningen.

– En av våra viktigaste uppgifter är att visa 
den samhällsekonomiska nyttan så att alla 
förstår att man får igen de pengar man 
lägger på hjälpmedel. Det finns stora vinster 
för samhället, inte minst när personer 
kommer i arbete och inte belastar försäk-
ringssystemen, sa Jan Grönlund.

 
3. FINNS DET RISK ATT 
BRUKARNA KOMMER I KLÄM?  
■ Hanna Sejlitz från Hörselskadades 
riksförbund uttryckte farhågor om att 
valfrihetssystem gör det möjligt för företag 
att ta ut vinster på bekostnad av enskilda.

– Vi har flera medlemmar som har 
drabbats. När de har vänt sig till vården har 
de fått veta att sortimentet är dåligt men att 
man kan få en bättre hörapparat om man 
betalar extra. Systemet är uppbyggt så att 
den enskilde blir utlämnad. Det behövs en 
spärr som skyddar, sa Hanna Sejlitz.
Maria Larsson noterade kritiken och 
svarade att ”det är sådan information vi 
behöver få in och väga samman” med annan 
information om hur många som lagt till egna 
pengar, hur bra informationen fungerar och 
hur nöjda brukarna är.

– Försöksverksamheterna är till för att 

rätta till brister. Att det inte är optimalt från 
början är inte så konstigt. Alla synpunkter är 
viktiga för oss, sa Maria Larsson.

Maria Larsson betonade att alternativet till 
Fritt val, enligt henne, är landstingets alltför 
begränsade sortiment.

Lena Hallengren höll inte med utan menade 
tvärtom att landstingets sortiment inte alls 
behöver vara dåligt och begränsat.

– Inget hindrar att landstinget har många 
och bra produkter att välja bland, sa 
Hallengren.

Även Pelle Kölhed menade att Fritt val inte 
behövs för att ge brukare tillgång till 
moderna hjälpmedel.

– Det borde vara möjligt inom dagens 
system. Det bästa man kan göra är att förse 
personerna med de mest funktionella 
hjälpmedel som finns utan att betala extra. 
Inom hörselsidan är landstingets sortiment 
så begränsat att man tvingas ut i ”fritt val” 
men då är det inte fritt val för den enskilde.

Oavsett Fritt Val eller inte finns förbättringar 
att göra, enligt Jan Grönlund.

– Reglerna om upphandling kan motverka 
utvecklingen mot bättre hjälpmedel. Det är 
en utmaning för oss att framöver inte alltid 
prioritera lägsta pris, sa Jan Grönlund.

4. BORDE HJÄLPMEDEL HA 
EN EGEN RÄTTIGHETSLAG?
■ Organisationer som RTP vill ha en ny 
rättighetslag om hjälpmedel. Det skulle bland 
annat göra det möjligt att överklaga beslut 
om hjälpmedel.

– Idag kan jag aldrig överklaga sådana be-
slut eftersom hälso- och sjukvårdslagen inte 
är en rättighetslag utan en ramlag, sa Pelle 
Kölhed.

Samtidigt börjar hjälpmedel bli så bra och 
användbara att vården ofta inte anser att det 
är vårdens uppgift att stå för hjälpmedlet och 
därför tenderar att avsäga sig ansvaret.

– Med en hjälpmedelslag skulle vi få mer 
makt över rätten till hjälpmedel. Det skulle 
också innebära begränsningar för brukarna 
så jag tror att det skulle ge en bra balans åt 
båda hållen, sa Kölhed.

Bland politikerna gick åsikterna isär om 
behovet av en rättighetslag. Lena Hallengren 
nappade på idén: – Det är något jag ska 
fundera på. Eko nomiskt är en rättighetslag 
en stor förändring eftersom staten då måste 
ta ett finansiellt ansvar.

Maria Larsson var avvisande till förslaget. 
Jan Grönlund uppmanade till försiktighet 
eftersom rättighetslag flyttar makten in i 
domstolsväsendet.

– Det kan leda till begränsningar och 
fyrkantighet som ingen vill ha, sa Grönlund 
som trodde att samarbeten av olika slag är 
väl så framgångsrika som en rättighetslag.

FÖR OCH EMOT FRITT VAL
En annorlunda och givande frukost ägde rum på Citykonferensen i Stockholm 
tisdagen den 6 november. Då möttes politiker, brukare och experter i en livlig 
diskussion om framtidens system för hjälpmedel. 

Inledde debatten gjorde Maria Larsson (KD). Hon är barn- och äldreminister 
(med ansvar för hjälpmedelsområdet) och funderar just nu över hur hon och 
regeringen ska gå vidare med ambitionerna om ökad valfrihet. 

Under 2013 väntas regeringen lägga fram en proposition om Fritt Val för hela 
Sverige, men exakt hur det kommer att utformas är oklart.

Planerna på Fritt Val är kontroversiella och debatten belyste både förhoppningar 
och farhågor inför de kommande förändringarna. I debatten deltog vice ordföran-
den i socialutskottet Lena Hallengren (S), RTP:s ordförande Pelle Kölhed och 
Hjälpmedelsinstitutets direktör Jan Grönlund. Moderator var Willy Silberstein.
Här har vi sammanställt de sju viktigaste frågorna i debatten.

Fritt Val inte löser problemen.
– Det viktigaste är inte att utveckla 

valfrihetssystem utan att se till att de olika 
system för arbetshjälpmedel, bostadsan-
passningar, bilstöd och andra hjälpmedel 
passar bättre ihop. Jag skulle vilja ha ”en dörr 

– Inget hindrar att landstinget har många 
och bra produkter att välja bland, sa 

– Med en hjälpmedelslag skulle vi få mer 
makt över rätten till hjälpmedel. Det skulle 
också innebära begränsningar för brukarna 
så jag tror att det skulle ge en bra balans åt 
båda hållen, sa Kölhed.
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Nytt LSS-boende i Lidköping
Gryning Vård AB är landets största företag inom HVB och erbjuder ett brett, varierat och  
kundanpassat vårdutbud för barn, ungdomar, familjer och vuxna missbrukare. Gryning driver 
behandlingshem, familjehem och öppenvårdsverksamheter och har cirka 35 verksamheter belägna 
inom Västra Götalands län. Bolaget är kommunägt och drivs utan vinstsyfte.

Gryning startade i början av 2007 ett nytt boende för ungdomar i åldern 16-21 år 
med funktionsnedsättningen Asperger syndrom/högfungerande autism. 
Boendet är beläget i centrala Lidköping och omfattar fem nyproducerade lägenheter, 
gemensamhetsdel och personalutrymmen.

Vi vänder oss till ungdomar på väg ut i vuxenlivet. Vi arbetar utifrån ett helhets- 
perspektiv och tar till vara/satsar på ungdomens starka sidor och intressen. 
På boendet får ungdomen en pedagogisk arbetsplan. Denna upprättas tillsammans 
av ungdomen, föräldrar, biståndsbedömare och Kinnegatans personal, där vi utifrån 
funktionshindret/personlig mognad sätter upp mål som utvärderas kontinuerligt. 
Det kommer att finnas personal dygnet runt på Kinnegatan.

Personalen är utbildad i pedagogiskt arbetssätt och erhåller extern handledning. 
Vi har lång erfarenhet av att arbeta med ungdomar med social problematik och kan 
ge stöd till ungdomar och familjer i sådana frågor. De flesta har även genomgått 
familjeterapiutbildning.

Vill du veta mer?
Hör av dig till

Lisa Ohlsson, enhetschef
Tfn 0510-20488 eller mobil 070-208 31 80                                                                            

 Annika Strid, Grynings placeringskonsulent
Tfn 031-7037348 eller mobil 0705-145507

Gryning Vård AB,  Box 5154,  Gårdavägen 2,  402 26 Göteborg,  Tel: 031-703 39 50, Fax: 031-703 73 49 www.gryning.se

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

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

www.gryning.se

Vi satsar på unga!
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              Med vårt stöd kan alla som vill delta i arbetslivet!

”Jag har provat fl era 
praktikplatser med 
stöd av Misa. Nu har 
jag nått mitt mål,
anställning på en 
bokhandel.” Josef

08-580 813 40,  www.misa.se

Vi fi nns i Göteborg, Skåne, Stockholm, 
Södertälje, Västerås & Uppsala.

Telefon: 0761-75 99 00
E-post: info@assistanskompaniet.se

En funktionell 
personlig assistans för 
ett tryggt och bra liv

”Den personliga kontakten med 
Assistanskompaniet är viktigast och bäst”

Joanna, Huddinge
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5. KOMMER ANVÄNDARNA ATT FÅ 
BETALA MER I EGEN-AVGIFTER?
■ Den gamla rättviseprincipen om att 
funktionsnedsättningar inte ska medföra 
extra kostnader luckras upp efter hand som 
landsting inför fler avgifter. Så är utveckling-
en, enligt handikapporganisationer.

– Vi får signaler från medlemmar om att 
man får betala allt fler avgifter. I vilken 
utsträckning vill politikerna fortsätta den 
utvecklingen? Ska hjälpmedel vara kostnads-
fria i framtiden? frågade Henrik Petrén, jurist 
inom RBU.

För barn och ungdomar ska vi ”definitivt” 
behålla principen om att hjälpmedel inte ska 
innebära merkostnader, svarade Maria 
Larsson. Men i övrigt är det upp till landsting-
en att bestämma och enligt ministern kan 
staten inte ta över det ansvaret. För att 
motverka egenavgifter och ge konsumenter-
na makt satsar man istället på öppna 
jämförelser.

Lena Hallengren sa att ”ambitionen aldrig 
får vara” att man ska ha merkostnader för 
funktionsnedsättningar:

– Jag är medveten om att det ser olika ut i 
olika landsting, men staten kan underlätta för 
landstingen. Det är nog inte många lands-
tingspolitiker som vill tvinga folk att betala 
hjälpmedel själva.

6. VAD TYCKER BRANSCHEN?
■ Hittills har hjälpmedelsleverantörerna 
varit ganska avvaktande till förslaget om Fritt 
Val. Petrus Laestadius, vice vd för Swedish 
Medtech, sa på debatten att branschen är 
positiv och tror att det kommer att uppmuntra 
till innovationer.

– Men jag vill göra en markering. Vi ska 
inte tala om hjälpmedel som kostnader utan 
se det som investeringar. Hjälpmedel är en 
förutsättning för att vi ska klara den demo-
grafiska utvecklingen där allt färre ska 
försörja allt fler. Vi måste skapa bättre 
förutsättningar för folk att få ett fullvärdigt liv i 
sina hem istället för att flytta till institutioner.

På plats fanns även Nour Khalil från 
före taget Bestic som uttryckte oro över 
byråkrati och tröghet i dagens system.

– Vi har en produkt som sparar tid åt 

assistenter, förbättrar livskvaliteten och är 
bra för statskassan, men vi har stött på stort 
motstånd, sa Nour Khalil.

– I flera andra länder har vi haft större 
framgångar eftersom man där är mer öppna 
och mindre byråkratiska.

7. SKULLE EN S-REGERING HANTERA 
HJÄLPMEDEL ANNORLUNDA?
■ Lena Hallengren betonade att det finns 
ideologiska skillnader i synen på hjälpmedel. 
Hon markerade att valfrihet, enligt 
Socialdemokraterna, inte får handla om 
storleken på den egna plånboken. Hon vill ha 
en starkare statlig styrning än Maria Larsson.

– Det får inte vara så att möjligheten att 
leva ett gott liv blir beroende av vilken 
kommun man bor i. Kommunalt självstyre kan 
inte vara en överordnad princip när man 
diskuterar hjälpmedel. Utgångspunkten 
måste vara att den enskilde får det hjälpme-
del som han eller hon behöver för att vara så 
aktiv som möjligt.

Lena Hallengren är dock inte emot 
valfrihet som sådan: – Om man kan och vill 
ska man självklart kunna påverka valet. ●

– Vi får signaler från medlemmar om att 
man får betala allt fler avgifter. I vilken 
utsträckning vill politikerna fortsätta den 
utvecklingen? Ska hjälpmedel vara kostnads-
fria i framtiden? frågade Henrik Petrén, jurist 

– Det får inte vara så att möjligheten att 
leva ett gott liv blir beroende av vilken 
kommun man bor i. Kommunalt självstyre kan 
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I sitt arbete som skolpsy-
kolog hjälper hon lärare 
och skolpersonal att hitta 

verktyg för att barn med 
neuropsykiatriska svårigheter 
ska få en bra skolgång. 
Ledorden är att barnet själv 
ska vara delaktigt och att 
undervisningen ska anpassas 
efter barnets behov, oavsett 
om hon eller han har fått en 
medicinsk diagnos eller inte. 

ETT VANLIGT SCENARIO: 
ELEVHÄLSOTEAM. 
Kalle, 7 år, har börjat första 
klass. Men han har svårt att 
sitta stilla på lektionen. Han 
kan inte koncentrera sig 
längre stunder, stör sina 
klasskamrater, och kommer 
efter i skolarbetet. Kalles 
lärare försöker prata med 
honom och hitta pedagogiska 
lösningar, men det blir ändå 
inte bra. Läraren tar då 
kontakt med föräldrarna för 

att försöka hjälpa honom.
I samråd med föräldrarna 

kontaktar läraren även 
elevhälsoteamet på skolan, 
där Kristina, skolsköterskan, 
specialpedagog och rektor 
träffar föräldrarna för att 
försöka få en bild av Kalles 
situation. Teamet föreslår 
sedan olika insatser, till 
exempel specialpedagogiska 
lösningar eller handledning 
för personalen.

Ibland räcker detta. 

OM DET INTE RÄCKER: 
KARTLÄGGNING.
Ibland behöver man veta 
mer om bakgrunden till att 
vissa situationer blir svåra för 
ett barn, som exempelvis 
Kalle. Då föreslår Kristina en 
kartläggning av barnets 
kognitiva förmågor.

Under bedömningen vill 
Kristina att Kalle själv ska 
formulera en fråga, ”Varför 

kan inte jag…?”, så att det blir 
värdefullt för honom och 
mynnar ut i han kan få svar 
på sin fråga. 

Men redan under ett 
förberedande möte med 
föräldrarna uppmanar 
Kristina föräldrarna att 
berätta för Kalle vad som ska 
hända. Hon berättar vad hon 
kommer att säga till Kalle och 
tipsar dem om att de kan 
använda samma ord. 

OM INTE HELLER DETTA 
RÄCKER: UTREDNING.
Den skolpsykologiska 
kartläggningen kan ibland 
ge signaler om att barnet har 
en neuropsykistrisk funk-
tionsnedsättning, och vid 
utvärderingen av skolans 
arbete med Kalle kommer tea-
met fram till att han fortfaran-
de har det svårt och jobbigt i 
vissa situationer, och frågar 
därför Kalles föräldrar om de 
får remittera Kalle till en 
neuropsykiatrisk utredning i 
sjukvårdens regi. 

Kristina är noga med att 
säga att det är ett fritt val 
föräldrarna kan göra, och att 
skolan självklart fortsätter att 
erbjuda sitt stöd ändå, med all 
kunskap som redan finns om 
Kalle.

– Vi betonar att det är en 
rättighet, ingen skyldighet, 
att låta sitt barn genomgå en 
utredning, och att det är en 
medicinsk diagnos som 
hälso- och sjukvården 
ansvarar för. Men diagnosen 
ska inte ställas av oss. Vissa 
föräldrar upplever att en diag-
nos innebär ytterligare 
möjligheter att få hjälp och 
säger ja direkt, medan andra 
upplever det som en stämp-
ling och vill avvakta. Vi lägger 
inga värderingar i detta. Men 
syftet med en utredning är ju 
att resultatet ska komma 
barnet till godo, och en 
diagnos kan hjälpa de vuxna 
runt omkring barnet ytterli-
gare. Ibland kan möjligheten 
att medicinera vara ett viktigt 
resultat av en diagnos.

A och O för Kristina är att 
barnet är delaktigt i vad som 
händer. Under handledning 
med lärare återkommer hon 
ständigt till uppmaningen: 
”Fråga barnet”.

– Vilket problem läraren än 
upplever, uppmanar jag till 
att hon eller han ska fråga 
barnet, ”Varför tror du att det 
blir så här? ”Vad kan vi göra?” 
Det handlar om barnets rätt 
till delaktighet och inflytan-

NPF
NEUROPSYKIATRISKA 

FUNKTIONSNEDSÄTTNINGAR

Barn har rätt att få veta 
och ta ansvar för sitt liv
Ett barn med neuropsykiatriska svårigheter har 
rätt att känna till sina problem, för att kunna vara 
delaktig och ta ansvar för sitt eget liv. Och ju fler 
som vet runtomkring, desto bättre kan det bli för 
barnet. Skolpsykolog Kristina Taylor viker inte en 
tum i denna fråga.
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de, men det ger också större möjligheter att hitta en bra 
lösning. 

Ett exempel: Läraren säger ”Jag har sett att när vi ska 
gå till matsalen händer detta, och jag undrar, vad kan vi 
göra för att det ska bli lättare för dig?”. Barnet svarar 
”Om jag kan få gå i mitten kommer det att gå bättre”. 

Kristina säger att oavsett vilken svårighet som är 
aktuell så handlar detta om att öka medvetenheten och 
självförståelsen hos barnet. ”Vem är jag?”, ”Hur funkar 
jag?”, ”När blir det svårt för mig?”, ”Hur kan jag göra 
då?”

– De här barnen kan befinna sig i ett stort kaos. När vi 
börjar ställa de här frågorna, och bryta ned vad det är 
som är svårt, så konkret som möjligt, ett exempel i taget, 
och bena ut det, kanske vi hittar lösningen på en 
nyckelsituation, i stället för att fastna i ”han är sju år, 
han borde kunna det här”.

Men vid utredningen händer det att barnen hamnar 
mellan stolarna. 

– Sedan det öppnades för flera olika aktörer att göra 
neuropsykiatriska utredningar på barn har det hänt att 
barnen kommer tillbaka till skolan utan att ha fått veta 
vad hans eller hennes diagnos heter, och vad den 
handlar om. 

Kristina betonar hur viktigt det är att barnet får veta 
vad det är med om, och känner att det här är viktigt och 
betyder något, att hon eller han är införstådd och får en 
tydlig förklaring till varför vissa saker är svåra och 
vilken hjälp hon eller han kan få. 

– Det händer allt oftare att vi märker att barnet inte 
fått någon egen överlämning. Det är väldigt illa. Det är ju 
barnet det handlar om.

Även föräldrarna kan komma tillbaka som frågeteck-
en och säga ”Mitt barn har fått en diagnos, vad betyder 
den?”.

– Det är vanligt att det är svårt att ta in termer i 

A och O för skolpsyko-
log Kristina Taylor,  är 

att barnet är delaktigt i 
vad som händer. 

Nyfiken 
på autism? 
Aspergers 
syndrom?
Titta in på www.autism.se
Rådgivning, juridisk hjälp, 
information och mycket mer.
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samband med ett jobbigt 
besked, därför måste vi 
professionella ofta upprepa 
oss och samtala om detta med 
föräldrarna igen och igen. 
Ofta låter de telefonnumret 
till ADHD-centrum, Asperger-
centrum eller Autism-
centrum bli liggande, ”det är 
nog inget för oss”.

Att lämna över ansvaret till 
föräldrarna att berätta för sitt 
barn är att lämna dem i 
sticket, anser Kristina.

– Barnet ska i första hand 
få information från den som 
gjort utredningen. Sen ska 
det självklart vara i samför-
stånd med föräldrarna om 
hur, när, var och i vilken takt. 
Men det är ett alldeles för 
stort ansvar att lämna över 
det helt på föräldrarna. Mitt 
ansvar som professionell är 
att säkerställa att barnet får 
veta.

Hon tror att det handlar 
om många olika faktorer, men 

i första hand en olycklig 
sammanblandning när det 
gäller rätten att bestämma 
över sitt barn. 

– Ofta backar vi i känsliga 
frågor om föräldrarna säger 
nej. Men det här är inte en 
föräldrafråga. Det är vår 
skyldighet att vara tydliga 
med vad som är vårt kunnan-
de, och föräldrar har rätt att 
få min fulla kunskap och åsikt 
om detta. Valfrihetssamhället 
innebär att alla skolor är 
beroende av att föräldrar 
väljer just dem, i konkurrens 
med många andra. 

Hon ser en risk i att skolor-

na då inte vågar vara tydliga 
med sina kunskaper och 
erfarenheter gentemot 
föräldrarna, utan backar för 
föräldrarnas åsikter.

– Om skolan vågar ta 
ställning och säga ”vi kan 
detta”, så vet föräldrarna att vi 
tar ansvaret. 

Ansvaret ligger helt på de 
professionella, menar hon, 
”det tillhör oss”, och om den 
utredande aktören inte har 
möjlighet att ha överlämnings-
samtal med barnen så behöver 
skolan få veta det. Om man 
vänder på det och tänker att 
barnet istället är en vuxen per-
son blir det tydligt hur absurt 
det är, säger Kristina.

– Skulle vi undanhålla så 
viktig information till en 
vuxen människa? 

Hon säger också att vuxna 
ofta intygar att en diagnos har 
varit befriande, ett sätt att 
sätta ord på svårigheterna 
man har brottats med, att det 

går att läsa mer, och hitta 
andra i samma situation. 

Det händer att föräldrarna 
väljer att kalla diagnosen 
något annat, för att linda in 
det.

– Det viktigaste är att hitta 
lösningar för barnet i den 
konkreta situationen för 
barnet, namnet på svårighe-
terna är ju bara en beskriv-
ning av den kognitiva 
förmågan. Men på sikt är det 
viktigt att få veta vad det 
heter på riktigt, så att man 
själv kan ta reda på mer. 

Hur öppen ska man vara om 
sin diagnos utåt? Om det kan 
Kristina bara komma med 
allmänna tips och råd utifrån 
sina egna erfarenheter. Man 
väljer själv vem man vill 
berätta för och varför. Ibland 
tar föräldrarna upp frågan, 
och ber om råd om vad de ska 
säga på ett föräldramöte eller 
när de möter sitt barns 
klasskamrater.

Men om ingen känner till 
barnets svårigheter, och hon 
eller han hamnar i kläm, kan 
det vara viktigt med öppenhet. 

– Det är bra för de andra 
föräldrarna att få veta varför 
Kalle beter sig på ett visst sätt. 
Och hur de kan prata med 
sina barn om vad de ska göra 
när det händer, och att de 
inte behöver vara rädda. ●

TEXT & FOTO: Anna Pella
info@faktapress.se

NPFARTIKEL

VAR ÖPPEN
■ Fem skäl att vara 
öppen om barnets diagnos, 
enligt Kristina.

•  Visa att det inte är konstigt 
eller pinsamt.

•  Lättnad att se att man inte 
är ensam, känna igen sig i 
andra.

•  Minskad risk för missför-
stånd eller oklarheter.

•  Kunskap och förståelse 
leder till ökat inflytande över 
sitt eget liv.

•  Vi tror att vi skyddar barnen 
genom att inte berätta, men 
oftast är det oss själva vi 
skyddar.

Även föräldrarna 
kan komma tillbaka 
som ”frågetecken” 
och säga ”MITT BARN 
HAR FÅTT EN DIAGNOS, 
VAD BETYDER DEN?”

KRISTINA TAYLOR

Undervisar blivande 
specialistpsykologer i 
etik.

Kristina Taylor är legiti-
merad psykolog och 
verksam i flera olika 
skolor i Stockholms-
området. 

Hon driver även ett 
företag som erbjuder 
handledning, workshops 
och föreläsningar för 
personal och föräldrar. 

Kristina är den yngsta 
förtroendevalda ledamo-
ten i Sveriges Psykolog-
förbunds etiska råd. 
Läs mer på 
skolpsykologen.se

Varmt välkommen att kontakta oss

Dagliga verksamheter och vuxenboende:
Anna Wallentin 0733-77 53 00, anna.wallentin@carema.se

Skola, korttidshem och barnboende:
Helena Söderqvist 0733-77 53 12, helena.soderqvist@carema.se

Helhetslösning för
 personer med autism
På våra skolor erbjuder vi en helhetslösning för 
elever med diagnos inom autismspektrat från 
förskola till gymnasiesärskola i nya fräscha och 
specialanpassade lokaler.
 Alla våra medarbetare har bred kompetens 
och erfarenhet. I små individanpassade klasser 
med hög personaltäthet möter vi eleverna efter 
deras behov genom hela den lärande processen.

För oss är elevens förmåga till självständighet 
och kommunikation alltid i fokus.
 Tillsammans ser vi möjligheter och guidar 
eleven till ett meningsfullt vuxenliv.
 Vi fokuserar på styrkor, förmågor och 
individuell talang. Ingen kan allt men alla kan 
något. Vi tar gärna emot både studiebesök och 
praktikanter!
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Studenter med NPF kan få 
extra studiestöd från CSN. 
Men många missar detta på 
grund av otydlig information 
och regelkrångel.

Det hävdar Riksförbundet 
Attention som nu kräver 
bättre information och mer 
praktiskt stöd vid ansökan.

Studenter som har neuro
psykiatriska funktionsnedsätt
ningar, NPF, kan få högre 
studiemedel än vad studietak
ten motsvarar.

Bakgrunden är att NPF kan 
försvåra studierna på grund 
av exempelvis begränsat 
arbetsminne, koncentrations
svårigheter och problem med 
tal, skrift och planering.

Trots svårigheterna är 
studenterna ofta lämpade för 
yrken som kräver hög utbild
ning. Men byråkrati och 
otydliga lånestödsregler sätter 
ofta käppar i hjulet för de som 

vill satsa på högskolestudier.
– Studenter har berättat om 

orimliga krav, brist på 
flexibilitet och otydliga 
riktlinjer, skriver Anki 
Sandberg, ordförande för 
Attention i ett brev till CSN, 
Centrala Studiestöds
nämnden.

Hon berättar att Attention 
har fått besked om att det är 
möjligt för enskilda studenter 
att få hjälp med att fylla i 
blanketter om man besöker ett 
CSNkontor. Denna service bör 
man kunna få även via telefon, 
påpekar Anki Sandberg.

Attention hoppas även att 
CSN ska införa möjlighet till 
förhandsbesked om extra 
studiemedel. Idag måste en 
student redan ha läst en viss 
tid vid högskola för att kunna 
ansöka, vilket leder till extra 
tuffa påfrestningar i form av 
höjd studietakt och osäker
het. l

Det finns tecken på missbruk bland vuxna 
som behandlas med adhd-läkemedel, 
rapporterar Socialstyrelsen.

– En stor del av de vuxna som behandlas med 
adhdläkemedel använder samtidigt en rad 
andra narkotikaklassade läkemedel. Det 
väcker frågor om felanvändning och lämplig
heten i förskrivningen, säger Socialstyrelsens 
utredare Peter Salmi.

– Vi vill uppmärksamma vården och berörda 
myndigheter på problemet, säger Peter Salmi.

Samtidigt betonar Socialstyrelsen att det är 
viktigt att behandla adhd.

– Annars finns risk att människor får en 
försämrad livskvalitet exempelvis på grund av 
svårigheter att fungera socialt i skolan och 
arbetslivet, skriver Socialstyrelsen i ett press
meddelande.

Men den nya analysen från Socialstyrelsen 
väcker ändå farhågor om att läkemedel Ritalin 
och Concerta inte är problemfria.

– Utvecklingen kräver vaksamhet. 
Centralstimulerande läkemedel kan ge biverk
ningar på hjärta och kärl, och det förekommer 
även ökad ångest och aggressivitet, säger Peter 
Salmi.

Nationella läkemedelsmyndigheter i EU har 

kommit fram till att nyttan överväger riskerna 
när det gäller barn. Men det gäller inte för 
behandling av vuxna, enligt Peter Salmi.

Än så länge finns få studier av långtidseffek
terna av läkemedlen.

Under 2013 ska Socialstyrelsen publicera en 
vägledning om stöd till personer med adhd. Då 
kommer även ”nationella medicinska indikato
rer” för användning av läkemedlen. l

Socialstyrelsen befarar  
felanvändning av adhd-läkemedel 

Här aNväNDS läkeMeDel MeSt
n Pojkar 10-17 år är den åldersgrupp som 
har flest användare av adhd-läkemedel idag. Där 
används läkemedlen av 3,3 procent av ålders-
gruppen.
n Bland flickor 10-17 år används adhd-läkeme-
del av 1,3 procent.
n Förskrivningen av adhd-läkemedel har ökat 
kraftigt de senaste åren. Störst har ökningen 
varit bland vuxna. Under 2011 hämtade nästan 
60 000 svenskar ut centralstimulerande 
läkemedel.

n Förskrivning av centralstimulerande 
läkemedel vid adhd. Rapporten finns att ladda 
ned från www.socialstyrelsen.se

oM aNDra StÖD INte räCker
n Elever som har dyslexi eller annan funktionsnedsättning kan 
få mer studiemedel än normalt. 

n Man kan exempelvis få studiemedel för studier på heltid även 
om man bara läser 75 procent av heltid.

n Detta får man dock inte automatiskt utan man måste genomgå 
en individuell prövning. Följande krav gäller:
• Eleven måste lägga ner mer tid än normalt på studier på grund 
av funktionsnedsättningen.
• Eleven har utnyttjat alla stödåtgärder som skolan erbjuder, men 
klarar ändå inte att studera i normal studietakt.
• Intyg som styrker funktionsnedsättningen.

n CSN tittar även på tidigare studieresultat. Om man har klarat 
studier bra tidigare är det svårare att få extra studiemedel.
Elever som måste ta extra studielån, för att det tar extra lång tid 
att bli klar med studierna, kan ibland slippa återbetalning av lånen. 
Källa: CSN.

Livskvalitet  
med ADHD
I nästa nummer möter du en 
forskare som har studerat 
vad som är viktigast för att 
uppnå så god livskvalitet 
som möjligt. 

Vad vill du att vi ska ta upp 
inom NPF i kommande 
nummer? Sänd gärna tips 
och förslag till redaktionen 
på info@faktapress.se

I NÄSTA NUMMER:

NPFARTIkEl

kråNglIga regler StoPPar extra StuDIeStÖD

PS. I slutet av november förbättrade CSN informationen på 
webben. Webbsidan med information finns på:
csn.se/hogskola/hur-mycket-kan-du-fa/funktionsnedsattning
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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

annons.indd   5 2010-12-08   16.00
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TEMA Skola

Det är orättvist att ett barn som föds in i en viss miljö inte 
har samma möjligheter till skolgång som andra. Den allra 
första skoldagen är för de flesta en helt underbar dag men 

efter några år känner allt för många precis tvärtom att det är så 
hemskt att de inte vill gå dit mer. Så ska barn inte ha det. Det spelar 
ingen roll om eleven är hörselskadad eller har en neurologisk 
funktionsnedsättning, alla kan och alla har rätt att få gå i skolan!” 

Så säger Skolinspektionens generaldirektör Ann-Marie Begler i 
en intervju med Föräldrakraft och det är en passande inledning till 
vårt tema. 

Vi har gjort nedslag i fyra olika skolor runt om i Sverige. Från norr 
till söder. De goda exemplen kännetecknas av drivande föräldrar 
och pedagoger som brinner för sitt jobb. I Umeå har man en 
fantastisk hörselkompetens och 
anpassade lokaler, i Stockholm 
finns det både miljötänk och 
språkträning, i Helsingborg har 
man ny teknik i fokus. 

Den slutsats vi drar är att där 
det finns vilja finns det möjlighe-
ter. Som på Myrängsskolan där 
skolan satsar på att ge Elina, 8 
år, med Downs syndrom, den undervisning hon behöver för att 
hon ska kunna gå i vanlig grundskola. Trots att skolan inte har 
jobbat med Karlstadmodellen tidigare är lärare nyfikna och 
intresserade redan från start. 

Eller Hagaskolan där föräldrarna till barn med hörselnedsätt-
ning gick samman för att förklara för kommunen hur mycket det 
skulle betyda om deras barn hade möjlighet att gå i en skola i 
hemkommunen istället för att flytta 20–30 mil bort. Sagt och gjort, 
så uppstod Hörselspåret. 

Andra framgångsfaktorer är små klasser och stabil personal, 
som på Västra Ekoskolan, där man har en familjär atmosfär och 
där man aldrig tar in vikarier om någon är sjuk utan istället 
flyttar om befintlig personal mellan förskola, skola 
och fritids.

Det smarta draget hos Helsingborgs 
läs- och lärcentrum var att anställa en 
person som själv vet hur det är att 
använda teknikstöd i skolan. Joakim 
Uppsäll-Sjögren har både en cp-skada 
och dyslexi och är sedan elva år 
anställd som it-tekniker både på 
Skol datateket och på Skriv- och 
läscentrum i Helsingborg. En riktig 
eldsjäl som håller sig väl uppdaterad 
om allt i teknikväg och har ett finger 
med i det mesta.

Trevlig läsning!
Stina Johansson

FRÅN NORR TILL SÖDER: 
SKOLOR DÄR ALLA KAN LYCKAS

De slutsatser vi 
kan dra är att DÄR 
DET FINNS VILJA FINNS 
DET MÖJLIGHETER.
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Det råkar vara den 
sista måndagen i 
oktober och den 
första dagen med 
vintertid. Klockan är 

halv tre på eftermiddagen. Genom 
fönstret syns Brunnsviken och 
Hagaparken som flankeras av den 
intensivt trafikerade Essingeleden. 
Efter att ha bollat tider fram och 

ANN-MARIE BEGLER – MÄKTIGAST I SKOL-SVERIGE

Hon kan titulera sig mäktigast i skolvärlden. Ann-Marie Begler beskriver 
sig själv som en aktiv chefsperson som trivs bäst i händelsernas centrum. 
Engagemang och laganda är nyckeln till framgången. Och joggingskor.

” Rätten till 
stöd behöver 
förtydligas”

tillbaka via mail, träffas vi till slut i 
Skolinspektionens lokaler vid 
Sveavägen i Stockholm. 

– Jag tror det är bokat ett rum för 
oss här borta, säger Ann-Marie 
Begler när hon möter upp i recep-
tionen och ber samtidigt om ursäkt 
för att hon är några minuter sen. 

Vi slår oss ner i ett av de inglasa-
de konferensrummen som är 

sparsmakat möblerat med ett ovalt 
mötesbord och några färgglada 
stolar. På väggarna är det kalt med 
undantag för en stor white board-
tavla. Ann-Marie Begler tar med en 
hastig rörelse av sig sin blåa kavaj 
och hänger den på stolen bredvid. 
Lite otåligt. Men det finns en 
förklaring och den tar vi lite senare. 
Först fokuserar vi på hennes roll 
som generaldirektör. 

Magasinet Skolvärlden har i år 
utnämnt Ann-Marie Begler till num-
mer ett på listan över skolsveriges 
mäktigaste personer. 

FOTO: MARIA ANNAS
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Tema Skola

”Hon är en starkt bidragande 
orsak till att Skolinspektionen har 
fått större makt än vad många nog 
trodde att den skulle få. Orädd med 
hårda nypor från tiden på Rikspolis
styrelsen, Brottsförebyggande 
Rådet och Socialstyrelsen.” 

Så lyder beskrivningen från i 
somras, vid tidpunkten för utnäm
ningen. På frågan om hon är 
oberörd av meningsskiljaktigheter 
och konflikter, svarar hon att:

– En sådan fråga får aldrig en 
man. Det där är en så typisk fråga 
att ställa till en kvinna.

Reportern, som känner sig som 
en klumpeduns, formulerar snabbt 
om frågan som i alla hast blir till ett 
påstående; ”med andra ord; du är 
inte konflikträdd?”

– Vid 41 års ålder blev jag en av de 

yngsta överdirektörer genom 
tiderna för Socialstyrelsen. Då var 
jag mycket mer frustrerad och blev 
djupare berörd av saker som hände. 
Men genom åren samlar man på sig 
erfarenheter och blir bättre på att 
hantera sådana saker. 

Det första intrycket av AnnMarie 
Begler är sålunda att hon har en 
rak kommunikation. Att hon 

dessutom är väl insatt i retorik och 
vurmar för rättvisa råder det inte 
heller några tvivel om. I en 
granskning på initiativ av 
Skolinspektionen år 2010 fram
kommer att nästan bara män visas 
på bilderna i grundskolans 
fysikböcker. Granskningen 
innehåller bland annat en analys 
av de tre vanligaste läromedlen i 35 
granskade skolor. ”Det är beklag
ligt att läromedelsförlagen inte tar 
uppgiften att engagera alla elever 
på större allvar”, uttryckte Ann
Marie Begler då. Och: ”Det handlar 
om att ge alla elever möjlighet till 
bildning, kunskap och utveckling.”

– Rättvisa är viktigt för mig. Jag 
har ett brett samhällsengagemang 
och har jobbat länge med utsatta 
människor. Som socialsekreterare, 

Inga barn ska slås ut från skolan, 
det spelar ingen roll om eleven 
är hörselskadad eller har en 
neurologisk funktionsnedsätt-
ning, alla kan och alla har rätt 
att få gå i skolan!
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på Rikspolisstyrelsen och nu på 
Skolinspektionen. Det är orättvist 
att ett barn som föds in i en viss 
miljö inte har samma möjligheter 
till skolgång som andra. Den allra 
första skoldagen är för de flesta en 
helt underbar dag men efter några 
år känner alltför många precis 
tvärtom, att det är så hemskt att de 
inte vill gå dit mer. Så ska barn inte 
behöva ha det. Det kan handla om 
missbrukande föräldrar eller en 
stadsdel som är fattig. Men inga 
barn ska slås ut från skolan, det 
spelar ingen roll om eleven är 
hörselskadad eller har en neurolo-
gisk funktionsnedsättning, alla kan 
och alla har rätt att få gå i skolan! 
Med rätt stöd och hjälp ska alla 
kunna nå skolans uppsatta mål och 
komma vidare i livet. Idag är 

skolans allra största utmaning att 
klara den både socialt och kun-
skapsmässigt.

Ann-Marie Begler berättar att hon 
fortfarande kommer ihåg alla sina 
klienter som hon träffade när hon 
jobbade som socialsekreterare.

– En kvinna minns jag särskilt 
väl, hon var en av dem som hängde 
kvar i det goda livet efter att hon 
hade fått stöd från oss – det är 
verkligen roligt att se att man 
faktiskt kan hjälpa en del personer. 

Men hur tog hon sig då till sitt 
första chefsjobb? Det kan inte ha 
varit självklart. Pappa var 25-öres-
ingenjör, frihetstörstande sjöman 
och reparatör av oljepannor, 
mamma jobbade på kontor. Farsta. 
Betong. Miljonprogram. 

– Farsta på 60-talet ett område 
med mycket missbruk och man 
kunde tydligt se hur vissa hade en 
enklare skolgång än andra, särskilt 
på gymnasiet. Jag ville bli lärare 
från början och praoade i åttan i en 
skolklass men blev istället socionom 
och jobbade i flera år med ungdo-
mar och missbrukare. Min pappas 
starka engagemang i samhällsfrågor 
har påverkat mig mycket. 

Någonstans här, mitt 
emellan de blixtsnabba 
meningarna, åker kavajen 

på igen. Lika otåligt som den åkt 
av. Hon fortsätter:

– Jag är en aktiv person – en 
typisk chefsperson – och jag hade 
inte varit nöjd med att vara socialse-
kreterare hela livet. När jag blev 
med barn fick jag möjlighet att testa 
andra mer chefsinriktade arbets-
uppgifter och på den vägen är det.

Hon tycker om att arbeta och går 
alltid med lätta steg till jobbet.

– Jag uträttar saker. En vanlig dag 
på jobbet kan innehålla möten av 
olika slag, lönesamtal, olika projekt 
om läsning och skrivning. Vi har 
fem regionala avdelningar dit jag 
ofta åker för att prata. Sedan är det 
också en hel del arbete inför 
Skolinspektionens dag i november.

Framgångsfaktorerna tillskriver 
hon det goda samarbetet och 
arbetsklimatet.

– Alla som jobbar på Skol inspek-
tionen har en stark lojalitetsanda 
med grunduppdraget, vi arbetar 
tillsammans och alla ställer upp för 
varandra. Detta genomsyrar alla 
verksamheter! 

Hur hanterar hon då det beröm-
da livspusslet? Jo genom att avstå 
från vissa saker. 

Trivs i kontorslandskapet. 
På Skolinspektionen har 
man inte stängda dörrar.

Den nya skollagen kan behöva förtydligas, 
anser Ann-Marie Begler.

Foto: valter bengtsson

Foto: valter bengtsson
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– När behövs jag och när behövs 
jag inte? Det är viktigt att prioritera 
och delegera, att inse att jag inte är 
den viktigaste perso nen, det finns 
andra som kan göra jobbet! 
Förutsättningen för att det ska 
fungera är att välja rätt chefer så att 
man kan delegera och jag har alltid 
haft bra chefer under mig. Därför 
har jag också alltid kunnat priorite
ra mina barn, men det är klart att 
jag ofta fått sitta på barnens 
bandymatcher och läsa igenom 
material inför nästkommande dag. 

Det svåraste i uppdraget tycker hon 
är att ge enskilda barn stöd utan att 
det blir utpekande. 

– Antalet anmälningar har 
fördubblats sedan vi startade för 
fyra år sedan och våra inspektioner 
får stort genomslag. Det är ett par 
tusen anmälningar varje år. Nu 
finns det även en kommunal 
klagomålshantering, det är den 
snabbaste vägen att gå. Eller att 
göra anmälan via webben. 
Samhället går mot ett ökat rättig
hetstänkande nu. Man ser också 
mer till de barn som har extra 
behov. För ett barn är det väldigt 
lång tid att vara borta från skolan i 
tre veckor. Vi ska ha så kort hand
läggningstid som möjligt och vi 
måste hitta effektiva sätt att 
handlägga ärendena. Det är en stor 
utmaning att förbättra detta. Idag 
har vi fem månader som maxgräns, 
vilket vi klarar ganska bra.

En annan utvecklingspunkt är att 
öka förtroendet bland föräldrar och 
skolpersonal. 

– Ska vi påverka måste lärare och 
rektorer tycka att det vi gör är bra. 

Är det inte ibland svårt att 
veta om det blir rätt?

– Vi har aldrig kritiserat en skola 
på lösa grunder. Ibland har vi inte 
tillräckligt med information för att 
kunna ge kritik. Jag är aldrig orolig 
för att den kritik skolorna får är 
dåligt underbyggd. I vår tillsynsmo
dell gör vi en risk/väsentlighetsana
lys och ägnar mer tid åt de skolor 
som har störst behov. När vi gör en 

tillsyn vill vi se hur det verkligen ser 
ut, inte bara läsa en handling. 
Därför är klassrumsobservationer 
viktiga. Men det är tidskrävande 
och de måste vara så stabila att man 
kan säga något utifrån dem. 

Hur känns det att ha så höga 
förväntningar på sig?

– Det är jättebra att ha höga 
förväntningar, det föder vilja och 
självförtroende, det är enbart 
positivt så länge förväntningarna 
inte blir ett kravmaskineri. 
Felaktiga förväntningar finns också. 
När vi är ute på skolorna frågar de 
ofta oss om vi kan finnas kvar som 
ett långvarigt stöd. Men det är varje 
kommuns uppgift att hjälpa 
skolorna efter att vi har varit 
inkopplade. Vi vill se ett bättre 
samarbete mellan olika kommuner. 
Till och med stora kommuner som 
Södertälje och Malmö eller stora 
fristående skolhuvudmän har svårt 
att fixa det. 
Är det något i den nuvarande 
lagstiftningen som behöver 
förbättras?

– Vi har ju fått en ny skollag och 
justeringar kan komma att göras i 
den men vi väntar till dess att vi ser 
att de verktyg vi redan har fungerar. 
Det tar tid att få rätt rättspraxis, det 
har vi framför oss. 

– Ett förtydligande skulle jag vilja 
ha för rätten om särskilt stöd. För en 
elev som har fått särskilt stöd och 

når målen är det oklart om eleven 
har rätt till fortsatt särskilt stöd. Om 
stödet tas bort finns en risk för att 
eleven inte längre når målen. Det 
har framkommit från handikapp
organisationerna att det idag är 
oklart vad som gäller. 

Klockan är 16.30. Mörkret 
har lagt sig en timme 
tidigare idag. Att det 

regnar utanför fönstret går inte att 
se, däremot hörs smattret mot 
fönsterblecket desto tydligare. 
Strålkastarna från bilarna på 
Essingeleden glittrar. Likaså 
AnnMarie Beglers ögon när vi 
avslutningsvis pratar om löpning. 
Hon är en inbiten idrottsperson 
och är ofta ute med hunden. 
Lidingöloppet har hon sprungit 
flera gånger. Även ett maraton. För 
många år sedan, tillägger hon.

– Jag kopplar av med löpträning 
och det är lite befriande att springa, 
som chef är man fokuserad hela 
dagarna och har ofta möten med 
andra. I löpningen är man bara med 
sig själv, det skapar en frihetskäns
la. Precis som min pappa har jag en 
frihetslängtan, med den skillnaden 
att jag drar på mig joggingskorna 
istället för att sticka ut på sjön. Eller 
plockar svamp. Att vara ute i 
naturen är frihet för mig.  l

TexT: Stina Johansson
info@faktapress.se

ann-marie 
Begler

Familj: Sambo, två 
barn, ett barnbarn 
och en hund 
(släthårig fox
terrier).

Längtar efter: 
Vackra klara 
höstdagar, snön.

Senast sedda film: 
”Palme”, den var 
fantastiskt bra! Den 
är tidstypisk och 
Vällingby byggdes 
ungefär samtidigt 
som Farsta där jag 
växte upp. Därför 
hög igenkännings
faktor.

Senast lästa bok: 
Elisabeth Georges 
senaste ”Denna 
dödens kropp”.

Lyssnat senast på: 
Opera, såg senast 
Tosca på Folk
operan i Wien, det 
är kul att gå på 
opera emellanåt.

Senast sedda 
teaterföreställ-
ning: Jag köpte 
biljetter till Fanny 
och Alexander igår.

Fritidsintressen: 
Löpning, plocka 
svamp, hunden och 
naturligtvis 
familjen.

AntAlet AnmälningAr hAr för-
dubblAts sedAn vi stArtAde för 
fyrA år sedAn och våra inspek-
tioner får stort genomslag.

Hon känner höga förväntningar 
– och gillar det.

FoTo: valTer BengTsson
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Vi arbetar med 
mångsidighet som 
honnörsord. I vår 
skola får konstnärliga 
ämnen som musik, 
dans, teater och bild 
mycket utrymme likaså 
hantverk och ridning. 

Genom en varierad 
dag, där kroppen får 
vara aktiv på många 
olika sätt, uppnår vi 
goda resultat. 
Klasserna arbetar 
ämnesövergripande i 
temaperioder enligt 
waldorfskolans 
kursplan. Individuella 

Välj en särskola som tilltalar hela människan!
Hos oss finns: 
■ Elevhemsboende enl. LSS § 9.8
■ Korttidsvistelse (avlastning) 
enl. LSS § 9.6
■ Korttidstillsyn för barn över 
12 år enl. LSS § 9.7
■ Fristående läkepedagogisk 
grundsärskola med Waldorf-
pedagogisk kursplan för årskurs 
1-9

Kontakt skola: 
Henri Quarfood, rektor. 
Tel: 08-551 53 803, e-post: 
henri.quarfood@solbergaby.se 

Kontakt boende: 
Peter Ericsson, verksamhetschef. 
Tel: 08-551 53 801, e-post: 
peter.ericsson@solbergaby.se

www.solbergaby.se

utvecklingsplaner tas fram i samarbete med vårdnadshavare och 
elever. Elever som har svårt att kommunicera erbjuds alternativ 
kommunikation som bildstöd, pecs, samtalsmatta m.m.

Verksamheten erbjuder även boende, fritids och kort -
tidstillsyn enligt LSS personkrets 1. Vi erbjuder en trygg 
och trivsam livsmiljö med tillgång till vacker natur och ett 
socialt sammanhang. Att våra elever och vårdnadshavare 
är nöjda bekräftas av våra årliga kundundersökningar. 

solberga fk 1206 ny logo.indd   4 2012-10-16   21:00

Vi vet att alla kan lära nytt, utvecklas och må bra
För dig som använder teckenspråk eller alternativa kommunikationsätt är Mo Gårds 
verksamheter bara ett samtal bort. Var i landet du än bort ska du veta att vi alltid gör vårt 
bästa för att du ska känna dig nöjd med våra tjänster.

Hos oss finner du gemenskap, kunskap och möjligheterna till en verklig utveckling genom hela 
livet. Oavsett om du är intresserad av boende inom vår LSS eller HVB-verksamhet, vill läsa på 
gymnasiesärskolan eller kanske studera på vår folkhögskola, så är vi övertygande om att det är helheten 
- allt det som ett liv innehåller - som är viktig. Vi eftersträvar alltid att anpassa verksamheten så att den 
passar just dina behov. Vill du veta mer om oss är du alltid varmt välkommen att kontaka oss, vem du 
än är och var du än bor.

info@mogard.se | www.mogard.se | 010-471 66 00
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Joakim Uppsäll-Sjögren är 
IT-tekniker med egen erfaren-
het av hur det är att få  

           hjälp av teknik. Han har 
genom åren kämpat för att göra 
alternativa lärverktyg allmänt 
tillgängliga i alla kommunala skolor 
i Helsingborg .

– Vi har 12 kommunlicenser som 
är installerade på alla datorer i 
samtliga skolor i hela kommunen, 
sammanlagt över 7 000 datorer. 
Pedagogerna har precis som 
eleverna egna bärbara datorer där 
kompensatoriska programvaror är 
installerade. På det sättet lär man 
sig programmen mycket fortare. 
Och tack vare distansutbildningen 
på 7,5 poäng på Linnéuniversitetet 
om alternativa lärverktyg ökar 
kunskapen och intresset, säger 
Joakim Uppsäll-Sjögren.

Han har själv dyslexi och en 
cp-skada och har jobbat inom 
Helsingborgs stad i elva år. Han 
brinner för sitt jobb med att hjälpa 
elever i behov av särskilt stöd.

– De brukar säga att jag är som 
en levande reklampelare. Jag är så 
glad att jag får göra det jag älskar på 
arbetstid, vart jag än kommer 
pratar jag om verksamheten och 
hur långt vi har kommit. Vi vill 
genomdriva ett helhetstänk för att 
allt ska hänga ihop mellan skola och 
bibliotek vad gäller alternativa 
lärverktyg och Daisy-material.

Med alternativa lärverktyg 
menas bland annat talsyntes, 
skannerprogram, rättstavningspro-
gram, ordprediktion och inläst 
material. 

– Helsingborg är den enda 
kommunen i hela landet som är 
medlem i Daisy-konsortiet. Vi kan 
göra eget Daisymaterial och tanken 

Joakims långa 
kamp ger tusentals 
elever nya chanser
Har man dyslexi eller andra inlärningssvårigheter och bor i Helsingborgs stad är utsikterna 
goda att få bra stöd i skolan. Här finns nämligen ett gediget kompensatoriskt stöd som ges via 
Skoldatateket för barn i åldrarna 6-18 år och Skriv- och läscentrum för vuxenstuderande.

Joakim Uppsäll-Sjögren tar emot Amy-priset 2011 av kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth.

är att det ska finnas ute på alla 
skolbibliotek. 

Daisy (digitalt anpassat informa-
tionssystem) är ett format för att 
göra information tillgänglig. De 
flesta inläsningarna till talböcker 
görs i Daisyformat. Om en elev 
behöver en inläst historiebok har 
personen rätt att få det. Om inte 
Talboks- och punktskriftsbibliote-
ket, TPB, har boken kan den 

beställas från Inläsningstjänst AB. 
I och med att skolorna i 

Helsingborg har talbokstillstånd 
från regeringen om att låna böcker 
från TPB, kan man ladda ner digitalt 
material och anpassa redan tryckt 
material om det skulle behövas. 

– Många glömmer att man även 
kan anpassa utgivet material utan 
upphovsmannens tillstånd om man 
har talbokstillstånd till personer 
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med lässvårigheter, säger Joakim 
Uppsäll-Sjögren.

För att kunna ladda ner böckerna 
från TPB ska eleven vara registrerad för 
egen nedladdning. Det innefattar 
skönlitteratur, fackböcker och all 
kurslitteratur för högskole- och 
universitetsstudier. Specialpedagogiska 
skolmyndigheten har hand om att läsa 
in kurslitteratur för grundskolan till 
Daisy-format.

Just nu är det ett stort intresse för 
appar och inom Skriv- och läscentrum 
satsar man på att hålla sig á  jour med 
gratisappar. Med en Daisy-app kan 
eleven lyssna på böcker i mobilen. Vill 
man också ha en talsyntes rekommen-
deras den inbyggda talsyntesen i 
Android mobiler och i iPhone. 
Talsyntes appar finns även att ladda ner.

– Det gäller att kunna sätta in rätt 
resurser snabbt. Rätt hjälpmedel kan 
verkligen lyfta eleven! Många har varit 
med om nederlag tidigare och med 
vårt stöd kan de få tillbaka självförtro-
endet. 

2011 fick Skriv- och läscentrum i 
Helsingborg Amy-priset med motive-
ringen ”med sin mångåriga verksam-
het har de framgångsrikt och ener-
giskt arbetat för att ge studerande 
med läshinder tillgång till anpassade 
läromedel och lämplig teknik för att 
underlätta inlärningsprocessen och 
därmed uppfyllt verksamhetens 
övergripande vision: alla har rätt att 
studera – på sitt sätt”.

Amy-priset är TPB:s tillgänglighets-
pris. Priset kan gå till ett förlag eller 
en institution, organisation eller 
förmedlare – till exempel bibliotek 
och skola – som under året har satsat 
på tillgängliga medier på ett spännan-
de eller framgångsrikt sätt. 

– I år var Dyslexiförbundet för 
Helsingborg/Höganäs nominerat till 
Amy-priset, där jag också är engage-
rad.

Joakim Uppsäll-Sjögren verkar ha ett 
finger med i det mesta. Förutom att ha 
varit med om att starta RBU:s ung-
domsförbund på riksnivå och hjälpt till 
att ta fram Daisystandar den har han 
även en SM-titel i rullstolsdans. Han be-

skriver sig själv som en autodidakt 
inom data och teknik med en pappa 
som läst programmering och ville 
lära sin son så mycket som möjligt 
om området. Ett flertal kurser inom 
programmering har det också blivit 
genom åren. 

– Mina föräldrar satte mig alltid i 
olika situationer som jag skulle 
träna att lösa på egen hand. Jag har 
alltid levt totalintegrerat och alltid 
varit en av alla andra. Jag ser 
möjligheter istället för problem och 

ser jag något som kan förbättras kan 
jag inte låta bli att påtala det, vilket 
oftast tas emot med öppna armar. 
Många säger att jag tänker utanför 
boxen. Det är kanske inte heller så 
många som skulle få för sig att åka 
själv på en reguljärbiljett till 
Tanzania, men det gjorde jag 2005 
för att hälsa på en kompis som 
jobbade där då. Min upplevelse är 
att det som rullstolsburen faktiskt 
är lättare att åka till Tanzania än att 
resa inom Sverige.

De brukar säga att jag är som 
en levande reklampelare. Jag 
är så glad att jag får göra det 
jag älskar på arbetstid, vart  
jag än kommer pratar jag om 
verksamheten.

www.spsm.se  

Funderar du på att söka till

specialskola?
Då är det tid att kontakta våra statliga 
specialskolor med lärmiljöer för elever 
som behöver alternativ.

Ekeskolan är för elever med synnedsättning och ytter-
 ligare funktionsnedsättning. Hällsboskolan är för elever 
med grav språkstörning. Åsbackaskolan är för elever 
med medfödd dövblindhet och med hörselnedsättning 
i kom bination med utvecklingsstörning.

Våra regionala specialskolor finns för elever med
hörselnedsättningar: Manillaskolan i Stockholm, 
Kristinaskolan i Härnösand, Birgittaskolan i Örebro, 
Vänerskolan i Vänersborg och Östervångsskolan i Lund.

Kontakta oss för mer information om val av 
grundskola eller boka tid för besök på telefon 

010-473 50 00 eller via www.spsm.se

Senaste ansökningsdag är 15/1 2011.Ansök senast 15 januari 2013.

spsm fk 1206.indd   4 2012-10-31   12:22

SKRIV- OCH LÄSCENTRUM  
I HELSINGBORG  
– 3 VIKTIGa SLUTSaTSER
n En person som själv vet hur det är att använda teknikstöd i skolan är 
den bästa att lära ut detta.
n Jobba för en helhetslösning. I Helsingborgs stad har man arbetat för att 
få kompensatorisk programvara installerad på samtliga datorer för barn i 
åldrarna 6-18 år och inte bara på de datorer som eleverna med dyslexi 
använder.
n Inläst material är viktigt och kan vara helt avgörande för om en elev med 
dyslexi klarar exempelvis teoriprovet till körkortet eller inte. 
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Och inte nog med detta, 2008 var 
han med och startade Dyslexiför
bun dets sändningar i Radio FM.

– Vi är enda Dyslexiförbundet i 
Sverige som har en radiosändning 
för sina medlemmar. Vi gör det för 
att förmedla information, som ett 
komplement till det skriftliga 
material som skickas ut. Det kan 
handla om fakta om föreningen 
eller om hjälpmedel. 

Inom Skriv- och läscentrum för 
vuxna, som ligger under 
Utvecklingsnämnden inom 
Helsingborgs stad, servar man ett 
hundratal elever. Alla har någon 
form av läs eller skrivsvårigheter 
eller neuropsykiatrisk problema
tik. Förutom Joakim Uppsäll
Sjögren består teamet av fyra 
pedagoger som hjälper studenter
na att få ut det mesta möjliga av 
sina studier genom bland annat 
specialanpassad handledning och 
undervisning i studieteknik.

Irina Madsen, specialpedagog, 
säger:

– Jag får så mycket positiv 
respons från eleverna, många säger 
att de aldrig skulle ha klarat sina 
studier utan vår hjälp. 

– De har extremt lågt självförtro
ende och när man väl tror på sig 
själv kan mirakel ske! Vi sprider 
information om dyslexi till alla vi 
kan och arbetar för att öka förståel
sen för den problematiken, säger 
Joakim UppsällSjögren.

Tove LassenBerggren, som också 
är specialpedagog, håller med.

– Vårt mål är att de kommer ut 
och kan tillgodogöra sig kunskap. 
För att få hjälp behövs det en 
diagnos eller en syn eller hörsel
nedsättning eller läs och skrivsvå
righeter/dyslexi.

Vad man jobbar på härnäst är att 
alla skolor ska ha ansökt om 
talbokstillstånd innan årets slut. 

– Av 40 skolor är det sju kvar. Vi 

ligger på Inläsningstjänst om att 
distribuera det inlästa materialet 
elektroniskt, då skulle eleverna få 
böckerna mycket fortare, i nuläget 
kan det hända att de får vänta i flera 
veckor. Jag har nystat i detta i två år 
nu men det känns som att vi snart 
är i hamn, säger Joakim Uppsäll
Sjögren. l

TexT & FOTO: Stina Johansson
info@faktapress.se

Irina Madsen, specialpedagog, håller upp Skriv- och 
läscentrums talboksbibliotek som ryms på ett USB.

Vårt mål är att eleverna 
kommer ut och kan 
tillgodogöra sig kunskap 
säger specialpedagog 
Tove-Lassen Berggren.

AlternAtivA lärverktyg
n Dolphin Easy Reader 
(Daisyläsningsprogram).
n Say So med Bookshelf 
(Daisyläsningsprogram där man 
även kan låna böckerna direkt).
n ABC på PC (tangentbords
träningsprogram).
n Gustavas ordböcker (kan 
söka på ord trots att de stavas 
fel).
n JD Voicemail (här kan man 
spela in ljudfiler och skicka iväg, 

kan även ha fotokontaktbok, går 
att pausa vilket krävs vid 
muntliga prov till exempel).
n Saida (ordprediktionspro
gram).
n Skolstil (ett teckensnitt för att 
lära sig forma bokstäver, lättare 
att avkoda, ligger även som 
teckensnitt i Word).
n Spellright 2
n Stava Rex
n Talande tangenbordet  
(säljs ihop med Vital).

n ViTex (kan scanna foto, pdf, 
identifierar alltså vad som är bild 
och vad som är text).
n ViTal (talsyntes där man kan 
justera uttal).

AndrA brA tips för  
Att underlättA skol
Arbetet – AppAr
n Dragon dictation – tal till text, 
bra för de som har svårt att 
producera längre textmassa, de 
kan diktera istället och maila 

ljudfilen till sig själv och 
därefter öppna den i word 
och redigera.
n Audionote (iPhone) – App för 
att spela in lektioner. 
n Acapella TTS (Android), 
Clarospeak – App talsyntes.
n Google translate + talsyntes 
– talsyntesen är ganska bra och 
man behöver inte översätta 
texten om man bara vill få den 
uppläst, det är bara att trycka på 
”svenska” till ”svenska”.

Vi är det enda Dyslexi
förbundet i Sverige som har  
en radiosändning för sina 
m edlemmar.
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ÖREBRO LÄNS LANDSTING

Baskurs - för dig med Asperger/AST

Projektlinjen - för dig med lindrig 
           utvecklingsstörning

www.fellingsbro.fhsk.se

tel: 0581-89 100

STOCKHOLMS RH-GYMNASIUM
Riksgymnasiet för rörelsehindrade

Kontakt:
Rektor:
Rachida McHaiter
08-50842670
rachida.mchaiter@stockholm.se
Syv:
Ann-Christin Nilsson
08-50842615
ann-christin.nilsson@stockholm.se

Vårt mål är att eleven får en väl
fungerande skoldag med stöd av
speciallärare, assistenter och
habilitering

RG
RHSÖ

PP
ET

 H

US 10/12 16:00-19:00Med lusten att lära i fokus växer eleven
med hjälp av de resurser vi erbjuder

SKOLTORGET 

LÄS MER OM 
SKOLAN PÅ 
FORALDRAKRAFT.SE/TOPICS/SKOLA

Jag Kan Skolan är en fristående skola i Täby för elever år 
1-6 (år 1-9 från hösten 2013) som har behov av undervisning 
i en liten och resursstark grupp. Vi tar t.ex. emot elever med 
diagnoser som ADHD och Asperger. 

Eleverna är indelade i grupper om max 6 elever och i varje 
grupp arbetar 2-3 pedagoger. Eftersom vi har många peda-
goger fi nns det möjlighet att ägna mycket tid till individu-
ell undervisning utifrån elevernas behov. Skolan har varit 
verksam sedan 2005 och har en erfaren personalgrupp som 
får regelbunden handledning.

www.jagkan.se

Den prisbelönta boken av Clare Sains-
bury fi nns nu på svenska. Clare utgår 
från både sin egen och andras erfarenhet 
av skolan när hon beskriver hur den 
kan upplevas av elever med Aspergers 
syndrom. Boken inleds med en sam-
manfattning av forskning och en 
introduktion av Tony Attwood. 

Ett måste för lärare att läsa!

NY BOK: Utomjording på 
skolgården – att förstå eleven 
med Aspergers syndrom

Köp boken på 
pedagogisktperspektiv.se

pedagogisktperspektiv_fk1206 86x60.indd   1 2012-11-16   14:25
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Västra Ekoskolan är en 
friskola som drivs av en 
föräldraförening. Här finns 

förskoleklass, årskurs 1-5, som är 
åldersblandade i tre grupper samt 
fritidsverksamhet. Sammanlagt 
går här 60 barn. Undervisningen 
bedrivs både ute och inne och man 
använder genomgående miljöan-
passade produkter och ekologiska 
råvaror.

– Vi har en egen kock som lagar 
maten och den är otroligt uppskat-
tad av eleverna. På frågan vad de 
har saknat mest efter ett långt lov 
svarar de flesta ”Jannes mat”. Han 
har varit med sedan starten 1993, 
säger Gudrun Andersson, special-
lärare och vikarierande rektor.

Kalle, Tuva-Lo, Amadeuz och Jennifer stortrivs på Västra Ekoskolan 
och tycker att det bästa är att alla bryr sig om varandra och är snälla.

– Vi pratar öppet om vad det 
innebär att ha exempelvis dyslexi, 
diabetes eller Aspergers syndrom. 
Ingen blir retad för det. Vi är också 
noga med att det inte får förekom-
ma mobbing på skolan och har 
regelbundna samtal kring detta.

Skolan har många egna datorer 
med specialprogram installerade. 
Inläst litteratur, lättlästa böcker 
och muntliga prov finns också att 
tillgå för dem som behöver. 

– Det är viktigt att det finns 
tekniska hjälpmedel i skolan men 
klassläraren kan göra mycket 
annat också. Som att exempelvis 
förstora texten och skriva ner det 
man tänker säga på en lektion så 
att det kan ses även skriftligt.

Den höga personaltätheten och 
den lugna miljön med skogen runt 
hörnet gör att eleverna lättare kan 
koncentrera sig. 

– För dem som har koncentra-
tionssvårigheter är det bra att 
lyssna på musik i hörlurar under 
lektionstid med eget arbete, vilket 
vi uppmuntrar här, säger Gudrun 
Andersson.

Hon uppmanar föräldrarna att 
läsa minst fem minuter per dag 
med barnen. Detta för att öka 
läshastigheten och för att göra 
läsningen till en rutin. Täta samtal 
förs med föräldrarna och varje höst 
testar hon eleverna i svenska.

– Det är då man ser vilka som 
behöver stöd. En utredning gör vi 
dock inte förrän i årskurs tre, 
eftersom det händer så mycket i de 
lägre åldrarna. Här får de ju ändå 
kompensatoriskt stöd oavsett om 
de har en diagnos eller inte. 

Gudrun Andersson har lång 
erfarenhet av pedagogik för elever 
med dyslexi. Hennes tidigare 
arbete på Tungelsta skola var en 
starkt bidragande orsak till att 
skolan fick Bertil Hults pris. Att 
hon gått i pension hindrar henne 
inte att fortsätta med undervis-
ningen.

” Här bryr sig alla  
om varandra”
Populära Västra Ekoskolan i Tungelsta erbjuder utomhuspedago-
gik, små klasser och miljötänk. Många står i kö för att få börja här 
och eleverna kommer i flera fall långväga ifrån.
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sig om varandra! 
Tuva-Lo går i tvåan och tycker 

bäst om mattelekarna utomhus.
– Och lärarna är super-super 

bra! Och maten jättegod!
Jennifer i fyran gillar att skolan 

inte är så stor.
År 2003 tilldelades Västra 

Ekoskolan, som första skola i 
Nynäshamns kommun, miljöcerti-
fieringen Grön Flagg från stiftelsen 
Håll Sverige Rent. Detta tack vare 
ett engagerat arbete av elever och 
personal. Sedan dess har man 
kontinuerligt förnyat medlemska-
pet i Grön flagg och tilldelats ett 
antal fina miljöcertifikat. Teman är 
ett återkommande inslag i under-
visningen.

–  Vårterminen 2011 arbetade vi 
med tema vattenresurser. Det 
handlade bland annat om vattnets 
kretslopp i naturen och i samhäl-
let. Om vattenanvändning, 
förbrukning och besparing. Och 
om djur och växter i vatten och 
vattnet som föda och dryck.

Kocken Janne håller på att 
förbereda lunchen och det är dags 
att avsluta. På väg ut genom 
grinden – samma väg som författa-
ren Ivar Lo Johansson också 

passerade när han gick på Västra 
skolan mellan åren 1911 och 1913 – 
går vi förbi sinnenas trädgård, 
växthuset och sopsorteringen. 
Ovanför skolan ligger ”skojskogen” 
där mycket av undervisningen sker. 
En elev springer fram till Gudrun 
Andersson och kramar henne hårt. 
”Här bryr sig alla om varandra” sa 
Amadeuz tidigare och ja, det råder 
det verkligen inget tvivel om. l

TexT & FOTO: Stina Johansson
info@faktapress.se

Mer om Västra Ekoskolan:
www.ekoskolan.se

– Jag tycker att det här är så 
roligt, det har blivit en livsstil. 

Regnet hänger i luften och all 
växtlighet i Tungelsta har fallit i 
dvala. Den faluröda träfasaden på 
skolbyggnaden som uppfördes 
redan 1844, är flammig av kylan. 
Stengrunden blänker. 

– Den historiska miljön lämpar 
sig väl för undervisning i historia 
och experiment i fysik och kemi 
görs med fördel utomhus i skog och 
mark. Idrotten är också förlagd 
utomhus. Oavsett vilket väder det 
är så älskar barnen att vara ute. Vi 
har inte någon gymnastiksal men 
för att barnen ska få allt som står i 
läroplanen inklusive redskapsgym-
nastik, brukar vi hyra en gympasal 
i Tungelsta.

En annan fördel, berättar 
Gudrun Andersson, är att lärarna 
alternerar och undervisar i alla 
klasser på skolan och på fritids. På 
det viset lär eleverna känna alla 
lärare och vice versa. Om någon är 
sjuk är det också lätt att flytta om i 
schemat i stället för att ta in en för 
eleverna okänd vikarie. 

– Ja, det skapar en fin stämning 
och trygghet för eleverna. De 
behöver inte känna oro inför nya 
människor, de mår inte bra när 
strukturen ändras.

Nu kommer fyra nyfikna elever 
fram till oss och vill gärna ge sin 
syn på skolan. Kalle som går i klass 
fem berättar att bytet till Västra 
Ekoskolan från en skola på Dalarö i 
närheten av Kymmendö där han 
bor, inneburit att han nu får hjälp 
när han behöver det. 

– Lärarna pekar inte ut en som 
dum och ingen är elak här. Det är 
en riktig lyxskola med god mat och 
snälla människor. 

Trots att han har en restid på 
inte mindre än en timme och fyrtio 
minuter enkel väg tycker han att 
det absolut är värt det. 

– Jag får mycket hjälp och ibland 
när jag blir trött får jag lite större 
text. Jag får också ha med mig min 
enhjuling hit till skolan för att cykla 
på. 

Amadeuz i trean håller med. 
– Alla känner alla här och bryr 

Lärarna pekar inte ut en som 
dum och ingen är elak här. Det 
är en riktig lyxskola meD goD mat 
och snälla människor.

För specialläraren Gudrun Andersson 
har jobbet blivit en livsstil. Hon har lång 
erfarenhet av pedagogik för elever 
med dyslexi. Under visningen bedrivs 
både ute och inne och man använder 
genomgående miljöriktiga produkter 
och ekologiska råvaror.

Västra Ekoskolan – 3 Viktiga slutsatsEr
n Att lärarna alternerar och undervisar i alla klasser på skolan och på 
fritids. På så sätt lär eleverna känna alla lärare och vice versa. Om någon är 
sjuk är det också lätt att flytta om i schemat i stället för att ta in en för eleverna 
okänd vikarie. ”Det skapar en fin stämning och trygghet för eleverna. De 
behöver inte känna oro inför nya människor.”
n Att hålla täta samtal med föräldrarna. Det ska inte komma som en 
överraskning för föräldrarna att deras barn har språktestats.
n Att hög personaltäthet, små klasser och en lugn utemiljö med skogen runt 
hörnet skapar trygghet och gör att eleverna lättare kan koncentrera sig.

Vi tar emot barn 
med särskilda behov. 
Individanpassad 
helhetsplan utifrån 
den antroposofi ska 
människosynen.
Elevhem 3-18 år.
Korttidshem 3-13 år.
Förskola/särskola F-9.
Vi fi nns i Järna i Sörmland.

Telefon: 08-551 700 34
Mejl: info@morapark.se
www.morapark.se

Välkommen till

mora park fk 1106.indd   4 2011-11-15   11.08

Vi tar emot barn med 
särskilda behov.
Individanpassad helhets
plan utifrån den antro
posofiska människosynen.
Elevhem 3-18 år.
Korttidshem 3-13 år.
Förskola, grund- 
och särskola F-9.
Vi finns i Järna i Sörmland.

Telefon: 08-551 700 34
Mejl: info@morapark.se
www.morapark.se
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När vi anländer är Elina i full 
färd med att språkträna. Hon 
håller sitt finger över varje 

bokstav i träningshäftet och ljudar 
med omsorg fram meningarna. 
Rummet är fyllt av koncentration 
och närvaro. 

Elina får hjälp av Jeanette 
Persson som är certifierad hand
ledare i Karlstadmodellen. På plats 
är också pappa Micke Lund qvist, 
resurspedagog Simon Waak och 
specialpedagog Katarina Månsson. 

– High five! ropar Jeanette efter 
en avslutad mening och håller upp 
handen. Elina ler stort och klappar 
tillbaka. 

På friskolan Myrängsskolan i 
Huddinge satsar man på att ge 
Elina den undervisning som hon 
behöver för att hon ska kunna gå i 

Elina, 8 år, har Downs syndrom och går i första klass på 
Myrängsskolan. Med hjälp av språkträning utifrån Karlstadmodellen 
kan hon tillgodogöra sig undervisningen. Föräldrakraft har åkt ut till 
Huddinge för att få veta mer. 

vanlig grundskola. Forskning visar 
att det är pedagogernas förhåll
ningssätt och kunskap som är 
avgörande om barn med Downs 
syndrom på ett framgångsrikt sätt 
utvecklar sitt språk. Ledningens 
och specialpedagogens kunskap 
och stöd har också stor betydelse 
för om personalen ska orka och 
hinna med den enskilda språkträ
ningen. Jeanette Persson träffar 
lärarna tre och en halv timme och 
föräldrarna en och en halv timme 
tre gånger per termin.

– Språkträning är basen för all 

delaktighet och det är en sådan 
glädje att se de här pedagogernas 
engagemang! Språkträningen sker 
parallellt med läroplanen och alla 
mål som ska nås. 

För Elina är Karlstadmodellen 
välbekant eftersom hennes 
föräldrar Marie och Micke använt 
modellen under hela hennes 
uppväxt. Det var också därför som 
de kontaktade Myrängsskolan med 
önskemålet att Elina skulle få en 
inkluderad skolgång och möjlighet 
att fortsätta med sin individuella 
språkträning. 

– Vi vill ge henne det stöd som 
hon behöver för att uppnå målen 
och för att hon ska ha samma 
förutsättningar som de andra 
barnen. Vi vill ge henne en så bra 
grund som möjligt för att hon ska 
kunna få ett självständigt liv. 
Karlstadmodellen var det enda 
alternativ som fanns eftersom  
habiliteringen inte kunde erbjuda 
något liknande stöd, säger Elinas 
mamma Marie Häggström.

Hon tycker att det är synd att 
man inte kan få handledning i 
Karlstadmodellen genom habilite
ringen. Familjen har varit tvungen 
att betala sin handledning i 
Karlstadmodellen ur egen ficka 
men Marie Häggström tycker ändå 
att det är värt det och rekommende
rar andra att göra likadant.

– Även om det kostar pengar är 
det absolut värt det, vi hade inte 
klarat det själva. Handledningen 
som pedagogerna får bekostas ju av 
skolan.

Varför valet föll på just 
Myrängsskolan var för att Elinas 
storebror har gått där vilket 
föräldrarna varit väldigt nöjda med. 

– Skolan ligger nära där vi bor 
och de har nytänk och mycket vilja. 
Trots att de inte hade jobbat med 
den här typen av stöd tidigare var 
de ändå nyfikna och intresserade. 
Vi ville inte begränsa Elina till 

Språkträningen 
gör Elina delaktig

Alla barn har olika förutsätt-
ningar och har rätt till anpas-
sad skolgång. Vi ser inget hinder 
i att elina har downs syndrom.

Vid varje handledningstillfälle deltar specialpedagog, resurspedagog och Elinas mamma eller 
pappa. Från vänster: Katarina Månsson, Jeanette Persson och Elina.

Pappa Micke får 
lite tips på 

språkuppgifter 
som Elina kan 

träna vidare på 
hemma.
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Boende och skola efter era behov

Enigma Omsorg har två grundskolor för 
barn med autism, Aspergers syndrom 
och andra neuropsykiatriska 
funktionsnedsättningar.

I kombination med skolan kan vi även 
erbjuda barn- och ungdomsboende 9 § 
8 LSS.

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

För mer info kontakta:

Pierre Selim
Carola Wistrand
Tfn: 08-768 20 00

www.enigmaomsorg.se
www.enigmaeducation.se

Vi erbjuder en helhetslösning bestående av både undervisning 

och serviceboende. Vi har rymliga och ändamålsenliga lokaler 

för undervisning i små grupper eller enskilt. Skolan följer det 

individuella programmet som består av yrkesträning och 

verksamhetsträning.

Kontakta oss eller besök gärna vår hemsida för mer information.

För ungdomar med behov av stöd

www.salbohedskolan.se | 0224-566 00

Så här ser många andra 
assistansanordnare på 
ditt barn.

Är du nöjd med det?

www.stil.se 08-506 221 50l
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särskolan från början utan vi får 
utvärdera år för år hur det går. Vårt 
mål är att hon ska kunna fortsätta 
gå i vanlig skola tillsammans med 
sina klasskamrater, men det är inget 
självändamål. Fungerar det inte får 
vi hitta något annat. 

På Myrängsskolan har man inte 
jobbat med Karlstadmodellen 
tidigare utan man började använda 
modellen eftersom Elina redan var 
trygg med den.

– Alla barn har olika förutsätt-
ningar och har rätt till anpassad 
skolgång. Vi ser inget hinder i att 
Elina har Downs syndrom, tvärtom, 
det är utvecklande för oss pedago-
ger och hela skolan. Och det är ju en 
superchans för barnen att lära sig att 
alla inte är lika, säger Katarina 
Månsson som arbetar som special-
pedagog på Myrängsskolan.

Hon berättar att lärarna tydliggör 
undervisningen i klassrummet med 
tecken och att det också finns ett 
stort intresse bland de andra 
eleverna för att lära sig tecken. Vid 
samling och lunch har man till 
exempel alltid en stund för spontant 
tecknande. En annan framgångsfak-
tor tror hon är samarbetet mellan 
personalen.

– Vi tänker mycket ”vi” och 
arbetar över gränserna, alla 
pedagoger växlar med alla när det 
gäller undervisningen och har hela 
tiden en dialog. Karlstadmodellen 
vävs in i åtgärdsprogrammet och 
sedan följer vi de uppsatta målen 
steg för steg. Vi ser det som en 
självklarhet att använda Elinas 
språk. 

Elinas resurspedagog Simon 
Waak har varit med sedan 2011 då 
Elina började i förskoleklass på 
Myrängsskolan och han tycker att 
Elina fick en bra start i och med att 
många av eleverna kommer från 
samma förskola. 

– Det har underlättat mycket vid 
övergången från förskoleklass till 
grundskola att jag redan kände 
både Elina och hennes föräldrar 
och att flera av Elinas kompisar 
också fortsatte här. Marie och 
Mickes planering och framförhåll-
ning har så klart också varit 
avgörande. Jag åkte iväg på som-
marskola tillsammans med Elina, 
Marie och Micke och hade handled-
ning i Karlstadmodellen redan på 

vårterminen innan Elina började på 
skolan.

Myrängsskolan som ägs av 
Pysslingen AB, erbjuder undervis-
ning från förskoleklass till år tre och 
för närvarande är det 150 elever som 
går på skolan. 

– Vi tycker om att gå till vårat 
arbete och vi brinner för det. 
Samspelet på individ- och gruppni-
vå inklusive övrig organisation är 
väldigt bra, säger Katarina Månsson. 

Genom språkträningen har Elina 
fått ett mycket bättre flyt både i 
läsningen och i talet.

– Elina får träna på att sätta ord 
på tänkandet och har ett helt annat 
perspektiv på språket nu, säger 
Jeanette Persson. 

Hon menar att det är pedagoger-
nas uppgift att motivera och stötta 
samt anpassa och erbjuda strategier. 

– Pedagogerna behöver ha ett 
stort engagemang både vad gäller  
planering och genomförande. Att få 
barnen att orka är väldigt krävande 
men det är naturligtvis extra jobbigt 
för ett barn med en funktionsned-
sättning att förhålla sig till skolans 
krav. Som tur är tycker du Elina 
verkligen om att jobba.

Elina nickar så ivrigt att hennes 
vita väst i pälsimitation fladdrar till. 
Jeanette Persson skrattar och 
fortsätter:

– Om man kan ge detta till eleven 
under skoltiden kommer kraven 
från samhället senare i livet att bli 
lättare. Fler och fler elever med 
Downs syndrom går också klart 
grundskolan nu.

När det är dags att avsluta och vi tar 
fram kameran sträcker Elina 
spexande upp armarna i luften och 
gör tecknet för seger. Snacka om 
bäst. ●

TEXT & FOTO: Stina Johansson
info@faktapress.se

ELINA FÅR TRÄNA PÅ ATT SÄTTA ORD 
PÅ TÄNKANDET och har ett helt 
annat perspektiv på språket nu.

Med hjälp av språkträning utifrån 
Karlstadmodellen kan Elina 
tillgodogöra sig undervisningen på 
Myrängsskolan i Huddinge tillsam-
mans med sina kompisar som 
hängt med sedan förskolan.
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KARLSTADMODELLEN
■ Karlstadmodellen är en avance-
rad modell för att främja språkut-
vecklingen hos barn, och används 
ofta av unga med Downs syndrom 
eller unga med utvecklingsstörning 
eller perceptionsstörning. 
Karlstadmodellen har även tilläm-
pats för barn, unga och vuxna med 
eller utan en diagnos. 
■ Modellen har tagits fram av Iréne 
Johansson, tidigare professor vid 
Umeå universitet och senare 

Karlstads universitet, och utvecklats 
genom forskning och praktik under 
30 år. 
■ Karlstadmodellen används 
numera i flera länder. 
■ Samarbete och engagemang är 
modellens hörnstenar. Elina tränar 
varje dag på skolan, och hemma 
med mamma och pappa på 
helgerna.
■ Mer information
www.huddinge.se/myrängsskolan
www.karlstadmodellen.se

MYRÄNGSSKOLAN 
– 3 VIKTIGA SLUTSATSER
■ Pedagogerna motiverar och stöttar 
eleven samt anpassar och erbjuder 
strategier. Det är extra jobbigt för ett barn 
med en funktionsnedsättning att förhålla 
sig till skolans krav.
■ Pedagogerna har ett öppet förhåll-
ningssätt och är inte rädda för att testa 
nya saker. På Myrängsskolan ser 
pedagogerna det som en förmån att ha 
Elina som elev – det är utvecklande både 
för dem själva och för hela skolan.
■ Ta ett år i taget och utvärdera regel-
bundet hur det går. Fungerar det inte är 
det bara hitta en annan lösning. Som 
Elinas föräldrar säger: ” Vårt mål är att 
hon ska kunna fortsätta gå i vanlig skola 
tillsammans med sina klasskamrater, men 
det är inget självändamål.”

Elina har fått ett mycket bättre 
flyt i både läsningen och i talet 

tycker Katarina Månsson, 
specialpedagog, Simon Waak, 
resurspedagog, och Jeanette 

Persson, certifierad handledare i 
Karlstad modellen.

www.spsm.se

Riksgymnasier med Rh-anpassad utbildning

för unga med svåra rörelsehinder
• För dig som har avslutat grundskolan och vill fortsätta på gymnasiet

• För dig som behöver lugnare studietakt, stöd i undervisningen i en liten grupp  

 eller vanlig klass

• För dig som behöver habilitering och personlig praktisk hjälp

• För dig som kanske också har behov av att bo i elevhem

Riksgymnasier finns i Stockholm, Göteborg, Kristianstad och Umeå.

Sista ansökningsdatum 2013-01-15. Skicka ansökan till:

Specialpedagogiska skolmyndigheten,

Box 1100, 871 29 HÄRNÖSAND
Tel: 010-473 50 00 eller 010-473 51 66

VÄLJ RÄTT SKOLA!
I Föräldrakraft nr 2, 2013 återkommer 
vi med ett nytt tema om utbildning. Då 
har vi även specialsidor om särskolan. 

Nr 2 utkommer 22 mars 2013.
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Målsättningen med 
Hörselspåret är att alla 
elever med hörselnedsätt

ning ska kunna delta i undervis
ningen och fritidsverksamheten på 
samma villkor som hörande. 
Hörselspåret omfattar förskoleklass 
till och med årskurs 9. Eleverna går 
tillsammans med hörande barn.

– Hörselspåret startade hösten 
2009 efter påtryckning av föräldrar 
som ville att deras barn skulle få gå i 
skola i hemkommunen. Närmaste 
skola är annars Kristinaskolan i 
Härnösand 20 mil härifrån, den 
enda specialskolan i hela Norrland 
för döva och hörselskadade, säger 
Karin Bergvall, klasslärare och 
mentor för Hörselspåret.

Leo Hellström, 10 år, är född döv 
och har sedan åtta år tillbaka 
cochleaimplantat. Han trivs bra på 
skolan. Det är en liten klass där det 
går barn med både normal hörsel, 
barn med hörselnedsättning och 
döva barn med cochleaimplantat. 
Av elva elever har fem en hörsel
nedsättning. Roligaste ämnet tycker 
han är rymden. 

– Stenåldern, järnåldern och 
bronsåldern är också intressant, 
tillägger Leo. 

Leos pappa Patrik fyller i.
– Ja, du har alltid så mycket 

frågor om rymden och om historia.
Innan Leo började på Hörsel

spåret var han ofta trött när han 
kom hem och hade inte så mycket 
ork över till fritidsaktiviteter. Den 
förbättrade ljudmiljön på Hörsel
spåret gör nu att Leo kan umgås 
med kompisar, spela TVspel eller 
läsa. Två gånger i veckan spelar han 
också pingis. 

Vid en första anblick ser klassrum
met som vi sitter i ut som vilket 
annat klassrum som helst. Ett 
tränat öga däremot skulle direkt 
upptäcka diffusorerna på väggarna 
som dämpar akustiken, de avskur
na räta hörnen i taket, möbleringen 
i Uform så att eleverna lätt kan 
avläsa varandra, de inbyggda 
högtalarna i taket för att förstärka 
ljud, lärar och elevmikrofonerna, 
teleslingan, dämpningen under 
stols och bordsbenen, det ljuddäm
pade materialet i golvet och i 
ytskikten på bord och bänkar. Samt 
det behagliga ljuset från lysrör som 

är speciellt framtagna för att lättare 
kunna läsa av på läpparna. 

– Vänta ska jag visa! 
Leo hoppar ner från stolen och 

går fram till dimmern, bländar ner 
lite. Och lite till. Höstmörkret 
utanför lektionssalen gör sig påmint 
och kvar som enda ljuskälla är det 
tända stearinljuset.

– Så här börjar vi alltid dagen. 
Med att dra ner belysningen, tända 
ett ljus och lyssna på delfinmusik så 
att eleverna får landa lite innan vi 
startar dagens arbete, berättar 
Karin Bergvall.

  
Hagaskolans hörselverksamhet 
ansvarar även för förskola och 
fritids. 

– Mitt uppdrag på fritids är att 
främja likvärdighet genom att 
anpassa miljön och att hjälpa till i 
kommunikationen. Det kan vara 
genom tecken eller uppmaningar 
till alla elever hur man kommunice
rar, till exempel genom ögonkon
takt. Men jag ska absolut inte ta över 
utan bara finnas som stöd. Led ord
en för fritids är delaktighet och 
självförtroende, säger Anna 
Lund berg som är pedagog med 
teckenspråkskompetens.

Hörselspåret en 
lyckad satsning 
Hörselanpassade lokaler, engagerade lärare och elever som trivs 
så bra att de knappt vill gå hem efter skoldagens slut. Så ser det ut 
på Hagaskolan i Umeå. 
– Vi strävar efter spjutspetskompetens och slår oss inte till ro utan 
vill hela tiden förbättra saker, säger Helena Oscarsson, pedagog.

Hörselspåret startade  
efter påtryckning av föräldrar 
som ville att deras barn skulle få 
gå i skola i hemkommunen.

Här trivs Leo  så 
bra att han knappt 

vill gå hem. Här 
tillsammans med 

pappa Patrik  
och några av 

pedagogerna. 
Från vänster: 

Patrik, Leo,  
Karin Johansson 

Linder, Helena 
Oscarsson, Anna 

Lundberg och 
Karin Bergvall.
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furuboda.org

Vi gör det möjligt!
  

Beställ nya kurskatalogen  
för läsåret 2013/2014 

Boka ett personligt studiebesök  
Ring oss 044 781 46 50 

Läs mer om våra kurser på 

Gilla oss  
    på facebook
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Patrik Hellström berättar att Leo, 
om han kan, gärna stannar en extra 
stund på fritids.

– Han trivs så himla bra. Det 
känns som att vi föräldrar har haft 
tur att först komma till dagiset 
Trollgrottan med otroligt motiverad 
personal och sedan hit. Om Leo 
hade fötts tio år tidigare hade vi bott 
i Härnösand, Stockholm eller 
Malmö. Eller så hade vi bott kvar 
men Leo hade gått i en vanlig klass 
med några extra resurser men inte 
kunnat tillgodogöra sig lika mycket 
av sin utbildning. Här på Hörsel-
spåret går det sjukt snabbt med alla 
anpassningar och pedagogerna vill 
hela tiden göra sitt bästa. Jag 
misstänker att de lägger ner mycket 
mer tid än de faktiskt får betalt för. 

Även aulan och matsalen är 
hörsel  anpassade. Vidare är mellan- 
och högstadiedelen utrustad med 
teleslinga. På gympan använder Leo 
mest tecken och i simhallen finns 
det precis som under lektionerna 
alltid en lärare och en pedagog med 
teckenkompetens. Dessutom 
arbetar Karin Johansson-Linder, 
som är special hörsel- och talpeda-
gog, tillsammans med eleverna i 
klassen flera timmar i veckan. På 
fritiden använder Leo tolk vid 
behov. Andra smarta lösningar är 

tydligt markerade arbetsstationer 
för läshörna, sy- och snickeridel 
samt bygg- och konstruktionsrum. 

– Det ska vara tydligt vad man 
gör i de olika rummen. Vi har även 
färgsorterat legot i olika lådor och 
därigenom minimerat ljudnivån. 
Det blir inte samma grävande i 
lådorna nu, säger Anna Lundberg.

– Ja, eleverna med cochlea-
implantat kan inte välja ut ljuden, 
men de lugna ställena är ju bra för 
alla. Föräldrarna till de hörande 
barnen tycker att den här typen av 
undervisning gagnar även deras 
barn, eftersom vi förstärker 
undervisningen med tecken, tal och 
bilder, där vi ofta använder oss av 
SmartBoard, säger Karin Bergvall. 

Implantatet gör att Leo kan höra 
ungefär en tredjedel av en normal-
hörandes frekvensområde. Han hör 
och pratar, men beroende på 
omgivningsljud och att han inte har 

selektivitet i hörseln, måste han ofta 
fylla i luckorna själv. 

– På natten tar jag av implanta-
ten, det är skönt att det är helt tyst 
när jag ska sova, säger Leo. 

Tekniken utvecklas hela tiden, 
det går snabbt, bara de senaste två 
åren har Leos implantat förbättrats 
avsevärt vad gäller ljudkvalitet och 
exempelvis rutinen för byte av 
batteri. Förut var det bara en 
blinkande röd lampa som indikera-
de att batteriet höll på att ta slut och 
det kunde ju inte Leo själv upp-
täcka. Nu har tillverkaren utvecklat 
den så att den piper också. 

Här på Hörselspåret går det 
sjukt snabbt med alla anpass-
ningar och PEDAGOGERNA VILL 
HELA TIDEN GÖRA SITT BÄSTA. 

TIPS PÅ HJÄLPMEDEL HEMMA
■ Patrik tycker att mobiltelefon, tele-
slinga, väckarklocka och brandlarm som 
vibrerar är bra hjälpmedel hemma. Andra 
saker som han tycker är bra att tänka på är 
att förstärka ord visuellt via datorn och att 
upprepa eller bekräfta det barnet har sagt i 
stället för att rätta, tex ”Jo, säcken är trasig” 
om barnet har sagt ”säcken”.

COCHLEAIMPLANTAT
■ För döva och gravt hörselskadade barn innebär ett cochleaimplantat att de 
kan få hörseln tillbaka.
■ Om behandlingen sker tidigt kan barnen utveckla ett talat språk.
■ Idag används neonatal hörselscreening för att diagnostisera barns dövhet/
hörselnedsättning på ett tidigt stadium.
■ Jämfört med övriga länder ligger Sverige i täten när det gäller antal genomför-
da bilaterala CI-operationer.
Källa: www.barnplantorna.se

Att använda mikrofon under 
lektionerna bidrar även till 
att det blir en bättre turtag-
ning och att eleverna övar 
sig i att stå i fokus.

Smartboard används 
bland annat för att 

förtydliga undervis-
ningen med bilder.

Leo har stort 
intresse för 
både rymden 
och historia.
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Undervisningen sker med en 
lärare som använder teleslingan 
med tillhörande headset och en 
pedagog som står bredvid och 
tecknar.

– I och med att eleverna använ-
der var sin mikrofon blir det en 
tydlig och bra turordning när någon 
ska säga något, säger Karin 
Johansson-Linder. 

På det viset lär de sig också att 
prata inför andra och är inte så 
rädda för redovisningar.

Fokus i undervisningen ligger på 
att eleverna ska förstå samman-
hanget av en text. Därför blir ofta 
hemläxan att plocka ut stödord för 
att kunna återberätta texten. 

– Det är inte bara ”läs det här” 
utan man tar det ett steg till så att 
eleverna får visa att de har förstått. 
Det handlar inte om att bara göra 
klart uppgifterna så snabbt som 
möjligt. För Leo som har svårt när 
det blir för abstrakt, är den här 

HAGASKOLAN 
– 3 VIKTIGA SLUTSATSER
■ Som förälder ska man inte dra sig för att 
uppmärksamma kommunen på behovet av 
extra resurser. I Umeå ledde det till att 
Hörselspåret startade.
■ Prestigelös atmosfär mellan pedago-
gerna i klassrummet. På Hagaskolans 
Hörselspår är det alltid två pedagoger med 
på lektionerna, en som undervisar och en 
som tecknar. ”Vi lärare resonerar öppet 
med varandra inför eleverna och det finns 
ingen prestige mellan oss, det är alltid 
utifrån barnens bästa. Flera ögon som ser 
vad som saknas eller kunde göras annor-
lunda under lektionerna”.
■ Stabil personal som känner eleverna väl. 
Då går det att som på Hagaskolan omforma 
grupperna efter vilka elever som trivs att 
jobba med varandra. Mobbing förebyggs 
genom att pedagogerna direkt går in och 
ändrar på grupperna utan att det blir 
utpekande.

undervisningsmetoden jättebra! 
Och säkert för alla andra också. Att 
kunna plocka ut det viktiga ur ett 
sammanhang har man ju alltid 
nytta av, säger Patrik Hellström.

Han menar också att den fina 
gemenskapen bidrar till att Leo 
aldrig har känt sig speciell eller 
utanför för att han är född döv eller 
har cockleaimplantat. Och om 
någon frågar så förklarar Leo lugnt 
att han är född döv. 

– Sedan är det inget mer med det. 
Då blir det ingen stor grej och de 
andra vågar ställa frågor. 

– Ja, vi har ett öppet klimat här, 
ibland kan någon ropa tvärs över 
klassrummet ”du, det blinkar rött 
nu – batteriet är slut”. Ingen skäms 
utan alla är öppna och frågar om de 
inte förstår. Målet är att det ska 
fungera så bra som möjligt för alla, 
säger Karin Bergvall. ●

TEXT & FOTO: Stina Johansson
info@faktapress.se
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Karin Åsebring har skrivit en 
uppmärksammad C-uppsats om 
”De osynliga eleverna. Barn och 

ungdomar med svag begåvning”.
Bakgrunden är att en allt större andel 

elever inte når målen – trots att skolan 
gör anspråk på att vara ”för alla”.

Karin Åsebring har djupintervjuat 
pedagoger om villkoren för elever med 
”svag begåvning” och alla är överens om 
att skolan behöver anpassa verksamhe-
ten för att eleverna ska klara målen.

Här svarar Karin Åsebring på sex 
frågor från Föräldrakraft.

1 Vad är viktigast att föräldrar 
gör för att hjälpa sina barn att 

klara skolan?
– Föräldrar behöver i första hand få vara 
kärleksfulla och omvårdande, goda vuxenmo
deller och ”lärare” i livet utanför skolan. Det 
är oerhört viktigt att skolan inte flyttar in i 
hemmet också, speciellt idag när kraven i 
skolan tenderar att växa. Gör skillnad på 
föräldrapedagogik och skolpedagogik – so
cialt har vi helt olika förutsättningar att möta 
barnen hemma och i skolan. 

– Elever med inlärningshinder i skolan 
behöver i allmänhet lägga ner mycket mer 

energi i skolan, oavsett om det går framåt 
eller inte. För att orka och må bra behöver 
barnet avlastas och få vila efter skolan. 

– Samverkan mellan skola och hem är 
värdefullt, men gör skillnad mellan skolplikt 
och livet hemma. 

2Nu debatteras läxhjälp med 
RUT-avdrag, vilken betydelse 

kan sådan läxhjälp ha?
– Jag är emot läxor i grundskolan över
huvudtaget, inte minst för elever för vilka 
skolan innebär en extra stor ansträngning på 
grund av någon inlärningsproblematik. 
– Den enda fördelen som jag kan se med 
hemläxor är vårdnadshavares möjlighet till 
delaktighet i barnets skolarbete, men då 
måste läxor vara utformade så att eleven 
självständigt kan föra arbetet framåt med 
motivationsstöd av förälder. 

LÄXOR

” Skolan får inte  
flytta in i hemmet”

Karin Åsebring ger rÅd Till elever, lärare och föräldrar.

Planera läxorna när den individuella utvecklingsplanen, IUP, tas 
fram. Men se upp med alltför ambitiös läxläsning hemma.

– Skolan får inte flytta in i hemmet. För att orka och må bra måste 
barn få vila och fritid efter skolan, säger pedagogen Karin Åsebring.

Sparkraven  drabbar 
elever som behöver extra 

mycket lärarstöd, säger 
Kariin Åsebring.
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– Föräldrar ska aldrig förväntas vara peda-
goger, det gynnar varken barnet eller 
föräldrarelationen. Om läxhjälp mot min 
förmodan skulle innebära en pedagogisk 
vinst så gynnas inte de elever som i så fall 
skulle ha störst behov av stöd utanför skolan. 
RUT förstärker ytterligare barns olika 
förutsättningar att klara skolan.   

3 Vilken möjlighet finns att få 
läxhjälp inom skolan?

– Oavsett vad man kallar det så är min 
uppfattning att lärarstödd läxliknande 
verksamhet ska organiseras i skolan. En 
möjlighet för elever att individanpassa 
lärandet och fördela viss tid i skolan mer eller 
mindre på ämnen som man behöver mer tid 
för, förstärka eller fördjupa sig i med 
utgångspunkt i sin IUP, individuella utveck-
lingsplan. 

– Jag tycker att behov av läxläsning i 
skilda ämnen ska uttalas, planeras och 
utvärderas i samband med den individuella 
utvecklingsplanen. 

4 Hur löser skolor i  
allmänhet behovet  

av läxhjälp?
– De flesta skolor använder läxor som en 
naturlig del i den pedagogiska planeringen. 
I de högre årskurserna vittnar många elever 
om dålig samordning av olika läxor mellan 
ämneslärare och hur det skapar stress och 
prestationspress.  

– Jag har också erfarenhet av schemalagd 
lärarledd läxläsningstid inom ramen för 
elevens val, vilket för många elever är till stor 
hjälp, inte minst fungerar det stressreduce-
rande. 

– En annan lösning har varit att använda 
språkvalstid för de elever som inte väljer att 
läsa moderna språk. Man har gjort avsteg 
från det egentliga ämnesinnehållet för att 
möta elevers behov av extra tid och stöd i 
skolan, eftersom det har gynnat elevernas 
måluppfyllelse. 

5 Vilka allmänna råd vill du ge 
skolpersonal, föräldrar och 

elever?
– Bygg tillitsfulla relationer och fokusera på 
tillgångar och resurser.

– Skapa sammanhang och uppgifter som 
innebär att eleven uppmärksammas positivt 
varje dag, varje lektionstillfälle. 

– Förstå eleven med utgångspunkt i 
eventuella funktionsnedsättningar, men 
framförallt utifrån personliga förutsättningar, 
förmågor och färdigheter, såväl socialt som 
kunskapsmässigt. 

– Tänk på att eleven är 
mycket mer beroende av lä-
rarens goda inställning och 
humör än vice versa – rela-
tionen är ojämlik med 
eleven i beroendeställning.

– Tydlighet är en god 
grundförutsättning. Skapa 
förutsättningar för en 
anpassad arbetsplats och 
en förutsägbar struktur.

– Förklara innehållet i 
undervisningen på olika sätt; muntligt med 
stöd av bild/text, genom film, iscensättning i 
olika form osv.

– Arbeta praktiskt med laborativt material 
fysiskt i klassrummet, anpassa kommunika-
tionsstil och pedagogiska verktyg efter 
elevens behov och förmåga.

– Undersök och utgå från elevens 
förförståelse och motivation till lärande. Som 
pedagog ska man använda hela sitt 
kommunikationsregister och interagera 
engagerat och vaket – lyhördhet, 
flexibilitet och fingertoppskänsla är 
ledord.

– Vårdnadshavare behöver fungera 
som barnets yttersta väktare, språkrör 
och ombud i relationen till skolan. 
Vårdnadshavare ska också vara den 
som visar tillit till att barnet har 
det tryggt och bra i skolan – 
samverkan är a och o.

– Elever behöver stöd i 
att återkommande få 
reflektera kring sin 
skolgång och utvecklings-
plan. Enskilda mentors-
samtal är utmärkta 
tillfällen att ge eleven tid 
och utrymme för detta.

6 Vilken utveck-
ling ser du 

när det gäller möj-
ligheterna för alla 
elever att nå målen i 
framtiden?
– Sparkrav innebär bland annat 
minskade lärarresurser i skolan, 
vilket är negativt för elever i behov av 
mer lärarstöd och specialpedagogiska 
insatser. 

– I många kommuner ökar behovet av 
resurskrävande insatser för elever som inte 
alls fungerar i ordinarie skolverksamhet, 
insatser som finansieras av så kallat 
tilläggsbelopp för elever i behov av särskilt 

stöd etc. Nyligen besluta-
de exempelvis Stockholms 
utbildningsnämnd om en 
generell sänkning av det 
belopp som är möjligt för 
Stockholms skolor att söka 
för elever i behov av särskilt 
stöd, skälet till detta är helt 
enkelt att pengarna är slut. 

– Samhällets allt större 
krav på teoretisk utbildning 
är ganska skrämmande 

och orealistisk. Vi har mycket kunskap och 
kompetens att möta olikheter i barns och 
ungas förutsättningar att utvecklas positivt 
både kunskapsmässigt och socialt, men 
strukturella och ekonomiska faktorer står 
ofta i vägen. l

Föräldrar ska  
aldrig förväntas 
vara pedagoger,  
det gynnar varken 
barnet eller 
föräldra relationen. 
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Vi samtalar med henne för 
att få en bild av den 
exploderande marknaden 

för läxhjälp. Tack vare RUT-
avdragen har företag som erbjuder 
läxhjälp till grundskoleelever ökat 
sina verksamheter med många 
hundra procent på bara ett par år. 

Upgrades Education räknar med 
att minst dubbla omsättningen i år 
jämfört med föregående år.  

Regeringen vill nu utvidga 
RUT-avdraget så att det även gäller 
gymnasieelever, så tillväxten lär 
fortsätta.

Karolinas egna erfarenheter har 
betydelse när hon nu håller i 
företagets snabba utveckling. 
Många ”kunder” har precis som 
hon själv dyslexi. Andra har 
koncentrationssvårigheter och 
kanske diagnoser som ADD eller 
ADHD. Inlärningssvårigheter är 
vanliga bland de som efterfrågar 
läxhjälp.

– Jag tror att nästan tio procent 
av våra kunder har olika svårighe-
ter, säger Karolina.

Hon vill inte ta ställning till den 
politiska debatten kring RUT-
avdraget. Det viktiga för Karolina 
är att hjälpa elever som faktiskt 
behöver hjälp med studierna. Hon 
har den egna skolgången i färskt 
minne, med extralärare och 
hjälpmedel och klasskamrater som 
frågade ”kan du inte skriva alls?” 
när hon ensam använde dator för 
att lösa vissa uppgifter.

LÄXOR

Hon hade det tufft i skolan och fick så småningom diagnosen 
d yslexi. Idag är Karolina Vestin 27-årig operativ chef  för 
utbildnings företaget Upgrades Education.

– Jag har lärt mig leva med dyslexi. Det handlar mycket om att 
bygga upp självförtroendet och vara väl förberedd, säger Karolina.

Allt fler köper 
privat läxhjälp

– Ibland kan man känna sig 
mindre smart än alla andra, vilket 
inte alls är vad dyslexi handlar om. 

– Idag är det nog ingen som 
märker att jag har dyslexi om jag 
inte själv berättar det, eller om jag 
är väldigt stressad. Men jag ser 
alltid till att ha förberedda presen-
tationer istället för att själv skriva 
på tavlan.

Idag får mellan 400 och 500 
grundskoleelever hjälp i hemmet 
av Upgrades Education. Företaget 
har cirka 600 aktiva coacher som 
utgörs av högskolestuderande.

– En del av coacherna är 
specialiserade på barn med 
inlärningssvårigheter, ofta är det 
personer som ska bli lärare eller 
specialpedagoger eller som själv 
har haft svårigheter eller har 
syskon som har det, säger Karolina 
som dock betonar att medarbetar-
na inte är utbildade pedagoger.

Läxhjälpscoacherna får viss 
utbildning när det gäller 
studieteknik och i vissa fall lite 
extra utbildning om inlärnings-
svårigheter. Men behovet av detta 
bedöms från fall till fall.

En viktig del i verksamheten är 
att noga gå igenom hur behoven 
ser ut för den enskilda eleven.

– Nummer ett är att förstå att 
varje barn är unikt. Vi börjar 
alltid med att gå igenom vad 
som är svårt och vilka mål man 
vill nå. I de flesta fallen handlar 

det om att klara godkänt. Många 
anlitar oss för att få någon som 
inspirerar och motiverar. De flesta 
som vi hjälper har problem med 
självförtroendet, men så fort det 
börjar gå bättre i skolan blir det 
roligare och enklare och motivatio-
nen växer.

– Ofta jobbar man för att komma 
ikapp, men för att stärka självför-
troendet är det viktigt att även 
jobba förberedande. Om man kikar 
lite längre fram i boken blir det 
lättare att vara aktiv när läraren 
går igenom nya saker. Det blir en 
sporre.

Vad ska man som förälder tänka 
på om man funderar på att 
anlita läxhjälp?

– Se till att vara utförlig när man 
presenterar eleven och vad som 
fungerar bra och dåligt. Det räcker 
inte med att bara säga att eleven 
har ADHD till exempel, det är 
viktigt att tydligt peka på vad som 
fungerar bäst och sämst, säger 
Karolina.

Hon menar att läxhjälp handlar 
om mycket mer än att plugga. 
Självförtroende är en av de 

viktigaste faktorerna. 
Och för att hjälpa till med 
det försöker företaget 
matcha eleverna med 
coacher som kan 
fungera som förebilder. 

– Det är bra om man 
har liknande intressen 

och kan bolla framtidsfrå-
gor som fortsatta studier och 

jobb. På så sätt är det en 
styrka att våra coacher är så 

unga och inte är lärare. Det gör 
det enklare för eleven och 
coachen att relatera till 
varandra. Om båda är intres-
serade av natur kanske 
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Allt � er köper 
privat läxhjälp

coachen ska vara någon som läser 
biomedicin för att stärka intresset, 
säger Karolina.

Viktigt för att lyckas är också att 
coachen är engagerad och ger sig 
tid att verkligen hjälpa eleven.

– De som är tveksamma till att 
anlita läxhjälp tänker nog ofta att 
det behövs en utbildad pedagog, 
men bland våra kunder är man 
väldigt nöjda med att barnen får 
den extra tiden och engagemanget.

– För oss har det alltid varit 
viktigast att kunna bidra med 
kvalité i vårt arbete, säger 
Karolina. Samtidigt medger 
Karolina att man inte kan hjälpa 
alla elever. I något enstaka fall har 
man tackat nej till en kund för att 
man bedömde att företaget inte 
hade tillräcklig kompetens för att 
hjälpa till. 

För att se resultat är det viktigt 
med kontinuitet. För att uppnå 
detta undviker Upgrades 

Education sporadiska insatser och 
satsar på abonnemang med ett 
eller flera två-timmarspass per 
vecka. Och då kan ett rimligt mål 
vara att förbättra betygen med en 
nivå på en termin.

Samtidigt betonar Karolina att 
läxhjälp handlar om mycket mer 
än betyg.

– I praktiken handlar det mer 
om mjuka värden, att hjälpa barn 
som inte vågar räcka upp handen i 
klassen eller som skäms för att de 
inte hänger med. Det är få som hör 
av sig till oss bara för att de vill ha 
MVG.

– Vårt fokus är att barn ska 
trivas i skolan och inte ligga vakna 

på nätterna och oroa sig för prov 
som kommer.

Karolina upplever att många 
fortfarande är tveksamma till att 
köpa läxhjälp. 

– Delvis tror jag det beror på att 
man tror att vi bara hjälper de som 
vill upp på MVG-nivå, men många  
av våra elever ligger på IG när vi 
kontaktas. 

– När det gäller elever som har 
en diagnos tror man kanske också 
att man behöver stöd från någon 
som är väldigt kunnig inom det 
området, men de som har provat 
upptäcker att extratid och engage-
mang kan ge väldigt mycket. Med 
våra coacher kan eleven gå igenom 
kapitlet precis så många gånger 
som krävs och man kan ta rast så 
ofta som behövs. 

– En del tycker nog också att det 
är lite läskigt att ta in en främman-
de person i sitt hem men de som 
testat är ofta väldigt positiva.

Striden om RUT-avdrag för 
läxhjälp har handlat om att det 
mest gynnar de elever som har 
föräldrar med god ekonomi – inte 
de  som har störst behov av stöd. 
Timpriset hos Upgrades Education 
är 225 kronor efter avdrag. 
Familjens ekonomi är förstås 
avgörande för om denna läxhjälp 
kan anlitas. 

– Men om man går ihop och har 
tre elever som får hjälp samtidigt 
blir det bara 75 kronor per timme 
och elev, säger Karolina.

Det händer också att skolor 
anlitar företagets coacher och 
anordnar läxhjälp på skolan utan 
kostnad för eleverna. ●

I PRAKTIKEN HANDLAR DET MER OM 
MJUKA VÄRDEN, att hjälpa barn 
som inte vågar räcka upp han-
den i klassen eller som skäms 
för att de inte hänger med.

– Den extra tiden och 
det extra engage-
manget betyder oftast 
mest för eleven som 
får läxhjälp, säger 
Karolina Vestin.

TEXT: Valter Bengtsson
info@faktapress.se
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Kerstin Roshed har räknat. 
Familjen har 121 kontakter 
kring sonen Olle, som 
föddes med Downs 
syndrom, kortväxthet och 

andningsproblematik. 
De första åren jobbade Kerstin inte över 

huvud taget, men nyligen har hon gått 
upp till 40 procent i sin lärartjänst, efter 
att ha jobbat en dag i veckan under ett par 
år. Mer går inte.

– Jag kan inte sköta alla dessa kontakter 
samtidigt som jag jobbar, dagarna har 
varit fulla med möten och tider att passa, 
både med och utan Olle. Och däremellan 
är det återkoppling och mejl. 

Kerstin har funderat mycket kring hur 
det kan bli så att man kan ha så många 
olika kontakter kring sitt barn. Familjen 
hade de första åren kontinuerligt stöd av 
en kurator på habiliteringen, men efter 
omstrukturering upphörde detta. Efter 
påtryckning har de fått en ny kurator, 
men hon har inte samma roll. Och de har 
aldrig träffat henne personligen, bara per 
telefon.

– Vi skulle önska att vi träffade kuratorn 
löpande, och att vi fick checklistor i förväg 
där vi kunde kryssa i vad vi ville ta upp, 
vad vi behövde få mer information om. 
Kuratorn är ju redan en spindel i nätet och 
skulle kunna jobba förebyggande.

Genom sitt engagemang i FUB i Uppsala 
jobbar hon med frågor kring hur samord-
ningen kan förbättras, så att familjernas 
administrativa arbete kan minska. 

Förutom att inte kunna jobba som andra 
påverkar det också det sociala livet.

– När man tvingas möta så många olika 
människor hela tiden, så sätter man sig 
inte och ringer en vän på kvällen. 

Parrelation påverkas också, och som i 
många andra familjer är 
det hon, som mamma, 
som håller i den mesta 
samordningen kring 
Olle.

– Jag kan sakna någon 
som hjälper oss att lägga 
upp arbetsfördelningen i 
familjen, ur ett genus-

perspektiv. Vi skulle behöva få stöttning i 
det. 

Hon ritar upp Olles kontaktnät på ett 
vitt papper. Försäkringskassa, habilite-
ring, sjukhuset, handläggare på kommu-
nen, skola, korttids, assistansbolag med 
mera. På några ställen finns informations-
överföring, vilket hon markerar med 
pilar, men de allra flesta kontakterna går 
via henne och Olles pappa. De kämpar för 
att få alla att träffas och ta del av samma 
information samtidigt.

Idag ska de ha möte på skolan tillsam-
mans med skolpersonal och assistenter. 

Drömmen vore om 
fritids, korttids, assis-
tansbolag och habilite-
ring också var där för att 
diskutera skolsituatio-
nen, då hade Kerstin 
sluppit föra över 
informationen från 
mötet även till dem.

Möjlighet att följa remisser, förnya recept, ta del av provsvar och se 
journalanteckningar direkt på webben. Det blir nu verklighet för 
familjen Roshed i Uppsala. Och i framtiden kommer föräldrar kunna 
samordna många av sitt barns kontakter, genom att dela informa-
tion mellan habilitering, kommun och försäkringskassa. 

Familjen med  
digitala journaler
Nu blir samordNiNgeN eNklare för familjeN roshed

 Jag ifrågasätter alla 
kontakter och möten, 
och tänker ”Är det 
verkligen nödvän-

digt att träffas?”

Skissen över familjen Rosheds 
kontaktnät kring Olle har många 
viktiga kopplingar.
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Kerstin hinner inte sköta 
alla kontakter kring Olle 

samtidigt som hon 
jobbar, men nu har hon 

ändå börjat jobba 
betydligt mer.
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– Inget kommer gratis. Det hamnar hos 
mig hur man än gör. Det är en sak att ta 
hand om Olle, men det här extraarbetet 
har jag inte valt.

Den största stressen är att allting alltid 
faller tillbaka på dem som föräldrar. Om 
de inte själva frågar är det ingen som 
påtalar olika möjligheter för dem. De ska 
både komma på vad Olle behöver och sen 
driva processen fram till att han får det. 

Dessutom är ingenting statiskt, det är 
inte slut på kontaktarbetet bara för att ett 
problem är löst. 

– Man vet aldrig hur morgondagen ser 
ut. Jag är den som ser till att alla vet allt. 
Jag kommer inte ifrån det arbetet, jag kan 
inte bara sluta göra det. Det är svårt att ta 
ledigt och en stress att aldrig kunna 
släppa. 

Men mycket görs i onödan också, och 
eftersom hon är uppväxt med att man 
helst ska vara ”duktig”, både som mamma 
och som kvinna, så sprang hon ”på allt” i 
början.

– Nu tänker jag ”Hur ska vi minimera 
den här familjens möten och kontakter?” 
och ”Hur ska Olle få ett så vanligt liv som 
möjligt?”. Jag ifrågasätter alla kontakter 
och möten, och tänker ”Är det verkligen 
nödvändigt att träffas?” innan jag säger ja. 

Kanske räcker det med ett telefonmöte, 
eller ännu hellre med mejl. 

– Mejlen är bra för då slipper jag 
ytterligare ett ansikte. Jag kan ha mejlkon-
takt med Olles huvudansvariga läkare, 
vilket är en stor fördel. Jag mejlar för att 
slippa ringa. 

När nu Uppsala landsting startar med 
de nya e-tjänsterna kommer familjen 
kunna ta del av Olles journal, sköta en del 
kontakter samt följa ärenden via webben.

– Det här är jättebra för oss, vi är inte 
rädda för ny teknik. 

Men det kan öka segregationen också, 
menar Kerstin. Alla har inte samma 
möjligheter och förutsättningar att 
använda den nya tekniken. Och hon tror 
ändå att det kommer behövas en fysisk 
person som hjälper till att samordna.

Om familjens adminis-
trationsbörda minskade, 
skulle hon jobba mer på 
sitt ”vanliga jobb”. Som 
alla andra.

– Jag saknar att kunna 
jobba heltid måndag till 
fredag, och få klaga över 
det, säger hon och 
skrattar. 

Maria Pettersson är 
projektledare för 
utvecklingen av Mina 
Vårdkontakter i Uppsala län. Mina 
Vårdkontakter är en personlig sida där 
man kan samla sina vårdkontakter i en 
lista, och där föräldrar kan boka, boka om 
eller av tid för sitt barn, förnya recept eller 
be om att bli uppringda. 

Att Uppsalas invånare nu är bland de 
första att även få tillgång till sin journal 
via nätet, beror på ett EU-projekt som 
handlar om att utveckla självbetjänings-
tjänster.

– Det handlar om att individen ska 
kunna vara mer delaktig 
i sin egen hälsa, och få 
ett större inflytande i 
vården. 

Maria har jobbat med 
utvecklingen av ”Min 
journal på nätet” i drygt 
ett år, och för att göra 
tjänsten användarvänlig, 
har man delat upp 
journalen i olika 
moduler. En viktig fråga, 
att ta ställning till, har 
varit om individen ska få 

tillgång till provsvaren via nätet, utan att 
först ha talat med en läkare. Därför finns 
en funktion där hon eller han själv kan 
välja att vänta med att kunna läsa 
provsvaren. 

– Vi tror på individens eget omdöme. 
Självklart ska man inte få otäcka besked 
via datorn, men om man går och väntar 
på svar, skapas kanske oro i onödan 
också. 

En annan tanke är att individen ska 
kunna läsa journalanteckningar efter ett 
läkarbesök.

– Om läkaren ger ett jobbigt besked är 
det vanligt att man inte tar in det hon eller 
han säger. Efteråt tänker man ”Vad 
hände, vad sa läkaren egentligen?”, och 
det kan vara svårt att återberätta för 
familj eller anhöriga. I stället för att 
använda nästa besök för att ställa alla 
frågor igen, kan du gå in och läsa i din 
journal. Det personliga mötet mellan vård 
och patient blir effektivare, när alla är 
mer förberedda på det man ska prata om. 
Det blir också lättare att sortera bland all 

Inget kommer  
gratis. Det hamnar 

hos mig hur man än 
gör. Det är en sak att 
ta hanD om olle, men 

Det här extraarbetet 
har jag inte valt.

Maria Pettersson på Mina Vårdkontakter 
vill att individen ska få ett större inflytande.
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information om sjukdomar och diagnoser 
som ligger ute på nätet, i forum och 
sociala medier, när man har tillgång till 
sin egen journal, tror Maria.

Journalen är uppdelad i olika vyer. 
Under en flik kan man följa sina vårdbe-
sök, där all information kring ett visst 
besök är samlat. Under en annan flik 
finns alla provsvar samlade. Bakom andra 
flikar finns diagnoser, läkemedelsförteck-
ning, remisser, journalanteckningar och 
patientdata. Fler funktioner kommer.

Något som också varit viktigt är att 
systemet har en stark säkerhet. 

– Det är viktigt med stark autentise-
ring. Om man mejlar kan man inte säkert 
veta vem man kommunicerar med. Här 
ser du också om vårdgivaren tagit emot 
och läst, så att inget faller mellan stolarna, 
som det kan göra om man mejlar. Du vet 
också att det kommer rätt, och att det 
kommer fram även om just din egen 
kontaktperson har semester eller är 
frånvarande.

Hon ser också andra fördelar med att 
kontakta vården via nätet.

– Man slipper berätta om sina bekym-
mer för en person i telefon. E-tjänster 
underlättar kontakter för många som inte 
vågar lyfta luren. Och man slipper långa 
telefonköer.

Föräldrar har dock bara tillgång till sitt 
barns journal till dess att de fyller 13 år. 

– Under denna period pågår en 
mognadsprocess till att bli vuxen, och vi 
vill värna den integriteten. Däremot kan 
föräldrar till ungdomar mellan 13–18 som 

har en vårdtyngd behöva få tillgång till 
journaltjänsten, och detta prövas indivi-
duellt. Från 18 år har man eget konto, men 
då kan en anhörig eller god man delegeras 
att få ta del av tjänsten. 

Innan året är slut ska man också kunna 
fylla i en hälsodeklaration hemifrån, om 
sina levnadsvanor, så att informationen 
finns tillgänglig och vårdpersonal kan 
förbereda sig innan besöket. 

– Vi vill kunna lagra information som 
kommer från patienten digitalt och i 
förväg. När du får en blankett som ska 
fyllas i är det ändå någon som knappar in 
den. Eller så skannas den in och hamnar i 
ett arkiv. Vi inom vården har legat långt 
efter i utvecklingen av e-tjänster, det finns 
en rädsla, men nu tar vi stora steg framåt 
och det är denna väg vi måste gå. Och det 
är en vanesak för individen. Det är inte 
krångligare än att göra bankärenden på 
nätet.

Nästa kliv i utvecklingen är projektet 
”Mitt hälsokonto”, som drivs av Vinnova. 
Tanken är att den som önskar ska ha ett 
eget webbaserat hälsokonto och råda över 
vilken information som läggs in, samt vem 
eller vilka som får tillgång till informatio-
nen. Här kan samordning för familjer 
mellan försäkringskassa, kommun, 
landsting och andra kontakter bli 
verklighet. Maria och hennes kollegor 
följer detta med spänning. l

TexT & foTo: Anna Pella
info@faktapress.se

Mina vårdkontakter
n Detta är en e-tjänst för kontakt 
med olika vårdgivare, för bland 
annat tidsbokning och receptför-
nyelse. Varje mottagning bestäm-
mer vilka ärenden man kan utföra 
hos dem. www.minavardkontak-
ter.se

Min journal på nätet
n Alla invånare i Uppsala, samt 
patienter som vårdats i Uppsala, 
har nu tillgång till sin journal på 
nätet. Här kan man bland annat 
följa remisser, ta del av provsvar 
och läsa sin eller sitt barns journal. 
Tjänsten nås via Mina vårdkontak-
ter. Center för eHälsa i samverkan, 
CeHis, har som mål att alla invåna-
re i Sverige ska ha möjlighet att nå 
sin journalinformation för all vård 
och omsorg år 2017.

Mitt Hälsokonto
n Sveriges innovationsmyndig-
het Vinnova driver Projektet ”Mitt 
Hälsokonto”, med syftet att varje 
individ ska kunna ha kontroll över 
sin egen hälsoinformation, genom 
att samla denna elektroniskt i ett 
slags konto. Informationen ska 
ägas av individen, som också ska 
råda över vilken information som 
skall läggas in i kontot, samt vem 
eller vilka som skall ges tillgång till 
informationen. 

nationell eHälsa
n Nationell eHälsa är en 
övergripande strategi för tillgäng-
lig och säker information inom 
vård och omsorg. Målet är att 
stödja och effektivisera vården, 
stärka patientens ställning och att 
skapa god tillgänglighet till 
vården. Projektet drivs av Inera, 
som ägs av alla landsting och 
regioner. 

olles mammas blogg finns på 
www.ollesmamma.fub.se

Olle har 121 kontakter. 
Mamma Kerstin dröm-
mer om att kunna jobba 
heltid på sitt ”vanliga 
jobb”, något som idag är 
omöjligt. (Foto: Privat)
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När Olle kommer hem 
från skolan kopplar 

han gärna av med en 
surfplatta eller telefon, 

eller både och.
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Än sitter flertalet av de 
kopparröda, brandgula och 
limegröna bladen kvar på 
träden. I skuggan liksom 
huttrande och hukande, i 

solen däremot öppna och utsträckta, 
som för att lapa i sig höstsolens tunna 
strålar. Här i Ullstorp, i utkanten av 
Kungälv, ligger ett nybyggt barnfamiljs-
område. Hit flyttade familjen Solving för 
ungefär fem år sedan, när Olle och hans 
tvillingbror Nils var två år, och de 
nyligen fått veta Olles diagnos. 

Daniel och Karin märkte tidigt att 
något var annorlunda 
med Olle, de kunde ju 
hela tiden jämföra 
tvillingarnas utveck-
ling. Karin började 
ganska snart söka på 

nätet, och Daniel skrattar och ger henne 
ett varmt ögonkast när han säger att hon 
lider av ”lindrig hypokondri”. 

Bara några månader gammal fick Olle 
sjukgymnastik, och efter en tid utreddes 
han även för mjölkallergi. Barnläkaren 
som gjorde utredningen föreslog att de 
också skulle träffa en neurolog. Men 
neurologen hittade ingenting och 
friskförklarade Olle. 

– Vi visste ändå att något var annor-
lunda, säger Daniel.

Därför blev de på ett sätt lättade när 
läkaren hörde av sig igen efter några 

månader. Han hade 
hittat ett ”borttappat” 
prov, som visade att 
Olle hade Fragile-X, ett 
syndrom som bland 
annat ger olika grader 

av inlärningssvårigheter och försenad 
talutveckling. 
Olle kom inte igång med talet när hans 
bror gjorde det, och var väldigt frustre-
rad. 

– Han blev arg och ledsen när han inte 
kunde göra sig förstådd, berättar Daniel.

Familjen började använda tecken som 
stöd, vilket på bara fyra dagar gjorde 
skillnad. Och efter ett tag började Olle 
säga ett- och tvåordssatser. 

De fick blädderblock med bilder och 
tecken, men märkte snart att Olle var 
mer intresserad av familjens egna bilder. 
Habiliteringen gav då Olle ett fotoalbum 
med ljudinspelning, för att han skulle 
kunna öva på uttal och meningslängd, 
och komma vidare i sin språkutveckling. 
Tanken var att familjen skulle framkalla 
bilder, som de sedan satte in i albumet, 
och därefter prata in vad bilden föreställ-
de. Pappa Daniel minns att det funkade 
bra i början.

– Sen började Olle pilla sönder och 
plocka ut korten. Han bytte ut dem, så att 
de inte stämde med det vi talat in. Snart 
orkade vi inte heller framkalla några nya 
bilder.

Inte långt senare skaffade Daniel sin 
första smarta telefon, och började 
fotografera med den. Istället för att 
framkalla bilder skapade han en blogg 
där han lade ut bilderna, så att både 
förskolan och familjen kunde använda 
bilderna tillsammans med Olle.

Bloggen gick snabbt och enkelt att 
uppdatera, men saknade inspelnings-
funktion, och Daniel såg också hur 
enkelt Olle och hans bror själva hantera-
de den smarta telefonen. En idé började 
ta form.

Tillsammans med kompisen Andreas 
spånade Daniel vidare på hur man skulle 
kunna göra en app för talträning, baserat 
på det analoga fotoalbum de en gång fått. 
Till att börja med skulle barnet själv 
kunna välja bilder, antingen genom att 
själv fotografera, eller genom att plocka 
ur telefonens bildarkiv.

När Olles fotoalbum med inspelningsfunktion gick sönder, fick pappa 
Daniel en idé om att göra en app för talträning. Plus lite till. Det blev 
appen ”Om en bild” som på bara några månader har laddats ned av 
1500 användare.

Olle förebild  
för pappas app

Olle blev arg Och ledsen 
när han inte kunde 

göra sig förstådd.

Familjen Solving säger att 
det digitala samhället 
handlar om att ta kontroll 
över sina egna liv.
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Förutom möjligheten för den vuxne 
att spela in en beskrivning, ville de också 
att det skulle finnas möjlighet för barnet 
att själv kommentera bilden, hur många 
gånger som helst. 

– På det sättet skulle vi och logopeden 
få en historik och se hur talet förändra-
des över tiden. 

Det skulle också 
finnas plats att lägga in 
en textbeskrivning, för 
att den vuxne skulle 
kunna ställa följdfrågor 
och locka barnet till mer 
prat.

Den sista pusselbiten 
som de ville få med, var 
en motivationshöjare.

– Det hade funkat bra 
med motivationshöjare 
för Olle i andra sam-
manhang, och vi tänkte att han efter ett 
visst antal bilder skulle komma fram till 
en belöning, och få en ”truddilutt” eller 
något liknande. 

Efter många timmars skissande 
skickade de in sin idé till 
Hjälpmedelsinstitutets apptävling 
”Developers Challenge”, som de vann. 
Prissumman räckte inte till att förverkli-
ga idén, men med hjälp av en annan 
kompis blev appen verklighet i våras, och 
hittills har den laddats ned 1500 gånger. 

Och den används till mer än bara 
talträning.

– Bland annat används den av en 
arbetsterapeut som gjort stegvisa 
instruktioner, om hur man till exempel 
knyter skor eller gör en smoothie, men 
jag har också hört att den används till att 

träna glosor. 
Daniel och Andreas 

har fått mycket feedback 
från användarna som 
blivit till funktioner i 
appen, bland annat 
möjligheten att lägga in 
videosnuttar i album. 
En annan fundering de 
har är hur appen ska 
kunna delas, så att den 
kan användas som 
kontaktbok mellan skola 
och hemmet. Han tror 

också att appen kan fungera för sociala 
berättelser, för till exempel förberedan-
de situationer inför tandläkarbesök eller 
liknande. 

Olle har en mycket lindrig variant av 
Fragile-X och Daniel säger att familjen 
lever både ett vanligt liv, och inte. 

– Olle behöver bli påmind och peppad 
att gå på toaletten, att inte proppa 
munnen full när han äter, han behöver 
träna på sitt tal, på att koncentrera sig 

och på samspel i sociala situationer. 
Olle började sexårsverksamhet den 

här hösten, ett år senare än sin bror, och 
har en egen resurs på skolan. 

– Han är inte intresserad av bokstäver 
och siffror, så vi bestämde att han skulle 
vänta ett år. Det spelar ingen roll om han 
kan räkna till tio om han inte funkar i 
gruppen.

Hemma är Olle däremot den som löser 
problem, berättar Daniel. Är han hungrig 
så fixar han en macka. Och när cd-spela-
ren är trasig så försöker han laga den. 
När bröderna kommer hem från skolan, 
sticker Nils oftast ut och leker, medan 
Olle letar upp en iPad eller någon av 
föräldrarnas telefoner.

– Han behöver lite lugn och ro när han 
kommer hem. Han sticker inte iväg till 
kompisar på samma sätt som sin tvilling-
bror, men nyligen hittade han en egen 
bästa kompis i skolan, säger Karin.

Till vardags är pappa Daniel projektle-
dare på en reklambyrå i Göteborg. Han 
jobbar med ”digitala strategier”, alltså 
hur företag ska nå ut med sin marknads-
föring via digitala kanaler. Han säger att 
han generellt är emot stora IT-projekt, 
där man bygger något från grunden, 
oavsett vad de handlar om, men särskilt 
när det gäller utveckling av hjälpmedel. 
Funktionaliteten finns redan.

Styrkan med det 
hjälpmedel vi har 

tagit fram är att det 
som tidigare varit 

smalt och använts av 
få, nu kan bli brett 

och användas av fler.

Bröderna Solving 
använder iPaden till 
många olika saker.
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– När man väl är i mål så är det 
gammalt. Styrkan med det hjälpmedel vi 
har tagit fram är att det som tidigare varit 
smalt och använts av få, nu kan bli brett 
och användas av fler, på många olika 
sätt.  Vi befinner oss i ett skifte där vi går 
från specialutvecklad hård- och mjukva-
ra till smarta appar som anpassar sig 
efter individen.

I appen ”Om en bild” kopplas funktio-
ner som redan finns ihop.

– Vi har istället strävat efter att göra 
något avskalat, lättanvänt, med ett 
attraktivt gränssnitt, som inte hindrar 
utan tvärtemot lockar till användning.

Ett annat skifte Daniel ser komma, är 
att individen själv skaffar sitt digitala 
hjälpmedel. 

– Idag går jag till en habilitering, och 
logopeden säger ”Du ska ha detta 
hjälpmedel, jag förskriver det”. Om tio 
år går vi inte till habiliteringen för att 
”få” hjälpmedel, individen kommer att 
styra mycket mer, genom att själv ta 
reda på vad som finns, och ladda ned 
det. Logopedens kompetens kommer att 
handla mer om att vara med och skapa 
innehållet. 

– Men digitalt funkar inte för alla, 

säger Daniel och tittar på Karin, du har 
ju fortfarande en analog kalender.

– Jag har faktiskt både och, säger hon 
och skrattar. 

Karin har helt slutat använda den 
bärbara datorn hemma, och de är 
överens om följande: Datorer kommer 
att försvinna i hemmen, och kanske 
även tv-spel och små spelkonsoler, till 
förmån för surfplattor och smarta 
telefoner.

– TV-spel har inte funkat för Olle, att 
förstå hur det han gör med manöverkon-
trollen påverkar det som händer på 
teven. På iPaden trycker man direkt på 
det man vill ska hända, så händer det, 
säger Karin.

Familjen Solving gillar att det digitala 
samhället också innebär ”transparens”. 

– Jag riskerar gärna att någon får veta 
hur mycket jag tjänar, eller att någon får 
reda på att Olle har Fragile-X, för att ha 
tillgång till information. Transparensen 
gör att vi blir mer aktiva, och kan ställa 
krav på hjälp och stöd. Olle hade inte 
varit där han är idag i utvecklingen om vi 

inte kunnat ta reda på så mycket själva 
som vi gjort. Det handlar om att vi tar 
kontroll över våra egna liv, säger Daniel.

Olle kommer hem från skolan och 
kryper upp i pappas knä. På några 
sekunder har han fiskat tag i hans telefon 
och går direkt in på svtplay för att se 
favoritprogrammet ”Barn på sjukhus”.

Det ringer i Daniels telefon, och när 
han tar den från Olle, hoppar han ned 
blixtsnabbt och hämtar iPaden istället. 
Nu blir det YouTube, en annan favorit. 

– YouTube är ju en städad kanal, och 
jag är inte orolig för att Olle ska hitta 
något skadligt där, jag är mer rädd när 
han ska börja åka skolbuss själv. Så snart 
Olle kan ta ansvar för en egen smartpho-
ne ska han få en. Om jag visste att han in-
te tappade bort den eller kastade den i 
marken när han blir arg, skulle han få en 
redan idag. 

Om några veckor fyller Olle sju år, 
vem vet om det blir ett hårt paket… ●

TEXT & FOTO: Anna Pella
info@faktapress.se

OM EN BILD 
– EN TALTRÄNINGSAPP
■ ”Om en bild” är en app för 
barn som har behov av att 
träna upp sitt tal, både uttal 
och meningslängd, samt för 
att skapa sociala berättelser, 
eller enklare bildschema. 
Den kostar 22 kr. Läs mer på 
www.adapted.se

VINNARE
■ Vann Hjälpmedels-
institutets ”Developer 
Challenge 2012”
Juryns motivering: ”Ett 

enkelt och personligt verktyg 
för språkutveckling hos 
yngre med utgångspunkt i 
bilder som betyder mycket 
för användaren. Juryn ser po-
tential för fler användnings-
områden för berättelser med 
bilden i centrum.”

OM FRAGILE-X
■ Fragile-x är ett syndrom 
som ger olika grader av 
utvecklingsstörning oftast 
förknippad med inlärnings-
svårigheter och försenad 
talutveckling. Andra vanliga 

symptom är hyperaktivi-
tet, koncentrationssvå-
righeter, dålig uthållig-
het och autistiska drag. 
Fragile-X drabbar en 
pojke på 4–6 000 och 
är något ovanligare 
bland flickor. Syndromet 
har fått sitt namn av att 
X-könskromosomen 
uppvisar en förändring/
mutation. Brottstycket i 
kromosmen är fragilt/
skört. 
Källa: Föreningen 
Fragile-X.

Olles favoritprogram 
på svtplay är ”Barn 

på sjukhus”.
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Vägen till psykisk hälsa 
för dig och ditt barn
Hur kan jag hjälpa mig själv och mitt barn? På 
dessa sidor hittar du viktig läsning för föräldrar 
som inte kan sluta oroa sig för sina barn. 
Dessutom får du svar från psykologer som 
förstår sig på barn och unga. 
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FOTO:  ANNA PELLA

Psykisk hälsa TEXTER: ANNA PELLA
info@faktapress.se

FASTNA INTE I 
ORO OCH ÄLTANDE 
MÅ BÄTTRE SOM FÖRÄLDER. 
VI HAR BESÖKT EN KRISMOTTAGNING 
OCH FÅTT TIPS OM HUR MAN LÄTTAR 
PÅ ORON SOM FÖRÄLDER TILL ETT BARN 
MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING.

DU ÄR INTE ENSAM. 
FÖRÄLDRAGRUPPER KAN HJÄLPA DIG 
ATT GÅ VIDARE NÄR KRISEN SLÅR TILL. 
STÖDGRUPPER FINNS BÅDE FÖR DIG SOM 
VILL TRÄFFAS FYSISKT OCH FÖR DIG SOM 
VILL MÖTAS VIA INTERNET.

HAN SÖKER SVAREN 
I BARNETS OMGIVNING.
VI SAMTALAR MED PSYKOLOG M ARTIN 
FORSTER OM ARBETET MED BARN OCH 
UNGA MED PSYKISK OHÄLSA.

NÄTVERKET RUNT EN 
UNGDOM ÄR VIKTIGASTE 
”FRISKFAKTORN”. 
PSYKOLOGEN PATRIK JOHANSSON MÖTER 
MÅNGA UNGA VUXNA MED UTVECKLINGS-
STÖRNING.

STÖDET FRÅN 
OMGIVNINGEN.
15 FRÅGOR OCH SVAR OM NÄTVERK SOM 
SKYDDAR MOT P SYKISK OHÄLSA.
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Ett dussin föräldrar har 
trotsat regn och 
kast vindar, fixat 
barnvakt eller avlast-
ning, för att komma till 

Forum Funktionshinder på 
Södermalm i Stockholm denna 
kväll. Stolarna står i en halvmåne 
bland böcker och tidskrifter inne i 
biblioteket, där föreläsningen snart 
ska börja. Flera sena återbud påmin-

– När föräldrarna går hem ikväll ska de känna att varje familj har sitt 
sätt att möta det svåra, inget är fel eller rätt. Det tar tid, men man kan 
hitta tillbaka, till ett annorlunda, men bra liv. Man måste bara förstå 
vad man behöver för hjälp och stöd att hitta dit. 
Det säger Berit Rausch, socionom och själv förälder, som föreläser om 
hur man kommer vidare när allt känns tungt. 

ner om den sköra situation många 
familjer befinner sig i.

Berit inleder med att hälsa alla 
välkomna, och samtidigt säga att 
detta inte är ett lätt ämne, alla som 
kommit hit ikväll är modiga. 

– Det är så mycket fokus på 
barnets behov, och det är lätt att 
man som anhörig hamnar i kläm.

Hon själv fick inte frågan från 
någon professionell om hur hon 

själv mådde förrän hennes dotter 
var elva år. 

Berit beskriver förväntningarna 
på att bli förälder lite som ett 
drömhus, och lägger upp en 
overheadbild på en vacker trävilla. 
Hon berättar: ”Jag var 29 år, hade 
hittat mannen jag ville leva med, 
väntade mitt första barn, och det 
ofödda barnet bar alla mina 
drömmar om framtiden.” 

Dottern föddes, och Berit anade 
ganska snart att det var något med 
den lilla flickan. Hon började 
jämföra med andra barn. När hon 
första gången uttryckte sin oro för 
en barnsköterska fick hon höra ”alla 
barn är olika, det finns inget att 
oroa sig för”. 

Detta ledde till ännu mer oro, och 

” Det finns 
en framtid”
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när dottern var sju månader gick 
Berit tillbaka, då ”vaknade” 
barnsköterskan, och hon blev 
inlagd på barnsjukhuset för vidare 
utredning. Så här 42 år senare, kan 
Berit fortfarande plocka fram dessa 
minnen som fotografier.

– Jag minns att vi står i korrido-
ren, solen skiner in genom fönstret, 
Anna-Carin ligger inne på salen och 
gråter, och en sjuksköterska säger 
till mig ”Gå nu hem och ta lite 
semester fru Rausch”. 

Huset gick i kras. 
– Helt plötsligt raseras 

allt. Endast murstocken var 
kvar, det var jag. Ett personligt 
World Trade Center. Det fanns inte 
på min inre karta. Jag tappade 
fotfästet. Och skämdes. Och 
skämdes för att jag skämdes. 

Hon säger att hon ”dök ned i ett 
svart hål”, och såg ingen annan 
lösning än att ta livet av sig och sin 
dotter. 

– Jag funderade på att köra ihjäl 
mig och min dotter, så att min man 
kunde hitta en annan kvinna som 
kunde föda honom friska barn. 

När hon lyckades sätta ord på det 
svåra tillsammans med sin man, 
smälte de mest dramatiska tankar-
na bort. Men hon kommer ihåg 
känslan fortfarande. 

Hon var tvungen att hitta ett 
annat hus. Det blev inte bättre, men 
inte heller sämre. 

– Livet måste gå vidare. Men när 
man sitter där i ruinerna är det 
svårt att se det. Man måste hitta 
strategier, och det finns inga rätt 
eller fel. Identiteten blir naggad i 
kanten. Man behöver ha ett ganska 
bra självförtroende för att få ett 
barn med funktionsnedsättning. 
Processen att bygga det nya huset är 
lång.

Berits dotter tillhörde den första 
generationen barn som bodde 
hemma istället för på institution, 
och familjen mötte mycket rädsla 
bland tjänstemän och personal i 
samband med att hon skulle börja 
på förskola.

– Rädslan var en brist på kun-
skap. Att förhålla sig till alla 
bekanta, släktingar, vänner, 
kollegor och professionella är något 
vi tvingas till. Alla reagerar olika, 
det kan vi inte styra.

Föräldrarna i gruppen lyssnar 
koncentrerat. Några av dem har 
relativt nyligen blivit föräldrar till 
ett barn med funktionsnedsätt-
ning. Andra har äldre barn som 
nyligen fått en diagnos. Barnens 
diagnoser varierar, men gemen-
samt hos de föräldrar som kommit 
hit är att i deras ögon finns ett djup 
som vittnar om att alla befinner sig 
någonstans i sorgens process.

Berit beskriver processen som 
en vågrörelse som böljar fram och 
tillbaka. Över tiden planas den ut 
mer och mer, det är längre mellan 
dalarna och de är inte lika djupa. 

Längs vägen finns ”stationer”, 
som man går igenom en kortare 
eller längre period, innan man 
vågar möta sin sorg och kanske 
försonas med sin livssituation. 
Förnekande är en sådan och 
handlar om att man inte orkar ta in 
vidden av smärtan. Vrede är en 
annan och Berit berättar att 
hennes vrede fortfarande är 
lättväckt. 

– Jag känner ofta vrede gente-
mot tjänstemän, när jag känner att 
jag inte blir förstådd. Men vreden 
riktas utåt och jag tycker att det är 
bättre än att jag blir ledsen. En 
mamma sa till mig ”Jag är jätterädd 
för sorgen, så jag försöker alltid 
hitta någon att vara arg på.”

Berits tredje station är 
”Köpslående”. 

– Köpslående är när man till 
varje pris vill hitta en lösning, en 
kur, en metod, något som kan 
hjälpa barnet. Detta kan väcka 
falska förhoppningar om att bara vi 
får göra detta så blir allt bra, då får 
vi tillbaka vår dröm… 

Den fjärde stationen är när man 
möter sorgen utan skyddsmekanis-
mer. Först när man gjort detta kan 
man försonas med sin sorg. Men 

Jag funderade på att köra ihjäl 
mig och min dotter, så att min 
man kunde hitta en annan kvinna 
som kunde föda honom friska barn.

Förväntningarna på föräldraskapet är lite som 
ett drömhus som går i kras, om barnet har en 

funktionsnedsättning, menar Berit Rausch.

Sorgen går aldrig över,  men den 
planas ut med tiden,  säger Berit 
Rausch.
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även om man gjort det halkar man 
tillbaka då och då.

– När Anna-Carin skulle börja 
träningsskola och lämna den 
vanliga förskolan var en sån 
händelse. När ett barn går över 
från vagn till rullstol kan också 
vara ett tillfälle då man halkar 
tillbaka. När min andra dotter 
väntade sitt första barn var ett 
annat. Men man stannar inte så 
länge när det händer nu för tiden.

Föräldrarna delas in i 
grupper, och bland de som 
blir kvar i biblioteket 

uppstår direkt en atmosfär av 

samhörighet, trots kulturella 
skillnader och barnens olika 
diagnoser. Samtalet börjar nästan 
genast. Var och en turas om att 
dela med sig, och alla lyssnar, 
reflekterar och återkopplar 
varsamt på det som sagts. Det är 
en sådan stämning, att alla ger 
varandra plats, medvetna om skör-
heten hos varandra. Då och då 
bryter ett befriande skratt 

BeriT rausch

Berit är socionom 
och mamma till 
Anna-Carin som 
har en utveck-
lingsstörning. 
Berit är sedan tio 
år föreläsare på 
föräldrautbild-
ningen på Forum 
Funktionshinder i 
Stockholm.

Föreläsningen 
”Det finns en 
framtid – men vad 
gör man med allt 
som känns tungt?” 
hålls cirka två 
gånger per år. 

igenom, när igenkänningen blir 
för hög.

Efter en timme samlas alla igen 
och Berit avslutar med några ord 
på vägen.

– Jag har haft ett bra liv. Långa 
perioder har varit jättesvåra. Att 
komma fram till att ”mitt liv blev 
så här” är ingen lätt process. Men 
det har öppnat ett nytt liv för mig 
och mitt perspektiv har breddats. 
Min dotter har tillfört mycket 
glädje för andra och har gett sina 
syskon en hög grad av empati. Det 
vi pratat om här ikväll river upp, 
men det är inte farligt. Det är inte 
farligt att vara ledsen. l

VAD BehöVer  
Vi FörälDrAr?
n Berit Rausch har samman-
ställt föräldrars tankar om vad de 
behöver. Här är några exempel:
• Vänner som förstår.
• Träffa andra föräldrar i samma 
situation.
•  Att professionella visar 

förtroende för föräldrarna ”att 
man vet vad man talar om” och 
tar oron på allvar.

•  Lära sig be om hjälp, vara ärliga 
mot andra och låta andra 
hjälpa.

• Vårda sin relation.
• Vårda syskonen.
• Sänka ambitionsnivån.

• Goda upplevelser tillsammans 
med sitt barn.
• Leva i nuet och ha korta 
perspektiv.
• Att andra ser ens barn och 
tyc ker om det.
•  Att försöka få svar om framtiden 
och kunna ha en rimligt ljus 
framtidsbild.

• Få nycklar från andra som 
”gjort resan”.
• Ge sig själv egna stunder. 
Tillgång till ett eget liv utanför 
hemmet.
• Hitta stunder när man känner 
sig normal.
• Fokusera på det barnet kan.
• Hitta glädjeämnen i livet.

Det är mycket fokus på 
barnet och det är lätt att man 
som anhörig hamnar i kläm.

Föräldrarna delar 
erfarenheter med 
varandra.
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Nationellt Kompetenscentrum 
Anhöriga, NkA, startar föräldra-
grupper på nätet för föräldrar och 
anhöriga till barn med flerfunk-
tionsnedsättning. 

– Att träffas i grupp och dela saker 
som är svåra att lösa själv är en 
gammal tradition. Vi hoppas att 
många nu även vågar ta steget och 
prova ny teknik. NkA har jobbat 
med dessa ”lärande nätverk” i 
andra anhörigsammanhang och 
resultatet har varit mycket positivt, 
säger Marianne Hermansson, 
projektmedarbetare på NkA.

NkA har sett att många av 

familjerna bor utspridda i landet 
och att det därför är geografiskt 
svårt att skapa fysiska möten, men 
också att det kan vara praktiskt 
svårt att ”komma loss”. 

– Med teknikens möjligheter kan 
de nu träffas. Det enda man 
behöver är ett headset och en 
webbkamera, och vi använder ett 

Det enda man behöver är ett 
headset och en webbkamera, 
och VI ANVÄNDER ETT TRYGGT OCH 
SÄKERT PROGRAM.

”Det är hälsosamt 
att känna att man 
inte är ensam”

FÖRÄLDRAGRUPPER PÅ NÄTET

tryggt och säkert program, säger 
Marianne.

NkA planerar att bilda grupper 
med 10–12 deltagare utifrån 
gemensamma intressen eller 
barnens ålder, och de första 
grupperna planeras att komma 
igång efter jul. 

– Det är viktigt att allt sker på 
familjernas villkor, säger 
Marianne, som själv är mamma till 
en 21-årig son med flerfunktions-
nedsättning.

Att träffa andra föräldrar är något 
som bidrar till ökad psykisk hälsa, 
menar Marianne. 

– Många föräldrar säger att ”det 
var det som gjorde att vi orkade, 
det var där vi fann stödet och 
kunde känna att vi inte var 
ensamma”. Det är hälsosamt att 
känna att man inte är ensam, det 
ger energi och motverkar negativ 
stress, och när man delar erfaren-
heter med andra i liknande 
situation, skapas en stark och nära 
samhörighet som ger hopp och 
styrka för framtiden.

Men föräldrars oro handlar om 
fler aspekter. 

– Om samhällets stöd är säker-
ställt och tryggt, behöver man inte 
oroa sig. Men man kan också lära 
sig att leva med oro och ovisshet 
med hjälp av andra. Oron kan 
också vara en stark drivkraft som 
gör att man uträttar saker och 
skapar alternativ. ●

MERA FAKTA. De lärande nätverken 
leds av NkA:s Anette Ljungkvist och 
Marianne Hermansson. Läs mer på 
www.anhoriga.se.

Så här kan det se ut när man är 
med i en föräldragrupp på nätet. 
Mamman på bilden är Jonna Raje 
Jensen i videokonferens med 
Marianne Hermansson.

FOTO: NATIONELLT KOMPETENSCENTRUM ANHÖRIGA
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I väntrummet på Kris- och 
samtalsmottagningen i 
Stockholm är det lugnt och 
stilla. De olika sittgrupperna 
omgärdas av gröna växter, 

och golvlamporna sprider ett dovt 
sken, som tillsammans skapar en 
vilsam stämning. Horisonten 
utanför fönstret bryts av 
Högalidskyrkan, Stadshuset och 
Hötorgsskraporna. Sju våningar ner 
på gatan pågår vardagen för männis-
kor som bor eller arbetar på 
södermalm.

Här på mottagningen finns åtta 
terapeuter, som har psykolog- eller 
socionomexamen som grundutbild-
ning och olika psykoterapeutisk 
kompetens. De tar emot anhöriga till 
personer med funktionsnedsättning. 
De flesta som kommer är mammor 
och föräldrapar, men även pappor, 
syskon, mor- och farföräldrar, makar 
eller barn till en person med 

Rör på dig, ge dig ut i naturen, ät och sov ordentligt, och prata med 
någon du gillar, säger Jan Nydahl och Barbro Sjöström-Miljand på 
Kris- och samtalsmottagningen för anhöriga. Då minskar risken att 
du fastnar i oro och ältande – och du börjar må bättre.

funktionsnedsättning, hittar hit.
En del kommer när krisen är som 

värst, i samband med att diagnosen 
har ställts, när relationer i familjen 
sviktar eller när ett barn har gått 
bort. Andra kommer när det finns 
utrymme och ork att prioritera sig 
själv. 

– En del har haft mottagningens 
broschyr med telefonnumret i 
bokhyllan i flera år innan de ringer, 
berättar Barbro, och Jan fortsätter:

– Det beror mycket på vilken 
benägenhet man har att söka hjälp, 
och vilken erfarenhet man har av att 
ha träffat någon tidigare, om det har 
varit en förtroendefull relation. 
Annars kanske vi måste prata om 
detta först, innan vi kan komma 
vidare.

Vanliga anledningar till att 
föräldrar söker samtalshjälp är 
sorgen över att barnet fått en 

diagnos, oro över att skaffa syskon 
och hur dessa påverkas, men också 
oro över framtiden, vad som 
händer när man själv inte orkar 
eller finns längre, eller att barnet 
ska dö. Det har också hänt att 
föräldrar hört av sig när till 
exempel en grannes barn gifter sig, 
och sorgen gör sig påmind igen.

Det är högt tryck på mottagning-
en, och väntetiden är för närvaran-
de två, tre månader. 

– För att kunna möta anhöriga 
som har en begränsad frågeställning 
erbjuder vi sedan några år tillbaka 
en modell som vi kallar ”Upp till 
fyra samtal”, där man är mer 
fokuserad och problemlösande, 
förutsatt att personen själv känner 
att det är tillräckligt. Man får då 
alltid komma till första samtalet 
inom en månad. På detta sätt kan 
mottagningen ta emot anhöriga mer 
flexibelt och därmed minska 
väntetiden, säger Barbro.

– Många säger sig vara nöjda med 
detta, att det är en knuff i rätt 
riktning, berättar Jan.

Denna modell erbjuds inte för 
nyblivna föräldrar eller vid barns 
död då det kan handla om betydligt 
längre samtalskontakter. En del 
föräldrar återkommer också till och 
från vartefter livet förändras.

För att ta redan på om 
föräldern löper risk att 
drabbas av depression tar 

Barbro och Jan reda på ett par 
saker:

– Jag frågar alltid hur mycket 
personen tänker på framtiden, och 
om hon eller han har något att se 
fram emot. Ju mindre man ser 
framför sig, ju större är risken för 
depression, säger Jan, och fortsätter:

– Några kriterier för depression 
är nedstämdhet så gott som 
dagligen, minskad glädje, viktför-
ändring, sömnstörning, känsla av 
värdelöshet och skuldkänslor. Ju fler 
kriterier som yttrar sig, desto större 
risk för depression. Men tidsaspekt-
en är också viktig, hur länge detta 
har pågått.

Ett varningstecken är om 
personen isolerar sig och undviker 
att vara bland andra. Jan förklarar:

– Att bara vara hemma, och göra 
ingenting, kan leda till att man 
ägnar sig för mycket åt sig själv och 
sin sorg. Till slut når man en punkt 
där det inte ger något längre, men 

Fastna inte i oro och ältande  
– må bättre som förälder

Barbro Sjöström-Miljand och Jan Nydahl på Kris- och 
samtalsmottagningen  tar emot anhöriga som behö-
ver någon att prata med. 
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det kan vara svårt att stänga av detta 
med vilja. Om man medvetet 
utsätter sig för att träffa andra 
människor, så att det händer något 
nytt, och att man kanske får prata 
om något annat en kvart, är det 
lättare att komma bort från tankar 
som snurrar. 

– Hur man äter, sover och 
upplever att man har förmåga eller 
ork att ta initiativ är viktiga nycklar. 
Om man är utmattad har man 
mindre möjlighet att ta sig an saker 
och stå ut med sina känslor, säger 
Barbro.

Att göra saker är ofta ett bra sätt 
att skingra tankarna, tycker 
Barbro.

– Det är viktigt att få intryck från 
andra, att ha något att berätta. Att 
umgås med personer som får dig att 
må bra, och försöka komma ihåg 
vad du har mått gott av tidigare, är 
det kanske att träna eller vara ute i 
naturen? Försök att göra något av 
detta fast du inte har lust. Tänk så 
här: ”Vad kan hända om jag gör 
detta, vilka är mina värsta farhå-
gor?”.

Många tycker att det är svårt att 
ta kontakt med vänner, och Jan 
berättar att det händer att man 
målar upp negativa fantasier.

– Det kan bli en ond cirkel. Och 
det är knepigt, alla vänner är inte 
varsamma. Man får prova sig fram 
och känna ”Är du bra för mig just 
nu?”.

– Man kan vara känslig för hur 
andra uttrycker sig, någon kanske 
inte är lyhörd och man tänker att 
man ”aldrig mer” vill ta kontakt 
med honom eller henne. Men om 
det i grunden är en bra relation 
kanske man inte ska ge upp så lätt, 
säger Barbro.

Jan nickar, bemötande är svårt.
– Många vänner vill ge råd om 

hur man ska hantera och förhålla sig 
till sina känslor. Det upplevs ofta 
som kränkande och förolämpande, 
vilket leder till att man känner sig 
ännu sämre. Det är en tidsanda det 
här att försöka hitta lösningar, bara 
man har rätt metod. Men det är 

svårt för vännerna också. Ena 
gången blir jag arg när du frågar hur 
det är och nästa gång blir jag arg om 
du inte frågar. Därför kan det vara 
bra om vännen frågar, ”vill du prata 
om det här eller inte idag?”. Varje 
litet steg är ett steg i rätt riktning.

Men om man har vänt på dygnet 
kan det behövas annat än enbart 
samtal.

– Det kanske kan vara bra att 
träna på avslappning, eller att få 
hjälp av medicin för att vända 
tillbaka. Men det är förstås extra 
svårt om barnet i sig behöver 
omvårdnad dygnet runt och 
föräldrarna får turas om att sova, 
säger Barbro.

Det kan också vara svårt att alltid 
ha personliga assistenter omkring 
familjen. Att alltid behöva dela sitt 
liv med någon utanför familjen kan 
göra det svårare att återhämta sig, 
säger Jan.

En del föräldrar som Barbro 
och Jan möter säger att de 
inte ”känner igen sig själva”. 

De är arga, irriterade och stressa-
de, och mycket handlar om oron 
för hur det kommer att bli för 
barnet i framtiden. 

– Hur man förhåller sig till 
ovisshet, oro och ångest, att man 
inte har kontroll, handlar om vad 
man har för egna erfarenheter och 
vad man varit med om tidigare. 
Ovissheten innebär en känsla av 
maktlöshet som gör att vi fantiserar 
om alla möjliga scenarier. 
Maktlöshet och skam är det vi 
människor allra helst vill slippa, 
säger Jan, och Barbro fortsätter:

– Det blir ett vakuum, maktlöshe-
ten är förlamande. Vi människor vill 
ha möjlighet att försöka hantera 
situationer. När vi vet vad vi ska 
sörja kan vi göra det och gå vidare.

Ibland händer det att en förälder 
hamnar i en offersituation, där hon 
eller han ägnar mycket tid åt att 
tycka synd om sig själv. 

– Hur jag förhåller mig till 
situationer när det är motigt och hur 
jag hanterar känslor är något jag har 
lärt mig av mina föräldrar. Att tycka 
synd om sig själv är ett sätt att få 
bekräftelse, men det hindrar en 
positiv utveckling och kan ofta 
bottna i dålig självkänsla. Det är 
mina egna erfarenheter som skapar 
den fällan, jag har inte valt det själv. 
Och det är aldrig för sent att försöka 

komma ur den rollen, säger Jan.
– Om man istället är uppfylld av 

tankar på sitt barn, kanske efter 
barnets bortgång, kan man också 
drabbas av skuldkänslor när man 
inte sörjer. Det kan kännas svårt att 
sätta sig ned och till exempel läsa en 
bok eller se en film och njuta av det, 
menar Barbro.

Ibland kan en förälder hålla 
sorgen borta genom att göra en 
massa saker.

– Det kan vara nya projekt, nytt 
jobb, nytt hus, men också alkohol 
för den delen.

Jan nämner också att det kan vara 
så att man kan hantera en situation 
bra, men om det händer fler saker 
på kort tid, dels kring barnet, dels 
att man kanske flyttar eller byter 
jobb, så kan det bli för mycket. 

En normal sorgereaktion kan ha 
depressionssymtom, men de 
försvinner. Du kan leva under 
stress men du måste få återhämt-
ning emellanåt. Att växeldra, då 
föräldrarna turas om att vara 
starka och svaga, är ett sätt att 
hämta kraft, menar Jan och Barbro. 

Och de allra flesta kommer 
vidare. 

– De förlikar sig med hur livet 
blev. Visst finns sorgen och oron 
kvar, men man pendlar mellan att 
bearbeta och att kliva framåt, säger 
Barbro. 

Hennes allra bästa tips för att må 
bra är att prata med någon man 
gillar.

– Samtal i alla former, med någon 
nära, partner, vän, kanske en 
diakon eller terapeut. Det viktigaste 
är att det är en positiv relation. ●

BOKTIPS

Kris och 
utveckling 
av Johan Cullberg

Förluster 
– Om sorg och 
livsomställning 
av Barbro 
Lenneér Axelson 

Den ”förbjud-
na” sorgen
av Gurli Fyhr

TIPS FRÅN KRIS– OCH 
SAMTALSMOTTAGNINGEN

•  Umgås med människor som du 
tror kan ge dig energi.

•  Håll igång kroppen – promenera 
eller träna.

• Ät regelbundet.

• Försök att sova tillräckligt.

•  Var uppmärksam på alltför 
stränga självanklagelser.

•  Skapa rum för återhämtning – gör 
saker du tycker om eller tidigare 
uppskattat.

Många vänner vill ge råd om hur 
man ska hantera och förhålla sig 
till sina känslor. DET UPPLEVS OFTA 
SOM KRÄNKANDE OCH FÖROLÄMPANDE.
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Tema Psykisk hälsa

Martin Forster är 
psykolog och 
doktor i psykologi. 
Han är ”pappa” 
till utbildnings-

programmet Komet, som riktar sig 
till föräldrar och lärare, och som 
handlar om att hitta verktyg som 
leder till mindre bråk och konflik-
ter, både hemma och i skolan. Idén 
är att det är den vuxne som i första 
hand måste ändra sitt beteende för 
att minska problemen. 

Till vardags tar Martin Forster 
emot barn och föräldrar för 
individuell konsultation, men han 
är också lärare på psykologutbild-
ningen på Karolinska Institutet på 
deltid, samt ägnar tid åt att sprida 
sina erfarenheter via föreläsningar 
och genom att svara på läsarfrågor 
i Dagens Nyheter. 

Den egna mottagningen ligger 
inhyst i lokalerna till den privata 
psykolog- och psykiatrimottagning-
en Inside Team, som erbjuder 
psykologiska tjänster inom 
kognitiv beteendeterapi och 
neuropsykiatri.

Redan på psykologlinjen kom han 
in på hur man kan hjälpa föräldrar 
och lärare att ha ett fungerande 
samspel med så kallade ”bråkiga” 
barn. Det blev en avhandling om 
ämnet som senare resulterade i 
boken ”Fem gånger mer kärlek”, 
där han ger praktiska råd till 
föräldrar för hur de ska få ett mer 

fungerande familjeliv. 
Martin Forster är kritisk till att 

det fortfarande saknas forskning 
och resurser för de minsta barnen.

– Vi borde ta barns psykiska 
ohälsa på samma allvar som 
hjärtproblem. Psykisk ohälsa har 
lika stora konsekvenser för 
samhället på sikt. Den bittra 
sanningen är att vi har väldigt lite 
kunskap om hur barn under tio år 
mår. Det är allvarligt eftersom 
denna vetskap skulle kunna lägga 
grunden för politiska beslut.

Han börjar se en trend i att det 
tillförs medel från politiskt håll för 
att utreda vilka som behöver hjälp. 
Å ena sidan finns det redan 
resurser, men de läggs på psykolo-
giska utredningar, och Martin 
menar att dessa pengar i stället kan 
användas till konkret hjälp. 

– Det är inte säkert att det 
händer något bara för att en 
utredning gjorts. Det finns också 
en stor mängd barn som mår ”för 
bra” för BUP, men som ändå 
behöver hjälp. I snitt finns två 
elever i varje klass som upplevs 
stökiga av omgivningen. Ibland har 
de en diagnos, ibland inte. 

Han söker svaren i 
barnets omgivning
När psykologen Martin Forster träffar ett barn som har problem 
utgår han i första hand från omgivningen för att hitta pusselbitar 
som kan hjälpa barnet.
– Det är i miljön problemen uppstår. Det är viktigt att förklaringen 
till problemet inte landar hos barnet, då tappar omgivningen 
initiativkraft att hjälpa. På det här sättet får ansvariga vuxna ett 
sunt perspektiv.

Kollegorna på Inside Team ska 
därför göra en uppföljning för att 
se vad följden blev för de barn som 
utreddes hos dem förra året, om 
hjälpen efteråt skiljer sig beroende 
på om de fick en diagnos eller inte. 

– Vår misstanke är att det är 
lättare att få hjälp om man har en 
diagnos. Men alla har rätt att få 
hjälp utifrån sina förutsättningar.

Folkhälsoinstitutet genom-
för vart fjärde år en under-
sökning om lite äldre barns 

hälsa.  
– De senaste 20 åren har 

förekomsten av nedstämdhet bland 
ungdomar, framför allt flickor, mer 
än fördubblats. Vi vet också att fler 
vårdas för psykisk ohälsa och 
suicidförsök. Man vet inte varför 
ohälsan ökat så mycket och särskilt 
i Sverige, men många forskare tror 
att ungdomsarbetslösheten bidrar, 
eftersom den gör det svårare att 
etablera sig i samhället och att 
ungdomarna har svårt att känna 
att de befinner sig i ett samman-
hang, att de har ett mål och en upp-
gift. 

Martin tror att dagens föräldrar 
signalerar att ”världen står öppen” 
och att allt är möjligt, men att 
dessa förväntningar sedan krockar 
med verkligheten. 

– Det blir en motsats. Det är upp 
till dig själv att skapa lycka och 
framgång. Det skapar ökad stress 
och gör att fler mår riktigt dåligt 
idag. I dessa Facebooktider 
förvandlas också ”jaget” till ett 
eget varumärke som ungdomarna 
ska presentera och marknadsföra, 
vilket leder till ännu mer press.

Att sätta människor i fack skapar 
problem, menar Martin. 

– Vi människor kategoriserar 
personlighetstyper men då ger vi 
en statisk bild av hur någon är. Vi 
har alla en uppsättning tankar och 
känslor och jag kan välja att vara 

I dessa FacebooktIder Förvandlas 
också ”jaget” tIll ett eget 
varumärke, som ungdomar ska 
presentera och marknadsföra.
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vem jag vill i varje sekund eller 
varje ny situation. Det är svårare 
att hjälpa ett barn om föräldrarna 
tror att de har en bild av hur barnet 
”är”, istället för att försöka se 
orsaken i omgivningen. 

Och problemen uppstår inte i 
alla miljöer. 

– Vissa situationer fungerar bra, 
men i andra sammanhang uppstår 
problem. När vi förändrar omgiv-
ningen ger vi barnet en möjlighet 
att utvecklas på ett positivt sätt. 

Ett av Martins konkreta råd till 
föräldrar är att hjälpa sitt barn att 
övervinna rädslor genom att lägga 
band på sina egna. Han tar ett 
exempel från sitt eget familjeliv, 
där han just nu håller på att skola 
in sin son på förskola, och där han 

tydligt kan se sin sons ängslan 
inför detta.

– Mitt agerande avgör, inte min 
egen rädsla. Om jag signalerar 
mellan raderna att jag är orolig för 
mitt barn, så överför jag osäkerhe-
ten till honom.

Ordentlig anledning att 
vara orolig för barnets 
psykiska hälsa tycker 

Martin att man ska ha först om 
man ser att barnets rädslor hindrar 
henne eller honom att delta i 
aktiviteter eller en verksamhet.

– Om ditt barn undviker och 
väljer bort saker som han eller hon 
egentligen vill eller måste göra, 
finns det anledning att reagera. 
När rädslan blir ett hinder är det 
ett problem. ●

PUSSELBITAR 
TILL FÖRÄLDRAR
■ Martin Forsters bok ”Fem 
gånger mer kärlek” handlar om att 
ge sitt barn fem gånger så mycket 
kärlek som kritik och tjat. Bokens 
kapitel 
innehåller 
förslag på hur 
föräldrar kan 
agera i olika 
vardagssitua-
tioner och 
fokuserar på 
att umgås mer, 
att ge rätt sorts 
uppmärksam-
het, att lyssna 
och fråga, att ha rutiner och ge 
ansvar, men också konflikthante-
ring, rädsla och stress. 

HUR MÅR BARN MED 
FUNKTIONSNEDSÄTTNING?
■ ”Hälsa och välfärd hos barn 
och unga med funktions-
nedsättning”
•  Det är tre gånger vanligare att 

barn med funktionsnedsättning 
mobbas.

•  Barn med funktionsnedsättning 
har sämre psykisk hälsa än 
andra. Oavsett hur svår deras 
funktionsnedsättning är, har de 
oftare ont i magen, ont i 
huvudet, svårt att sova och dålig 
aptit. 

•  Somatiska och psykiska besvär 
förekommer mer än dubbelt så 
ofta hos barn med huvudsakli-
gen fysiska eller neuropsykia-
triska funktionsnedsättningar, 
jämfört med barn utan funktions-
nedsättning.

Källa: Statens Folkhälsoinstitut 
2012.

SOCIAL-
STYRELSENS 
DEFINITION AV 
FUNKTIONSHINDER
■ ”Ett funktions-
hinder är en 
begränsning som 
en funktionsned-
sättning innebär 
för en person i 
relation till 
omgivningen.”

Martin Forster tror 
att dagens föräldrar 
signalerar att allt är 

möjligt, men att 
dessa förväntning-

ar sedan krockar 
med verkligheten. 
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Tema Psykisk hälsa

Som psykolog på 
Habiliteringscenter 
Stockholm ger Patrik 
Johansson råd och stöd 
till unga vuxna med 

lindrig, måttlig eller grav utveck-
lingsstörning. Det vanligaste är att 
någon ur nätverket, föräldrar eller 
personal, är orolig och tar kontakt 
med habiliteringen.

– Det kan handla om att perso-
nen helt plötsligt inte vill vara med 
på saker eller visar upp förändrade 
sov- eller matvanor. Men också 
nedstämdhet, aggressivitet eller 
självskadebeteende. Att känslolivet 
är i obalans. Det ingår också i 
diagnosen att man inte vet att man 
kan söka hjälp själv.

Patrik kartlägger situationen 
genom att ta reda på så mycket som 
möjligt. Han träffar personen 
ifråga, pratar med anhöriga, 
boendet, den dagliga verksamhe-
ten eller andra som känner 
personen. 

– Ju gravare utvecklingsstörning 
hon eller han har, desto mer blir 
det ett samarbete med, och 
konsultation till, nätverket. Det 
handlar om bemötande, förhåll-
ningssätt, förståelse för funktions-
nedsättningens konsekvenser och 
vad som krävs av omgivningen. Det 
är viktigt att det finns en bra 
utredning eller bedömning, annars 
kan jag behöva göra en sådan för 
att det ska bli tydligare hur 
personen tänker, vilka svårigheter-

Att få känna sig accepterad och vara med och göra det man vill, på 
sina egna villkor, är faktorer som bidrar till psykisk hälsa. 
Men om man inte kan uttrycka vad man behöver för att må bra, 
blir det nätverkets roll att skapa dessa förutsättningar.

”Friskfaktor att 
nätverket har 
rätt kunskap”

na är, och vilka krav och förvänt-
ningar som är rimliga att ha. 

En del processer är svåra att 
sätta fingret på, menar 
Patrik.

– Det kan handla om att något 
skett som personal eller anhöriga 
har svårt att hantera, eller att se. 
Personen kanske behöver någon 
form av stöd i att formulera sig, 
eller ge uttryck för eller komma till 
rätta med något. Ibland handlar 
stödsamtalen om att få förståelse 
för sig själv, eller att förstå och 
finna sig i ett knepigt samman-
hang. Då kan jag komma med enkla 
råd kring det som bekymrar.

Ofta märker han att omgivningen 
behöver få bättre grepp om vad 
funktionsnedsättningen betyder i 
ett visst sammanhang. 

– Det är ganska vanligt att 
omgivningen överskattar personens 
förmåga att anpassa sig till en ny 
situation. Det kan vara svårt för 
henne eller honom att överföra kun-
skap från en situation till en annan. 
Ändras förutsättningarna så är det 
inte säkert att kunskapen förs över. 

Patrik menar att personal, 

föräldrar och den struktur de har 
skapat, ofta blir ett omedvetet 
”hjälpjag”, en förlängd arm. 

– Det är viktigt, och bra, men när 
stödet försvinner kan omgivningen 
bli förskräckt över personens 
reaktioner. Det upplevs som att 
personens förmågor minskar, trots 
att det egentligen är stödet runtom-
kring som ändrats. Detta är vanligt 
till exempel vid en flytt.

I dessa situationer är det främst 
nätverket som behöver förändra 
något, och detta tas inte alltid emot 
bra. 

– Det kan handla om att det inte 
finns rutiner för gemensamt 
bemötande, att det är otydligt vad 
man ska göra och varför, eller att 
man har dålig kommunikation. 
Nätverket har istället lagt proble-
met hos personen. 

– Det handlar inte om att någon 
gör fel, det handlar om att det är 
otydligt och att alla gör olika. Då 
blir mitt jobb att göra detta tydligt 

Det upplevs som att personens 
förmågor minskar, trots att det 
egentligen är stödet runtom-
kring som ändrats.

Patrik Johansson hjälper omgivningen att få 
ett bättre grepp om vad funktionsnedsätt-
ningen betyder i ett visst sammanhang.
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för alla runt personen, att skapa 
förståelse för ett gemensamt 
bemötande. 

För att förstå och bemöta en 
persons förståelse för orsak och 
verkan, tid och rum, och hur hon 
eller han tolkar och hanterar olika 
sammanhang, används olika 
former av stöd. Det kan vara bilder, 
samtalsmatta, whiteboard, dockor, 
penna och papper, delar ur 
psykologtest och psykopedagogiskt 
arbetsmaterial, eller tid- och 
planeringshjälpmedel som till 
exempel Handifon.

– Jag improviserar utifrån det jag 
kan komma över. Det är kul att 
hitta nya lösningar hela tiden, men 
det tar tid och kraft, och det kan 
göra att vi psykologer arbetar 
väldigt olika. Jag kan sakna någon 
form av verktygslåda för habilite-
ringspsykologens kognitiva stöd.

Det handlar ofta om att ta reda 
på vad personen gillar och ogillar 

att prata om. Genom att sätta upp 
bilder på detta kan hon eller han 
känna kontroll över situationen, 
och det blir tydligt när det är dags 
att prata om det som känns svårt. 
Bilder kan också användas för att 
slippa hålla saker i huvudet, 
koncentrera samtalet på en sak i 
taget, eller för att ta reda på vilka 
känslor ett ämne väcker och hur 
starka de är. 

Om Patrik upptäcker att 
någon har en mycket ”svår 
knut”, en tvångsstörning, 

fobi, svår separationsproblematik, 
panikångest eller kanske någon 
form av personlighetsstörning, kan 
han remittera personen till 
habiliteringen för psykoterapeutisk 
behandling, som i den vanliga 
psykiatrin, men med kompetens 
kring funktionsnedsättningar. Om 
beteendeproblemen är mycket 
stora kan han kalla in landstingets 
medicinska psykiatriteam för en 

grundläggande kartläggning 
utifrån både kropp och psyke.

Patrik tror att en av de bästa 
förutsättningarna för psykisk hälsa 
är att alla som har med personen 
att göra vet vad funktionsnedsätt-
ningen innebär, så att krav, 
förväntningar, stimulans och 
bemötande blir så rätt som möjligt. 

– Ofta stöter jag på situationer 
där folk runtomkring utgår från sig 
själva eller på annat sätt inte 
greppar behoven som personen 
har. Om alla orkade med att 
verkligen tänka till så skulle det 
skapas en större trygghet, egen-
kontroll, autonomi, och den 
psykiska hälsan skulle öka. En av 
friskfaktorerna är definitivt att 
omgivningen har bra kunskap, 
säger Patrik Johansson.  l

Läs mer om patriks erfarenheter på nästa sida 
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TEMA Psykisk hälsa

1Vad är psykisk hälsa?
Att man kan känna sig accepterad och får vara med utifrån sina 

egna villkor. Att mina potentialer lyfts och är i fokus, alltifrån att 
uppleva glädjeämnen och närhet, till att få vara självständig och att 
få göra sådant som man tycker om och vill göra, i stort och smått. 

2Hur upptäcker man psykisk ohälsa hos någon 
med utvecklingsstörning?

Var uppmärksam på förändring i personens beteende, som 
förändrade sov- eller matvanor. Att hon eller han börjar dra sig 
undan, bli inåtvänd, stilla, ledsen, agiterande eller visar självskade-
tendenser. Men också utagerande beteenden, som att vara hotfull 
eller aggressiv. 

3 Handlar förändrat beteende 
alltid om psykisk ohälsa?

Nej, det finns även livssituationer eller stunder 
där ett annorlunda beteende vanligtvis är en 
sund reaktion, och det kan ibland vara svårt att 
uppfatta skillnaden. För vissa diagnoser är 
något ”symtomatiskt” helt vanligt och ovanliga 
beteenden kan också ingå i diagnosen.

4 Hur förebygger man psykisk 
ohälsa? Vilka friskfaktorer 

� nns?
Genom att nätverket skaffar kunskap om 
funktionsnedsättningen, så att krav, förvänt-
ningar, stimulansnivå, strukturer och bemötan-
de blir på rätt nivå, och att nätverket och 
personen själv kan hantera det som är 
annorlunda. 

5Vad kan jag som förälder göra?
Ta reda på vad funktionsnedsättningen 

innebär. Försök sätta dig in i hur ditt barn 
tänker och känner, och försök ha en öppen 
och samarbetande kommunikation med det övriga nätverket runt ditt 
barn. Arbeta med att hantera dina egna känslor kring barnets 
funktionsnedsättning. Kontakta habiliteringen för att få hjälp.

6Vad kan jag som personal göra?
Lär dig vad funktionsnedsättningen innebär och dess 

konsekvenser. Försök sätta dig in i hur personen tänker och känner. 
Använd tydligt utformade arbetsbeskrivningar om vem som gör vad, 
när, hur och varför. Arbeta för ett gemensamt bemötande och ha en 
öppen och samarbetande kommunikation med anhöriga och 
personal på andra verksamheter. Kontakta habiliteringen för att få 
handledning.

7  Vad är ett ”hjälpjag”? 
Ett ”hjälpjag” är en förlängd arm både fysiskt och psykiskt. 

Personal och föräldrar skapar ofta omedvetet en struktur som blir ett 
stödjande ”hjälpjag”. När stödet försvinner kan omgivningen bli 

förskräckt över personens reaktioner. Det upplevs som att perso-
nens förmågor minskar, trots att det egentligen är stödet runtom-
kring som ändrats. 

8Vilka vanliga risksituationer � nns?
Vanliga risksituationer är alla typer av förändringar i livet. 

Det kan vara ett nytt sammanhang, som att flytta till boende eller 
börja på daglig verksamhet. Det kan också vara att personens so-
ciala nät förändras, att någon försvinner, en relation ändras, eller 
att en personalgrupp byts ut. Eller att man drabbas av en fysisk 
sjukdom. 

Dålig kunskap om funktionsnedsättningen hos nätverket leder 
till att bemötandet inte blir anpassat. Det leder också till otydliga 
rutiner, förhållningssätt och arbetsbeskrivningar. Detta ökar 

risken för psykisk ohälsa.

9Varför kan förändringar vara 
svåra att klara?

Det handlar om att man utsätts för överkrav 
– en tillvaro med situationer och krav som 
inte är greppbara eller hanterbara utifrån 
personens kognitiva förmåga. 

Det kan också handla om att man 
undanhålls möjligheter att styra sin situation 
efter eget sinne trots att man skulle kunna 
det. Eller att man har ett bra hjälpmedel som 
man inte får använda självständigt, utan blir 
överkörd av en okunnig omgivning. 

10Vilken roll har nätverket?
Nätverket, det vill säga vård- och 

omsorgspersonal, kontakt- och stödperso-
ner, samt anhöriga, är personens ”hjälpjag” 
eller förlängda arm. Nätverket kan se saker i 
större sammanhang och bör vara en social 
trygghet och ”reflektionsyta”. Nätverket är 
därför mycket avgörande i hur en person – 

utifrån sin förmåga – bedömer sig själv, sin funktionsnedsättning, 
sin direkta tillvaro och sitt liv.

11Hur skapar man ett nätverk?
Begär att en individuell plan sätts upp av LSS-handläg-

garen. Då kallar handläggaren alla ”aktörer”, för att mötas, 
samverka och skapa ett gemensamt dokument där det blir tydligt 
vem som står för vad, när, hur och varför. Psykolog eller kurator 
på habiliteringen kan ge råd och stöd till de olika parterna och 
vara med på, eller uppmana till, nätverksmöten.

12Vad är ett nätverk?
Ett nätverk är en social krets som kan ombesörja goda 

levnadsvillkor med hjälp av kunskap och värme. Ett fungerande 
nätverk skapas genom att nätverket omkring personen är pålästa, 
engagerade och intresserade, och har en bra kommunikation 
sinsemellan. 

Stöd från omgivningen betyder mycket för den psykiska hälsan. Här delar 
Patrik Johansson med sig av sina erfarenheter kring unga personer med 
utvecklingsstörning, men många av tipsen är generella och gäller alla. 

TRÄFFA 
HABPSYKOLOGERNA
■ Habilitering och Hälsa har 
Öppet Hus fredagen den 7 
december på Rosenlund, där all 
habiliteringsverksamhet, bland 
annat psykologerna på 
Habiliteringscenter Stockholm, 
finns på plats och berättar om sitt 
arbete.

NY BOK OM OHÄLSA
■ Ohälsa hos personer med 
utvecklingsstörning 
av Sonja Svensson 
Höstfält och Lena 
Söderman, Gothia 
Förlag 2012

Ohälsa hos personer 

15 FRÅGOR OM PSYKISK HÄLSA
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13Vad gör man om personerna i 
nätverket inte orkar?

Då bör psykologen, eller någon annan nyckelperson, försöka 
inspirera nätverket att se det som är roligt och spännande. 
Personalgrupper kan be att få psykosocial handledning på 
sin arbetsplats, och anhöriga kan få individuellt stöd på 
habiliteringen. 

14Vad ska nätverket tänka på? 
Att personen ska vara i fokus. Att allt som görs och 

planeras måste utgå från att det ska passa henne eller honom. Utgå 

från frågan: Vad vill personen i livet som vi gemensamt ska arbeta 
för? Allt som är viktigt för personen – familj, släkt, kultur, vänner, 
intressen, glädjeämnen, resmål, aktiviteter – ska finnas med.

15Hur får man kontinuitet?
Genom bra dokumentation om vem som ska gör vad, 

varför, när och hur. När någon i nätverket försvinner eller byts ut 
behöver man ha överföringsmöten så att den nya personen får ta 
del av den kunskap som finns. Om detta lyckas, får den nya 
personen samma värdegrund och ”gör” på samma sätt som sin 
företrädare.

ANHÖRIGA, 
VÄNNER 
■ Närståendes roll är 
kulturgemenskap, värme, 
tillhörighet, basal 
trygghet och socialt liv. 
De kan hjälpa det övriga 
nätverket genom att ge 
en bild av personen, 
både historiskt och vad 
hon eller han tycker om. 

GOD MAN ELLER 
FÖRVALTARE
■ En person som 
sköter om saker för 
personen juridiskt eller 
ekonomiskt.  

STÖDPERSONER
■ Stödpersonen i det 
enskilda boendet, på 
gruppbostaden, på 

dagliga verksamheten 
eller på korttids. Det kan 
också vara en kontakt-
person, ledsagare eller 
personlig assistent.  

BISTÅNDS-
HANDLÄGGARE
■ Har till uppgift att se 
till att behovet av särskilt 
boende, aktiviteter och 
daglig sysselsättning 
tillgodoses. 

LÄKARE
■ Ställer diagnos och 
har specialistkunskap 
som det är mycket viktigt 
att övriga nätverket får ta 
del av, får förklarat för sig 
och får undra över. 
Sjukvårdsdelen kan ha 
avgörande betydelse för 
hur hela nätverket bör 
tänka. 

HABILITERINGEN
■ Ger råd och stöd till 
personen, anhöriga och 
nätverket.

CHEFER INOM 
VERKSAMHETERNA 
■ Ansvarar för att 
personal har kunskap, 
trivs på sin arbetsplats, 
finns kvar på sina 
arbeten och därmed 
också i nätverket.

DESSA KAN INGÅ I ETT NÄTVERK:

• Sexualitet, hälsa, lust och allt runt omkring, 31 januari
• ITPA steg 1 (2 dagar), 4 feb & 14 mars  
• Syskonrollen steg 1. Hur det är att ha en bror eller syster med funktionsnedsättning, 27 februari
• TVPS, 28 februari
• Behandling av barn med talmotoriska svårigheter i skolan, 8 mars
• Förflyttningsteknik, med möjlighet till uppföljning på arbetsplatsen, 11 mars 
• rePULSE steg 1 (3 dagar), 25-26 mars & 27 maj
• Syskonrollen steg 2, workshop, 27 mars
• ITPA fördjupning steg 2, 11 april
• Epilepsi, 15 april 
• Om vuxna med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, 18 april 
• Kommunikation, aktiviteter och struktur för barn på tidig utvecklingsnivå, 25 april 
• Att ha ett avvikande utseende innebär en utsatthet i vardagen och i vården, 25 april
• Kommunikation och aktiviteter för barn/ungdomar på särskolenivå, 6 maj 
• Om barn som har svårt med koncentration, uppmärksamhet och samspel. Fsk och år 0-1, maj

 

Ågrenska erbjuder kurser, seminarier, skräddarsydda utbildningar  
och konferenser, speciellt med inriktning på sällsynta diagnoser.

Kurser på Ågrenska

 www.agrenska.se 
 031-750 91 00

Vi arrangerar även utbildningsdagar för professionella och övriga i samband  

med våra familjevistelser för sällsynta diagnoser. Se webbsidan för mer information.

Våren 2013
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IDROTT Abrahamsdagen

Prova på-dag lockar 
unga till idrotten

TEXT & FOTO 
Tomas Tirén

unga till idrotten
FÖRÄLDRAKRAFT FÖLJDE MED NÄR ELLA, 10, FICK TRÄFFA IDOLERNA 
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Det är full aktivitet vid Solna-
hallens entré. Barn och ungdo-
mar strömmar in med sina 

föräldrar och assistenter och arrangörer-
na har fullt upp med att välkomna och in-
formera, dela ut program och lotter. Det 
är årets Abrahamsdag – en prova på-dag 
som anordnas av Team Frösunda 
tillsammans med Solna Stad och 
Norrbacka Handikappidrottsförening, 
med målet att locka fler unga till handi-
kappidrotten.

Mitt i röran hittar jag Ella Broberg, 10 
år. Hon är här tillsammans med sin mam-
ma Åsa och assistenten Malin. Till 
vardags går hon i fjärde klass men har nu 
höstlov och en dag full av aktiviteter 
framför sig. Innan vi går in i själva hallen 
frågar jag vad hon har för förväntningar.

– Jag skulle vilja prova på judo, det är 
ett slags kampsport. Och bordtennis, fast 
jag vet inte vilka sporter de har, säger 
Ella, som redan spelar rullstolsbasket, 
rider och simmar.

 – Och så ska vi mingla, fyller mamma 
Åsa i. Vi hoppas träffa folk vi känner, som 
Maja. Hon simmar i Nacka HI, samma 
klubb som Ella.

Maja är självaste Maja Reichard – guld-
medaljör vid årets Paralympics, där hon 
satte dubbla världsrekord på 100 meter 
bröstsim i klassen S11 för synskadade. 
Och det råder inget tvivel om att Ella, 
som precis har börjat simma helt själv, är 
nöjd med sin klubbkompis.

– Vi var i London och såg henne ta 
guld, säger Ella stolt. Vi skrek ganska 
mycket och det var världens liv i hallen. 
Vi ville se rullstolsrugbyn också, men det 
fanns inga biljetter kvar dit.

Ella och Maja är inte bara klubbkompi-

sar i Nacka HI, båda är 
dessutom medlemmar i 
Team Frö sun da – en 
satsning för att skapa 
förutsättningar och 
möjligheter för handi-
kappidrottare att göra 
en långsiktig satsning på 
sin sport. Teamet består 

av ett 50-tal idrottare och inkluderar allt 
från elitidrottare till nybörjarungdomar.

– Vi startade satsningen för tre och ett 
halvt år sedan. Vi såg vilka olika förut-
sättningar det var för friskidrottare och 
handikapp idrottare. För eliten handlar 
det bland annat om att hjälpa till med 
sponsorer och 
tränare, men även 
att boka flyg och 
hotell och hjälpa 
till med vardags-
saker, berättar 
Fredrik Finnmark, 
regionchef på 
Team Frösunda 
och självklart på 
plats under Abrahamsdagen.

Det är dock ungdomsdelen som växer 
mest, och Fredrik berättar att man 
använder sina kända profiler som 
förebilder för att locka barn och ungdo-
mar till idrotten. 

– Vi jobbar mycket med att skapa 
intresse och samarbetar med olika 
föreningar. Som Norrbacka HI, som var 
de som drog igång Abrahamsdagen.

Vi hinner knappt in i hallen innan Maja 
Reichard dyker upp – i en rullstol med 
Jennie Ekström, en annan Paralympics-
stjärna, i knät. Ella stannar och snackar 
lite innan tipspromenaden blir allt för 

lockande. Hon drar blixtsnabbt iväg för 
att leta upp frågor och jag och assistenten 
Malin får svårt att hänga med, medan 
Åsa passar på att mingla lite.

Inne i hallarna finns det chans att 
prova allt från tennis till rullstolsrugby, 
men till en början ägnar Ella knappt 
sporterna en blick. Paralympics-
simmaren Mikael Fredriksson försöker 
övertala henne att testa minigolf, men 
just nu är fokus helt på frågesporten.

– Jag har en väldig tävlingsinstinkt, 
förklarar hon samtidigt som hon helt 
korrekt identifierar några kastanjer i 
fråga 7.

Efter frågesporten vill hon prova 
trekamp, där hon får kasta ärtpåsar i 
minirockring, fälla vattenflaskor med ett 
klot och kasta bollar i hink. Ärtpåsarna 

går bäst och hon 
sätter två av tre.

Medan vi går för 
att titta på höjd-
hopp och rullstols-
fäktning berättar 
Ella att hon ska 
simma sin första 
tävling två dagar 
senare. Åsa 

protesterar oroligt och frågar om hon 
verkligen är redo, men Ella står på sig.

– Jo, mamma. Maja säger att jag ska 
vara med, så det så.

Ella är inte så sugen på att fäktas, men 
vill att Malin tar tid när hon kör ett 
rullstolsrace på löparbanan. Hon vill 
även att vi hoppar höjdhopp och kräver 
att både jag och Malin testar innan hon 
själv försöker. Malin agerar stöd och 
hjälper Ella att ta sats, men de ramlar 
ihop och skrattar redan halvvägs fram 
till ribban. De ger sig dock inte utan 
kastar sig med gemensamma krafter över 
den uppspända ribban.

I stora hallen kan man prova på bland 

Mingel, tävlingar och chans att prova på en rad olika idrotter. 
Vi följde med tioåriga Ella Broberg under Abrahamsdagen. 

Vi startade satsningen för 
tre och ett halvt år sedan. 
VI SÅG HUR OLIKA FÖRUTSÄTT-

NINGARNA VAR FÖR FRISKIDROT-
TARE OCH HANDIKAPPIDROTTARE.

Fredrik Finnmark

Höjdhopp var det som lockade Ella 
mest. Med hjälp av Malin blev det 
ett par försök på 1,20.
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IDROTT

4 FRÅGOR TILL 
STEFAN JANSSON,
LANDSLAGSMAN OCH EUROPA-
MÄSTARE I RULLSTOLSRUGBY

Hur kom du själv i kontakt med 
idrotten?

– Rullstolsrugby kom jag i kontakt 
med då jag var på en kombikurs med 
dåvarande Frösunda Center. Man fick 
prova på olika idrotter, som vattenpolo, 
och rugby. Jag kollade om sporten fanns 
på riktigt, och det gjorde den. Först blev 
jag inbjuden på ett nybörjarläger i Solna, 
och sen började jag att spela med 
Norrbacka.

Vad tror du att det betyder för 
unga att få träffa förebilder?

– Jag hoppas att det kan betyda 
mycket. Att de kan identifiera sig. Om 
jag ser till mig själv så var det i vissa 
perioder väldigt drygt att sitta i rullstol. 
Jag accepterade inte att jag hade ett 
rörelsehinder, och det gör jag inte nu 
heller, men jag har lärt mig att leva med 
det. Men då kunde det vara skönt att se 
någon i en liknande situation som till 
exempel lyckats ta körkort.

Vad betyder Team Frösunda för 
dig?

– En viktig aspekt är den kontinuerli-
ga kontakten med engagerade medar-
betare. När man spelar rullstolsrugby 
kan man bara träna ett eller två pass i 
veckan, eftersom alla bor på olika orter. 
Men mellan träningarna har jag nu hela 
tiden kontakt med folk som är genuint 
intresserade av det jag gör, som pushar 
mig. Det gör att jag kan engagera mig 
mer i mig själv, vilket är ett stort plus.

Vad har du för mål framöver?
– Just nu är det något av stiltje efter 

Paralympics. Vi jobbade hårt för att kvali-
ficera oss och för de mål vi hade satt 
upp, som vi inte alls nådde. Det var en 
stor besvikelse, men nu börjar revansch-
lustan att komma. Och nu med prova 
på-dagen känner jag att även suget är på 
väg tillbaka. ●

Abrahamsdagen

annat tennis, pingis, basket och inneban-
dy. Men Ella är nöjd med sportande för 
dagen så istället tittar vi på uppvisnings-
matcher – först Norrbackas rullstolsbas-
ket mot Solna Vikings, som idag har fått 
låna rullstolar för att jämna ut oddsen, 
och sen en knallhård rullstolsrugby-
match, med bland annat Stefan Jansson 
och några andra från landslaget på 
planen.

Efter matcherna är det ceremoni för 
Paralympics- och SM-medaljörerna. 
Störst jubel av alla får Maja Reichard. 
Efteråt passar jag på att fråga henne hur 
hon själv kom i kontakt med idrotten.

– Jag kommer från en idrottsfamilj där 
alla sportade. Så jag testade allt från 
ridning och jujutsu till gymnastik, men 
medan kompisarna hittade sin grej så 
fastnade jag inte riktigt för något, 
berättar Maja Reichard.

Men i 11-årsåldern föreslog hennes 
mamma att hon skulle försöka lära sig 
alla fyra simsätten.

– Jag gick med på det på villkoret att 
jag aldrig skulle behöva tävla. Det var 
dealen, men det tog bara ett drygt år 
innan min tränare övertalade mig att 
vara med på min första tävling. Jag insåg 
snabbt att det var roligt och att tränings-
gänget blev mer sammansvetsat när vi 
var ute på tävlingar och läger ihop.

Hon skrattar när jag berättar att hon 
är anledningen till att Ella senare samma 
vecka kommer att simma sin första 

tävling, trots protester 
från mamma.

– Åååh… Det viktiga 
är att hon har roligt, och 
det kommer hon säkert 
att ha. Jag hoppas att jag 
och de andra paralympi-
erna som är här kan 
motivera barnen att 

testa sporter och hitta något de själva 
tycker är kul. Det viktiga är inte att ta sig 
upp på elitnivå, utan att känna gemen-
skap med andra och få röra på sig.

Det har gått några timmar och Ella 
börjar bli smått uttråkad. Men så ropar 
speakern upp vinnaren i tipspromena-
den – ”Ella Broberg från Södermalm”. 
Hon fullkomligt strålar när hon rullar 
iväg för att ta emot priset. När hon 
återvänder med prispåsen hinner hon 
knappt öppna den förrän vinnarna i 
lotteriet presenteras. ”Andra pris går till 
nummer 33”. Hela gänget jublar och Ella 
får skrattande hämta ytterligare ett pris. 
En perfekt avslutning på dagen, och även 
om hon inte hittade någon ny sport den 
här gången så fick hon garanterat en 
energiboost inför sitt livs första simtäv-
ling. ●

Fotnot: Före pressläggning får vi veta att 
Ella är supernöjd med att ha fullföljt och 
vunnit  sin första simtävling (som enda 
deltagare i klassen K3).

Maja Reichard

Abrahamsdagen 
bjöd på bland 
annat uppvisnings-
matcher, trekamp 
och frågesport 
– som Ella vann.
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Anna BergholzKRÖNIKA

Jag tror knappt att det är sant. Äntligen har 
jag fått ja från ett förlag. Det är vinter och ute 
biter kylan, men i mitt inre sprider sig

          värmen. En fantastisk lycka.
Tio år har gått sedan jag förlorade min syn och 

nu är jag mer än övertygad om saken. Att blindhe-
ten är en enorm styrka. Utan tvekan bidrar jag med 
saker andra inte kan. Och boken jag ska få skriva, 
är om något bevis på detta.

– Jag kommer nog att behöva ligga mycket på 
sjukhus. Därför måste jag lära mig att läsa före jul.

Så sa jag i första klass. Redan då började jag 
vänja mig vid sjukdomen. Barnreumatismen jag 
fått som treåring. Ofta låg jag veckovis på sjukhus. 
Ibland tvingades jag använda rullstol. Ögonen 
drabbades av iriter och påfölj-
den blev synskador.

– Du är den absolut tuffaste 
eleven jag någonsin haft, brukar 
min gamla lärare Eva säga.

Ofta berättar hon om mig för 
sina elever. Tar mig som 
exempel på att bara man vill så 
är ingenting omöjligt. Ja och 
visst är det så. För innan 
jullovet i ettan kunde jag 
faktiskt läsa.

Att se förbi hinder och fånga fördelarna har jag 
försökt göra sedan dess. Och skrivandet och 
läsandet har absolut varit räddningen i kampen 
mot sjukdomen.

Jag minns tillbaks. Hur jag som liten dagligen låg 
i en sträckställning för att benen inte skulle krokna. 
Mamma läste högt ur Pippi Långstrump och 
Barnen i Bullerbyn. Inte konstigt att jag blivit en 
sådan Astrid Lindgrenfantast.

Tidigt började jag författa egna små berättelser. 
Starkt influerad av Astrids figurer lät jag fantasin 
flöda. Jag satt som fastklistrad vid mitt skrivbord 
och jag älskade det. Glömde helt bort att jag inte 
kunde vara ute och stoja som de friska barnen. 
Författardrömmarna spirade för fullt.

Åren gick och med dem förvärrades min synska-
da. Den ödesdigra sommaren 2002 inträffade det 
jag länge fruktat. Ut och in på sjukhus for jag, men 
synen gick inte längre att rädda. Tack och lov för 
litteraturen den sommaren. Jag bokstavligen 
grävde ner mig i talböcker. Snart lärde jag mig 
punktskrift och det var så häftigt att upptäcka. 

Blindheten skulle aldrig någonsin kunna ta vare sig 
skrivandet eller läsandet ifrån mig.

Som nyblind utbildade jag mig till journalist. I 
samma veva skickade jag iväg mitt första bokma-
nus. Men motvindarna ven. Manuset blev refuserat 
och det var inte lätt att slå sig fram som blind 
journalist. Jag fick höra hur en chef på Sveriges 
Television sa till mig att sådana som jag inte var 
välkomna som programledare i tv-rutan. Jag blev 
förstås både ledsen och arg. Men bestämde mig för 
att omvandla ilskan till kämpaglöd.

I dag är blindheten en del av mig. Fast inte bara 
det. För oavsett vad folk tycks tro, är jag övertygad 
om att min funktionsnedsättning är en tillgång. 

Och bokdebuten är definitivt ett 
resultat av detta.

Berättelsen om den busiga 
valpen Trubbel som ska bli 
ledarhund, kom till mig i 
samband med att jag fick min 
första ledarhund. Snabbt möttes 
jag av mycket frågor. 
Framförallt från barn. Vad var 
det för konstig hund jag hade? 
Hur beter man sig mot en 
ledarhund? Hur tränas de?

Självklart skulle jag skriva om det. Vombat 
förlag, som jag nyligen hade etablerat kontakt med, 
nappade direkt. Och det var alltså den där kalla 
januaridagen som allt tog fart. Jag, förläggaren och 
illustratören träffades och när vi skildes åt undrade 
jag om jag förstått rätt. Jo, det var sant. Jag skulle få 
ge ut en bok. Min dröm hade gått i uppfyllelse. ●

TEXT Anna Bergholz

Böckerna blev 
min räddning

TIDIGT BÖRJADE JAG 
FÖRFATTA EGNA 

SMÅ BERÄTTELSER. 
Starkt influerad av 

Astrids figurer lät jag 
fantasin flöda.

FOTO: HELENA PETTERSSON

OM BOKEN TRUBBEL
■ Trubbel är en bångstyrig liten valp. Det är inte 
lätt att vara Husse och Matte till lags alltid, men 
Trubbel känner på sig att han ska bli något särskilt 
när han blir vuxen hund. Han ska bli ledarhund, men 
Trubbel vet inte riktigt vad en ledarhund gör.

■ Trubbel finns som kapitelbok och ljudbok. 
Vänder sig till åldern ca 7–12 år.

■ Boken finns i bokhandeln men kan också 
beställas via Trubbels hemsida: 
www.hundentrubbel.se 

Vinn 
ANNA BERGHOLZ

NYA BOK 
”Trubbel”!

Delta i utlottningen 
genom att mejla till 

info@faktapress.se,
eller skicka ett vanligt 
brev till Föräldrakraft, 

Målargatan 7, 
111 22  Stockholm.
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Debatt Tyck till genom ett mejl till info@faktapress.se eller ett 
brev till Föräldrakraft, Målargatan 7, 111 22  Stockholm

Min handläggare tycker att jag 
inte behöver någon semester i 
år. Hon tycker att jag har det bra 
utan denna semester.

Jag har det bra nu men jag 
förstår inte varför jag inte ska få 
komma iväg och sova i stuga en 
natt.

Det finns en lag som heter 
LSS. Jag förstår inte så mycket 
av vad det betyder men jag vet 

att den säger att fastän man 
haft otur och fått ett handikapp 
så har man rätt att leva som 
andra utan ett handikapp. (Jag 
hade otur att få min navelsträng 
runt halsen när jag föddes).

Jag kanske önskar för mycket 
jämfört med vad andra i min 
ålder kan göra på sin semester?

De två senaste åren har jag 

fått lov att åka till stugan men 
inte i år. I år fick jag be läkaren 
skriva ett intyg. Hon skrev att 
det är viktigt för mig med ett 
miljöombyte en gång om året.

Han som hjälper mig (god 
man) har haft flera långa 
telefonsamtal med hon som 
bestämmer och hon har även 
varit hemma hos mig. Hon vet 
att jag behöver mycket hjälp 
och att jag vill åka till stugan.

De timmar hon säger jag kan 

få räcker inte till min stugsemes-
ter och jag tycker det är tråkigt.

I år får jag nog vara hemma 
men kanske en semester ett 
annat år? (Jäkla navelsträng).

Jag bor i Falkenberg om 
någon undrar.

Min gode man har hjälpt mig 
skriva detta.
Karl 
(Jag kallar mig för det för min 
”idol” är Karl Grunewald)

DHR, Förbundet för ett samhälle utan 
rörelsehinder, kritiserar Föräldrakraft för 
november månads frukostdebatt om 
hjälpmedel. DHR:s webbsajt toppades av 
rubriken ”Föräldrakraft vilse i dimman”. 

Kritiken gällde valet av lokal för frukostde-
batten. ”Det är mycket uppseendeväckan-
de att Föräldrakraft väljer att förlägga sina 
arrangemang i en lokal som inte är 
tillgänglig”, heter det i en skrivelse som 

DHR sände till Föräldrakraft efter debatten 
och som samtidigt publicerades på webben.

Någon dag senare bemöttes kritiken av 
ägaren till Citykonferensen. Läs mer på 
www.foraldrakraft.se ●

DAGEN DÅ FÖRÄLDRAKRAFT HAMNADE 
MITT I DEBATTEN OM TILLGÄNGLIGHET

VARFÖR FÅR JAG INGEN ”SEMESTER”?

 

Stockholm 2012-11-08 
DHR 
Att: Maria Johansson 
Box 43 
123 21  Farsta 

 

 

DHR framför oberättigad kritik mot Föräldrakraft.   

Citykonferensen /Ingenjörshuset dementerar och vittnar med eftertryck mot DHR´s påstående att 
deras samarbetspartner Föräldrakraft på något sätt skulle brustit i ambition om att arrangera ett 
tillgängligt frukost seminarium tisdagen den 6 november.  
- Föräldrakraft framförde i god tid vikten av tillgänglighet och krav på att  restauranglokalen där 
frukostseminariet skulle genomföras kunde nås med ramp. Likaså försäkrade man sig om att det 
fanns godkända RWC och hörselslinga på plats.  

Endast vi på Citykonferensen bär skuld. Vi är skyldiga eftersom vår godkända, 120 x 260 cm långa 
rullstolsramp blivit stulen vid renoveringsarbete i fastigheten. Ett renoveringsarbete som bland annat 
inneburit utökat antal RWC för rörelsehindrade. En utförd investering på 1 miljon kronor som vi valt 
att göra för att visa rörelsehindrade att de är välkomna till vår anläggning.   
Stölden av rampen utlöste vårt nu pågående projekt att ersätta den stulna rampen med en fast 
hydraullift för rullstolar. En investering på 250 000 kr istället för en provisorisk ramplösning. 
 Installationen är sedan några månader tillbaka projekterad till kommande juluppehåll.  
Det var också olyckligt att vår personal följde begäran från arrangörspersonal på plats om att flytta 
restaurangens mobila rullstolsramp till en trappa den inte hade godkänd längd för. 
Direktingången till restaurangen med ramp och 25 cm fallhöjd är den lösning vi haft att erbjuda tills 
hissinstallationen är klar i januari. 
Vi beklagar missförståndet och försäkrar att det inte kommer att ske igen.  
 
Välkomna nästa år för att pröva vår då helt färdigställda tillgänglighet. 
Vänliga Hälsningar 

 

Stefan Falcone 
Anläggningschef 
Citykonferensen / Ingenjörshuset 
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Jag kunde inte ha skrivit 
det bättre själv. Jag har 
inte ett barn med Down  

         syndrom och har inte 
tittat på TV. Men har de sista 
15 åren upplevt samma sak, 
dvs att det alltid är så 
lyckligt, enkelt och ”roligt” 
med ett annorlunda barn.

Min dotter är flerhandi-
kappad och jag har för första 
gången haft ett ärende i 
Kammar rätten. Denna 
gången hade Försäkrings-
kassan överklagat. Fyra 
andra ärenden i Länsrätt/
Förvaltningsrätt har varit 
både mot Försäkrings kassan 
och kommunens LSS hand-
läggning.

 Jag avundas dig din energi 
för tillfället. Efter 15 års 
kamper på olika håll känner 
jag mig så otroligt sliten. 
Uppsagd på grund av arbets-

brist vet jag inte hur jag ska 
fortsätta. Återstår kanske att 
”bara” arbeta fulltid med 
min dotter. Vi har haft en 
otroligt besvärlig tid med 
mycket sjukhuskontakt de 
sista 4 månaderna. Trassel 
inom egen assistans har gjort 
att jag har fått hoppa in som 
assistent och haft noll 
timmar till mig själv, min nya 
kärlek och sambo samt min 
17-årige son. 

Jag känner mig så otroligt sli-
ten i kropp och själ. Vet snart 
inte vart jag ska vända mig 
för att se en ljusning. Det 
värsta är väl att jag inte får 
lov att ”ta ledigt” för att hitta 
lite återhämtning. Jag bara 
måste fortsätta kämpa. Det 
finns inget val över huvudta-
get. Jag bara hoppas att jag 
håller denna gången också. 
Gråten och förtvivlan bankar 

ständigt på och det känns 
som om man krymper.

För tillfället orkar jag inte 
kämpa emot på någon front. 
Jag bara hoppas att du, Lena, 
och några till föräldrar 

fortsätter kampen som andra 
efter oss förhoppningsvis får 
del av så småningom.

Kämpa på!

Lena B
Förälder

TACK LENA!

Jag känner mig så otroligt sli-
ten i kropp och själ. Vet snart 
inte vart jag ska vända mig 
för att se en ljusning. Det 
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Debatt Tyck till genom ett mejl till info@faktapress.se eller ett 
brev till Föräldrakraft, Målargatan 7, 111 22  Stockholm

Jag saknar viktiga delar i dokumen-
tären på TV2 om vardagen med barn 
med Downs syndrom. Jag erkänner

           faktiskt att jag stängde av när vi i 
programmet kommit till den tredje lyckliga 
familjen. Inser att det inte bara är Adam som 
är annorlunda, hela våran lilla familj är visst 
det – i Down-kretsar.

Var fanns den ensamstående, flera gånger 
om utbrända mamman som slåss mot 
väderkvarnar, har kalendern fullbokad med 
möten och läkarbesök, som gråter varje 
gång hon lämnar ifrån sig sin lilla son för att 
få egen tid och vila, som knappt har sovit en 
hel natt på tio år, som alltid har känslan av 
att hon borde göra mera, som varje sekund 
har i tanken ”var är han?” och som springer 
benen av sig för att passa honom samtidigt 
som hon får den övriga vardagen med hus, 
hem, familj, jobb, kärlek, vänner och en 
ynka fritid att gå ihop?

Var fanns storebror som med gott mod och 
massor av syskonkärlek sväljer att han får 
slag och armarna fulla av rivmärken, att 

mamma aldrig har tid och att han så ofta får 
ta hand om sin lillebror om så ibland bara 
några minuter för att mamman ska få gå på 
toa eller kanske duscha?

Och var fanns den 10-åriga killen som ofta 
behöver hjälp med att äta, som inte pratar 
eller tecknar särskilt mycket, som inte kan 
tala om hur många år han är eller själv kan 
åtgärda om han svettas eller fryser?

Är det här den bild som samhället får av 
våra kära Down-barn så förstår jag att vi som 
inte följer ”normen” får kämpa oavsett det 
gäller assistanstimmar, rätt storlek och 
funktion på blöjorna eller rätten till att 
kunna kommunicera.

Låter jag bitter? Kanske det. Min vardag ser 
rätt annorlunda ut mot den vardag som 
programmet ville spegla. Jag är ofta så trött 
att ett helt års vila inte skulle räcka. Jag har 
slagits i tio år och kommer att slåss så länge 
jag och Adam lever.

Några saker överensstämmer dock med 
mitt liv; jag älskar mina barn, jag lär mig 
ständigt av livet, och jag fascineras över alla 
framsteg - stora som små – som Adam gör.

Tyvärr kan jag tänka mig att det finns en 
anledning till att man visar upp de rosa-
skimrande familjerna och inte min; det är 
ett moment 22. Visar vi den verklighet jag 
lever i så ökar vi förmodligen antalet aborter 
och det vill jag inte. Därför borde jag vara 
tyst. Sitta tyst och nöjd, och säga tack och 
amen för den hjälp vi får idag, utan att 
bråka. Det är svårt ibland, men vem har sagt 
att livet ska vara lätt?

Lena Westerberg
Förälder

Härlig slut på artikeln! Tycker det är så 
synd att det ska vara så svårt! Har själv 
upplevt liknade saker med delar av vår 
kommun.  – Tove

SAKNAR PAPPORNA!
Varför tror många kvinnor att det bara är ensamstå-
ende mammor som tar hand om sina barn?

Varför kan det nästan aldrig skrivas ensamståen-
de föräldrar eller ensamstående pappor eller 
ensamstående pappor och mammor?

Jag har varit ensamstående pappa med min dotter 
sedan början på 2000-talet, är jag mindre värd än 
mammorna?

Nej, jag är inte bitter men trött att ständigt höra att 
ensamstående mammor har det jobbigt för det finns 
fler än jag som är ensamstående pappa som kan ha 
det jobbigt! – Ensam pappa

JAG ÄR STOLT 
DYSLEKTIKER 
Att vara arbetssökande och veta 
att min funktionsnedsättning 
eventuellt sätter begränsningar 
för mig gör att självkänslan inte 
alltid är lika ”stark” som hos andra 
människor.

Nu har jag lyssnat igenom 
svaren från de olika arbetsgivarna 
och jag hoppas verkligen att de 
håller det de 
säger!? 

Att vara 
öppen och 
låta en 
person med 
funktionsned-
sättning få ta 
plats på en 
arbetsplats 
kan ge 
arbetsgivare 
väldigt 
mycket. 
Tänk vilken 
förmå ga som öppnas upp och 
vilken kunskap vi som har olika 
funktionsnedsättningar bär på.

Själv är jag stolt dyslektiker. 
Det har tagit mig fem år att lära 
känna mina hjälpmedel och 
använda dem på rätt sätt. Att 
komma till en ny arbetsplats, få 
lära sig nya saker är för min del 
alltid roligt och intressant.

Då jag är dyslexiinformatör och 
har lärt mig hur min funktionsned-
sättning ”begränsar och ger mig 
möjligheter” har jag också insett 
vilken tur dyslexin ger mig. Det 
finns så mycket kunskap att 
sprida och så många företag som 
skulle behöva lite kompetensut-
veckling.

En sak till som är viktig att 
tänka på: Om man har haft en 
jobbig bakgrund och självkänslan 
sjunkit, tror jag en viktig grund-
sten för blivande arbetsgivare är 
att tänka på: Hur mår den 
anställde? Kan vi kanske hjälpa 
personen framåt genom kompe-
tensutveckling eller hjälpa att 
bygga upp självkänslan?

Vid tangenterna,
Jonas Plunteman
Vilja & Styrka

Lena Westerberg, 
som har skrivit 

denna debattartikel, 
är förälder till en 

tioårig pojke med 
Downs syndrom.

Jonas Plunteman 
kommenterar 
arbets givarnas svar 
i Föräldra krafts 
enkät.

” INTE KONSTIGT ATT VI MÅSTE KÄMPA FÖR STÖD OM TV GER ROSASKIMRANDE BILD”

Var fanns den ensamstående, flera gånger 
om utbrända mamman som slåss mot 
väderkvarnar, har kalendern fullbokad med 
möten och läkarbesök, som gråter varje 
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KALENDARIUM

➤  10 JANUARI 2013
Föräldrakraft nr 1 utkommer. 

➤  16-17 MARS 2013
Nordisk muskelkonferens på Sheraton i 
Stockholm anordnas av RBU och NHR.

➤  22 MARS 2013
Föräldrakraft nr 2 utkommer. 

➤  16-18 APRIL 2013
Leva & Fungera på Svenska Mässan 
i Göteborg.

➤  14-16 MAJ 2013
Särskolan i världen. Särskolans 
riks konferens i Jönköping. 

➤  24 MAJ 2013
Föräldrakraft nr 3 utkommer. 

➤  2 JULI 2013
Föräldrakrafts dag i Almedalen med 
debatt om arbetsmarknad (kl 15.30) 
och stort mingel (kl 17-19). Plats: Norra 
Bankett, Wisby Strand & Kongress, 
Föranmälan krävs till minglet.

➤  24 AUGUSTI 2013
Lekens Dag anordnas av Föreningen 
Furuboda.

➤  12 SEPTEMBER 2013
Fungera Mera Mässan i 
Linköping.

HÖJDPUNKTER PÅ GÅNG

@ Alltid uppdaterat på FORALDRAKRAFT.SE/EVENTS

”Värdefull 
Föräldrakraft är tidningen 
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 helårsprenume-
ration (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 OCH PROFESSIONELL!”

FÖR DIG SOM HAR BARN I BEHOV AV SÄRSKILT STÖD!

2 JULI 2013 Vi ser fram emot Leva & Fungera 2013 – nästa års största hjälpmedelsmässa.

Lekens Dag anordnas 
både av Föreningen 

Furuboda (bilden) och 
Ågrenska i augusti.

... liksom Föräldrakrafts allt större 
mingel i Almedalen.

Namn: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Adress: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Postnr och ort: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Telefon: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

E-post:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Övrigt meddelande: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Ja tack, jag beställer:
6 nummer för 363 kronor inkl moms
12 nummer för 726 kronor inkl moms
Information om annonsering

Välj ett   
alter nativ!

Klipp ut & posta kupongen 
i ett kuvert till FaktaPress, 
Målargatan 7, 111 22  Stockholm. 
Eller mejla till:
pren@faktapress.se

Ljud- & 
iPad-tidning 

UTAN EXTRA 
KOSTNAD!

Klipp ut & posta kupongen 
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+
Sören
Olsson 

OM BEHOVET
AV EMPATI

”Rättvisa är viktigt för mig”

74 kr
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OM BARN OCH UNGA I BEHOV AV SÄRSKILT STÖD
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ANN-MARIE BEGLER VILL FÖRTYDLIGA RÄTTEN TILL STÖD I SKOLAN

Psykisk hälsa
•  HUR KAN JAG HJÄLPA MITT BARN? 
•  FASTNA INTE I ORON
•  NÄTVERK SOM SKYDDAR
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ANNONSTORG

ANNONSÖRER I DETTA NUMMER:

Assistanskompaniet ........... 23
A-Assistans Leimir ................15
Anatomic SITT .......................14
Assistanspoolen ...................13
Autism- och Asperger-
förbundet  ............................... 25
Autoadapt  ..............................14
BOSSE - Råd, Stöd & 
Kunskapscenter ......................9
Bräcke Diakoni ......................15
CJ Advokatbyrå  ......................9
Enigma Omsorg  .................. 43
Fellingsbro Folkhögskola .. 39
Frölunda Data ....................... 56
Frösunda LSS ...........baksidan
Föreningen Furuboda  .........47
GIL, Göteborgskooperativet 
för Independent Living ..........5
Gryning Vård ......................... 23
Heldagsskolan Rullen ........ 83
Humana .....................................7
Inerventions ..............................6
Jag kan skolan ....................... 39
Jeltec  .......................................17
Kaustik, Aiai ........................... 29
Komikapp ............................... 83
Made for Movement ............ 21
Misa ......................................... 23

NÄRA ...................................... 49
Olivia Personlig Assistans .16
Orkidén, Carema ................. 27
Pedagogiskt Perspektiv .... 39
Resurscenter Mo Gård ...... 35
Stockholms RH-
gymnasium............................. 39
Salboheds Gymnasie-
särskola .................................. 43
Solberga by ........................... 35 
Solhagagruppen  ................. 49
Specialpedagogiska 
Skolmyndigheten .......... 37, 45
Stiftelsen Mora Park ............41
STIL ......................................... 43
Svensk Personlig 
Assistans  ..................................9
Svenska Handikappidrotts-
förbundet ................................ 29
Särnmark Assistans ...............3
Time2View ............................. 83
Utvecklingspedagogik ..........2
Uppsala kommun Vård 
& bildning ................................16
Valjevikens folkhögskola .....47
Vivida Assistans ....................10
Woxzia, Myndighetslots ......13
Ågrenska ................................ 75

Boka annons i nästa nr SENAST 13 DECEMBER

Annonsen till Foraldrakraft 1203

heldagsskolan rullen fk1105.indd   4 2011-09-27   14.21

heldagsskolan rullen fk1203.indd   4 2012-04-18   13:21

www.time2view.se

Sedan vi började samarbetet med Time2View har vi höjt kvalitén och 
dessutom har vi full koll på verksamheten. Systemet är mycket 
användarvänligt och tidsbesparande! Vi sparar tid och pengar – varje 
månad!”

ROBERT KLARQUIST, Libra Assistans

Tidrapportering och månadsavslut

e-signering mot
Försäkringskassan

Export till 
löne-/ekonomisystem

Schemahantering
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PROTAC Bolltäcke

PR
O

TA
C

 S
en

si
t

Sinnesstimulerande hjälpmedel
som  lugnar, avgränsar och ger
en bättre kroppsuppfattning.

PROTAC Bollväst

Sinnesstimulerande hjälpmedel
som  lugnar, avgränsar och ger
en bättre kroppsuppfattning.

komikapp.se 
Telefon: 0340-66 68 70

E post: info@komikapp.se

Utbildningar/föreläsningar eller produktvisning se  komikapp.se

KomiKapp gör
 morgondagen
 meningsfull

komikapp.se

3Beställ vår
 huvudkatalog!

” SYNS DU INTE 
SÅ FINNS DU INTE...”
PÅ TORGET SYNS DU TILL LÅG KOSTNAD. 
Modulannonsera från 4 500 kr exklusive moms.
Kontakta Frida-Louise för mer information
frida-louise@faktapress.se 
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Returadress: 
FaktaPress AB
Backebogatan 3
129 40  Hägersten

B-POSTTIDNING

adressutrymme 155 mm x minst 25 mm

Personlig 
assistans som 
du vill ha den. 
oavsett.
Vill du att vi tar ett helhetsgrepp om din  
personliga assistans eller vill du sköta den  
mer självständigt?

Du avgör själv vad som passar dig bäst.  
Oavsett, vi är en trygg samordnare för dig  
och dina personliga assistenter.

•  Vi finns nära dig med lokala kontor över 
hela landet

•  Du som kund får en personlig kontakt-
person som hjälper dig med juridiskt stöd 
och rådgivning

•  Vi erbjuder ett brett utbud av aktiviteter

Läs mer på frosunda.se/personligassistans

Vi har tillstånd att bedriva 
personlig assistans.

KontaKta oss om 
Personlig assistans

0771- F R Ö S U N D A  (37 67 86 32)
kundkontakt@frosunda.se
frosunda.se
facebook.com/frosunda
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