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Gå gärna in på www.humana.se och läs mer om oss.

Ditt barn klarar en hel del. Till exempel att bestämma
över Sveriges största företag inom personlig assistans. 
Vi arbetar efter ledstjärnan att alla har rätt till ett bra
liv. Och hur det ser ut vet bara du och ditt barn. Då är
det ju inte mer än rätt att ni också bestämmer hur vi
bäst hjälper till. Det är många som känner likadant. 
För inget företag har lika många barn och ungdomar
som Humana. Så om det känns tryggt, känn er varmt
välkomna till Humana. 

Av 1 800 kunder är hälften barn
och ungdomar.
Det känns väl som ett tryggt val?
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Så här ser många andra 
assistansanordnare på 
ditt barn.

Är du nöjd med det?

STIL är ett kooperativ och som medlem är du inte en pengapåse. 
Hos STIL har du full insyn och bestämmer själv över din personliga assistans.

Vilka andra assistansanordnare kan skryta med det?

Bli medlem i STIL! 
Ring 08-506 221 50 eller besök www.stil.se
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Gå gärna in på www.humana.se och läs mer om oss.

Ditt barn klarar en hel del. Till exempel att bestämma

över Sveriges största företag inom personlig assistans. 

Vi arbetar efter ledstjärnan att alla har rätt till ett bra

liv. Och hur det ser ut vet bara du och ditt barn. Då är

det ju inte mer än rätt att ni också bestämmer hur vi

bäst hjälper till. Det är många som känner likadant. 

För inget företag har lika många barn och ungdomar

som Humana. Så om det känns tryggt, känn er varmt

välkomna till Humana. 

Av 1 800 kunder är hälften barn

och ungdomar.

Det känns väl som ett tryggt val?
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Föräldrakraft och Örebro Habilitering tipsar om åtta övningar 
som kan ge återhämtning för funkisföräldrar. 
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Ny 
artikelserie: Livsstil 
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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!
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6     FÖRÄLDRAKRAFT # 6, 2012

Vi är glada över att inleda år 2013 med 
ett tjockt nummer fyllt med matnyttig 
läsning. Våra teman om exempelvis 

habilitering och assistans ger nya perspektiv 
på omstridda frågor, där det blir allt viktigare 
att vara påläst för att kunna påverka. 

Visst har mycket blivit bättre, men satsning-
arna på funktionshinderfrågorna har faktiskt 
krympt sedan 2005. Det 
framgår av en statlig rapport 
som släpptes i december. 
Inspektionen för socialför-
säkringen, ISF, har jämfört 
15 EU-länder. Sverige är det 
enda land som konsekvent minskat utgifterna 
i förhållanden till bruttonationalprodukten. 
Det är viktigt att veta när det talas om skenan-
de kostnader eller att samhället måste 
begränsa rätten till personlig assistans eller 
pedagogiskt stöd i skolan, för att ta ett par 
aktuella exempel.

Apropå denna utgåvas 
Tema Habilitering ser vi 

att allt mer ansvar läggs 
på föräldrar, trots 
politiska ambitioner om 
förbättrat stöd till 

föräldrar. Den 
granskning av 

svensk habilitering som RBU nyligen presente-
rade visar att verksamheten allt mer går mot 
rådgivning, på bekostnad av mer praktiskt 
inriktad hjälp. Det blir fler möten av olika slag, 
och mindre träning. Men vad händer om 
arbetsbördan på föräldrarna fortsätter att öka 
samtidigt som samhället drar ned på stöden? 

Det är glädjande att Skol-
inspektionens chef Ann-Marie 
Begler i förra numret klart 
uttalade att skollagen måste 
förtydligas när det gäller 
elevers rätt till stöd. Det får 

inte vara så att stödet dras in om eleven 
uppnår godkänt, det behövs en ovillkorlig rätt 
till stöd oavsett nivå. Med införandet av 
rut-avdrag för läxhjälp är det ännu viktigare 
att rätten till stöd förtydligas för elever som 
har särskilda behov. 

En person vi på Föräldrakraft beundrar är 
Jonas Helgesson, som du möter i en intervju 
på sidan 20. Han arbetar outtröttligt med att 
förändra livet för barn och unga här hemma 
och i olika delar av världen. Nyss i Peru, 
senast i Ukraina för att nämna två exempel. 
Läs intervjun och följ honom sedan på 
Instagram och Twitter, få nya perspektiv och 
se honom skriva historia. ●

Varsågod, här är 92 sidor nya 
perspektiv och goda råd

Det blir allt viktigare
att vara påläst för att påverka

Här är 92 sidor med nya 
perspektiv och goda råd

Varsågod, här är 92 sidor nya 
perspektiv och goda råd

Valter Bengtsson
ansvarig utgivare
valter.bengtsson@faktapress.se

LEDARE

Apropå denna utgåvas 
Tema Habilitering ser vi 

att allt mer ansvar läggs 
på föräldrar, trots 
politiska ambitioner om 
förbättrat stöd till 

Hur länge kan vi låta 
föräldrarna ta allt 
större ansvar?

SÅ HÄR SKREV VI I ADRESSBÄRARE FÖRRA ÅRET...

Varsågod – 2011 års sista utgåva av Föräldrakraft. Vi vill passa 
på att tacka för ett otroligt spännande och utvecklande år. 

Vi har satsat på att förbättra tidningen och hoppas förstås att 
det märks. Både ifråga om nyheter och fördjupningar. 

Eller vad sägs om våra teman om Skola respektive 
Flerfunktionshinder i detta nummer? 

Föräldrakraft är den enda helt oberoende tidningen inom 
området. Helt finansierad av prenumerationer och annonser. Noll i 
bidrag och ingen koppling till organisationer, företag eller andra 
intressen, utöver våra läsare. 
Vi ser det som en viktig drivkraft för att producera så bra journalis-
tik som möjligt.

Framgången för tidningen visas av att annonsförsäljningen 
stadigt ökat. Faktiskt varje år sedan starten. 2011 blev inget 
undantag. Vi räknar med att utvecklingen fortsätter under det nya 
året. Men vi tar inget för givet – vi lovar att försöka göra en ännu 
bättre tidning.

Räkna med många spännande teman, intervjuer och nyheter. 
Plus en ny sats ning på Almedalen, där vi anordnar seminarier och 
mingel för tredje året i rad.

Vi har laddat upp 
för ett riktigt 
GOTT NYTT ÅR!

Elektrodress gör det möjligt!

Hur värdesätter du möjligheten att kunna röra dig bättre?
Tel: 08 - 410 277 01 - info@inerventions.se - www.inerventions.se 

FÖRÄLDRAKRAFTS 
REFERENSGRUPP 

GER REDAKTIONEN RÅD 
OCH EXPERTIS.

Henrik 
Hjelmberg, 
SHIF

Anders 
Olau son, 
ordförande 
Euro  pean 
 Patients’ 
Forum

Janne 
Wall gren, 
ombudsman, 
HSO Uppsala 
län

Carl 
Tunberg, 
marknads- 
och utvecklings-
chef, Frösunda 
LSS AB

Cecilia 
Kennerfalk, 
avdelnings -
chef LIF

Jan 
Grönlund, 
direktör, 
Hjälpmedels-
institutet

Robert 
Hejdenberg, 
vd Ågrenska

Ulf Grape, 
Handikapp-
förbunden, 
Föräldra-
skaps initiativet

Agnetha 
Mbuyamba, 
ord förande
RBU

Turid 
Apelgårdh, 
Sveriges 
Kristna Råd, 
funktions-
hinderfrågor
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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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Sören OlssonKröniKa

Man kan inte få någonting gratis. Det är 
ett begrepp som många av oss har valt 
att se som en sanning som vi därefter 

väljer att leva med, utan att alls ifrågasätta.
Men är det verkligen sant?
Får man ingenting gratis?
Många av oss går omkring med massor av 

intränade sanningar, som vi allt för sällan 
ifrågasätter. För många av dessa idéer begränsar 
oss mer än vi själva ens anar. 

Om vi ständigt går och inbillar oss att uttryck 
som dessa är helt sanna, så får vi inte heller aldrig 
veta att någon annan sanning ens är möjlig att 
välja.

När jag tänker efter så flödar hela tillvaron av 
alla dessa uttryck.

”Man ska inte gå över ån efter vatten”
”Om man vill vara fin, så får man lida pin”
”Om man skrattar på morgonen så gråter man 

innan kvällen”
”Framgång kommer inte gratis”
Vad gör alla dessa uttryck med oss, egentligen? 

Vilka sanningar eller 
regler är det som vi 
indoktrinerar oss själva 
med redan när vi är små?

Många av de här 
uttrycken har vi hört så 
länge vi kan minnas, och 

ofta reflekterar vi inte så mycket över hur de 
påverkar oss.

En av dem förändrade på många sätt mitt liv.

Som liten pojke hade jag beslutat mig för att jag 
”ville bli någon”. Jag ville så väldigt gärna lyckas 
med någonting! Jag ville, precis som många andra 
unga pojkar och flickor, bli känd och populär.

Men jag visste även att framgång har sitt pris. 
Om jag skulle lyckas, så måste jag samtidigt offra 
någonting. 

Jag funderade länge och kom fram till att jag 
skulle kunna offra mitt vänstra lillfinger om jag 
bara lyckades bli framgångsrik.

Någonstans inom mig lade jag in den tanken på 
priset för framgång. Mitt undermedvetna tog 
hand om den programmeringen och jag behövde 
inte längre fundera på det.

Därefter växte jag upp och råkade bli en 
framgångsrik författare. Det kändes ofta som om 
det var mot alla odds, på grund av mina stora 
svårigheter i skolan. Jag var nämligen en sådan 
elev som tyckte att det var viktigt att ständigt 

fråga ”varför?” om någon lärare påstod att en viss 
kunskap var bra för oss. En del lärare uppskattar 
den typen av elever. Andra tycker inte lika mycket 
om sådana elever.

Min grundskola slutade med att jag fick minst 
sagt mediokra betyg. Så tanken på att jag därför 
skulle bli författare kändes oerhört avlägsen.

Men så blev det!
Och någonstans inom mig gnagde det under-

medvetna som visste att denna framgång även 
hade ett pris.

För åtta år sedan var jag med om en olycka. Jag 
skulle kasta en trasig lampplafond i soporna. Det 
var väldigt fullt i soptunnan så jag tryckte till på 
den trasiga lampan för att den skulle få plats.

Jag skar då upp hela min vänstra arm. Ådror, 
senor och nerver gick sönder. Ambulans kom och 
jag fick opereras i f lera timmar för att få så 
mycket som möjligt på rätt plats igen.

En lång tid av återuppbyggnad av muskulatur 
och funktionalitet följde. 

Det som jag i dag kan konstatera är att resulta-
tet av olyckan är att mitt vänstra lillfinger inte 
längre fungerar.

Jag har ingen känsel i det och kan inte använda 
fingret som tidigare.

Med andra ord så lyckades min undermedvetna 
programmering få mig att betala det pris för min 
framgång som jag många år tidigare redan hade 
valt.

Tankens kraft är så stark.
I dag önskar jag att jag hellre hade valt att 

framgången kunde komma helt gratis och utan 
några som helst offer. Vad är det som säger att det 
skulle vara mindre möjligt?

Efter den insikten så har jag valt att ifrågasätta 
alla de begrepp som kommit till mig under årens 
lopp.

Måste man verkligen lida för att få vara fin?
Är det sant att man ska undvika att skratta på 

morgonen, för att slippa gråta innan kvällen?
Och kan det vara så att mänskligt välmående 

kan komma precis hur lätt som helst? Kanske 
innehåller livet obegränsade möjligheter, där vi 
kan få mer än vad vi tror är möjligt.

Många av oss är så vana att inte få något utan 
att det ska kosta något i retur. Men kanske har 
livets fulländan inget pris. 

Det kanske helt enkelt inte är sant, som vi en 
gång lärt oss, att ”smakar det, så kostar det”. l

text Sören Olsson

Måste man verkligen
lida för att få vara fin?

Jag kom fram till att jag 
skulle kunna offra mitt 
vänstra lillfinger.
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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

www.cjadvokat.se

 PERSONLIG 
ASSISTANS
CJ Advokatbyrå är specialiserad inom personlig 
assistans. Vi har många års erfarenhet av 
ärenden och processer inom området och 
vi besitter djupgående kunskaper om  
branschens alla delar från att få rätt till  
personlig assistans till att ansöka om tillstånd 
hos socialstyrelsen. 

Ring Sofia Tedsjö eller Adam Grabavac, 
på 08 411 22 52 så berättar de mer.
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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

Nya stödverktyg att använda i samtal 
med barn och syskon om funktionsned-
sättning har tagits fram av leg psykolog 
Christina Renlund. Bland annat finns två 
tecknade filmer med barn i förskoleål-
dern, vilket redan har blivit en stor succé.

– Tänk vad lite kan betyda mycket, 
säger Christina Renlund.

Det är inom projektet ”Syskon kompe
tens eller i skuggan av ett syskon” som 
Christina Renlund tagit fram och beskrivit 
stödverktyg att använda i samtal om 
funktionsnedsättning.

Samtalsverktygen ger ett konkret stöd 
när det gäller att ta upp svåra frågor med 
barn i olika åldrar. De gör det lättare för 
barnet att berätta. Verktygen är främst 
framtagna för barn som är 3 till 10 år, men 
fungerar bra även med äldre barn och 
ungdomar.

– Det är viktigt att syskon får vara i sina 
berättelser och får tala om sig själva, säger 
Christina Renlund.

När barn får berätta ökar ofta känslan 
av begriplighet och meningsfullhet.

Syskon behöver trygga mötesplatser 
där de kan tala om sig själva och för små 
syskon i förskoleålder och tidig skolålder 
behöver det ske i nära samarbete med 
föräldrar och med familjen som trygg bas. 
Äldre syskon kan behöva egna syskon
grupper och syskonsamtal.

Förutom samtalsverktygen tar 
Syskonprojektet också fram tecknade 
filmer där syskon i förskoleåldern pratar i 
sin familj om att ha en syster eller bror 
med kronisk sjukdom eller funktionsned
sättning. Två filmer är nu klara och de 
kommer att följas av fler. Det är föräldrar 
som har givit berättelser från familjen. 

Filmerna har redan 
fått ett oväntat stort 
genomslag.

– Jag fick nyligen 
ett mail från en 
mamma som skrev 
att hon tittat på en av 
filmerna med sin 
dotter som är i 
förskoleåldern. I 
familjen finns också 
ett barn med 
utvecklingsstörning 

och flerfunktionsnedsättning. Mamman 
skrev att flickan satt helt absorberad och 
tittade och att filmen gav dem ingångar 
att börja prata om att vara syskon, 
berättar Christina Renlund.

– Jag blir rörd när jag tänker på detta. 
Vår tanke var att filmerna skulle använ
das i barn och föräldragrupper och på 
seminarier med föräldrar och professio
nella. Vi hade inte tänkt på att föräldrar 
skulle sätta sig hemma och se på filmerna 
tillsammans med små syskon och att 
detta kan bli ett sätt att öppna för samtal i 
familj. Tänk vad lite kan betyda mycket, 
säger Christina Renlund.

Samtalsverktygen som beskrivs kan 
användas i samtal med barn i grupp, i 
individuella samtal med barn och i samtal 
med barnet i sin familj. Det kan vara 
värdefullt att före samtalen tänker igenom 
och planera vilka stödverktyg som kan 
användas.

De nya verktygen finns på webben på 
www.agrenska.se/sida/Syskonkompe
tens/Samtalsverktyg. 

Där finns:
1. Berättelsebok
2. Samtalsbilder

3. Känslokort
4. Djurfamiljer
5. Rita med barnet
6. Cirkeln
7. Collage
8. Skriv ett brev
9.  Tips och råd till andra barn och till 

föräldrar
10. Frågor
11. Alla som...
12. Smarta tankar om starka känslor
13.  Fyrfältstabell, tidslinje och framtids

bilder
14. Boken om mig själv och mitt syskon. l

Nya verktyg för att samtala 
med syskon om svåra saker

TeCkNade filmeR på weBBeN.
När går det över  
– Om att säga precis som det är.
n Max är fyra år och lillebror till Greta som 
är åtta år och har diagnosen autism. I filmen 
får vi se när Max frågar om sin systers 
funktionsnedsättning. 

Pratmandlar, kiss, hjärtat och livet  
– Om att försöka förstå lillebrors sjukdom.
n Hugo är sex år och storebror till Abbe fyra 
år som har den sällsynta diagnosen 22q11. 
Ett allvarligt hjärtfel har gjort att Abbe 
genomgått flera hjärtoperationer. 

Fler filmer är under produktion. Sammanlagt 
är fem filmer planerade.

– Jag blir rörd när 
jag tänker på vilken 
stor betydelse de 
tecknade filmerna 
har, säger Christina 
Renlund. 

Foto: StaFFan Renlund
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Vi värnar om det unika i varje människa. Vi främjar individuell utveckling och
erbjuder en meningsfull vardag i en vacker miljö.
Vi �nns till för människor med funktionsnedsättningar.
 

  

För mer inspiration och information besök   www.värna.nu

Förbundet för antroposo�sk läkepedagogik & socialterapi 
- boende, utbildning & arbete.

Regeringen är på kollisionskurs med 
Handikapp förbunden. Striden gäller 
satsningen på enklare regler för bostäder 
för unga.

– Det är fel att ställa två grupper mot 
varandra: personer med funktionsnedsätt
ning och bostadslösa unga, säger Ingrid 
Burman, ordförande för Handikapp för
bunden.

Regeringen har gett Boverket i uppdrag 
att se över reglerna för byggande av student 
och ungdomsbostäder på upp till 35 kvadrat
meter. Målet är att göra det enklare och 
snabbare att bygga bostäder för unga.

Handikappförbunden anser att det kan 
leda till att nya bostäder inte blir tillgängliga 
för personer med funktionsnedsättning.

– Det är bra att regeringen vill åtgärda 
bostadsbristen, men vi löser inte bostadskri
sen genom att slopa regler som ökar delak
tigheten i samhället, säger Ingrid Burman.

– Vi måste bygga mer, men det betyder 
inte att vi ska smälla upp enkla, billiga 
bostäder utan långsiktig hållbarhet. I så fall 
riskerar vi att göra misstag i stil med dem 
som gjordes under miljonprogramsbyggena 
på 70talet, säger Burman.

Satsningen motiveras av bostadsminister 
Stefan Attefall med att det idag är ”alldeles 
för krångligt” att bygga små bostäder.

– Till exempel finns det krav på att alla 
fastigheter med studentbostäder ska 
innehålla gemensamhetsutrymmen, trots 
att många studenter hellre umgås på fik, på 
biblioteket eller hemma hos varandra. Då är 
det kanske rimligt att ta bort den regeln, 
säger bostadsminister Stefan Attefall i ett 
pressmeddelande. l

Valter Bengtsson, valter.bengtsson@faktapress.se 
 

KlaRtecKen föR otillgängliga 
StudentboStädeR i lund
n Nyligen beslöt Mark- och miljööverdom
stolen att ge dispens från kraven på tillgänglig
het för 22 nya studentbostäder i Lund. Boverket 
h ade motsatt sig planerna, men trots det fick 
Stiftelsen AF Bostäder klartecken av dom
stolen. Beslutet kan överklagas till Högsta 
domstolen.

Det är ett stort misstag att bygga småbostäder 
med sämre tillgänglighet, anser Ingrid Burman, 
Handikappförbunden.

Fler aVslag än BiFall 
på nya ansökningar om 
assistansersättning
försäkringskassan beslutar 
om fler avslag än bifall  
när man behandlar nya 
ansökningar om assistans- 
ersättning. 
det framgår av en rapport 
från iSf, inspektionen för 
socialförsäkringen.

Fram till 2007 ökade antalet 
personer med assistansersätt
ning stadigt, liksom antalet 
timmar per person.

År 2008 vände utvecklingen. 
Då minskade antalet personer 
som nybeviljades assistansersätt
ning med drygt en fjärdedel, 
samtidigt som antalet avslag 
ökade med nästan 50 procent.
Avslagen har sedan fortsatt att 
ligga på en hög nivå.

Det har också skett en tydlig 
ökning när det gäller hur många 
som får sin assistansersättning 
indragen vid en omprövning. 

”En trolig förklaring till 
förändringarna är att begreppet 
grundläggande behov stegvis har 
förtydligats, först av Försäkrings
kassan och därefter av Rege
rings rätten”, skriver ISF:s 
generaldirektör Per Molander i 
rapportens förord.

Det är Försäkringskassans 
beslut under 2002–2011 som 
ISF har kartlagt.

– Vi har hittat möjliga orsaker 
till förändringarna, men för att 
avgöra om de stämmer kommer vi 
att göra en djupare granskning, 
säger Helena Höög, ISF.

Dessutom ska ISF undersöka 
vad som händer med de personer 
som inte längre får assistanser
sättning. Resultaten ska redovi
sas hösten 2014. l

VaRnaR föR SämRe tillgängligHet  
i nYbYggen föR unga

JAG och  
min mat
Föreningen JAG
n 26 matäls-
kande med-

lemmar i Före nin gen JAG delar 
med sig av sina favoriträtter i 
denna praktfulla bok. På köpet 
får vi veta mer om vardagen för 
personer med omfattande 
funktionsnedsättningar.

Älskade 
assistent
Jan Blomström, 
Prolead Förlag
n En bok som 

vill krossa myter och som tar 
upp en och annan förbjuden 
fråga. Här finns det mesta man 
kan önska sig i form av tyckan
den och reflektioner kring 
modern personlig assistans.

Samverkan 
– Anhöriga och 
personal i LSS
Susanne Larsson 
och Lasse 

Nohrstedt, Komlitt
n Lasse är föräldern och 
Susanne är proffset. Deras 
unika bok ger två olika per   
s pektiv på samma problem,  
i form av välskrivna noveller.

Böcker som FöräldrakraFt gillar
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Passning dygnet runt blir för dyrt, 
hävdade Gunnar Wetterberg i en 
debattartikel i Expressen i december. 
Nu vill han inte längre diskutera frågan.

– Reaktionerna på min debattartikel 
är så obehagliga att jag inte har lust att 
kommentera dem, säger Gunnar 
Wetterberg till Föräldrakraft.

I debattartikeln förespråkade Gunnar 
Wetterberg boende på institutioner som 
ett alternativ till personlig assistans.

Men några dagar senare vill han alltså 
inte delta i debatten längre, bland annat 
på grund av hätska kommentarer på 
Facebook.

– Om man får så kränkande och 
hotfulla reaktioner och blir jämförd 
med Hitler undviker man fortsatt 
diskussion. Jag har aldrig varit med om 
något liknande och nu vill jag komma ur 
det, säger Gunnar Wetterberg till 
Föräldrakraft.

Gunnar Wettergren är väl sedd som 
samhällspolitisk chef inom Saco. Därför 
blev hans förslag om att ersätta assistans 

med institutionsboende en obehaglig 
överraskning för många assistansberät-
tigade.

– Ordna gruppboenden som öppnar 
sig mot omvärlden, som har den bästa 
och mest omtänksamma personal vi kan 
önska oss, och som erbjuder var och en 
av oss som flyttar dit ett liv som vi kan 
fylla med våra intressen, skrev Gunnar 
Wetterberg.

– Det är svårt, men borde vara 
ekonomiskt mer realistiskt än dygnet 
runt-passning i tusentals isolerade 
bostäder, hävdade Wetterberg.

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 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

08-505 920 00

 

Personlig assistans –         
     som du vill ha den

    DEbatt chockaR assistaNsbERättiGaDE:

”Ett makabert steg tillbaka”

”institutioner ett alternativ 
till personlig assistans”

”Den goDa institutionen  
finns inte”

”ett makabert steg att åter-
föra oss till institutioner”

Gunnar Wetterberg, Saco: Cecilia Blanck, JaG: Wilhelm Ekensteen:

Debatt med förhinder – SACO:s Gunnar Wetterberg drog sig ur debatten och motiverade detta med ”kränkande och hotfulla reaktioner”.
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Det dröjde inte länge förrän Wettergren 
fick mothugg.

– Den goda institutionen finns inte. 
Det vet de tusentals svenskar som har 
egna erfarenheter, skrev Cecilia Blanck, 
verksamhetsansvarig på JAG.

– Alla institutioner kännetecknas av 
att individen underordnas gruppen. Jag 
har många vänner, utöver min bror, som 
har bott på olika varianter av förment 
”goda institutioner”. Den organisation 
som jag arbetar i, Föreningen JAG, har 
haft flera medlemmar som av olika skäl 
hamnat i gruppboenden. 

– För den som har stora behov av 
kvalificerad service är priset högt. 
Frihet, självbestämmande och gemen
skap med andra i samhället är där bara 
vackra ord. Personalens behov går alltid 
först. Några har fått betala med sitt liv, 
när omvårdnaden eller bemanningen 
varit så dålig att en lunginflammation 
inte behandlats i tid, eller ett epilepsi
anfall nattetid inte uppmärksammats 
utan personen kvävts till döds, skriver 
Cecilia Blanck.

Vilhelm Ekensteen reagerar lika starkt 
på Wettergrens artikel.

– Han beskriver oss med stora assi
stans behov som stackare med 24tim
mars kostsam ”passning”. I stället för den 
assistansrättighet som i dag ger oss 
möjlighet att leva som andra vill han 
bryta vår förmenta isolering och bygga 
institutioner där vi ska få var sitt rum där 
vi kan odla våra intressen, och vi får 
tillfälle att träffa varandra.

– Jag går inte in på vilket makabert 
steg tillbaka det vore att återföra oss till 
de institutioner vi befriat oss ifrån, jag 
går inte in på att den assistansreform han 
förkastar är samhällsekonomiskt 
lönsam, jag går inte in på de jämlikhets
värden den representerar; jag vänder 
mig bestämt mot den generaliserande 
okunnighet och fördomsfullhet som 
Gunnar Wetterberg visar gentemot mig 
och alla andra assistansberättigade som 
enskilda mänskliga individer och 
samhällsmedborgare. Hur små, hur 
otroligt små, vi blir i hans perspektiv. 
Hur man kan hantera oss hur som helst, 
skriver Vilhelm Ekensteen.

På bloggen Fulldelaktighet.nu radar 
Jessica Smaaland och Adolf Ratzka upp 
argument för att visa att assistansrefor

men både är lönsam och för att tillgodose 
mänskliga rättigheter.

Den enda kommentar som man kan få 
från Gunnar Wetterberg är detta svar på 
Vilhelm Ekensteens debattinlägg:

”Jag hyser stor respekt och beundran för 
Vilhelm Ekensteen, och jag tackar för 
hans synpunkter. Jag delar helt och fullt 
uppfattningen att alla människor har rätt 
att få de förutsättningar som krävs för att 
leva ett värdigt och meningsfullt liv. 

Jag är däremot inte säker på att den 
rätten bäst konstrueras som en rätt till 
ett bestämt slags stöd, utan skulle önska 
mig goda och välutrustade institutioner 
som en annan möjlighet. Jag vänder mig 
mot att Vilhelm Ekensteen vränger detta 
till att jag vill ’återföra oss till de institu
tioner vi befriat oss ifrån’. 

Tvärtom mynnar min debattartikel ut 
i en kraftfull plädering för nya och bättre 
institutioner än de vi har idag”, skriver 
Gunnar Wetterberg på Expressens 
webbsajt. l

Valter Bengtsson, valter.bengtsson@faktapress.se
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Följ oss på Facebook
Titta in till oss på www.svenskpersonligassistans.se och slå 
oss sedan en signal, 08-735 86 86, för ett personligare möte.

Svensk Personlig Assistans – Ditt tryggaste val

Annika af Winklerfelt har 
lämnat jobbet som generalse-
kreterare för handikappidrotts-
förbundet SHIF/SPK efter 
mindre än ett år på posten.

– Nu inleds arbetet med att 
hitta en ny generalsekreterare 
som kan utveckla och lyfta 
svensk handikappidrott 

ytterligare utifrån de fantastis-
ka framgångar vi har haft under 
senare år både på bredden 
och toppen, säger Torsten 
Karlsson, ordförande i SHIF/
SPK. 

I väntan på att en ny general-
sekreterare ska anställas leds 

förbundet av en grupp som 
består av följande personer:

Hans Säfström, sportchef, 
Susanne Möllberg, ekonomi-
chef och Jonatan Sandberg, 
sportsdirector Special 
Olympics. För kommunika-
tions- och marknadsfrågor 
ansvarar Henrik Hjelmberg.  ●

De flesta dagens drygt 31 000 unga vuxna 
med aktivitetsersättning (förtidspension) 
vill söka jobb. Trots det får bara en av 20 
rehabilitering som är inriktad på att 
komma ut på arbetsmarknaden. Det 
betyder att de allra flesta idag inte får 
något verkligt stöd att få arbete.

Uppgifterna finns i  en rapport från 
Försäkringskassan som har regeringens 
uppdrag att föreslå hur situationen kan 
förbättras. Än så länge har man bara 
allmänna förslag och idéer om vad som kan 
göras.

”Försäkringskassan kommer i början av 
2013 att bjuda in andra offentliga aktörer till 
ett samtal om hur vi gemensamt kan 
kraftsamla för att hjälpa unga människor 
med funktionshinder till ökad delaktighet i 
samhället”, skriver Försäkringskassan i ett 
pressmeddelande.

Rapporten drar slutsatsen att det görs för 
lite för unga med aktivitetsersättning. 
Samhällets insatser måste öka.

Framförallt måste de tidiga insatserna, i 
skolan, öka. Många av dagens förtidspensio-
närer upplever att de inte fick stöd och 
förståelse för sin funktionsnedsättning 
under skoltiden.

Varje person måste också få rätt typ av 
insatser utifrån den enskildes behov, 
betonar rapporten. Men för att klara det 
behövs mer kunskap.

”Vi behöver lära oss mer om vilken typ av 
arbetslivsinriktad rehabilitering som 
fungerar och för vem den fungerar, hur 
subventionerade arbeten ska utformas och 

vilka som ska få dem så att de på bästa sätt 
bidrar till etablering på arbetsmarknaden. 
Under 2013 genomför Försäkringskassan ett 
antal fördjupade studier. Vi välkomnar alla 
aktörer, som har ett ansvar för gruppen 
unga med funktionshinder, att delta och 
bidra”, skriver Försäkringskassan.

Även arbetsgivarna måste ta ett stort 
ansvar, anser Försäkringskassan:

”Träffsäkra rehabiliteringsinsatser och 
väl fungerande myndighetssamverkan 
räcker inte hela vägen – så länge det inte 
finns någon som är villig att anställa dessa 
ungdomar.” ●

31 000 UNGA ÄR CHANSLÖSA 
OM STÖDET INTE FÖRBÄTTRAS

HANDIKAPPIDROTTEN SÖKER EN NY LEDARE

EN TRIO SOM SLÅSS 
FÖR TILLGÄNGLIGHET
Vad har Folkoperan, 
Vasamuseet och Max 
Hamburgerrestauranger 
gemensamt? Jo, de är bäst på 
tillgänglighet, enligt politiker 
och brukarorganisationer i 
Stockholm.

Syftet med priset är 
att belöna aktörer som 
arbetar för att alla 
personer i samhället, 
med eller utan funk-
tionsnedsättning, ska 
kunna delta på lika 
villkor i samhället.

– Pristagarna är 
goda exempel på hur 
man framgångsrikt kan 
arbeta för att öka 
tillgängligheten i 

Stockholm, säger Ewa 
Samuelsson (KD), biträdande 
socialborgarråd.

Priset delas ut i tre katego-
rier. 

> Max är årets vinnare som 
arbetsgivare. 

> Folkoperan vann på fysisk 
tillgänglighet. 

> Vasamuseet belönades för 
tillgänglig information.

Juryn för S:t Julianpriset utgörs 
av Kommunstyrelsens råd för 
funktionshinderfrågor, med 16 
ledamöter som representerar 
brukarorganisationer och 
förtroendevalda.

Andra nominerade var 
Studie förbundet Sensus, Bosse 
Råd Stöd och Kunskapscenter, 
Stefanskyrkan, Förskole-
utveckling i Enskede-Årsta-
Vantör, Liljevalchs och Funka 
Nu. ●

Läs mer om priset på 
www.stockholm.se/stjulian

Unga med aktivitetsersättning får alltför lite stöd, 
anser Försäkringskassan och dess generaldirek-
tör Dan Eliasson. 
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I NÄSTA NUMMER: ÅRETS STÖRSTA HJÄLPMEDELSTEMA 
Den 22 mars kommer Föräldrakraft nr 2/2013 med massor av tips och nyheter kring hjälpmedel. 

TIPSA REDAKTIONEN. Mejla ditt tips till info@faktapress.se

Tema Leva & Fungera: 
Föräldrakraft nr 2 är officiell 

mässtidning för Nordens största 
hjälpmedelsmässa.

Tema Studier & Arbete: 
Vi hjälper dig att hitta rätt utbild-
ning för att förbättra dina möjlig-

heter på arbetsmarknaden.

Tema Särskolan: 
Föräldrakrafts årliga tema om 

särskolan med senaste nytt om 
utvecklingen.

Artikelserie NPF: 
Nyheter, intervjuer samt 

tips och råd.

Special 
Kommunikation  

& kognition: 
Nyheter, intervjuer samt

 tips och råd.

Plus: 
Nytt avsnitt i vår artikelserie 

om LIVSSTIL & HÄLSA.

Vi har Sveriges bästa
personliga assistenter

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

ASSISTANSPOOLEN.SE

UTGIVNINGSDAG FÖR NUMMER 2 ÄR 22 MARS 2013.   MATERIALDAG FÖR ANNONSER ÄR 28 FEBRUARI 2013
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Tel 0225-77 40 00, 08-506 889 40.    
www.hedemoraanpassning.se  info@hedemoraanpassning.se

Golvsänkt bil med oändliga anpassningsmöjligheter!

Kör in i bilen utan att lämna din rullstol! Dörröppningshöjden är 140 cm och 
innerhöjden i mitten av bilen hela 149 cm. Det stora framsätesutrymmet ger 
plats för de största elrullstolarna.                   

* Prisexempel besiktad och klar, för begagnad (ca 2000 mil) Chrysler Town & Country Touring 2012   
   importerad från USA. Dollarkurs beräknad till 6.90 SEK, golvsänkningen tillkommer.
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Hjälpmedel Nya och praktiska hjälpmedel på marknaden. 
Tipsa redaktionen med ett mejl till info@faktapress.se

Noah Ohlsson, 12 år, är en av fem 
bloggare som skriver om hjälpmedel 
inför mässan Leva & Fungera i april. 

– Det är jätteroligt. Redan nu har en 
tjej varit i kontakt med mig för att få 
likadana skenor som jag har, berättar 
Noah.

Noah Olsson bor i Växjö med sina 
för äl drar och lillasyster. Han föddes med 

ryggmärgsbråck som innebär ständigt 
återkommande operationer och rehabili-
tering. Men det hindrar honom inte från 
att idrotta.

Noahs mamma Marina var en framstå-
ende friidrottare i IFK Växjö och pappa 
Ola var en duktig pingisspelare i BTK 
Frej. Men den första tiden efter Noahs 
födelse blev tuff för den lilla familjen.

– Det går inte att beskriva hur det 

kändes att få beskedet att vårt barn hade 
ryggmärgsbråck och att det innebar ett 
liv fyllt av operationer och en livslång 
funktionsnedsättning. Det var som ett 
domedagsbesked, säger Marina.

– Vi åkte ner i svarta hål, jag och Ola, 
tack och lov inte samtidigt. Jag gick i en 
föräldragrupp i ett år där vi gemensamt 
kunde bearbeta vad vi upplever. Men 
gruppen kunde inte ta sig ur ”tycka synd 

Bloggar om hjälpmedel
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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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om-beteendet”, så jag gick ur. Herregud, 
det här barnet har vi fått. Det är vårt 
ansvar att han ska få ett bra och positivt 
liv efter sina förutsättningar. Det var 
dags att börja jobba, säger Marina.

Föräldrarnas positiva synsätt har 
smittat av sig på sonen. Noah hatar att 
komma tvåa och det spelar ingen roll om 
det är bordtennis eller att köra rullstol 
60 meter. Marina och Ola har försökt att 
inte göra någon skillnad på sina två barn. 
Lillasyster Linn är också en idrottstokig 
liten vinnare.

Noah har redan intagit många 
idrottshallar och prispallar runt om i 
Sverige. Men den stora utmaningen idag 
är att blogga för Leva & Fungera-mässan.

– Det känns verkligen bra att jag kan 
hjälpa andra hitta hjälpmedel som gör att 
man kan träna även om man har ett 
handikapp som innebär allt med 
kateterisering, lavemang, mediciner och 
så där, säger Noah. 

– Jag känner inte att jag är särskilt 
annorlunda. Jag måste ha lite hjälp för att 
kunna sköta min mage. Men nu behöver 
jag bara göra magen varannan dag och 
det är mycket på grund av det som jag 
känner att jag kan vara med mina 

kompisar på ett annat sätt än tidigare. 
Jag tycker att jag har ett väldigt bra liv, 
säger Noah med ett förläget skratt.

Det som betyder allra mest i livet är 
familjen, kompisarna, idrotten och en 
och annan idol.

– Jag har en stor idol och det är 
Anna-Carin Ahlqvist. Hon tog guld och 
silvermedalj i Paralympics. Det var helt 
fantastiskt. Jag tänker att jag också ska bli 
bäst i Sverige på pingis. Och kanske ta en 
guldmedalj i VM eller OS när jag blir lite 
äldre. l

pernilla holmgren larsson, info@faktapress.se

Noah olssoN
Ålder: 12 år. Familj: Mamma Marina, 
pappa Ola och lillasyster Linn. 
Favoritdjur: Hund. Favoritfärg: Blå. Äter 
helst: Tacos. Dricker helst: Coca-cola.
Framtiden: Världsmästare i pingis.
Blogg: www.noaholsson.se

5 bloggar för lEVa & fUNgEra
n Noah bloggar just nu inför mässan Leva & 
Fungera den 16–18 april, som har ytterligare 
fyra bloggare:

Lena Johansson bloggar om allt som 
berör henne i livet, med fokus på hur det är att 
leva med psykisk funktionsnedsättning. 

Johanna Warnhammar Groop är precis 
som Noah född med ryggmärgsbråck. 
Johanna är en ung studentska som gillar 
mode och att resa. 

Elina Sundström är författare till boken 
”Jag är också viktig” och journalist. Hon är 
uppvuxen med en handikappad mor och en 
barndom full av assistenter. 

Karin Berg fick MS som ung. Hon arbetar 
för organisationen Furu boda och driver eget 
företag där hon säljer rollatorer. 
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Mässan som skapar möjligheter, möten och frihet!
16-18 april 2013

Svenska Mässan Göteborg Allt inom hjälpmedel och livskvalitet.
Träffa förebilder, gå på föreläsningar och

delta på aktivitetstorget. Besök vår hemsida, www.levafungera.se
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Abilias Homebasic är ett nytt paket med 
hjälpmedel som ökar tryggheten i bosta-
den genom stöd med tid och påminnelser, 
omgivningskontroll och larm.

Kärnan är den digitala kalendern Memo-
planner. Den är en central till vilken man 
kopplar videotelefoni, album, SMS och olika 
sensorer.

När sensorerna aktiveras varnar 
Memoplanner med bilder och intalade 
meddelanden.

Memoplanner kan styras både av bruka-
ren och av anhöriga eller personal, även via 
internet.

Sensorer i Homebasic kan även användas 
för att automatiskt tända belysning när 
brukaren kliver ur sängen på natten. Om 
man lämnat köket med spisen påslagen 

registrerar sensorerna detta och Memo-
planner ger ett talat meddelande med 
lämplig information. ●

VALTER BENGTSSON

Homebasic 
styrs via
Memo-

planner.

Irina Vossmalm på Abilia 
demonstrerar HomeBasic. 

DOCKHUS PÅ TURNÉ
Tillgänglighet kan vara 
barnsligt enkelt. I två år hade 
Britt Nedestam idén om ett 
dockskåp med ramper, taklyft 
och utan trösklar.

När hon blev tillfrågad om 
att hjälpa till med information 
ville hon göra något annorlun-
da och förverkligade dock-
skåpsidén.

Under vintern har dockskå-
pet visats upp för intresserade 
i Härryda och sedan åkt vidare 
på turné till Lerum.

– Jag vill visa hur viktigt det 
är med tillgänglighet och hur 
enkelt det är, säger Britt 
Nedestam.

Det är ett vanligt dockskåp 
från Lundby som anpassats 
och möblerats för att passa 
dockor med funktionsnedsätt-
ningar. ●

Sovrum med taklyft.

Kök som anpassats.

Homebasic skapar 
trygghet hemma
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08-768 20 26
info@enigmaeducation.se
www.enigmaeducation.se www.enigmaomsorg.se

 Vi erbjuder kurser om

Aspergers syndrom, ADHD och autism
•	 Studio	III	-	hantera	utmanande	beteenden	

med	lågaffektivt	bemötande
•	 Grundkurs	i	autism,	Aspergers	syndrom				

och	ADHD
•	 Tydliggörande	pedagogiska	hjälpmedel
•	 Kommunikation
•	 Bemötande
•	 Neuropsykiatriska	diagnoser	i	skolan

Vi	erbjuder	också	föreläsningar	och	
uppdragsutbildningar	anpassade	efter	era	
önskemål.

Gästföreläsning våren 2013
Svenny Kopp ·	Hur	upptäcker	vi	flickorna?
Det	aktuella	kunskapsläget	kring	flickor	med	
neuropsykiatriska	diagnoser

Unika lösningar 
för  
unika mäniskor!

www.aos.uppsala.se

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

Vägen till en lyckad assistans
Kunskap, känsla, närhet och tillgänglighet
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Om några månader är det dags för Leva & 
Fungera, den största hjälpmedelsmässan i 
Norden. Ett av 2013 års teman är 
”Kommunikation – en rättighet för alla”.

Delar av mässan ska förvandlas till ett 
kommunikationstorg. På agendan står 
kommunikation i många former. Det handlar 
om allt från mobilappar och 
enkla bildhjälpmedel till hela 
miljöer där alla har möjlighet 
att kommunicera.

”Människor med kommuni-
kationssvårigheter är kanske 
den svagaste gruppen när det 
gäller funktionshinder på 
grund av svårigheterna att 
göra sin röst hörd”, enligt 

mässan. Flera verksamheter, som är speciali-
serade på att hjälpa personer med kommuni-
kativa svårigheter, ska visa upp möjligheter 
med olika stöd och AKK (alternativ och 
kompletterande kommunikation).

Bland de som deltar finns Specialpe dago-
giska skolmyndigheten, DART, Eldorado, 

Dalheimers hus och 
Hjärnkraft Göteborg.

DART är ett kommunika-
tions- och dataresurscenter. 
Eldorado är ett aktivitets-, 
kunskaps- och kulturcenter. 
Dalheimers hus är ett 
kunskapscenter för 
frågor som rör funktions-
nedsättningar. ●

COMAI DIALOG
■ Comai lanserar ett nytt 
iPad-hjälpmedel för personer med 
afasi och andra svårigheter att tala 
och uttrycka sig. Comai Dialog  gör 
det möjligt att skapa en dialog på ett 
enkelt sätt med brickor fyllda med 
uttryck. 

Produkten har tre huvudfunktio-
ner för dialog, skapa ord och konver-
sation.

– Inställningarna är få och 
lättanvända, säger Anna-Karin 
Bergius på Comai. Målet är att 
förskrivare, stödpersoner och 
användare ska kunna kommunicera 
utan en massiv utbildning.

Dialog Comai fungerar med iPad 
2 eller senare modell. 

ETT MÅSTE FÖR DIG SOM 
GILLAR SNÖ OCH IS? 
■ Miniskidor till rullstolens länkhjul 
gör vinterväglaget säkrare.

I kombination med vinterdrivhjul 
typ mountainbikedäck får man 

optimal frihet på snö och is, enligt 
leverantören Ottobock.

Wheel Blades heter miniskidorna 
som  uppges passa alla typer av 
manuella rullstolar och sulkyvagnar. 
www.ottobock.se

Exempel på alternativ 
kommunikation.

LEVA & FUNGERA 2013 
SATSAR PÅ KOMMUNIKATION
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Jonas Helgessonintervju

Rolig men aldrig på andra 
bekostnad.  Jonas Helgesson 
är redo för turné som 
standup-komiker.
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När Jonas Helgesson gästar Stockholm 
för att föreläsa lyckas Föräldrakraft få 
en intervju med den populäre estra
dören som hellre bor hos vänner än på 
hotell när han är ute på jobbresor. 

– Det blir ungefär fyra föreläsningar per vecka 
och så har det sett ut de senaste sex åren.  

Han ler. Vi sitter på ett café i centrala Stockholm 
för att samtala om framtidsplaner och drömmar 
men naturligtvis undrar ni nu vad som hände för 
sex år sedan? Jag gör en avstickare. Jo, Jonas 
Helgesson gjorde succé som ståuppare och året 
därpå (2007) kom hans första bok ut; Grabben i 
kuvösen bredvid. Den har sålts i 25 000 exemplar 
och översatts till tre språk. En fjärde översättning 
är på gång. Till ryska. Han berättar att han inte 
hade någon längtan efter att slå igenom över en 
natt utan att det har känts bra att ta ett steg i taget 
och växa med uppgiften. 

Han drar lite efter andan och fortsätter sedan:
– Att definiera en dröm; det är att göra det man 

gör utan anspråk på pengar.
Paus.
Om det här hade varit ett teatermanus hade det 

stått paus. Därför att orden är så kraftfulla och är 
värda all eftertanke som går att uppbringa. 

Alltså – paus. 

Associationerna går till Martin Luther Kings 
framgångsrika jagharendrömretorik. Skickligt. 
Att samme man också är Jonas Helgessons största 
förebild, kommer inte som en överraskning direkt. 
Men nu är ju det här en artikel som på ett snabbt 
sätt vill fånga det väsentliga hos Jonas Helgesson 
– inte ett teatermanus med konstlade effekter – så 

jag frågar honom hur det kommer sig att han 
började hålla föreläsningar utomlands. Han svarar 
att idén har funnits länge och att han har sett 
Sverige ”som ett slags träningsläger”. 

Paus. 
Ja, jag vet, jag vill ställa mig upp och applådera. 

Och memorera de smarta meningarna. Jag förstår 
att Jonas Helgesson har fler oneliners på lut. Den 
senaste boken, Etiketter ska sättas på julklappar 
inte på människor, handlar nämligen uteslutande 
om det. Men det får inte bli fler typografiska 
pauser nu, utan ni läsare får helt enkelt hejda er 
själva lite efter nästa klokhet. Även om det står 
punkt och sedan direkt en stor bokstav på nästa 
mening. Utan pau. Äsch, där kom den igen. 
Pausen. Jonas Helgesson fortsätter:

– Det är viktigt för mig att jag känner mig trygg 
med det jag gör i Sverige innan jag åtar mig 
uppdrag utomlands. Jag har verkligen fått mer
smak och drömmer om att starta en egen organisa
tion som sätter handikappade på kartan i de länder 
där de inte syns i samhället och har det som sämst. 
Hittills har jag besökt 
Peru, Vitryssland, 
Ukraina och nästa år 
reser jag antagligen 
till Uganda. 

Vad har du fått för 
reaktioner när du 
rest runt i världen 
tillsammans med 
Erikshjälpen?

– I Peru, på 
Handikappcentret, 

Han föddes med en cp-skada, har gett ut tre böcker och hållit föreläsningar på 
hundratals orter både i Sverige och utomlands. Nu är Jonas Helgesson högaktuell 
med en egen turné, den första någonsin. 

– Jag älskar det jag gör och jag gör det för att klara av att leva. Att jag får pengar 
för det är bara en bonus. 

text & foto  
Stina  

Johansson

Jag har verkligen fått 
mersmak och drömmer 
om att starta en egen 
organisation som sätter 
handikappade på kartan i 
de länder där de inte 
syns i samhället.

Jonas helgesson

Jag gör det jag gör för 
att klara av att leva
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fick jag jättebra respons och det blev fina möten. 
Där har man ju inte alls samma förutsättningar 
som här i Sverige och man visste inte vad ordet 
assistent betydde. Jag får massor av frågor var jag 
än reser, vissa har aldrig tidigare mött en annan 
person med en funktionsnedsättning och många 
vet inte ens vilken diagnos de har. 

– Det tar mycket på krafterna att ta in deras 
verklighet, men jag vill ju bli påverkad. I bästa fall 
kan jag medverka till att de får ett större perspek-
tiv när det gäller funktionshinder. På lång sikt vill 
jag försöka göra något mer konkret. Jag har sett 
problemen men där finns även möjligheter. 

Vilka slutsatser har du dragit?
– Jag är både positiv och negativ, det är en lång 

väg kvar för att förändra attityder. Samhället är ett 
kretslopp och om man bara talar om en grej funkar 
det inte. Det är politik, arbetsmarknad, sjukvård, 
utbildning, med mera. En Stenaline vänder man 
inte på tio minuter. I Sverige har det tagit 50 år. 

Men man kan göra vad man kan och engagera sig 
både i rena hjälpinsatser och i en långsiktig 
attitydförändring. 

Snart åker du ut på din första turné, Inte bara 
CP, hur känns det?
– Det ska bli jätteroligt att göra något eget, att göra 
något från grunden och kliva ut på en större scen. 
Det är lite som att kasta sig ut för ett stup med 
biljettförsäljning och allt annat. Men det är mitt 
DNA, jag vill alltid testa nya saker. Jag har längtat 
länge efter det här. Att komma ut på teatrar och 
slippa konferenslokaler. Ärligt talat är jag lite trött 
på det. 
Vad handlar föreställningen om?

– Det är min livshistoria som står i centrum och 
sedan gör jag några nedslag i mitt liv. En bland-
ning mellan humor och allvar. Det är klassisk 
standup med mycket igenkänningshumor. Johan 
Glans är min förebild när det gäller humor. Han 
gör sig inte rolig på andras bekostnad, det är 

BEUNDRAR GARDELL

Familj: Fru.

Bor: Hus i Dalby utanför 
Lund.

Intresse: Golf, kaffe, läsa 
böcker, musik (spelar 
piano och bas), historia.

Senast lästa bok: Jag 
håller på att läsa en 
900-sidig bok om andra 
världskriget.

Senast sedda film: Jeff 
lives at home.

Lyssnar på i Spotify: Just 
nu är det countrymusik 
annars brukar det vara 
Kent.

Bästa poäng i Ruzzle: 
Över 2000 poäng.

Favoritapp: GPS.

Favorittwittrare: Jonas 
Gardell, han skriver 
finurliga saker.

www.jonashelgesson.se

Suget efter att testa nya saker 
har Jonas Helgesson i blodet. 

Men när det gäller kaffe är han 
en vanemänniska – det blir tre 

koppar varje dag. 

Jonas HelgessonINTERVJU

Denna tjej i Lutsk sa till sin mamma att de 
skulle kasta rullstolen efter hon hört att 
jag gjort det.

 Nu kör vi!Det var som att träffa en kopia av mig. 
Likadan cp-skada, typ lika gamla, vi 
snackade hur länge som helst!

FÖLJ JONAS PÅ INSTAGRAM: JONAS_HELGESSON
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annars ganska vanligt inom standup. Humor som 
urholkar medmänsklighet borde inte få kallas 
humor. 

Hur känns det att vara en så uppskattad 
författare och föreläsare?

– Jag tänker inte på det utan tycker nästan att det 
känns pinsamt att säga att jag är framgångsrik. 
Kanske har mitt självförtroende ökat under de här 
åren men det rasar snabbt också. Om jag åker för att 
tanka kan folk ställa sig och titta ”va, ska du tanka”. 

– Jag blir ofta idiotförklarad. Men det är bra att 
någon tar ner mig på jorden. Jag är Jonas, en helt 
vanlig kille som gillar att sitta hemma och klaga på 
att det regnat fem dagar i sträck. Men jag är inte 
heller den som ser allt positivt. Jag har inget mål att 
bli en hjälte. Zlatan däremot han är en riktig hjälte! 
Och han har mitt godkännande att vara en macho-
kille eftersom han har fötterna på jorden.

 
Varifrån kommer din drivkraft?

– Min cp-skada har gjort att jag måste tänka 
utanför lådan och hitta egna lösningar hela tiden. 
Som med strumporna, jag måste ha strumpor på 
mig så hur ska jag göra för att få på mig dem tänkte 
jag. Det funkade när jag satt på toaletten så jag 
började helt enkelt alltid ta på mig strumporna där. 
Det är naturligt för mig att ta tag i saker, jag sitter 

inte och väntar på att 
andra ska göra det åt mig. 

– Kriser har tvingat 
mig att tänka utanför de 
gängse ramarna. Annars 
skulle jag deppa ihop. 
Edison, som uppfann 
glödlampan, menade att 
misslyckandet bara är 
ett steg mot att lyckas. Man kan lära sig så mycket 
av att misslyckas och det är inget påklistrat positivt 
tänkande för mig. Man kan lära sig av allt, bara man 
är öppen för det. 

– Jag är medveten om att jag haft en stor portion 
tur och att omständigheterna varit på min sida. Men 
livet är ingen automat där man stoppar in attityd 
och får ut framgång. Jag kan råka ut för något idag 
som kan förändra allt i morgon! Livet är skört.

Jonas Helgesson ställer ner kaffekoppen på 
bordet och riktar blicken ut genom fönstret mot 
Drottninggatan. Han tillägger att kaffe är ett stort in-
tresse. Tre koppar om dagen blir det visst och det är 
en andaktsstund varje gång. Han lutar sig tillbaka. 
Jag skymtar ett finurligt leende och hoppas på ett 
sista citat, vilket levereras omgående:

– Jag gillar inte de som dricker te. De är förräda-
re av livslusten! ●

 JAG ÄR MEDVETEN OM ATT 
JAG HAFT EN STOR PORTION 
TUR och att omständig-
heterna varit på min sida.

Varmt välkommen att kontakta oss 
Skola, korttidshem och barnboende:
Helena Söderqvist 0733-77 53 12 
helena.soderqvist@carema.se

Hos oss hittar du en stor variation av individanpassade verksamheter där vi fokuserar på trivsel, 
kommunikation och självständighet. Vi utgår från dina speciella styrkor och förmågor för att 
stärka din självkänsla och låta dig utvecklas i din takt.

Ingen kan allt, men alla kan något!

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

 Nytt år
& nya möjligheter
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Mindfulness 
DEL 1:

 NY ARTIKELSERIE:

LIVSSTIL  & HÄLSA

FOTO: MAGNUS JÖNSSON
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Lär dig hantera din stress
EN GUIDE FRÅN FÖRÄLDRAKRAFT OCH ÖREBRO HABILITERING. 

Anna: Som ”funkisföräl-
der” är varenda minut 
av dygnet fyllt med 

att-göra-listor. Egen tid för 
återhämtning finns inte med i 
planeringen. Hur mycket man 
än tar tag i så dyker det alltid 
upp nya saker. Det tar aldrig 
slut. Jag brukar gråta en skvätt 
när jag slås av den tanken. Jag 
vill inte inse det. 

Ann-Charlotte: Många av er 
föräldrar har en krävande 
situation, utöver det vanliga. 
Eftersom mindfulness numera 
används inom många olika 
områden, bland annat inom 
delar av sjukvården som en 
metod för att minska stress 
och stressrelaterade tillstånd, 
så väcktes tanken att habilite-
ringen också borde erbjuda 
möjlighet för föräldrar att 
pröva mindfulness. Vi vill ge 
er redskap att hantera stress i 
vardagen. Metoden kanske 
inte passar alla, men några. 

Anna: Om det trots allt skapas 
en lucka i mitt liv är det mina 
barn och relationen som 
prioriteras. Hur ska jag hitta tid 
för mig själv, och tid att ägna 
mig åt något som mindfulness, 
det blir ju liksom bara en sak 
till på att-göra-listan? 

Birgitta: Det finns vardagsöv-
ningar som är ett bra komple-
ment till de längre mindful-
nessövningarna. Vardags-
övningar är en möjlighet att på 
ett naturligt sätt införliva 

medveten närvaro i sin 
vardag genom att träna 
uppmärksamheten på vad 
man gör i stunden. Det kan 
vara när man diskar, duschar 
eller borstar tänderna. Eller 

varför inte när man promene-
rar till bussen.

Anna: Okej, det låter smart. 
Men mycket av det som 
upptar mina tankar är saker 
som inte går att göra något åt. 
Saker som redan har hänt, 
som väcker ilska och frustra-
tion. Dessa tankesnurror 
skapar mest onödig stress och 
själ min tid. Men att släppa 
dem går inte. Jag är ett 
kontrollfreak.

Ann-Charlotte: Ibland över -
svämmas vi av tankar och 

känslor som ofta handlar om 
det som varit eller tankar om 
framtiden. Mindfulness öv nin-
gar handlar inte om att uppnå 
eller prestera. Man är redan 
framme. Detta är en av 
attityderna inom mindful-
ness, den icke dömande. 

Anna: Hur går det till?

Ann-Charlotte: Det kan till 
exempel vara att under 

övningen pröva att förhålla sig 
till tankar som kommer och 
går som till molnen som bildas 
och rör sig över himlen. 
Tankarna, oavsett vilka de är, 
kan få komma och gå och man 
kan pröva att släppa taget om 
dem. Istället kan man i 
stunden rikta sin uppmärk-
samhet mot till exempel 
förnimmelser i kroppen, eller 
till andningen.

 Anna: På ett sätt tycker jag 
att jag redan är i nuet, tack 
vare min dotter. Jag tvingas 
ofta vara det eftersom hon är 
det.  Att träna på att slappna 
av och vara i nuet känns som 
en ganska konstgjord företeel-
se. Det känns som att något 
gått förlorat i vårt samhälle 
när vi måste gå på kurs för att 
kunna slappna av. 

Ann-Charlotte: Ja visst, 
samtidigt verkar det som om 
det finns sådana behov i den 
tid vi lever i. Idag är tempot 
ofta högt, vi får så många 
intryck. Mycket görs av bara 
farten, som med en påslagen 
autopilot. 

Forskning visar att mind-
fulness kan minska stress och 
vara hälsobefrämjande. 
Övningarna handlar om att 
med uppmärksamhet och 
avsikt utforska alla upplevel-
ser i nuet på ett nyfiket och 
accepterande sätt. 

Att pröva mindfulness kan 
vara ett sätt att lyssna inåt och 
få verktyg att för att slappna 
av, hitta vila eller återhämt-
ning, och att visa omsorg om 
sig själv. 

Birgitta: Ja, det handlar om 
att med ett barns nyfikenhet 
upptäcka på nytt med alla 
sinnen. 

Hur känns det här, hur 
smakar det, hur låter det? Att 
vara här och nu. ●

TEXT: Anna Pella
info@faktapress.se

Föräldrakrafts reporter Anna Pella fick möjlighet 
att få en egen prova på-eftermiddag av kuratorer-
na Ann-Charlotte Forsberg och Birgitta Edström 
på habiliteringen i Örebro.

PÅ NÄSTA UPPSLAG: 8 ÖVNINGAR DU KAN GÖRA SJÄLV

Kursledarna Ann-Charlotte Forsberg och Birgitta Edström på habilite-
ringen i Örebro. Foto: Anna Pella.
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Åtta övningar i mindfulness
Här bjuder Örebro habilitering på några smakprov. Övningarna presenteras här i kraftigt förenklad  
och förkortad version. Ann-Charlotte Forsberg och Birgitta Edström vill uppmana till att du också  
skaffar kompletterande information genom böcker, cd-skivor eller genom att gå en kurs i mindfulness.

Övning 1 

Andning

Övning 2

Vardagsövning

n Centralt i mindfulnessträ-
ning är andningen. När man 
koncentrerar sig på den riktar 
man uppmärksamheten inåt. 
Andningen är en hjälp att hitta 
närvaron i det som är.  
Gör så här:

1.  Hitta en sittställning som 
känns behaglig, blunda om  
du vill.

2.  Koncentrera dig på andning-
en i näsan.

3. Ta tre medvetna andetag.

Anna: Det här var riktigt skönt. 
Jag känner mig trygg, lugnet 
kommer direkt. Jag blir sömnig. 

n Det är en stor utmaning, som 
alla förändringar, att få in 
mindfulness i vardagen. Därför 
kan du försöka hitta något som 
du redan gör i vardagen, där du 
bestämmer dig för att vara här 
och nu i det du gör. Till exempel 
när du diskar. Gör så här:

1.  Ta några medvetna andetag. 
2.  Rikta uppmärksamheten till 

det du gör.
3.  Tänk på hur det känns, luktar, 

låter eller ser ut.

Birgitta: För mig har vardagsöv-
ningar blivit en del i min vardag. 
Jag gör oftast mina övningar på 
morgonen när jag duschar eller 

äter frukost. Det har blivit ett 
naturligt inslag i min vardag och 
en bra start på dagen. 
Övningarna kan egentligen vara 
när och var som helst under 
dagen. Vid exempelvis en stund 
av lunchen eller någon annan tid 
på dagen. Sätt ribban själv och 
ta en liten stund varje dag. Öka 
på i egen takt. 

Anna: Jag valde att stapla ved. 
Det kanske inte är något jag gör 
varje dag men det var väldigt 
rofyllt. Jag kommer definitivt att 
kunna använda detta i min 
vardag, istället för att plocka upp 
telefonen titt som tätt när jag får 
några minuter över.

LivsstiL  & HäLsa

FOtO: Magnus JÖnssOn
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Övning 3

Kropps-
kontakt

Övning 4:

Acceptera dina tankar

n Kroppsscanning handlar om 
att utforska kroppen med 
uppmärksamhet. Att ta reda på 
hur det känns i kroppen. Har 
man svårt att somna kan 
kroppsscanning vara hjälpsamt. 
Gör så här:

1.  Ligg på ett bekvämt underlag, 
gärna med en filt över dig. 
Känn kontakten med underla-
get. Blunda.

2. Ta några medvetna andetag. 
3.  Rikta uppmärksamheten till 

vänster stortå och notera om 
det finns några förnimmelser 
eller upplevelser. Förflytta 
uppmärksamheten till 
kroppsdel efter kroppsdel 
och avsluta med hela 
kroppen.

Anna: Jag provade att lägga mig 
på marken och det var rofyllt och 
skönt. Men jag vet inte om denna 
övning kommer att fungera rent 
praktiskt i min vardag.

n Att acceptera sina tankar 
innebär inte att man måste tycka 
om dem, snarare konstatera att 
de finns där, att de kommer och 
går. Men också att medvetet 
välja att släppa taget om dem. 
Eller svara med handling. 
Gör så här:

1. Sitt bekvämt.
2. Ta några medvetna andetag.
3.  Observera dina kroppsliga 

förnimmelser och låt tankar 
komma och gå.

Anna: Jag känner att axlarna är 
spända och att andetagen är 
korta, det känns svårt att dra 
ned luft hela vägen i lungorna. 
Efter en stund blir det bättre. 
När en tanke kommer upp 
försöker jag släppa den och 
tänka på andningen istället. Det 
är ganska svårt.
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LIVSSTIL  & HÄLSA

ÖVNING 6 
Gå
■ Gående meditation kan 
avleda din uppmärksamhet 
från tankar, och ökar koncen-
trationen och uppmärksamhe-
ten inåt. 
Gör så här:

1.  Stå stadigt med fötterna i 
höftbredd och känn 
kontakten med underlaget. 

2.  Ta några medvetna 
andetag. 

3.  Luta över tyngden på ett 
ben och lyft det andra och 
börja sakta gå. Känn hur det 
känns under fotsulorna. Låt 
tankar komma och gå.

Ann-Charlotte: Det här kan 
du testa barfota på gräs, sand, 
klippor eller asfalt. Var 
medveten på stegen, hur det 
känns när fotsulan får kontakt 
med marken. Öka hastigheten 
och notera skillnaden.

Anna: Det var svårt att gå 
långsamt, svårt att hålla 
balansen då. Jag ville gärna 
blunda också, vilket var lite 
svårt eftersom jag då inte 
visste om jag skulle krocka 
med något. Men efter en stund 
kände jag mig tryggare, och 
då var det riktigt skönt. 

ÖVNING 5 

Träna på vänliga samtal
■ När man är stressad är det 
lätt att man dömer både sig 
själv och andra. Modellen 
”Non violent communication” 
är ett sätt att försöka uttrycka 
för omgivningen hur du mår 
och vad du behöver, utan att 
anklaga eller kritisera. 

Gör så här:
1.  Fundera över något som gör 

dig arg.
2.  Prata med den som väcker 

dessa känslor hos dig.
3.  Uttryck dig så här: När du 

gör/säger XXX känner jag 
mig XXX. Jag skulle vilja att 
du istället XXX…

Birgitta: Nonviolent commu-
nication passar som hand i 
handske med mindfulness. 
Den ger oss förslag på hur vi 
kan kommunicera behov, 
känslor och önsk ningar i 
relation till vår omgivning utan 
att kritisera eller anklaga. 
Modellen ger redskap att 
utveckla ett lyssnande inåt och 
utåt. 
Anna: Detta har jag tänkt på 
mycket, inte minst med 
barnen. Det låter enkelt men 
jag gissar att det är ganska 
svårt. Jag börjar med att öva 
på mig själv hemma i spe-
geln…

BOKTIPS

Mindfulness för föräldrar 
Heidi Andersen och 

Anna-Maria Stawreberg

Nonviolent communication
Marshall Rosenberg

Mindfulness steg för steg
Johan Bergstad

FK_1301_s24-29_Livsstil_mindfulness_v02.indd   28 2012-12-20   11:12



2013, # 1 FÖRÄLDRAKRAFT     29

Övning 8 

Utvärdera & gör aktiva val
n För att lättare släppa taget 
om tankar som kommer och går, 
kan det vara bra att sortera dem. 
Vissa tankar behöver man 
faktiskt ta tag i, men de man inte 
kan förändra bör man försöka 
släppa taget om. För att kunna 
sortera ut dessa tankar kan man 
till exempel skriva ned dem i en 
liten bok. Fundera över:

1. Vad dränerar dig?
2.  Vilka saker kan du inte 

förändra?
3.  Vilka saker kan du ägna dig 

mer åt som ger näring?

Anna: De saker som dränerar 
mig som jag inte kan förändra är 
ju saker som redan har hänt, 
men det finns ju också mycket 
som dränerar mig som ligger 
framåt i tiden, det första jag 
kommer att tänka på är alla 
småsaker som ständigt måste 
tas i tu med. Det viktigaste tror 
jag är att sätta ord på vad som 
verkligen ger mig näring. Och 
kanske påminna mig om det då 
och då, när det andra känns 
övermäktigt.

n Yogaövningar är också bra 
mindfulnessträning. Tanken är 
att när man tänjer på kroppen 
tänjer man också på sinnet. Det 
är viktigt att känna och respekte-
ra kroppens gränser. Här är ett 
exempel på en stående övning.  
Gör så här:

1.  Stå stadigt med fötterna i 
höftbredd och känn kontakten 
med underlaget.

2. Ta några medvetna andetag.
3.  Sträck upp din ena hand över 

huvudet och luta dig åt ena 
sidan och låtsas att du 
sträcker dig efter ett äpple, 
som du inte riktigt når. 
Fortsätt att sträcka, lite till, 
och vila sedan innan du gör 
samma sak åt andra hållet.

Anna: Det knakar när jag 
sträcker på mig, det är riktigt 
skönt.

Övning 7 

Sträck på dig

VAD ÄR MINDFULNESS  
OCH HUR KAN DET HJÄLPA?
n Mindfulness eller medveten 
närvaro är en metod och ett 
förhållningssätt. Genom att 
observera, acceptera och släppa 
taget om tankar, upplevelser eller 
förnimmelser i kroppen blir man 
medveten om sin inre och yttre 
värld. Det finns en uppsjö av kurser, 
böcker och CD-skivor med avslapp-
ningsövningar. 

n Forskningen visar att mindful-
ness bland annat:
• är hälsobefrämjande
• minskar fysiska och psykiska 
bekymmer 
• minskar stress
• ger bättre sömn
• ger större lugn
• ger ökad empati
• ger ökad livskvalitet

n Mindfulness eller medveten 
närvaro har definierats av Jon 
Kabat-Zinn som ”Uppmärksamhet i 
nuet, med avsikt utan att döma eller 
värdera.”

n Habiliteringen i Örebro startar en 
skräddarsydd föräldrakurs i 
mindfulness i mars, inspirerad och 
delvis baserad på Johan Bergstads 
kursmaterial och bok ”Mindfulness 
steg för steg”. Kontakta Ann-
Charlotte Forsberg på:  
ann-charlotte.forsberg@orebroll.se 
eller 0582-881 75
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Företaget driver skolor 
och omsorgsverksam-
het sedan 1994 för både 

barn och vuxna med funk-
tionsnedsättningar.

–Vi har tyvärr inte kunnat 
erbjuda plats för alla som sökt, 
så nu startar vi en ny grund- 
och grundsärskola, Sveden-
skolan Mälarhöjden, i södra 
Stockholm, för elever med 
diagnos inom autismspek-
trum.

Skolan startar hösten 2013 
och ska arbeta med en 
tydliggörande pedagogik med 
specialpedagogiskt stöd och 
fokus på social interaktion och 
samspel i grupp. 

Samtidigt utökas Häggviks 
gymnasium med en ny 
skolform, en gymnasieskola 
för elever inom autismspek-
trum. Tidigare har skolan 
enbart tagit emot elever inom 
ramen för gymnasiesärskolan. 

Gymnasieskolan ska 
erbjuda samhällsvetenskaps-
programmet, med inriktning 
samhällsvetenskap, det 

estetiska programmet, med 
inriktning bild och formgiv-
ning samt introduktionspro-
grammet med individuellt 
alternativ. Läsåret 2013/2014 
tar man emot tio elever. 
Skolan beräknas vara fullt 
utbyggd 2016 och då ta emot 
cirka 40 elever.

– Undervisningen kommer 
att ske i små grupper och 
ledas av pedagoger som har 
stor kunskap om elevernas 
funktionsnedsättning och 
behov. Vi är mycket glada 
över att kunna erbjuda denna 
möjlighet vid Häggviks 
Gymnasium, säger rektor 
Viveka Rosqvist.

– Vi ser att det finns ett 
behov av fler gymnasieplatser 
med kompetens kring 
autismspektrumtillstånd och 
vi har redan fått ett flertal 
förfrågningar inför skolstar-
ten 2013, säger Niklas 
Ahlström.

Vad är viktigast för att 
skapa en bra skolgång?

– Kompetens om pedago-
giska stödbehov och anpass-
ningar som våra elever har 
och att erbjuda individuellt 
utformade insatser. Under-
visning kan ske i anpassade 
gruppstorlekar och leds av 
pedagoger med stor kunskap 
om elevernas funktionsned-
sättningar och behov. Varje 
elev ska ha möjlighet att nå 
uppsatta mål och utvecklas 
som individ. Faktorer som 
social interaktion och sam spel 
i grupp är viktiga delar.

Hur ser framtidsplanerna 
ut, kommer ni att starta 
ännu fler skolor?

– Det här är första gången 
sedan vi startade som vi 
etablerar en helt ny skol-
enhet. Vi kände att vi hade 
möjlighet att starta nya 
enheter med en inriktning 
som vi har kompetens kring 
och möta den efterfrågan som 
vi annars inte kunnat klara.

– Vi har även ansökt om att 
starta en ny gymnasiesärsko-
la i Järfälla till läsåret 2013/ 
2014 men vi har ännu inte fått 
beslut från Skolinspektionen.

– Det är för tidigt att säga 
om det blir ytterligare skol or 
framöver. Nu kommer vi att 
ha fullt fokus på att driva våra 
befintliga skolor och de nya 
som startar till hösten.   

Hur ser ni på debatten för 
och emot friskolor?

– Vi upplever att den 
allmänna debatten inte 
främst handlar om för eller 
emot fristående skolor utan 
snarare om huruvida det för 
ett välfärdsföretag ska vara 
möjligt att dela ut vinst eller 
inte. Det vore bättre att 
debatten handlade om en 
långsiktighet kring regelverk, 
kvalitetskriterier och uppfölj-
ning/tillsyn, vilket skulle 
gagna våra elever och 
brukare. All debatt som 
handlar om att stärka 
kvaliteten och mångfald inom 
välfärden, inom såväl 
välfärdsföretag som inom 
offentligt driven välfärd är 
bra. 

– För oss är det självklart 
att det ställs höga kvalitets-
krav på oss som utförare. 
Kraven kan utvecklas och 
stärkas och ska ställas på alla 
utförare, såväl enskilda 
aktörer som på kommunala 
och sedan följas upp, säger 
Niklas Ahlström. ●

TEXT: Valter Bengtsson
info@faktapress.se

Läs mer på:
www.haggviksgymnasium.se
www.utvecklingspedagogik.se

NPF
NEUROPSYKIATRISKA 

FUNKTIONSNEDSÄTTNINGAR

Nya friskolor startas för att 
möta ökad efterfrågan
Behovet av skolor med kompetens inom autism-
spektrum ökar. Nu startar Utvecklings pedago gik 
två nya skolor för att möta efterfrågan.

– Vi ser ett stort intresse för individuellt utfor-
made insatser, säger Niklas Ahlström, vd.

Efterfrågan på skolor med kompetens inom autism 
ökar och nu startar Utvecklingspedagogik, med vd 
Niklas Ahlström, en helt ny skolenhet i Mälarhöjden 
i södra Stockholm.

ELEVER MED AUTISM
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Nyfiken 
på autism? 
Aspergers 
syndrom?
Titta in på www.autism.se
Rådgivning, juridisk hjälp, 
information och mycket mer.

Personer med ADHD kan bli 
mer självständiga genom att 
använda en smartphone 
med anpassad programvara.
Det visar projektet Remind i 
danska Skanderborg. 
Projektet har rönt stort 
intresse i Danmark, men det 
finns även kopplingar till 
Sverige.

■ 19 personer med ADHD eller 
ADD har deltagit i 
projektet. Halvtids-
rapporten visar 
bland annat på att 
kalenderfunktionen 
ger brukarna en 
upplevelse av ett 
ökat stöd i 
vardagen, en 
överblick över 
dagen, minskad 
risk att glömma 
möten och tappa 
bort information t 
ex lappar med 
tider och påmin-
nelser.

Både brukarna 
själva och deras 

boendestödjare upplever en 
ökad självständighet hos 
brukarna. 

För en del innebär detta att 
kunna klara sig själv i lugn och 
ro på morgonen utan att någon 
kommer hem och stöttar dem.

Boendestödjarna, som också 
deltar i projektet, har fått 
möjlighet att lägga mer fokus på 
andra aktiviteter än att bara 

strukturera och 
påminna. 

Smartphonen 
har även hjälpt 
brukarna att bli 
bättre på att 
hantera pengar 
och betala 
räkningar i tid.

Även stressen 
och oron har 
minskat hos 
brukarna. 

Den program-
vara som använts i 
mobiltelefonerna 
har varit svenskut-
vecklade Multi 
Comai.

■ Doktor Dave Coghill från 
University of Dundee är en av de 
mest kända experterna på  unga 
med diagnosen ADHD. 
Föräldrakraft lyssnade när han 
föreläste på NPF Forum i 
Uppsala förra våren. Här är 
några av Dave Coghills käpp-
hästar som vi särskilt noterade:

■ Det viktigaste för unga med 
ADHD är inte själva behandling-

en utan att man förbättrar 
livskvaliteten. Avgörande är hur 
man fungerar fysiskt, psykolo-
giskt och socialt i vardagen.

■ Två av tre barn med ADHD 
får problem även som vuxna, 
men hälften av dessa klarar 
vuxenlivet utan någon behand-
ling. Annat stöd behövs ofta.

■ Hjälp kan behövas inom 

dessa områden:
Utbildning.
Yrkesarbete.
Självkänsla.
Konfliktlösning.
Depression.
Minskat risktagande.
Motivation.

■ Se upp för ”gurus” och låt dig 
inte luras. Många som säger sig 
ha ”unika koncept” för behand-

ling har egentligen samma 
metoder som andra.

■ Behandling i grupper är ofta 
både bättre och billigare än 
behandling en-och-en.

■ Många slutar ta medicin i 
ungdomen, trots att den kan 
behövas upp i vuxen ålder. Det 
finns en risk att det blir svårt att 
kunna återuppta behandlingen.

ATT FÅ VARDAGEN ATT FUNGERA ÄR VIKTIGAST

SÅ KAN ADHD PÅVERKA LIVSKVALITÉN

FÖRSKOLA

SKOLÅLDER

TONÅRING

HÖGSKOLA

VUXEN

Problem med 
störande 
uppförande.

Problem i skolarbetet.
Svårigheter med social 
interaktion.
Dålig självkänsla.

Svårt att klara studierna.
Problem med rökning, skador 
och att följa lagar.

Misslyckanden inom både 
utbildning och arbetsmarknad.
Dålig självkänsla.
Risk för missbruk.

Dave Coghill, expert på 
unga med ADHD.

Risk för fortsatta problem på 
arbetsmarknaden, liksom 
dålig självkänsla.
Svårigheter 
i relationer.

SMARTPHONE SKAPAR 
SJÄLVSTÄNDIGHET

 
 
 
REMIND 
Afprøvning af smartphones til borgere 
med opmærksomhedsforstyrrelser ‐ 
midtvejsevaluering  
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Tema Habilitering

Vad är ett värdigt liv? Och vem kan svara på det? Vem ska bestämma när 
ett liv inte längre är värt att räddas, när det är dags att avbryta en insats 
eller skäl att inte sätta in en? Många barn som föds med de allra svåraste 
funktions nedsättningarna, bemöts efter de första livräddande insatserna 
med tvekan från många läkare, som hänvisar till låg livskvalitet och 
därför föreslår olika behandlingsbegränsningar eller palliativ vård. 

Vad är livskvalitet?

 ➤ Möt Livs familj som alltid krävt fulla insatser. 

 ➤ Möt Felicias familj som valde att avbryta insatserna men ändrade sig. 

 ➤ Möt läkaren som ger barnen en andra chans – och själv har tagit den. 

 ➤ Läs vår guide om behandlingsbegränsningar – vad är det som gäller egentligen? 
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Det är annandag jul 2003. 
Malena och Ola väntar sitt 
andra barn. Malena har gått 
nästan två veckor över 
tiden, och de senaste 

dagarna har hon känt att bebisen rör sig 
mindre än vanligt i magen. De bestämmer 
sig för att åka in och kolla om allt är bra. 
Efter en ctg-undersökning som visar 
normala hjärtljud blir de hemskickade 
igen, det är fullt på avdelningen. 

Ett dygn senare sätter värkarna igång, 
och nu återvänder de till sjukhuset.

Den här gången får Malena en knapp 
som hon ska trycka på när hon känner fos-
terrörelser. Efter två timmar kommer 
barnmorskan tillbaka och frågar varför 
Malena inte har tryckt. 

Malena förklarar att hon inte känt 
något alls.

Nu förstår personalen att något inte 
står rätt till. Neonatalläkaren kallas upp 
till förlossningen och står redo att ta emot 
barnet.

När Liv kommer ut är hon livlös. 
Läkaren ventilerar henne och ger henne 
adrenalin. Hjärt- och lungräddningen 
pågår i 45 minuter, innan hon till slut 
börjar andas självmant. Hon får namnet 
Liv för att hon väljer att leva.

Men det ska visa sig att livet är mycket 
skört. Ganska snart kommer kramper och 

andningsuppehåll. Liv får en cpap-mask 
över näsan som ska hjälpa henne med 
andningen. Efter tre dagar görs en 
hjärnröntgen där man tydligt kan se ett 
stort ”hjärnbortfall” som hänger ihop 
med den långa syrebrist som ägt rum. 
Något som så småningom ska visa sig 
innebära en grav flerfunktionsnedsätt-
ning med mycket svårbehandlad epilepsi.

Det finns ingen bitterhet i Malena och 
Olas berättelse. Ingen ilska mot de 
uppenbara missarna från sjukvårdens 
sida, något som kanske hade kunnat 
lindra skadan om de agerat snabbare. 
Istället säger de samstämmigt att de bara 
hängde med, körde på.

– Vi blir inte så där dramatiska. Vi tar 
en sak i taget och försöker vara här och nu.

De har utvecklat en speciell humor för 
att hantera de svåra stunderna. En torr, 
emellanåt på gränsen till syrlig, men i 
första hand varm och reflekterande 
humor. En slags överlevnadsjargong. 

– Läkarna på neonatalen sa att syre-
bristen kunde innebära att Liv bara får 
problem med en hand. Men som tur är 
har hon inte det, inte med någon av 
händerna, säger Ola och ler.

Han skrattar också åt minnet att han 
tänkte att det skulle bli problem med 
körkort med tanke på epilepsin.

Liv 
Hennes liv började med en svår och långdragen syrebrist. Först efter 
45 minuters hjärt- och lungräddning tog hon sina första egna ande-
tag. Sen den dagen har familjen Unevik utan tvekan krävt fulla 
insatser för Liv, som fick sitt namn just för att hon valde att leva.

– flickan som fick sitt  
namn för att hon överlevde
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Liv tycker mycket om att rida, och 
familjen försöker därför hitta 
assistenter som gillar hästar.
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Inför första mötet med Livs neurolog 
hade de bett om att få ut journalanteck-
ningarna, och där kunde de läsa att Liv 
hade grava hjärnskador som ”inte var 
förenliga med fysisk aktivitet”.

Men de hamnade inte i någon svacka 
nu heller.

– Liv hade repat sig lite och börjat 
amma och skilde sig inte så mycket från 
andra spädbarn just då, men jag förstod 
att frågan om bilkörning inte var relevant, 
ler Ola.

När Liv var åtta veckor gammal fick 
hon RS-virus. Hon ville inte amma 
och fick sond. Som hon hatade. 

När hon mådde bättre ville personalen 
ändå inte att Malena skulle försöka amma, 
de var oroliga för att Liv skulle svälja fel.

– Med sina små möjligheter lyckades 
Liv dra ut sonden. Vi visste ju att hon hade 
kunnat amma, men blev anklagade för att 
vi hade ”sondskräck” av personalen. De sa 
att hon ”kommer ändå få peg så småning-
om”, berättar Malena.

Liv skrek dygnet runt i fyra månader.
En kväll i början av sommaren satt Ola 

med Liv i famnen. Liv var ledsen som 
vanligt. Ola ”fick ett infall” och höll fram 
en bit godis. Liv tystnade och började 
suga på den med stor koncentration.

De ringde till sjukhuset och chefslogo-
peden utbrast ”Ge henne vad som helst!”. 

Nästa gång Liv drog ut sonden sattes 
den inte tillbaka. Och sen den dagen har 
hon ätit själv. Hon älskar fisk och pannka-
kor. Och Ikeas hallon- och blåbärssylt. 

Men varje gång de träffar en ny läkare 
så frågar han eller hon ”Var är pegen? Hur 
äter hon?”

– Hon har en mun, brukar jag svara, 
säger Ola, och Malena fortsätter:

– Alla har ju inte möjlighet att äta, men 
Liv kan ju. Här kommer livskvalitet in i 
bilden, att få göra det man kan och inte bli 
begränsad av yttre faktorer. 

Och frågan om vad Liv har för livskvalitet 
har indirekt ställts av läkare vid ett flertal 
tillfällen. Formuleringarna varierar men 
kontentan är alltid densamma, nämligen 
hur långt man ska gå för att rädda hennes 
liv. Vilka insatser som ska ges, och vilka 
som inte ska ges, så kallade behandlings-
begränsningar.

När hon var tre år fick de frågan av en 
akutläkare första gången. Malena minns 
att hon blev helt ”tagen på sängen”.

– ”Vi är ju här för att ni ska hjälpa 
henne.”, minns jag att jag svarade.

De förstod att frågan skulle komma 
igen, så de tog upp den med neurologen 
och har även diskuterat den hemma 
många gånger. Och de vet vad de vill.

– Som Liv mår nu finns det ingen 

anledning att ha några begränsningar, 
säger Malena.

Men så lägger hon till, att om Liv skulle 
bli så dålig att livet begränsas ”för 
mycket”, så är de beredda att ta upp 
frågan på nytt med läkarna.

Ola anar en oro hos läkarna att de tror 

att föräldrar inte vill avbryta en ”utsikts-
lös” respiratorvård, och att man därför 
inte vill hamna i den situationen från 
början. 

Men han är säker på att de kommer 
samtycka med läkarna om de hamnar 
där. Malena håller med.

– Vi har aldrig blivit upprörda över de 
här frågorna utan har försökt ha en 
konstruktiv diskussion, och vi har hittills 
alltid varit överens med läkarna. Jag litar 
fullständigt på att ett läkarteam kan fatta 
ett vettigt beslut. 

Malena är sjuksköterska och 
jobbar till vardags på en palliativ 
slutenvårdsavdelning för vuxna 

i livets slutskede. Hon tycker att det är 
viktigt att vårdpersonalen vågar prata om 
behandlingsbegränsningar. 

Vi blir inte så där drama-
tiska. Vi tar en sak i taget  
och försöker Vara här och nu.

Hela familjen samlad. Mamma 
Malena, pappa Ola, storebror Dag, 
lillasyster Maj och Liv Unevik.
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– Jag möter ofta anhöriga som vill göra 
”allt” men som inte förstått vad det leder 
till, och då måste man våga säga det klart 
och tydligt. Om man som patient eller 
anhörig ska börja tolka blir det svårt. Och 
det är inte behandlingsbegränsningen 
som tar livet av någon, det är grundsjuk-
domen.

I hennes eget fall, som mamma till ett 
barn med flerfunktionsnedsättning, 
menar hon att det är viktigt att vården 
vågar prata om detta tidigt med föräld-
rarna. 

– Vi vet ju att vårt barn har en begrän-
sad livstid. Vi måste förhålla oss till det i 
vardagen. Det är ingen hemlighet. 

Problemet är att det finns en samman-
blandning mellan ”funktionsnedsättning” 
och ”sjuk”, menar Ola och Malena. Det 
har hänt att läkare säger ”Ska vi verkligen 

sätta in detta, hon kommer ju ändå inte bli 
frisk?”. 

– Vi kan tala för oss, men så är det 
förstås inte för alla. Livs liv måste värderas 
utifrån hennes förutsättningar, och de kan 
inte veta hur hennes liv ser ut, säger Ola.

Att ha riktlinjer som definierar vad 
livskvalitet är tror de inte på.

– Det måste vara individbaserat. Alla är 
olika. En frisk människa som förlorar 
förmågor kanske skulle vara i större 
behov av behandlingsbegränsningar, där 
minskar ju livskvaliteten, säger Malena 
och Ola fortsätter:

– För Liv är det tvärtom. Hennes 
livskvalitet har ju ökat ju äldre hon har 
blivit, säger Ola.

De skulle önska att det fanns en 
”kronikerakut”, där de fick träffa vårdper-

sonal som känner barnen. Och att 
vårdpersonal alltid går in med öppna 
ögon och inte förutsätter saker. 

– De vet inte ett smack om Liv. Men om 
de lyssnar, vilket de brukar göra, brukar 
det bli ganska bra, säger Ola.

Men frågan om livskvalitet hänger 
också på vilken hjälp familjen får, menar 
de. I den kommun familjen bodde när Liv 
föddes fick de slåss för många insatser, 
bland annat skolskjuts och bostadsanpass-
ning. Till slut bestämde de sig för att 
flytta.

– Vår familj är beroende av samhällets 
insatser för att kunna leva värdigt. 
Värdigheten är en grundförutsättning, 
och om det händer saker utanför vår 
kontroll så drabbar det oss och vår 
livskvalitet hårdare än andra.

– Men vi löser det mesta. Vi är proffs på 
problemlösning. Det är liksom det vi gör, 
skrattar Malena, och berättar om famil-
jens vardag som innehåller simträningar 
för syskonen, assistentpussel och skift-
jobb.

Det är också viktigt att Liv, som 
andra nioåringar, har egen tid 
utan sina föräldrar, säger Malena, 

och hon är förvånad över att många 
familjer i liknande situation inte verkar 
reflektera över detta.

– Vi som föräldrar ska inte hänga Liv i 
hasorna. Hon måste få föräldrafri tid som 
vilken unge som helst. 

I Livs fall handlar frigörelsen om att 
vara på korttids med kompisar eller hitta 
på roliga utflykter med sina assistenter. 
Malena och Ola försöker hitta assistenter 
som gillar hästar, eftersom Liv tycker om 
att rida. 

Skolan har också en viktig roll, där är 
det liggande dans, akka platta och bada 
bubbelbad som Liv uppskattar mest. 

Men Liv gillar också att bara vara ute 
bland folk eller i naturen. 

Nyligen fick hon en katt, som älskar att 
ligga i hennes knä. 

Och förra lördagen var hela familjen 
och bowlade och åt glass. 

– Vi måste hjälpa Liv att fylla det liv hon 
har med värdefulla saker. Vem ska avgöra 
om ett liv är värt att leva? Så länge det inte 
finns ett vettigt svar på det ska man ge alla 
insatser, så får man omvärdera under 
vägen, säger Malena. l

TexT & foTo: Anna Pella
info@faktapress.se

Familjen Unevik tror inte på 
riktlinjer som definierar vad 

livskvalitet är. ”Det måste vara 
individbaserat.”

Det är viktigt att Liv har egen tid 
utan sina föräldrar, tycker mamma 
Malena.
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Felicia överbevisade läkarna. Det 
har varit en mycket tuff tid för hela 
familjen, som först nu efter sex år 
vågar se framåt och planera lite 
grand.
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Flisan ligger i soffan och 
sträcker ut sig framför 
morgonteven. Lillebror Emil 
sitter bredvid och tittar på 
teve han också, medan 

lillasyster Elvira kryper runt på golvet. 
Det är en av sommarlovets sista dagar. 
Snart börjar vardagen igen, som i Flisans 
fall innebär förskoleklass i en särskola en 
bit bort. 

Men idag är hela familjen samlad 
hemma i den ljusblåa trävillan i Sorunda 
utanför Stockholm.

Gert och Maggan träffades 2004. De 
drömde om barn, och Maggan blev snabbt 
gravid. Hon minns att allt verkade bra till 
en början, hon litade på vad alla sa. Visst, 
magen var liten, men barnmorskan 
reagerade inte på att något var konstigt 
förrän i åttonde månaden. 

– Barnmorskan kände på magen och sa 
att barnet var större än normalt och 
skickade mig på ett extra ultraljud för 
säkerhets skull. Eftersom det i mina öron 
lät positivt så åkte jag dit själv, berättar 
Maggan.

Istället visade det sig att barnet var 30 
procent mindre än det skulle vara. En 
allvarlig läkare meddelade Maggan om att 
det fanns stor risk för att barnet hade 
Downs syndrom. 

– Det är inte okej att ge en ensam 
blivande mamma ett sånt svårt besked, 
säger Maggan.

De kommande veckorna pendlade de 
mellan hopp om att barnet ändå skulle 
vara friskt, Maggan hade också varit liten 
när hon föddes, och att försöka ta in vad 
det skulle innebära att få ett barn med 
Downs syndrom.

– Vi läste om syndromet på nätet och 
närmade oss sakta tanken om att få ett 
barn med Downs syndrom. Vi tänkte nog 
att ”det här fixar vi”, säger Gert.

De gick på regelbunden uppföljning, 
och på kontrollen i vecka 37 hade ingen 
tillväxt skett varför man bestämde sig för 
att sätta igång förlossningen.

Det blev ett akut kejsarsnitt. Felicia var 
född.

– Det var tydligt att hon inte var frisk. 
Men hon hade inte heller de karaktäristis-
ka dragen som utmärker Downs syndrom, 
säger Maggan.

Förutom den synbara läpp-, käk- och 
gomspalten kunde läkarna höra blåsljud 
på hjärtat och teamet bestämde att Flisan 
skulle skickas till ett annat sjukhus för fler 
kontroller. Familjen splittrades. Flisan 
åkte ambulans, Maggan sjuktransport och 
Gert körde familjens bil. 

När Felicia Warnas föddes sa läkarna att hon skulle dö innan hon 
blev sex månader gammal, hennes funktionsnedsättningar var 
inte förenliga med liv. 

I samråd med läkarna avstod familjen från medicinska insat-
ser, och familjen skickades hem med ett telefonnummer som de 
skulle ringa när hon dog. I vinter fyller Felicia, eller Flisan som 
hon kallas, sex år. 

Sex 
månader
har hunnit bli sex år
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– Jag hade varit vaken i 40 timmar och 
hade aldrig kört till det sjukhuset förut. Jag 
åkte vilse, och mitt i alltihop ringde en 
kollega som till slut lyckades lotsa mig rätt.

De kommande dygnen beskriver 
Gert som ett vakuum.

– Man bara hängde med. Det 
var svårt att fatta. 

Flisan och Maggan hamnade på två 
olika avdelningar. Maggan blev illa 
behandlad, hon fick veta att hon minsann 
skulle få hjälp sist eftersom hon kom från 
ett annat sjukhus, de hade ”egna patienter 
att ta hand om”.

– Jag fick duscha på nåder, men absolut 
inte tvätta håret, det fanns det ingen tid 
till. Ingen där berättade heller om att jag 
måste börja pumpa ut mjölken. Till slut 
slog Gert näven i bordet och röt åt dem, 
och först då blev det bättre.

Flisan syresatte sig dåligt, bara 75–80 
procent av egen kraft, det syntes på de 
blåaktiga läpparna. Efter diverse under-
sökningar berättade en läkare att de hittat 
cystor och missbildningar i hjärnan, ett 
hjärtfel och att de misstänkte en kromo-
somavvikelse. 

Maggan mådde jättedåligt. Hon tror, så 
här i efterhand, att hon gick in i en 
depression och att hon fortfarande har en 
släng av posttraumatiskt stressymtom. 
Gert tog tag i allt det praktiska, och 
försökte stänga av alla känslor. 

Strax därpå fick de veta att Flisans 
hjärtfel skulle opereras nere i Lund. Hon 
hade fått en tid omedelbart och flögs ned 
med ambulansflyg. Maggan, som fortfa-
rande var nysnittad, fick tillsammans 
med Gert sätta sig på tåget ner. Det var 
vinter i Skåne och människorna slogs om 
taxibilarna från tågstationen. När de till 
slut kom fram och hade hälsat på sin 
dotter, minns de att de bara föll ihop inne 
på rummet på familjehotellet.

De säger att de fick mycket professionell 
information om Flisans hjärtfel och den 
förestående operationen, och kände sig 
trygga. Men operationen sköts upp, 
läkarna skyllde på att man tappat bort 
prover och behövde ta nya. Efter några 
dagar bad en ung oerfaren AT-läkare att få 
prata med dem. Han läste innantill från 
Socialstyrelsens papper om den diagnos 
som nu ställts. Flisan hade Wolf-
Hirschorns syndrom, eller Monosomi 4p 
som det också kallas.

– Vi gick iväg till en dator och läste mer, 
vi hittade mest negativ information. Lite 
senare fick vi träffa fler läkare som 
berättade om barn de kände till med 
syndromet och vad det skulle innebära. De 
gav ett förtroendeingivande intryck och sa 
att Flisan troligen inte skulle leva mer än 
sex månader. Sen frågade de om vi ville att 
de skulle fullfölja hjärtoperationen eller 
avbryta alla insatser, berättar Gert.

Innan beslutet skulle fattas hölls flera 
telefonkonferenser mellan läkare i Lund 

och Uppsala samt genetiker i Stockholm 
för att utreda alla möjligheter. 

– Efter detta fick vi mer information 
från läkarna och vi pratade väldigt 
mycket med dem innan vi fattade ett 
beslut, säger Maggan.

Maggan och Gert var överens. De ville 
avbryta insatserna. Alla slangar och 
sladdar kopplades bort, skärmarna 
släcktes ned, och kvar låg den lilla flickan 
med blåa läppar och trasig mun. 

– Det var den värsta dagen i mitt liv. 
Det kändes helt utsiktslöst, säger Maggan.

T illbaka på sjukhuset i Stockholm 
fick familjen prata med en kurator 
och Maggan frågade hur man 

gjorde för att adoptera bort sitt barn. 
– Jag kunde helt enkelt inte hantera 

situationen, säger Maggan.
När Flisan var en månad gammal fick 

hon komma hem. Sjukhuspersonalen 
skickade med ett telefonnummer som de 
skulle ringa när hon dog, som de satte upp 
på kylskåpet. Förutom regelbundna 
kontroller hos hjärtläkare fanns det ingen 
kontakt med sjukvården. De vanliga 
åtgärderna som brukar kopplas in, som 
kris- och samtalshjälp, habiliteringsinsat-
ser av sjukgymnast, arbetsterapeut och 
logoped, missades helt. Inte ens BVC var 
informerade om att det fanns en nyfödd 
flicka i den ljusblåa trävillan i Sorunda.

Ett halvår gick. Efter egna påtryckning-
ar fick de kontakt med habiliteringen och 
hamnade ”i rullorna”. De började i en 
samtalsgrupp med familjer i liknande 
situation inne i stan, vilket Maggan 
benämner som sitt andningshål genom 
åren. Dit går hon fortfarande med jämna 
mellanrum. Annars var de mest hemma. 

– Det var jobbigt att visa sig ute. Alla 
stirrade på Flisans läppspalt och kom med 
dumma kommentarer och frågor, det är 

Många avfärdade mig  
som knäpp när jag ville 
adoptera bort Flisan, de 
såg inte att jag var i en djup 
kris och behövde hjälp.

Flisan drabbades av 
livshotande komplika-
tioner i samband med 
sin hjärtoperation. Även 
dem övervann hon.
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som att när en sådan här sak händer tror 
folk att de kan säga och fråga vad som 
helst, säger Maggan.

Men flera av deras vänner gjorde precis 
tvärtom. Gert säger att några drog sig 
undan, de visste inte hur de skulle bete 
sig. Folk slutade höra av sig, telefonen var 
död. Maggan håller med:

– Man märker vilka som är ens riktiga 
vänner när en sån här sak händer. 

Flisan tuffade på, växte och började visa 
sin personlighet. De började tänka om 
angående medicinska insatser. Kanske 
kunde man åtminstone åtgärda läppspal-
ten så att Flisan skulle slippa alla blickar?

Så blev det, och förra hösten operera-
des även Flisans hjärtfel. Direkt efter 
operationen råkade hon ut för livshotande 
komplikationer, men övervann även dem. 

Och om någon vecka börjar Flisan 
skolan, vilket egentligen inte är någon stor 
sak. Hon har redan gått där en tid, 
eftersom kommunen inte har kunnat 
erbjuda någon lämplig förskola. En 
lösning som varit jättebra, enligt Maggan, 
kommunen har varit ”väldigt hjälpsam” 
och försökt fixa det bästa efter förutsätt-
ningarna.

De är också noga med att assistenter, 
hjälpmedel, läkarbesök och mediciner 
inte ska ta över och styra familjens liv. I 
somras hyrde de en lägenhet i Åre en 

vecka, det var familjens första gemensam-
ma semester på fem år. 

– Det har varit som att leva i en bubbla, 
och det enda sättet att komma ur den är 
att återvända till vardagen. Det är först nu 
man vågar se framåt, säger Gert.

– Lycka är att leva i en kärleksfull familj 
och att barnen överlever. Så ”basic” är det. 
Jag tar inte barnen för givna, utan är glad 
över dem varje dag. Mer än så behövs inte, 
säger Maggan, och Gert fortsätter:

– Livet har blivit tillkrånglat, men vi 
har lärt oss mycket. När jag har haft en 
skitdag på jobbet och möts av Flisan som 
står i dörren i sin gåstol och ler, då är allt 
som bortblåst. Att få ett barn som Flisan 
berikar livet, man får en annan syn på 
saker. Hon är min idol, det finns alltid 
något att kämpa för. Hon skulle bli sex 
månader, nu är hon sex år, säger Gert.

Så här i efterhand tänker Maggan att 
det de har varit med om, påverkade 
alla områden i livet; ekonomin gick 

utför, relationen var i gungning.
– Vi hamnade bara i ett stort tomrum 

med depression och stress. Många 
avfärdade mig som knäpp när jag ville 
adoptera bort Flisan, de såg inte att jag var 
i en djup kris och behövde hjälp. Varför 
fick vi inte en psykolog redan vid det där 
ultraljudet?

Alla med Flisans syndrom utvecklas 

olika. Gert och Maggan tror att hon är 
någonstans på den positiva skalan, och 
med sitt opererade hjärta kan hon leva 
många år till. De vill att hon ska ha det så 
bra som möjligt så länge hon lever. Men 
sorgen finns där hela tiden.

– Jag tänker då och då på hur det hade 
varit om hon hade varit frisk. Men Flisan 
är ju Flisan, säger Maggan. l

TexT & foTo: Anna Pella
info@faktapress.se

OM FLISANS DIAGNOS
n Monosomi 4p-syndromet är en 
medfödd kromosomavvikelse som 
medför utvecklingsstörning och flera olika 
missbildningar, till exempel läpp-, käk- 
och gomspalt och hjärtfel. I Sverige föds 
ungefär två barn per år med syndromet. 
Källa: Socialstyrelsen

OLIKA SYN PÅ LIVSKVALITET
n I en studie från 2012 intervjuade ett 
kanadensiskt forskarteam 332 föräldrar till 
barn med kromosomavvikelsen trisomi 13 
och 18. Många föräldrar vittnade om att 
läkarna inte rekommenderat medicinska 
insatser som kunde förlänga barnens liv. 
Källa: Pedriatrics

Lycka. ”Att leva i en 
kärleksfull familj och att 
barnen överlever. Så 
’basic’ är det.”
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Vilka riktlinjer har vården för 
livsupphållande behandling? 
Och vem är det som bestäm-
mer? Svar finns i Svenska 
Läkarsällskapets etiska 
riktlinjer från år 2007 och i 
Socialstyrelsens föreskrifter 
från 2011 om att ge eller inte 
ge livs uppehållande behand-
ling.

Här har Anna Pella 
sammanställt 14 frågor och 
svar med dessa skrifter 
som källor.

Vem bestämmer om behand-
ling ska ges eller inte?
■ Enligt Patientsäkerhetslagen 
ska vården så långt som möjligt 
utformas och genomföras i 
samråd med patienten, och 
patienten ska visas omtanke och 
respekt. Läkaren har alltid det 
slutgiltiga ansvaret för beslutet 

att avstå från att inleda eller 
avbryta behandling.

Är alla barn lika inför lagen?
■ Hälso- och sjukvården ska 
erbjuda alla barn en god 
hälso- och sjukvård på samma 
villkor som befolkningen i övrigt. 
Vården får inte diskriminera ett 
barn på grund av exempelvis 
funktionsnedsättning, låg ålder 
eller födelsevikt. Det framgår 
klart av såväl svensk rätt som 
FN-konventionen om barns 
rättigheter. 

Vilka riktlinjer har sjukvården? 
■ För barn som föds mycket för 
tidigt eller med någon skada är 
prognosen svårbedömd och 
osäker. När prognosen är oviss 
är det viktigt att inleda livsuppe-
hållande behandling och sedan 
avbryta denna om den visar sig 

inte gagna patienten. Det är inte 
etiskt försvarbart att avstå från 
att inleda behandling om 
prognosen är oviss, med 
hänvisning till att det är svårt att 
avbryta en redan inledd 
behandling. 

Vad är livsuppehållande 
behandling?
■ Med livsuppehållande 
behandling avses exempelvis 
hjärt- och lungräddning, behand-
ling med respirator, sondmat-
ning (PEG) och vätsketerapi. 
Även behandling med antibiotika 
kan i vissa situationer uppfattas 
som livsuppehållande behand-
ling. 

Vad är behandlings-
begränsningar?
■ En behandlingsbegränsning 
är att avstå från, begränsa eller 

avbryta en livsuppehållande 
behandling. Beslut om behand-
lingsbegränsningar tas i första 
hand av patientansvarig läkare i 
samråd med patient eller 
närstående.

Vad gäller om patienten inte 
kan föra sin egen talan?
■ Om en patient inte är 
beslutskapabel och det inte 
finns muntliga eller skriftliga 
direktiv om patientens önskan, 
bör läkaren om möjligt samråda 
med de närstående och försöka 
ta reda på vad patienten skulle 
ha önskat om han eller hon varit 
beslutskapabel. 

Vad gäller om patienten 
är ett barn?
■ Om en patient är underårig är 
det speciellt angeläget att 
vårdnadshavarna, och om 

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?

Tjejmiddag

IfA godkänd 
assistansanordnare
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STOCKHOLMS 
HABILITERINGSENHETER

Har du ett barn som 
 behöver lite mer?
I en lekfull och inspirerande miljö utvecklas ditt barn tillsammans 
med jämnåriga kompisar till ökad självständighet och delaktighet 
i vardagen.

Stockholms Habiliteringsenheter är en träningsintensiv verksam-
het för barn i åldern 2–6 år med motorisk funktionsnedsättning. 
Vi finns på Kungsholmen och i Skarpnäck och vänder oss till er 
som bor i Stockholms län.

Ring gärna Karin, tel. 076 825 40 27

www.stockholm.se/habiliteringsenheterna

 Ring gärna enhetschef Karin Porserud.  Tel 076 82 54 027.
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GUIDE: VEM BESTÄMMER VAD SOM ÄR ETT VÄRDIGT LIV 
OCH VILKA INSATSER SOM SKA GÖRAS?

Hälso- och sjukvården ska 
erbjuda alla barn en god 
hälso- och sjukvård på samma 
villkor som befolkningen i övrigt. 

behandling. Beslut om behand-
lingsbegränsningar tas i första 
hand av patientansvarig läkare i 
samråd med patient eller 
närstående.
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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

möjligt även den underårige, är 
informerade om tillståndet och 
konsekvenserna av olika 
behandlingsalternativ. Läkaren 
bör alltid ta hänsyn till den unga 
patientens växande möjlighet att 
delta i ett vårdbeslut. 

Om man är osäker om 
behandlingen gör nytta?
■ Då man är osäker på om en 
potentiellt livsuppehållande 
behandling kan gagna patienten 
är det angeläget att man så 
tidigt som möjligt samråder med 
patient och/eller närstående om 
att prognosen är oviss och att 
behandlingen kan komma att 
avbrytas om den visar sig inte 
gagna patienten. 

Var är vegetativt tillstånd?
■ Hos en patient i permanent 
vegetativt tillstånd (permanent 
medvetslös) har storhjärnbar-
kens (de ytliga delarna av 
hjärnan) funktioner fallit bort. 
Patienten saknar förmåga att 
kommunicera med omgivningen, 
men har bibehållna hjärnstams-

funktioner, spontanandning och 
vissa reflexer. Medvetslösheten 
är obotlig, men med artificiell 
näringstillförsel kan en hon eller 
han leva i många år. 

Hur ställs diagnosen? 
■ Tillstånd som beskrivs som 
permanent vegetativa är inte helt 
entydiga. Det finns ett antal 
varianter, som kan beskrivas och 
yttra sig på något olika sätt. Det 
är därför en svår diagnos att stäl-
la. Läkare kan bara konstatera 
det permanenta tillståndet med 
hög säkerhet efter mycket 
noggranna undersökningar, med 
avancerade diagnostiska 
instrument, och efter långa 
observationstider. Barn kräver 
betydligt längre observationsti-
der än vuxna innan tillståndet 
kan anses vara permanent. 

Vad kan få läkaren att avbryta 
behandlingen? 
■ Om diagnosen permanent 
vegetativt tillstånd är säkerställd, 
patientens tillstånd har följts 
under en längre tid och veten-

skap och beprövad erfarenhet 
talar för att sjukvårdsinsatserna 
inte kommer att leda till någon 
förbättring av tillståndet samt att 
livsuppehållande behandling är 
mer till skada än till nytta för 
patienten, kan den ansvariga 
läkaren överväga att inte sätta in 
eller inte fortsätta med livsuppe-
hållande behandling.

Vad händer om jag som 
förälder tycker annorlunda? 
■ Om den medicinska diagno-
sen och prognosen för barnets 
tillstånd är osäker, och det inte 
är uppenbart oförenligt med god 
vård – i enlighet med vetenskap 
och beprövad erfarenhet – att 
ge barnet livsuppehållande 
behandling, ska vårdnadshavar-
nas önskemål om fortsatt vård 
respekteras.  

Vilket stöd kan jag som 
förälder få?
■ Föräldrarna behöver få 
möjlighet till professionella 
stödsamtal efter en traumatisk 
förlossning, om barnet fått 

livsuppehållande behandling 
eller om livsuppehållande 
behandling inte har inletts efter 
en medicinsk bedömning. Det 
ingår i sakkunnig och omsorgs-
full vård.

Vad är sjukvårdens uppgift?
■ Sjukvårdens uppgift är att, i 
enlighet med vetenskap och 
beprövad erfarenhet, hjälpa 
sjuka människor och att så långt 
det är möjligt behandla, bota 
eller få kontroll över deras 
sjukdomar så att de kan 
återvinna hälsa och välbefinnan-
de. Om det inte går, är det 
sjukvårdens uppgift att ge 
palliativ vård.

Vad är palliativ vård?
■ Med palliativ vård menas vård 
i livets slutskede, och betyder att 
man lindrar lidande och främjar 
livskvaliteten för en patient med 
progressiv, obotlig sjukdom eller 
skada. Palliativ vård innebär 
också att man avbryter eller 
avstår från att sätta in viss 
behandling.

Hos en patient i permanent 
vegetativt tillstånd (permanent 
medvetslös) har storhjärnbar-
kens (de ytliga delarna av 
hjärnan) funktioner fallit bort. 

livsuppehållande behandling är 
mer till skada än till nytta för 
patienten, kan den ansvariga 
läkaren överväga att inte sätta in 
eller inte fortsätta med livsuppe-
hållande behandling.
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Hans Selldén är den femte 
generationen läkare i sin 
släkt. När han var liten 
bodde familjen i Lund, 
men flyttade till Göteborg 

i samband med att Hans skulle börja 
skolan.

– Båda mina föräldrar var läkare och 
det var oerhört naturligt för mig att 
också bli det. Jag hade inga andra vettiga 
alternativ, säger han och skrattar.

Efter specialistutbildningen gjorde 
han AT-tjänstgöring i Vänersborg, och 
1979 började han på barnanestesi- och 
intensivvården på Östra sjukhuset i 
Göteborg.

I mitten av 80-talet flyttade han till 
Stockholm för att arbeta som barnnar-
kosläkare vid S:t Görans sjukhus, och 
några år senare blev han involverad i 
vården av patienterna på långtidsintensi-
ven, LIVA. Han blev sedermera ansvarig 
överläkare på LIVA, som idag ligger på 
Astrid Lindgrens barnsjukhus och är ett 
nationellt resurscenter för barn med 
behov av andningstekniska hjälpmedel.

Barnen som kommer till LIVA har 
olika typer av livshotande andningshin-
der, ofta på grund av svåra missbildning-
ar i luftvägarna och i lungorna, cp-ska-
dor, tumörer eller muskelsjukdomar. 20 
procent av barnen dör före tio års ålder. 

– Gemensamt för barnen på LIVA är 

att utgången alltid är oviss. Dels om 
barnet ska överleva, men också hur 
barnet i så fall kommer att utvecklas. 

Det var en slump att han från början 
kom att jobba med just dessa barn, men 
han minns fortfarande hur han fångades 
av de här barnen och deras föräldrar, 
och han säger att familjer som lever 
under dessa omständigheter befinner sig 
i en kronisk kris, ett cykliskt förlopp där 
föräldrarna mår som sina barn. 

Det är något han bär med sig hela tiden, 
och innebär att han som läkare måste 
vara noga med hur han uttrycker saker. 
Vilket i sin tur handlar om självkänne-
dom.

– Jag måste vara beredd att möta min 
egen skugga, och fundera på hur jag själv 
agerar och reagerar. 

som ger barnen en andra chans
Läkaren
Hans Selldén, docent och överläkare, har ägnat nästan hela sitt liv 
åt barn med svåra funktionsnedsättningar. Barn som många 
gånger räknats ut av andra. När han för åtta år sedan själv drab-
bades av en obotlig muskelsjukdom trodde många att hans dagar 
var räknade. Alla utom han själv. Han visste vad han talade om.

Livskvalitet är att vara 
vid liv, säger Hans 
Selldén.

Om man inte har klart för 
sig hur barnets livskvalitet 
upplevs av familjen, kan 
man inte fatta livsavgöran-
de beslut. Vi Vet aldrig hur 
liVskValiteten är i hemmet, 
det Vet bara föräldrarna.
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Han säger att det handlar om att inte 
lägga egna värderingar om hur familjer-
na har det. Och att lära sig av sina 
misstag. 

Relationerna med familjen sträcker sig 
ibland upp till 15 år, och Hans tror att det 
handlar om att man som läkare måste 
förstå sig själv för att kunna upprätthålla 
patient- och föräldrarelationer under så 
lång tid. Han liknar det vid att vara 
psykiater, och säger också att många 
kollegor inte har den typen av uthållighet. 

När det handlar om de allra svåraste 
besluten, huruvida man ska sätta in 
eller avbryta en livsuppehållande 

åtgärd, börjar han istället med att fråga 
familjen hur barnet har det. Det har hänt 
att kollegor sagt att ”det här är en palliativ 
patient” och att livsuppehållande insatser 
ska avbrytas, utan att ha bedömt eller 
utrett huruvida barnet har god livskvalitet 
och en bra roll i sin familj.

– Om man inte har klart för sig hur 
barnets livskvalitet upplevs av familjen, 
kan man inte fatta livsavgörande beslut. Vi 
vet aldrig hur livskvaliteten är i hemmet, 
det vet bara föräldrarna. 

Det handlar också om att resonera sig 
fram. Vad som är mest bra, minst bra, mest 
dåligt och minst dåligt för barnet.

– Många gånger har jag skjutit upp 
samtalet för att vara säker på att ”det här 
kan jag rekommendera”. Även om jag 
tycker att barnet ska ha fulla insatser eller 
att vi ska ”lägga ned vapnen”, måste jag 
göra upp med mig själv innan. Jag ställer 
mig alltid frågan ”kan jag stå för det här?”.

En kollega till honom har sagt att ”när 
man väl har bestämt sig ska man kunna se 
sig själv i spegeln”.

Han ser det som att han ger föräldrarna 
ett förslag, utifrån sin erfarenhet, som de 
får ta ställning till. Men beslutet är gemen-
samt.

Det handlar också om en tradition som va-
rierar från sjukhus till sjukhus, vilka 
insatser man erbjuder och hur. 

– Det finns ingen enhetlighet. Men det är 
också svårt att formulera riktlinjer. Varje 
barn är unikt och behöver sitt eget 
ställningstagande tillsammans med 
föräldrar och läkare. Det är en svår 
avvägning. 

Han säger att erfarenheten och kunska-
pen han har nu, efter att ha sett så många 
barn, gör att han vet om barnet har 

förutsättningar att överleva eller inte. Han 
kan ”nästan kusligt nära” säga hur det 
kommer bli. 

När det gäller barn med mycket svåra 
hjärnskador, är kärnfrågan för många 
föräldrar ”Kommer vi att kunna få kontakt 
med vårt barn?”. Men i dessa speciella fall 
handlar det inte bara om barnet, menar 
Hans.

– Det handlar om livskvaliteten för 
syskonen och föräldrarna själva. Dessa 
saker är sällan direkt avgörande men det 
väcker tankar kring ”vad har vi för liv 
egentligen?”.

För dessa barn och deras familjer, 
liksom för alla människor med funktions-
nedsättningar, är samhällets resurser 
avgörande för livskvaliteten, menar Hans. 
Det handlar helt enkelt om vilket stöd som 
ges för att familjen ska kunna leva ett bra 
liv. Lagen om assistans är ett exempel, som 
gjort stor skillnad, säger han.

Hans vet vad han talar om. För 
åtta år sedan drabbades han av 
en obotlig och progressiv 

sjukdom. Läkarna vet fortfarande inte 
om det är ALS eller Progressiv Spinal 
Muskelatrofi Typ 4, PSMA4. Båda 
alternativen har dålig prognos, och ofta 
leder de till döden efter bara några år. 

Och så höll det på att bli, sommaren 
för två och ett halvt år sedan, när Hans 
efter gradvis försämring drabbades av en 
lunginflammation. Till slut orkade inte 
lungorna syresätta blodet längre. 

Tack vare sina egna kunskaper visste 
han att det fanns ett alternativ. Genom 
andningsteknisk hjälp i form av en 
trakeostomi och hemrespirator, kunde 
han, precis som de barn han arbetar 
med, få en andra chans.

Jag vet inte vad jag skulle 
tycka om mitt liv om jag 
inte kunde prata eller 
göra mig förstådd. Nu 
betraktas jag som eN iNdivid 
av om givNiNgeN, för att 
jag kaN kommuNicera.
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Han känner till ytterligare fyra personer 
med samma sjukdom som har valt detta 
alternativ. Men i Sverige idag är det inte 
självklart att få information om att 
behandlingen finns, då många läkare 
anser att denna typ av livsuppehållande 
behandling innebär för låg livskvalitet 
för den drabbade.

Efter åtta veckor på sjukhus och 
rekrytering av assistenter kom han hem 
igen, och sen dess har han inte tillbringat 
en enda dag på sjukhus, utom när han 
jobbar.

Han har gått ned i arbetstid. Först till 
halvtid och därefter kvartstid. Sen blev 
det en dag i veckan, och numera är han 
konsultläkare tre timmar varannan eller 
var tredje vecka. 

Han säger att han har svårt att 
formulera hur han hanterar sin sjukdom, 
”doktor som jag är”. Men att han egentli-
gen inte har haft någon personlig kris.

– Man växer in i det, det kommer 
smygande, dysfunktion för dysfunktion. 
Sjukdomen har blivit ett med mig. Jag 
kan känna på mig, att nu kommer det här 
att hända. Jag tillhör inte heller dem som 
går in på nätet och läser. Det räcker med 

mina egna kunskaper och min neurolog. 
Däremot har det varit en ”gastkraman-

de resa” för familjen.
– Vi har haft många samtal med våra 

barn, och barnen har också träffat en 
kurator på egen hand. Vi kunde ana att 
livet skulle förändras, men inte ens jag 
själv kunde föreställa mig hur det är att 
leva beroende av assistenter. 

Den egna sjukdomen har gett 
honom nya erfarenheter, men 
den har inte ändrat hans förhåll-

ningssätt till de svåra frågorna i livet, 
säger han.

– Jag har samma ideologi, samma sätt 
att bemöta och bedöma barnen och 
familjerna, samma tankeslingor och sam-
ma tankevärld.

Livskvalitet är att vara vid liv, säger 
Hans. 

Men livskvalitet är också att kunna bo 
hemma med familjen. Och att umgås 
med familj, släkt och vänner, både 
hemma i stan och på landstället ute på 
Sydkoster. Men också att ha fått uppleva 
båda sina barns studentexamen. Och att 
fortfarande kunna göra nytta på jobbet.

Livskvalitet är även att kunna berätta 
i den här artikeln. Att kunna kommuni-
cera.

– Jag vet inte vad jag skulle tycka om 
mitt liv om jag inte kunde prata eller 
göra mig förstådd. Nu betraktas jag som 
en individ av omgivningen, för att jag 
kan kommunicera.

Hur det blir framöver vill Hans inte 
spekulera i.

– Det enda vi kan säga säkert, är att vi 
inte vet hur det blir.

Utanför porten på Karlaplan är det 
middagsrusning. Det skymmer. 
Människor springer fram och tillbaka 
med kassar och barnvagnar. På väg från 
sina jobb. För att handla. För att hämta 
barn. Med fast blick och snabba steg 
skyndar de fram, som jagade av tiden. 
Men ögonblicket som förändrar livet kan 
finnas bara ett stenkast bort. Undrar om 
det tänker på det. l

TexT & foTo: Anna Pella
info@faktapress.se

fångar dagen

Ålder: 64 år.
Familj: Fru Eva och 
barnen Filip, 20 och 
Emelie, 19.
Uppväxt i: Lund.
Bor: Stockholm, samt 
lantställe på Sydkoster.
Yrke: Docent och 
överläkare, specialist 
anestesi- och intensiv-
vård, LIVA, Astrid 
Lindgrens barnsjukhus.
Lyssnar på: 
17–1800-talsmusik 
(helst opera), Bruce 
Springsteen och David 
Bowie.
Läser: Historia, bio-
grafier och romaner.
Motto: ”Carpe Diem”.
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Varför har vi 

P E R S O N L I G 
A S S I S TA N S? 
”Utan dig kan jag inte smaka på snön.” Så löd titeln 
på en samling noveller som föreningen JAG gav ut för 
några år sedan, för att visa hur värdefullt det är med 
personlig assistans. 

I det här temat vill även vi lyfta perspektivet. Läs om 
Jonas, Emma, Maja och Elisabeth och hur p ersonlig 
assistans har hjälpt dem att utvecklas och leva ett 
jämställt liv.

TEMA
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Läs om Jonas franksson på nästa uppsLag
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Utan assistans skulle det 
mesta av Jonas aktiviteter, 
yrkesmässigt och privat, 

försvåras eller omöjliggöras.
Halva livet har han haft personlig 

assistans. Han ”föddes” in i systemet, 
assistansreformen vara bara två år 
gammal när Jonas själv, vid 18 års 
ålder, beviljades assistans. 

Att kunna leva lika fritt liv som alla 
andra har varit en självklarhet för 
honom. 

Och det har gjort det möjligt för 
Jonas själv att spela en viktig roll i 
samhällsutvecklingen, som opinions
bildare, programledare på tv och 
skådespelare.

– Jag är fantastiskt nöjd med hur 
livet har blivit, det här hade jag nog 
inte kunnat föreställa mig när jag var 
15 år.

Personlig assistans är en förutsätt
ning för att Jonas ska kunna leva sitt 
aktiva liv, med jobb på heltid, två små 
barn, hämtningar på skola och dagis, 
vård av sjukt barn, lekplatsbesök.

– Visst skulle jag överleva utan 
assistans, jag behöver inte hjälp med 
livsuppehållande saker, men jag 
skulle bli fånge i mitt hem. 

– Det var det jag ville illustrera med 
buren vi satte upp utanför Riksdags
huset förra våren. De som har allra 

störst behov behöver inte vara rädda 
för att all assistans ska tas ifrån dem, 
men många som ligger nära Försäk
rings kassans 20timmarsgräns 
riskerar neddragningar som gör dem 
till fångar i sina hem.

Jonas ligger själv nära gränsen. Han 
har drygt 20 timmar assistans för 
grundläggande behov beviljade av 
Försäkringskassan, men har betyd
ligt fler timmar totalt. 

– Mitt problem har aldrig varit den 
totala assistanstiden, eftersom jag 
lever ett så aktivt liv, utan de grund
läggande 
behoven, där 
Försäkrings
kassan har en 
gräns på tjugo 
timmar och det 
är dessa som ska 
vara integritets
känsliga för att 
kunna räknas.

Om Jonas hamnar under gränsen 
vid nästa omprövning är hans behov 
inte längre Försäkringskassans 
ansvar, då blir det upp till kommu
nens vilja och ekonomi.

– Jag känner flera personer som 
fått neddragningar eller helt blivit av 
med sin assistans. Vi kan överleva 

men inte leva något bra liv. Jag har 
sett konsekvenserna. Vänner som har 
gått till kommunen för att få assistans 
har fått nej, där finns inga tydliga 
riktlinjer utan det hänger på hand
läggaren eller stadsdelen. 

– Det är tärande att känna hotet he
la tiden. Sedan min förra omprövning 
har Försäkringskassan åter ändrat 
praxis och tagit bort ytterkläder som 
del av grundläggande behov. 

– Utan att min assistans egentligen 
har förändrats har jag känt hotet i fem 
år. Jag kan få ett brev om omprövning 
idag, eller om ett halvår, och jag vet 
inte vad det kan innebära.

Två saker gör assistansen så viktig 
för Jonas. Dels att vara en aktiv pappa 
och kunna leva jämställt. Dels att 
jobba.

Jobbet är egentligen tre olika. Jonas 
är skådespelare på Teater De Vill, som 
just nu turnerar runt om i landet. Hos 
organisationen STIL arbetar han med 
opinionsbildning till försvar för 
assistansreformen. Det tredje jobbet 

är som frilan
sande föreläsa
re, krönikör 
med mera.

– Det häftiga 
med assistans är 
att jag faktiskt 
kan arbeta som 
vilken annan 

person som helst. Utan assistans 
skulle jag kunna sitta vid datorn och 
skriva, men jag skulle inte kunna vara 
ute i samhället, det som är intentio
nen med lagstiftningen.

– Jag har jobbat heltid de senaste 
tio åren och det vore inte möjligt utan 
assistans. Det vore absurt att tvingas 
till förtidspension.

jonas franksson:

”Jag är fantastiskt nöjd 
med hur livet har blivit”
Jonas Franksson har mycket på gång i vår. På programmet 
står teater, föreläsningar och opinionsbildning. Samtidigt vill 
han njuta av familjelivet med fru och barn hemma i Aspudden 
i södra Stockholm.

– Men så mycket längre än ett halvår vågar jag inte plane-
ra. Det finns en ständig oro för att min assistans ska förändras 
drastiskt. Jag har sett hur mina vänner har drabbats.

Visst skulle jag överleva 
utan assistans, jag behöver 
inte hjälp med livsuppe
hållande saker, men jag 
skulle bli fånge i mitt hem. 
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DRAGBILD
Jonas Franksson njuter av livet med sina döttrar: Att livet skulle bli 

så här bra hade jag inte kunnat föreställa mig när jag var 15 år. Foto: 
Emma Nordenstam.

Jonas franksson

Ålder: 35.

Bor: Aspudden i 
Stockholm.

Familj: Min fru Emma 
och mina barn Boel och 
Maj.

Fritid: Största lyxen är 
att ha tid för sig själv, 
att läsa en bok, lyssna 
på en skiva eller att se 
en film.

Dold talang: Väldigt 
bra minne. Både när 
det gäller vad jag själv 
har gjort och vad som 
händer i min omvärld. 
Eftersom jag skriver så 
långsamt så gör jag 
klart alla texter i 
huvudet, innan jag 
skriver ner dem. Jag 
har ett trettiotal texter i 
mitt huvud just nu som 
väntar på att jag ska få 
tid att skriva ner dem. 
Jag minns en massa 
onödiga saker också. 
Man har inte så stor 
nytta av att veta vad alla 
Maria Gripes 40 böcker 
heter och när de kom 
ut, men är det någon 
som undrar så kan de 
fråga mig.

Favoritmusik: Har över 
2000 skivor med soul 
och country. Det är 
musik med okuvlig 
stolthet som jag känner 
mig besläktad med. 
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För åtta år sedan gjorde Jonas succé 
som programledare för teve-pro-
grammet CP-magasinet, vilket gav 
honom Stora Journalistpriset. Men 
programmet levde bara något 
halvår.

– Vi ville vara dörröppnare, inte 
skapa ett ”alibi-tv” som reservat för 
personer med funktionsnedsätt-
ningar. Vi fick så starkt genomslag 
på en enda säsong att vi kände att vi 
hade genomfört uppdraget. 

Tyvärr dröjde det längre tid än 
man trodde innan ”dörrarna 
öppnades”. 
Cp-magasinet 
blev ändå en 
väckarklocka. 
Men teatern är 
det som Jonas 
upplever som 
sin naturliga 
plats.

– Där jobbar jag fortfarande med 
satir och att vända på perspektiven.

Känslan av att kunna jobba heltid 
med frågor som engagerar är viktig. 
Liksom att kunna vara en bra 
pappa, att finnas där för sina barn, 
mitt i vardagen. Det är det som gör 
livet så spännande, för Jonas i lika 
hög grad som för många andra.

– Om jag hade fötts 15 år tidigare 
hade mitt liv sett radikalt annorlun-
da ut. Jag har ett fantastiskt liv tack 
vare assistansen. Därför är det så 
chockartat att det inte längre är 
självklart.

– Jag har bott två år på elevhem 
och sett skillnaden mellan institu-
tion och personlig assistans. Det var 
underbart att lämna elevhemmet.

När Jonas gick ut gymnasiet och 
flyttade från elevhemmet kvalifice-
rade han sig med bred marginal för 
rätten till assistans. 

– Jag var så ung så jag hade aldrig 
varit med i kampen för assistans 

utan såg det som en självklarhet. 
Det blev en chock när jag för några 
år sedan förstod vilken skillnad det 
var i bedömningarna av behov och 
att jag faktiskt riskerade att bli av 
med min assistans. 

– Förra året blev en barndoms-
kompis i Gävle av med sin assistans 
och då kom det väldigt nära mig. 
Det var inte hjärnspöken utan ett 
konkret hot.

– Jag har tränat mycket på vissa 
saker som gäller grundläggande 
behov, som att klara toalettbesök på 

egen hand. Jag 
kämpade med 
det under hela 
barndomen tills 
jag klarade det. 
Men just därför 
– för att jag nu 
klarar det på 
egen hand – är 

min livssituation i riskzonen.
Livet som skådespelare värderar 

Jonas högt. Den drömmen hade han 
redan som liten.

– Men jag fick tidigt höra att det 
var omöjligt att bli skådespelare 
med min funktionsnedsättning. 
Vilken underbar känsla det var att 
förstå att jag visst kunde bli skåde-
spelare. Jag minns fortfarande när 
jag blev tillfrågad av Teater De Vill 
och knappt vågade tacka ja, men 
inte heller kunde säga nej. 

– På den tiden var det ingen som 
ifrågasatte om jag kunde göra något, 
då var det en sådan självklarhet.

Lika naturligt var det för Jonas att 
bilda familj och år 2005 föddes 
dottern Boel. 

– När min yngsta dotter, Maj, 
föddes 2009 var det mycket mer ont i 
magen och rädsla för vad som skulle 
komma. Men jag hade ett fungerande 
liv och ville inte låta livet styras av 
rädsla. 

Att kunna ta hand om det praktis-
ka i vardagen är viktigt för Jonas som 
pappa.

– Kärlek kan man alltid ge, men 
det handlar också om att kunna ta 
hand om sina barn, hjälpa till med 
mat och påklädning, vara i lekpar-
ken, allt som ett barn behöver. Jag är 
med i allt det där. 

Livet är fortfarande fantastiskt för 
Jonas. Den stora skillnaden är att han 
inte längre vågar blicka långt framåt.

– Jag gör de saker jag verkligen vill 
och skjuter inte fram dem. Jag tackar 
inte nej till en teaterturné för jag vet 
inte om det är sista chansen. Jag 
måste göra det nu! l

 Om jag hade fötts 15 år 
tidigare hade mitt liv sett 
radikalt annorlunda ut. 
Jag har ett fantastiskt liv 
tack vare assistansen.

Tack vare assistans 
lever Jonas ett mycket 

aktivt liv, och spelar 
bland annat teater, just 
nu med föreställning-

en Teater på väg. 

Foto: José Figueroa.
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Personlig assistans i tiden, där vi fungerar tillsammans

Vi bedriver personlig assistans som främjar 
möten på jämlika villkor. Vi arbetar aktivt för att 
du ska känna dig bemött som den individ du är 
och vi respekterar din integritet. 
Integritet handlar bland annat om att ha rätt till 
sina känslor, sin kropp, sin tro, sina saker och 
det egna utrymmet. Kontakta oss...

www.viassistans.com            Tel: 0302-666800

Annons 180 x 62 Vi assistans AB. Foraldrarkraft nr 1, 2013.indd   1 12-12-07   11.19.40

Jonas vill vara med i 
allt som har med 
barnen att göra.
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Maja har tagit det lite 
lugnare med idrotten 
under de gångna månader-

na, efter de otroliga framgångarna 
på Paralympics i London. Där 
simmade hon hem både dubbla 
världsrekord och guldmedalj.

Istället har studierna på KTH, till 
civilingenjör inom energi och miljö, 
fått lite mer utrymme i vardagen.

Men det är simningen som hon 
brinner för och efter en liten paus, 
efter Paralympics, är hon nu igång 
igen med träningen.

– Det är riktigt roligt att simma! 
Jag känner att jag lär mig saker hela 
tiden, inte bara om simningen utan 
om mig själv, säger Maja.

– Tack vare simningen får jag 
umgås med folk jag tycker om, jag 
får röra på mig, jag orkar mer, blir 
gladare. Livet blir så mycket 
enklare, säger Maja.

Hon kände att hon låg bra till inför 
Paralympics - men framgångarna i 
London blev ändå bättre än hon 
hade vågat tro.

– Det gäller att kunna prestera 

när det gäller, säger Maja.
– Jag hade extremt bra uppback-

ning genom mina assistenter och 
Team Frösunda. Med hjälp av 
assistans har jag fått vardagen att 
fungera på ett 
sätt som gör att 
jag orkar träna 
och fokusera på 
det som är 
viktigast. Utan 
assistenter och 
uppbackning 
hade jag absolut 
inte kunnat göra det.

Eftersom Maja är blind handlar 
assistansen framförallt om hjälp 
med att hitta rätt.

– Att ta sig till och från träning tar 
mycket energi om man inte ser. Man 
måste lära sig komma ihåg vägen 
och veta hur många steg man ska ta 
innan man ska svänga. Om jag har 
ledsagare kan jag lägga energin på 
att göra det jag egentligen vill göra. 
Om jag ska träna eller träffa kompi-
sar vill jag inte vara för trött!

– För mig betyder assistans att jag 
har frihet att göra de saker jag själv 

vill – handla kläder, ta en promenad 
– utan att vara beroende av andra 
människor. Annars måste jag alltid 
kolla om någon vill följa med. Har 
jag en assistent kan jag bestämma 
själv.

– Team Frösunda hjälper mig att 
få vardagen att gå ihop, de har bland 
annat hjälpt till att hitta ledsagare 
som kan simning eller det jag 
behöver. Det går fort, smidigt och 
allt anpassas efter mina behov. 

Dessutom har 
de arrangerat 
läger så att jag 
har fått möjlig-
het att träna, 
utvecklas som 
person och lära 
känna andra 
idrottare och 

utbyta erfarenheter.

Maja har nu haft personlig assistans 
under fyra år och det har betytt 
mycket för hennes självständighet.

– När jag skulle åka till Gävle 
förra våren, för att ta emot ett 
stipendium, kändes det så skönt att 
kunna göra det själv utan mina 
föräldrar. 

– På samma sätt är det skönt att 
jag inte måste ha med föräldrar på 
läkarbesök. Jag behöver inte kolla 
med mamma och pappa innan jag 
bokar en tid. l

Mycket av livet för Maja Reichard kretsar kring skola och träning.
– Om jag inte hade så bra uppbackning kunde jag säga 

hejdå både till simningen och mina studier. Jag skulle aldrig 
orka med det utan assistans.

maja reichard:

”Det är skönt att jag slipper 
kolla med mamma och pappa”

Med hjälp av assistans har 
jag fått vardagen att funge-
ra på ett sätt som gör att 
jag orkar träna och fokuse-
ra på det som är viktigast.

Personlig assistans för dig som är unik!
Det finns ingen som du. Därför är ditt behov av personlig assistans extra viktigt – och unikt  
för just dig. Det är också ett sätt att vara med och styra det viktiga i ditt liv – just din vardag.  
På Assistansbolaget ser vi till att dina möjligheter blir så stora som möjligt! 

Assistansbolaget kan göra skillnad för dig med! Våra kunder finns i hela landet och inget 
 uppdrag är för stort eller för litet. Kontakta oss så berättar vi mer!

Assistansbolaget i Sverige AB, telefon: 020-244 344, e-post: info@assistansbolaget.se

www.assistansbolaget.se
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Foto: Martin nauclér

Maja reichard

Ålder: 21 år.

Bor: Nacka.

Familj: mamma Karin, 
pappa Åke och bror 
Olle.

Fritid: Träffar gärna 
kompisar och upptäck-
er nya saker.

Dold talang: Åker 
off-pist.

Det vill jag inte missa 
våren 2013: Squalp, en 
båtbyggartävling bland 
studenter.

Adena Personlig omsorg 
Skytteholmsv 2, 171 27 Solna
Tel: 08-735 53 30
www.adena-assistans.se

Personlig assistans hos oss är ett personligt utformad stöd 
som passar Dina behov. Du har rätt till ett bra liv där du känner 
delaktighet och inflytande. Vårt mål är att Du ska leva ett så 
självständigt liv som möjligt.

Din känsla av trygghet och delaktighet står i fokus. Som kund 
hos oss har du din egen grupp av assistenter. Adena är 
godkänd av Socialstyrelsen att bedriva personlig assistans. 
Tag gärna kontakt med oss!

Adena kvartssida 180x62 fk1301.indd   1 2012-12-12   14:20
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Numera jobbar Elisabeth åter 
heltid som sjukgymnast. 
Arbetsplatsen är rehabenhe

ten i Falköpings kommun.
– Det är min ”avlastning”, skämtar 

hon.
Här hjälper hon personer med 

funktionsnedsättningar som i mångt 
och mycket har samma behov som 
hennes dotter Lina, som idag är 16 år 
gammal. 

– Men idag vill jag bara vara 
förälder till min dotter, jag vill inte 
vara hennes tränare.

Lina har assistans dygnet runt och 
dessutom dubbel assistans vid 
aktiviteter utanför hemmet. Med grav 
utvecklingsstörning, epilepsi och 
autism blir det många situationer som 
kräver hjälp och tillsyn.

– Tack vare assistansen har hela 
familjen fått en frihet och särskilt 
Lina, som har byggt upp en kompis
krets som hon badar, går på disco, 
bowlar och hittar på allt möjligt med. 
Det har gett henne en helt annan 
livskvalitet. Om vi själva skulle ta 

hand om detta skulle vi inte orka så 
mycket. Assistans gör att man kan 
vara förälder och inte undersköter
ska, tränare och övervakare. Vi skulle 
vara totalt låsta utan assistans.

Lina föddes med sina funktions
nedsättningar, men assistans har hon 
bara haft de senaste fem åren. 

– Jag trodde att jag var en bra 
mamma om jag tog hand om Lina helt 
själv. Jag fick helgavlastning en gång 
någon gång men i övrigt var det – min 
dotter, mitt ansvar. När jag ser 
tillbaka ångrar 
jag att jag inte 
ansökte om 
assistans långt 
tidigare, det 
hade varit bättre 
för familjen.

Ett vägskäl blev att familjen köpte en 
hästgård 12 kilometer utanför 
Falköping. Elisabeths make jobbade 
hårt i den egna firman, som hovslaga
re. Elisabeth fick be mormor om hjälp 
med att titta till Lina när hon behövde 

göra annat, som att klippa gräset. 
Men så blev mormor sjuk.

– Då fungerade ingenting längre. 
Det ena efter det andra byggde på och 
efter två år med hästgården gick det 
inte längre, berättar Elisabeth.

Hon är glad för det stöd hon fått 
från arbetsgivare och Försäk
ringskassan. 

– Min chef inom kommunen satte 
ned foten och sa ifrån om att jag 
måste vara sjukskriven på heltid och 
se till att rehabilitera mig ordentligt. 
Det behövdes att någon annan sa 
ifrån om att jag inte orkade, att jag 
måste vara hemma, att det var tillåtet 
att vara sjukskriven.

– Sedan har jag långsamt trappat 
upp och börjat arbeta mer och mer. 
Nu kan jag åter arbeta heltid. Jag har 
haft jättestort stöd på mitt arbete och 

en bra planering 
tillsammans 
med Försäk
rings kassan.

För ett halvår 
sedan började 
Lina på 

Ållebergs gym nasiet. Elisa beth glädjer 
sig åt att dottern får ha med sig en 
assistent på skolan, för kommunika
tion bland annat.

Nyligen har man även byggt till 
bostadshuset, så att Lina får en egen 

”Jag ville klara allt själv, 
men det blev ohållbart”

elisabeth thomas:

Hon skötte sin dotter helt på egen hand eftersom hon ville 
vara ”en bra mamma”. Inte förrän hon blev utbränd insåg  
hon att det var ohållbart.

– Jag ångrar att vi inte sökte personlig assistans långt 
tidigare, säger Elisabeth Thomas idag.

Assistans gör att man kan 
vara förälder och inte 
undersköterska, tränare 
och övervakare …

Självbestämmande, Frihet och Ansvar
Kooperativet Lila är ett brukarkooperativ med lång er-
farenhet av brukarstyrd personlig assistans och finns
i Lund.

Du bestämmer själv vem du vill ha som personlig assi-
stent och hur du vill utforma din personliga assistans.

Du är själv arbetsledare för dina personliga assistenter
eller avgör vem som ska vara det.

Ett erfaret och kunnigt kansli står till ditt förfogande
med service och individuellt stöd.

www.kooperativetlila.se
046-13 06 80
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privat del. Det tycker Elisabeth är 
viktigt med tanke på att det är svårt 
att ha ett privatliv med många 
assistenter i hemmet. 

Det bästa med assistenterna är att 
de ger Lina möjligheter att utvecklas. 

– Annars hade det varit mera 
”barnpassning”. Assistenterna har ett 
program och ser det som ett jobb. De 
har utvecklat Lina, hjälpt henne 
skapa fasta rutiner och tränat på ett 
sätt som jag aldrig hade orkat. 

– Det är svårt att sköta allt med 
kommunikation, sjukgymnastik, 
rutiner som förälder, man har ju alltid 
något annat man också ska göra. Jag 
har ju kontakten med habiliteringen 
som lägger en massa uppgifter på 
föräldrar, de kan jag nu lägga på 
assistenterna.

– Det finns riktiga pärlor till 
assistenter som vågar komma med 
idéer och lösningar och som ser Linas 
potential. Som förälder trampar man 
på i samma spår, men assistenter kan 
se saker som kan utvecklas så att Lina 
kommer vidare. Hennes kompis - 
gäng är något som assistenterna har 
byggt upp. De flesta kompisarna har 
också assistans så nu kan de göra 
aktiviteter tillsammans utan att 
föräldrar är med.

– För mig blir livet helt annorlun-
da. Jag kan åka hemifrån utan att 
ringa mormor eller barnvakt. Utan 
assistans skulle livet bli väldigt 
isolerat. För Lina vore det förödande 
att bara vara hemma med oss.

Hästgården är till stor glädje både 
för familjen och assistenterna. 

Elisabeth har alltid haft ett intresse 
för hästar och satsade tidigare både 
på träning och tävling. 

– När jag fick Lina fick jag lägga ned 
allt sådant, men jag har haft kvar 
hästar som en form av terapi och 
numera rider jag ibland. Lina har en 
egen häst som hon rider på och just nu 
har vi bara hästtjejer som assistenter.

Djur är terapi på mer än ett sätt. I 
höstas, efter lång tids planering, åkte 
familjen till Antalya i Turkiet för två 
veckors delfinterapi för Lina.

– Under tio dagar fick Lina vara 
tillsammans med delfiner en halvtim-
me varje dag. Det ger små subtila 
förändringar som är svåra att 
beskriva. Jag läste om delfinterapi för 
många år sedan och i höstas var det 
äntligen läge för oss att åka, säger 
Elisabeth Thomas. l

ElisabEth thomas

Ålder: 55 år.

Arbete: Legitimerad 
sjukgymnast.

Bor: På hästgård 
utanför Slutarp. 

Familj: Lina, bonus-
pappa Torbjörn, 
hunden Lucas, 4 katter 
och 5 hästar.

Fritid: Hästar och åter 
hästar.

Det vill jag inte missa 
våren 2013: Bruce 
Springsteens konsert.
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Personlig assistans gör det 
möjligt för Emma att leva ett 
riktigt liv på sina villkor och 

känna att hon kan vara en hel 
människa, inte en människa vars liv 
styckas upp och fragmenteras. 

– Jag kan leva självständigt och jag 
är inte beroende av min familj och mi-
na vänner och kollegor på grund av 
min nedsatta funktionsförmåga. Mitt 
hem ser ut som jag vill att det ska se 
ut. Jag kan se ut som jag vill, med min 
stil, mina kläder och min frisyr. Jag 
behöver inte kompromissa om hur 
mitt liv ska vara. Även om jag är 
fysiskt beroende av andra så känner 
jag mig så oerhört självständig.

Vad är det viktigaste du använ-
der assistans till?

– Enligt Försäkringskassan har 
jag assistans för att jag inte kan 
klara mina grundläggande behov, 
som intimhygien och förflyttningar 
med mera. Men allt det är sekundärt 
för mig. Jag använder assistans till 
att leva ett liv och vara medborgare. 

– Personlig assistans gör att jag 
kan leva självständigt i eget boende. 
Jag arbetar heltid i Norrköpings 
kommun med frågor som rör 
människor med funktionsnedsätt-
ningar. Jag pluggar in en kandidat-
examen på halvtid och är ordföran-
de i ett assistanskooperativ.

– Assistans har jag när jag gör 

saker jag mår bra av och de uppgif-
ter jag har ansvar och skyldighet att 
utföra. Jag använder assistans till att 
kunna vara jämlik i relationer till 
familj, vänner och kollegor, där jag 
kan ge tillbaka det jag får av dem. 
Jag använder assistans till att laga 
söndagsmiddagar 
till min stora 
familj, att gå på 
bio med vänner 
och dricka latte 
när vi fikar. Jag 
har assistans när 
jag är barnvakt till mina syskonbarn 
då vi pysslar och går till biblioteket. 
Jag använder assistans när jag åker 
buss, spårvagn och pendlar med 
tåget till mitt uppdrag som ordfö-
rande och när jag åker på konferen-
ser med jobbet.

– Mina assistenter gör att jag kan 
klia mig i huvudet och ta bort hår i 
ansiktet och lyfta upp mina syskon-
barn så jag få krama dem och de 
mig. Mina personliga assistenter 
håller i mig när jag är ute så jag inte 
ramlar ur rullstolen i branta backar 
och höga trottoarer, de sparkar bort 
snö och puttar på mig så jag kan ta 
mig fram under vinterhalvåret. Med 
min assistans kan jag gå och handla 
de saker jag vill köpa, jag kan gå 
kors och tvärs över stan på alla 
loppisar och leta efter just det som 
är jag. Att jag kan packa min 

elrullstol full med den mat jag vill 
ha, laga och äta den mat jag vill äta. 
Min assistans är med mig när livet 
flyger fram i full fart och när livet är 
tufft. Assistansen är med när jag gör 
bra och mindre bra val i livet och 
gör att jag kan konsekvenserna av 
mina handlingar. 

Hur hade ditt liv sett ut utan 
personlig assistans?

– Mitt liv utan personlig assistans 
hade inte varit ett riktigt liv. Det 

hade varit ett 
”icke-liv” på 
andras premisser 
och där andras 
behov hade fått gå 
före mina. Jag 
hade kanske 

fortfarande bott hemma hos mina 
föräldrar och tre syskon, och de 
hade då behövt offra sina liv för att 
ta hand om mig. Till slut hade de inte 
orkat, varken fysiskt eller psykiskt. 
Då hade jag varit hänvisad till någon 
form av institutionsboende och min 
relation till familjen hade varit 
förstörd av bitterhet, för alltid. 

– För några år sedan samtalade 
jag med en ung kvinna med funk-
tionsnedsättning från Italien som 
var jämngammal med mig. Hon 
hade en universitetsutbildning men 
kunde inte leva ett självständigt liv. 
Hennes mamma och syster fick ta 
hand om henne. Hon sa att hennes 
syster ”tvingas leva ett liv som hon 
inte vill eller valt då hon måste ta 
hand om mig”. I Italien finns inget 
som kan liknas vad vi kallar person-
lig assistans. ●

”Mina assistenter gör att 
jag kan klia mig i huvudet”

EMMA JOHANSSON:

Utan personlig assistans hade hon inte kunnat arbeta, leva i 
jämnbördiga relationer med familj, vänner och kollegor. 

– Jag hade helt enkelt inte kunnat vara jag, säger Emma 
Johansson.

Jag använder assistans 
till att leva ett liv och 
vara medborgare. 

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

Svensk Personlig Assistans – Ditt tryggaste val
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Emma Johansson

Ålder: 32 år.

Arbete: Program
sekreterare i Norr
köpings kommun, 
student och ordföran
de för STIL.

Bor:  Norrköping.

Familj: En stor med 
föräldrar, syskon och 
syskonbarn.

Fritid:  Film, musik och 
latte.

Det vill jag inte missa 
våren 2013: En helg 
som jag kommer att 
tillbringa med andra 
kvinnor med funktions
nedsättningar och 
prata om assistans och 
livet.
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Vad är det viktigaste ni 
använder assistans till?

 – På grund av utvecklings-
försening, adhd och autismspekt-
rumsstörning, så behöver Tim 
mycket stöd i hur man fungerar soci-
alt. Assistenten finns i närheten och 
stöttar och styr Tim på rätt spår, 
samt håller impulserna i schack.

– Han behöver även hjälp med 
kommunikationen. Han pratar 
mycket men har ändå svårt med ren 
kommunikation.

– Han har behov av assistans vid 
förflyttning. Även tunnelseende och 

ibland grovmotoriska svårigheter, 
med balansen bland annat, gör att 
han behöver assistans.

– Tim behöver mycket hjälp med 
matsituationen, bland annat med att 
portionera upp och finfördela 
maten. Han äter själv, men man får 
se upp så att han inte stoppar i sig 
för mycket på en gång. Han ”ham-
strar” gärna, så kinderna blir fulla 
och har sen svårt att svälja.

Hur hade era liv sett ut utan 
personlig assistans?

 – Det är svårt att se ett liv utan att 

Tim har assistans – Tims liv skulle 
vara icke-fungerande på de flesta 
plan. Hans liv skulle bli mer förva-
ring än ett meningsfullt och utveck-
lande liv.

Din son hamnar ofta mellan ”två 
stolar” på grund av sina diagno-
ser, kongenital hydrocefalus och 
esofagusatresi, hur då?

– Tims funktionshinder är relativt 
osynliga vid första anblicken. Han är 
för ”frisk” för att vara så ”sjuk”. De 
flesta av hans diagnoser ”berätti-
gar” till assistans var för sig, 
exempelvis epileptiska anfall, 
utvecklingsförsening och autism, 
men tillsammans så räknas de inte 
på samma sätt av Försäkrings-
kassan. l

”Ett måste för att  
vardagen ska fungera”

merja PaloPoski och sonen tim:

Personlig assistans är A och O för en fungerande vardag, både 
i skola och på fritiden. Det säger Merja Paloposki som har en 
son med flera funktionsnedsättningar.

Välkommen till Blå Assistans!

www.blåassistans.se

Blå Assistans är en ideell, brukarstyrd förening utan 
vinst intresse med erfarenhet av personlig assistans 
sedan 1994. Vi arbetar rikstäckande och har kontor i 
Kristianstad och Uppsala. Vi är beviljade tillstånd av 
Socialstyrelsen att anordna personlig assistans till 
vuxna och barn. 

För oss är det självklart att Du är arbetsledare för 
Dina  personliga assistenter och att Du själv väljer 
vilka Du vill anställa.

Blå Assistans är arbetsgivare för personliga assisten-
ter och administrerar löner, skatter, försäkringar och 
annan redovisning som krävs. Varje månad får du 
redovisat vilka kostnader du haft för din assistans. Du 
kan få hjälp med att utforma ansökningar, yttranden 
och överklagningar som gäller personlig assistans.

Blå Assistans anordnar utbildningar både till Dig som  
arbetsledare och till Dina personliga assistenter.  
Blå Assistans är en IfA-godkänd assistansanordnare.

Blå Assistans Tel 044-781 51 55
Box 63, 291 21 Kristianstad E-post info@blaa.se

blå assistans fk 1301_ny.indd   4 2012-12-13   14:49

Personlig  assistans hos OmsorgsCompaniet. 
Vi skall vara det självklara alternativet för dig som är i behov 
av personlig assistans.  Vårt mål är att erbjuda individuella 
assistanslösningar för just dina behov och önskemål där vi 
även kan anställa dina anhöriga som personliga assistenter 
med bra lön och bra anställningsförhållanden. Dessutom 
erbjuder vi dig ett förmånligt och individuellt anpassat avtal 
där vi tillsammans bestämmer innehållet och funktionen.  

Vi sätter alltid dig som individ i fokus och erbjuder därför 
lösningar som är skräddarsydda efter dina behov.  Att ge dig 
det bästa bemötandet och servicen är självklart för oss!

Personlig assistans

Omsorg
med  
omtanke!

Ledord
Bemötande. Du blir alltid bra bemött.

Service. Du kommer lätt i kontakt med oss.

Trygghet. Du får alltid hjälp när du behöver den.

Kontinuitet. Du får hjälp av samma personal.

Personlig integritet. Du blir respekterad för dina åsikter, 
tankar och känslor.

Självbestämmande. Du blir alltid hörd; du vet hur du vill 
leva ditt liv.

Besök vår hemsida på: 

www.oc.se

Stockholm
08-649 59 00

Vikstensvägen 18
121 55 Johanneshov

Jönköping
036-12 46 00

Östra Storgatan 79
553 21 Jönköping

Västerås
021-444 01 20

Pettersbergsgatan 29b
724 63 Västerås

Vi erbjuder personlig assistans i hela 
landet, och har kontor i följande städer:

Värdegrund
•	Alla människors lika värde och rätt att vara olik andra.

•	Att våra kunder bemöts med värdighet och respekt för 
sin personliga integritet.

•	Att våra tjänster utformas efter den enskildes individu-
ella behov, önskemål och resurser.

•	Att alltid kunna besvara frågan ”För vems skull?” med 
svaret: ”För kundens skull”.

Maila oss på:  

info@oc.se

Ledord
Bemötande. Du blir alltid bra bemött.

Service. Du kommer lätt i kontakt med oss.

Trygghet. Du får alltid hjälp när du behöver den.

Kontinuitet. Du får hjälp av samma personal.

Personlig integritet. Du blir respekterad för dina åsikter, 
tankar och känslor.

Självbestämmande. Du blir alltid hörd; du vet hur du vill 
leva ditt liv.

Besök vår hemsida på: 

www.oc.se

Stockholm
08-649 59 00

Vikstensvägen 18
121 55 Johanneshov

Jönköping
036-12 46 00

Östra Storgatan 79
553 21 Jönköping

Västerås
021-444 01 20

Pettersbergsgatan 29b
724 63 Västerås

Vi erbjuder personlig assistans i hela 
landet, och har kontor i följande städer:

Värdegrund
•	Alla människors lika värde och rätt att vara olik andra.

•	Att våra kunder bemöts med värdighet och respekt för 
sin personliga integritet.

•	Att våra tjänster utformas efter den enskildes individu-
ella behov, önskemål och resurser.

•	Att alltid kunna besvara frågan ”För vems skull?” med 
svaret: ”För kundens skull”.

Maila oss på:  

info@oc.se

Ditt 
självklara 
val!

omsorgscompaniet fk 1301 ny.indd   4 2012-12-14   14:24
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Merja PaloPoski

Bor: Falkenberg.

Familj: Jörgen, Merja, 
Tim, 20 år, samt 
lillebror Mic, 15 år, och 
hunden Putte Purjolök.

Fritid: Det har jag 
glömt vad det är.

Det vill jag inte missa 
våren 2013: Jag vill 
verkligen inte missa 
själva våren.

Läs mer om Tims 
funktionsnedsättning 
på Merjas hemsida på 
hydrocefalus.com

Norretullsvägen 15, 291 32 Kristianstad
Tel: 044-21 70 29, 0709-20 53 75

E-post: info@skanskaassistanshuset.se
www.skanskaassistanshuset.se

Din hjälpande vän!
På Skånska Assistanshuset ser vi till helheten för 
individen. Med hjärtat på rätta stället administrerar  
vi allt kring din personliga assistans i samråd med  
dig och dina nära, oavsett var du bor i Sverige.

Vi på Skånska Assistanshuset finns till för dig och 
dina behov. Välkommen att kontakta oss!

Anemon erbjuder personlig 
assistans till barn, ungdomar 
och vuxna. 
Hos oss får du ett personligt 
utformat stöd och service av 
hög kvalitet som passar just 
dina individuella behov och 
önskemål. 

Vill du veta mer om Anemon, 
se vår hemsida
www.anemon.se

anemon kvartssida fk1201.indd   4 2011-12-15   17:54
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 Vad ÄR fusk - egentligen? 
Fusket är sannolikt mycket mindre 
än vad skandalartiklarna i pressen 
antyder. Dessutom är det svårt att 
säga vad som egentligen ÄR fusk.

Självklart är det fusk om man 
kvitterar ut ersättning utan att någon 
assistans har utförts. Men sedan – 
hur får man utföra assistans utan att 
det riskerar att räknas som fusk?

– Det är svårt att säga generellt 
eftersom det handlar om individuella 
bedömningar, säger Therese 
Karlberg, Försäkringskassan.

– Det kommer mer information i 
den nya vägledning för assistanser-
sättning som Försäkringskassan 
beslutar om i vinter. Då blir det 
tydligare till en viss del men vi har 
mycket kvar att förtydliga.

– Vi diskuterar olika informations-
insatser. Exempelvis skulle vi kunna 
ge tydligare information till enskilda 
när man får assistans beviljad.

Många fall av fusk handlar egentli-
gen inte bara om att man har använt 
assistansen fel, utan lika mycket om 
att Försäkringskassan har fattat ett 
felaktigt beslut från början.

– Vi måste säkerställa att besluten 
är rätt från början med bra utred-
ningar i samband med hembesök och 
bra medicinska underlag. Besluten 
ska vara så bra att det blir väldigt 
ovanligt med indragningar vid 

omprövningar, säger Therese 
Karlberg.

Slutsatsen är att fusk många gånger 
inte kan skyllas på personen som har 
en funktionsnedsättning eller dess 
anhöriga. Det kan lika väl handla om 
att myndigheten eller en läkare gjort 
fel.

– Min erfarenhet är att föräldrar 
lägger otroligt mycket tid och kraft 
på utredningar. Alla vet att man ska 
ha läkarintyg och att man måste 
beskriva allt som barnen inte kan, 
säger Karin Porserud, chef för 
Stockholms habiliteringsenheter.

– När föräldrarna deltar på våra 
föräldramöten och delar med sig av 
erfarenheter har man också svårt att 
förstå att olika formuleringar kan 
leda till att vissa får många assistans-
timmar, andra får ett fåtal timmar.

– När det har varit fusk har det väl 
också funnits läkarintyg? Men då är 
det väl läkaren som gjort fel? Hur ska 
vanliga föräldrar komma åt det? De 
gör allt de kan, säger Karin Porserud.

 

 Hur stor blir skillnaden med de nya 
 reglerna? 
Regeringen anser att förändringar-
na i lagen inte är så dramatiska. Man 
betonar att det redan idag är möjligt 
att göra den här typen av kontroll er, 
även om det inte sker i praktiken.

– Vi kan inte nu på förhand säga 
att det blir många fler kontroller. För 
att det det ska bli oanmälda hembe-
sök måste man neka sammanträffan-
den vid ett flertal tillfällen utan giltig 
anledning, säger Henrik Kjellberg, 
Socialdepartementet.

Inte heller Försäkringskassan ser 
de nya kontrollerna som någon stor 
förändring. Hembesök görs alltid när 
man söker assistans så i praktiken 
blir det ingen större förändring, 
menar Therese Karlberg.

Vad är det då som säger att 
Försäkringskassan kommer att 
lyckas bättre med den nya lagstift-
ningen?

– En del handlar om att vi inte 
varit tillräckligt bra på att tillämpa 
dagens regler och att vi nu får 
resursförstärkning. Absolut viktigast 
är att vi nu kan bygga ut it-stödet. I 
framtiden kommer datorn att uföra 
mycket av kontrollarbetet så att 
handläggarna kan fokusera på det 
personliga mötet, säger Karlberg.

Trots dessa besked har vare sig 
regeringen eller Försäkringskassan 
lyckats minska oron bland brukare:

– Att göra oanmälda hembesök 
hos den som har assistent som är 
anhörig innebär ett integritetspro-
blem som inte skulle accepteras i 
något annat sammanhang, säger 
RBU:s förbundsjurist Henrik Petrén.

Stopp för fusk 
– eller kollektiv bestraffning?

8 frågor om assistans och kampen mot fusk

Den 1 juli 2013 väntas nya tuffa regler börja gälla för 
personlig assistans. I oktober anordnade Föräldra kraft  
en debatt om förändringarna, som många ser som ett 
starkt hot mot enskilda personers integritet.

Är det rätt åtgärder som regeringen vidtar? Kommer 
fusket att stoppas eller blir det en kollektiv bestraffning  
av oskyldiga?

Här försöker vi ge svar på dessa och några andra av  
de hetaste frågorna kring kampen mot assistansfusk.

Föräldrakrafts frukostdebatt om person-
lig assistans den 9 oktober. Debatten 
leddes av Willy Silberstein som hade en 
panel bestående av, från vänster, Henrik 
Petrén, Henrik Kjellberg, Lennart 
Axelsson, Therese Karlberg och Fredric 
Käll.
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Men regeringen hävdar alltså att 
det inte är någon dramatisk föränd
ring. Ett syfte med lagändringen är 
att man ska veta att det kan kollas 
upp, även om så aldrig sker utan 
konkreta misstankar.

 
 Hur blir det med de oanmälda 
 kontrollerna i hemmet? 
Det som väcker mest oro är hotet om 
oanmälda hembesök och den nya 
rapporteringsskyldigheten för 
anordnarna. Regeringen säger å ena 
sidan att syftet med lagen är att 
skrämma eventuella fuskare: Alla ska 
veta att det finns en risk för överras
kande kontroller. Å andra sidan säger 
man att det bara handlar om ett fåtal 
hembesök och dessa kommer bara 
att genomföras när det föreligger 
misstanke om fusk.

Behöver brukare och anhöriga 
känna att integriteten är hotad? Ska 
jag vara orolig när min man är min 
assistent? Är det fusk om assistenten 
stryker min tvätt medan jag använ
der datorn? Kommer Försäkrings
kassan att knacka på mitt i natten?

Nej, nattliga razzior kommer inte 
att förekomma, bedyrar Försäkrings
kassans Therese Karlberg:

– Det är olyckligt att det finns en 
så stor rädsla, men jag tycker att den 
uppiskade stämningen är medias fel. 
Inom Försäkringskassan arbetar vi 
med att förtydliga vad som är 
assistans, vad som ingår och inte 
ingår. Det handlar om att man ska 
kunna leva ett liv som andra, det är 
det ingen som ifrågasätter.

Försäkringskassan måste snarast 
förtydliga vad som är fusk. Den nya 
lagen väntas träda i kraft i juli 2013.

Förtydligas måste även reglerna 
kring oanmälda hembesök. Det anser 
i alla fall Socialdemokraternas 
Lennart Axelsson:

– Om regeringen hade varit tydlig 
om hur hembesök ska gå till hade 
man kanske sluppit den oro som 
kanske är obefogad. Vi inom riksda
gens socialutskott ska försöka få ett 
tillkännagivande om att förtydliga 
den här punkten, säger Axelsson.

 
 Den nya skyldigheten att  
 rapportera - hur kommer den att 
 fungera i praktiken?
Vad innebär den nya uppgiftsskyl
digheten för arbetsgivare i prakti
ken?

I regeringens förslag står det inte 
mycket mer än att arbetsgivare blir 
skyldiga att lämna ”de uppgifter som 
krävs för kontroll”. Försäkrings kas
san kan begära in uppgifter ”när det 
behövs för bedömning” av ersätt
ning. Assistansanordnare måste 
också anmäla ändrade förhållanden.

Så vad innebär detta i praktiken?
– Det är svårt att säga, svarar 

Therese Karlberg på Försäkrings
kassan där man ännu inte hunnit 
klarlägga innebörden.

– Jag tror det klarnar ganska snart 
även om frågan är större och mer 
komplex än vad vi initialt trodde.

– Vi pratar med organisationer för 
brukare och arbetsgivare för att få en 
bild av vilka uppgifter som blir 
aktuell och hur det ska fungera 
praktiken. Det handlar bland annat 
om relationerna mellan anordnare 
och assistenter, säger Therese 
Karlberg.

 
 Är detta ett sätt att spara pengar  
 för staten? 
Att nya regler används för att spara 
pengar förnekas av de allra flesta 
politiker. Men det faktum att regel
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Vi vill hjälpa nya brukare till en professionell  
personlig assistans och samtidigt behålla det  
lilla företagets familjekänsla. Vi vänder oss i  
första hand till brukare som inte kan föra sin  
egen talan, men naturligtvis är alla välkomna. 
Som brukare får du juridisk rådgivning, 
utbildning och det stöd du behöver för en väl 
fungerande assistans. Vi kan erbjuda fler-
språkig personal och har själva egen erfaren-
het av invandring och funktionsnedsättning.  
Vi finns för dig!
Sigtuna Personlig Assistans är godkända av 
Social styrelsen att bedriva personlig assistans.

Sigtuna Personlig Assistans, Tellusgatan 16, 195 58 Märsta
Telefon 076-1674141    info@sigtunapersonligassistans.se

www.sigtunapersonligassistans.se
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tema

ändringarna bakats in i budgetpropo-
sitionen  kan tolkas som att ekono-
min spelar roll.

Socialdemokraterna är kritiska till 
att lagändringen inte fått en egen 
proposition utan ”gömts” i budgeten.

– Det är en så viktig fråga och 
berör människor så starkt att det 
borde haft en egen proposition, säger 
Lennart Axelsson (S).

Riksförbundet FUB:s stora 
kommunenkät, som presenterades i 
september, visar också att nästan 
varannan kommun inte anser sig ha 
råd att bevilja assistans och andra 
LSS-insatser.

Henrik Kjellberg, Social depar te-
mentet, medger att det är vanligt att 
stat och kommuner bråkar om vem 
som ska betala:

– Samverkan är ett bekymmer 
inom all vård och omsorg. Det måste 
man jobba med, men det är så 
systemet fungerar.

 
 Går det att påverka besluten? 
Många upplever det som hopplöst 
att kämpa mot förändringar som 
regeringen vill genomföra. Men 
mycket av den kritik som utredare 
Susanne Billum fick har regeringen 

ändå lyssnat på. Framförallt har man 
strukit förslaget att förbjuda anhöri-
ga att vara både gode män och 
assistent.

Så hur gör man för att påverka?
– Det är som med all annan 

påverkan: Ta tag i politiker och 
framför befogad kritik, säger Lennart 
Axelsson (S). Det finns inget annat 
sätt att påverka än genom bra 
argument. Jag tror alla politikers 
dörrar i socialutskottet står öppna för 
att ta emot tankar och idéer

Har regeringen då lyssnat på 
handikapporganisationerna när man 
utformat förslagen? Meningarna är 
delade.

– Vi har haft ett antal möten med 
handikapporganistionerna under 
resans gång. Organisationer har haft 
synpunkter men ändå stött inrikt-
ningen, säger Henrik Kjellberg.

Inte desto mindre är handikapp-
organisationerna idag mycket 
upp rörda över att regeringen pressar 
igenom förändringarna utan mer 
debatt. Det som upprör mest är att 
regeringen har lagt in förändringar-
na i budgetpropositionen. 

Det bakbinder alla möjligheter att 
kritisera och ändra de enskilda 

förslagen, eftersom hela budgetpro-
positionen då faller, anser organisa-
tionerna.

 
 Kommer åtgärderna att lyckas? 
Regeringen anser att åtgärderna 
både är nödvändiga och kommer att 
fungera. Många andra tvivlar, bland 
annat Socialdemokraterna i socialut-
skottet.

Organisationer som RBU tror inte 
att det kommer att fungera – de 
menar att åtgärderna inte stoppar 
bedragare och kriminella men 
däremot blir en kollektiv bestraffning 
av alla som har assistans.

Även Socialdemokraterna anser att 
det finns risk för kollektiv bestraff-
ning av helt oskyldiga assistansberät-
tigade.

– Visst kan det bli så, säger Lennart 
Axelsson (S). Vi vet inte riktigt vad 
regeringen föreslår. 

En grundläggande kritik från 
handikapporganisationer är att 
rättsväsendet bör ta itu med krimina-
liteten, inte sociala myndigheter.

– Normalt är det justitiedeparte-
mentet som vidtar åtgärder om 
rättsväsendet inte fungerar, men den 

För bokköp, assistans utbildning 
eller affärs utveckling, besök 
www.janblomstrom.se

För bokköp, assistans utbildning 

NY 
BOK!
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LaVita Assistans AB 
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info@lavita.nu 
www.lavita.nu 
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här gången har det hamnat hos 
Socialdepartementet som tackat och 
tagit emot och sagt att nu ska vi göra 
något åt detta, säger Henrik Petrén, 
RBU, som anser att många av åtgär
derna helt enkelt kommer att missa 
målet.

Men problemen kan inte enbart 
hanteras av rättsväsendet, anser 
regeringen.

Förslagen tar sikte på bättre kontroll 
och uppföljning. Skärpta krav på 
tillstånd som även kan återkallas. 
Försäkringskassan ska kunna kräva 
att man medverkar i bedömning av 
behov och deltar i undersökningar. 
Om man utan giltig anledning nekas 
sammanträffande får stödet dras in. 
Bättre samarbete och informationsut
byte mellan myndigheter. Nya krav på 
uppgiftsskyldighet för anordnare.

Assistansföretagen tvivlar på att 
åtgärderna får avsedd effekt:

– Det är mycket omfattande 
regelförändringar som leder till 
kraftigt ökad byråkratisering, säger 
Fredric Käll, ordförande för 
Vårdföretagarnas branschorganisa
tion för personlig assistans.

– Syftet är att komma åt fusk och 

oegentligheter, men det är inte 
samma sak som att utreda någons 
hjälpbehov. Risken är att man 
använder de nya reglerna för att 
byråkratisera insatser för de som har 
hjälpbehov.

Fredric Käll tror att de nya reglerna 
kan användas för att strama åt 
bedömningar av den enskildes behov, 
något som departementet förnekar.

Men oanmälda hembesök bör väl 
ändå vara ett effektivt sätt att 
avslöja fusk?

– Nej, säger Henrik Petrén, RBU. 
Dels utförs assistans ofta inte i 
hemmet utan var som helst i samhäl
let. Dels redovisas assistans i efter
hand och bedragare lär även i 
framtiden kunna komma runt 
reglerna.

– För den som vill begå brott finns 
så starka incitament att Försäkrings
kassan inte har makt att stå emot och 
därför bör det bekämpas av Polisen 
istället.

Trots brukarnas protester är 
politikerna under hårt tryck att ta i 
med hårdhandskar.

– Jag får många samtal från 
medborgare som är upprörda över att 
det försvinner så mycket pengar, 

säger Henrik Kjellberg. De ställer 
frågan hur det har kunnat fortgå. Rätt 
som det är kan förtroendet för 
reformen vara utraderat om vi inte tar 
tag i problemen.

 
Vad händer nu?
En nyckelfråga som inte debatterats 
är den nya uppgiftsskyldigheten för 
assistansanordnarna. Anordnarna 
blir ansvariga för hur enskilda 
personer använder sin assistans. Vad 
det kommer att innebära i form av 
kontroller och intrång är oklart och 
väcker oro.

Vidare hopar sig frågor om vad som 
är legitim assistans och vad som är 
fusk. Hur ska man som brukare och 
assistent veta var gränsen går?

De oanmälda hembesöken blir en 
fortsatt het fråga. Här kan det bli strid 
i riksdagens socialutskott eftersom S 
anser att det måste ges klara besked 
om vilka regler som gäller för dessa 
kontroller.

Fotnot: De nya reglerna för personlig 
assistans ingår i regeringens budget-
proposition för 2013. I skrivandets 
stund hade riksdagen ännu inte fattat 
beslut om detta.

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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Det är du som har assistans 
som själv vet bäst hur du 

vill lägga upp din assistans.

Det är du som har assistans
som själv vet bäst hur du 

vill lägga upp din assistans.

www.mejdej.se        Tel. 044-781 5100
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Tema Kollo

Oscar Sjökvist är 19 år och 
går sista året på IT-
programmet i Borlänge. 
Han bor en kvart från 
centrum med mamma, 

pappa, lillebror och storebror. Oscars 
pappa kommer ursprungligen från 
Stockholm och hans mamma från 
Småland, men ett gemensamt intresse 
förde dem hit till Borlänge: Orientering. 
Föräldrarna är fortfarande aktiva, och 
Oscars båda bröder orienterar också. 

Även Oscar har provat på orientering i 
en form som kallas precisionsorientering. 
Denna orienteringsgren sker i lättfram-
komlig terräng, och istället för att hitta 
kontroller handlar det om att välja rätt 
kontroll. Men det var inte hans grej.

Efter att ha provat olika aktiviteter 
började han med innebandy och de 
senaste fyra åren har han spelat på allvar. 
Två gånger i veckan tar han bussen två 
mil för att träna med IBF Falun. Spelarna 
kommer bland annat från Säter, 
Hedemora och Borlänge. 

Ett annat intresse är att påverka lokala 
politiker och verksamheter i Borlänge, 
genom den ideella organisationen 
Borlänge Ungdomsråd. Rådet vill öka 
infly tandet för ungdomar, och jobbar 
med elevdemokrati och att få vuxna att 
lyssna. De lyckas ganska bra tycker han.

Hemma i Borlänge finns det annars inte 
så många aktiviteter som han kan delta i. 
Eller som han vill vara med på för den 
delen. 

Oscar föddes med ryggmärgsbråck, och 
han minns att det var ständiga sjukhus- 
och habiliteringsbesök när han var liten. 
Nu är det betydligt mindre, bara någon 
uppföljning då och då. 

Han var tio år första gången han åkte 
på läger. Sen dess har det inte gått en enda 
sommar utan att han varit iväg. Han 

minns att det till en början kändes 
annor lunda och konstigt att träffa andra i 
liknande situation, men att det var väldigt 
roligt. Han fick nya kompisar. Flera av 
ledarna hade funktionsnedsättningar, 
och blev naturliga förebilder för Oscar.

– Jag lärde mig otroligt mycket av att ha 
ledare som visste vad det handlade om. 

Redan på första eller andra lägret lärde 
han sig att köra utan tippskydd. 

– Ledarna tog bort det helt enkelt. Det 
var läskigt och konstigt. Men sen upp-
täckte jag att tippskyddet mest hade varit i 
vägen, och då kändes det väldigt bra.

Handtagen bak på rullstolen, eller 
körbågen som den heter, åkte också bort. 
Oscar förutsattes klara så mycket som 
möjligt själv. Till exempel att hämta sina 
egna saker. 

– Det gjorde att jag 
fick lära mig att komma 
ihåg alla grejer från 
början, skrattar Oscar.

Deltagarna fick 
också prova på olika 
aktiviteter på lägret.

– Det är viktigt att 
förstå att man kan göra 
många olika saker trots 
att man har en funk-
tionsnedsättning.

En annan viktig sak för Oscar var att få 
känna att han inte är ensam, att andra 
också har funktionsnedsättningar. 

– Man kan prata om saker man har 
gemensamt med dem.

Det utvecklas också en speciell humor.
– När man träffas och snackar kan det 

bli en ganska annorlunda jargong. Man 
kan skämta om saker kring funktionshin-
dret, kanske inte med alla, men med 
många.

Och man vågar göra bort sig inför 
varandra. 

– Eftersom alla gör saker på olika sätt 
så blir det inte konstigt. 

Sammantaget leder detta till att man 
blir mer självständig, menar Oscar. Det är 
syftet med alltihop. 

Han har lärt känna många på lägren 
genom åren, och främst håller de kontak-
ten via Facebook, men de pratar också om 
att försöka träffas. Han skulle gärna vilja 
det. 

När han blev för gammal för barn- och 
ungdomsverksamheten fick han frågan 
om han istället ville prova på att vara 
ledare. Det ville han. 

– Nu får jag chans att ge något tillbaka, 
till nya deltagare. Det känns väldigt bra.

Under året som gått har han varit 
ledare på tre olika läger.

– Som ledare tänker jag på att inte 
hjälpa till för mycket, jag visar hellre hur 
man gör något. Jag brukar säga, ”jag 
kunde inte det här heller förut, men lärde 
mig”. Det handlar mycket om att peppa. 

För egen del är detta ytterligare ett steg 
att bli självständig. Som ledare är han 
nämligen ansvarig för en av deltagarna.

– Man måste ha koll på både sig själv, 
aktiviteten och deltagaren. Att hålla alla 
de bollarna i luften ger självförtroende.

Och det känns bra 
att se andra bli själv-
ständiga.

Att lära sig från 
någon som själv vet hur 
det är, är speciellt. 

– Man träffar inga 
sådana förebilder på 
habiliteringen, där är 
det bara sjuttioelva 
andra vuxna som ska 

hjälpa en, man är dittvingad för att nån 
doktor sagt att det är bra, och man tänker 
”Vad hjälper det här mig?”.  Men när 
någon annan gör, och man ser att det går, 
då är det en helt annan sak. 

Visst hade de nog säkert rätt där på 
habiliteringen, säger han, men tillägger:

– Som barn gör man inte som andra 
säger utan som de gör.

Det är något han märker tydligt på 
lägren. 

– Det handlar inte bara om vad jag lär 
ut. De yngre iakttar hela tiden och tar 
efter.

Han drömmer om ett mellanting 
mellan nuvarande habilitering och den 

Kollo 
– Vägen Till själVsTändigheT
Att åka på kollo eller läger är bra för självständigheten, säger  
Oscar Sjökvist, som ända sen tioårsåldern varit på läger varje  
sommar. Sedan ett år tillbaka är han själv aktiv som ledare.

– Självkänslan ökar och självförtroendet blir bättre i alla  
situationer. Så har det varit för mig.

Man träffar inga  
sådana förebilder på 
habiliteringen, där är 
det bara sjuttioelva 
andra vuxna soM ska 
hjälpa en.
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verksamhet som bedrivs på lägren. Något 
lokalt och vardagsbaserat.

– En ”verklighetshabilitering” skulle 
vara bra. Jag kanske startar en …

Men lägren är också viktiga för den 
övriga familjen. Oscar säger att det är 
viktigt för föräldrar att se att barnen 
faktiskt klarar mer än de tror. Att få en 
aha-upplevelse som ”Oj då, nu behöver jag 
inte hjälpa dig med det här längre.” 

Vissa föräldrar är överbeskyddande, 
men han tror att det är lika vanligt, eller 
till och med vanligare, att man får prova 
saker och kanske slå sig på köpet. 

– Det bästa, men det inser man ju sen, 
är att man får prova sig fram, man får igen 
det. Om föräldern är överbeskyddande så 
lär sig inte barnet att bli självständigt. 

Och det är väldigt olika bland deltagar-
na som kommer på lägren. Vissa har 
aldrig kört rullstolen själv, fast de egentli-
gen skulle kunna. Föräldrar och syskon 
får också möjlighet att prova på barnens 
aktiviteter när de kommer på besök. Men 
alldeles för få vågar, de är rädda för att 
göra bort sig tror Oscar. 

Han tycker att det är lite synd, eftersom 
det är kul för barnen att vara bättre än 
sina föräldrar på något, och att göra saker 
tillsammans på barnets villkor.

Erfarenheterna från lägret tar man 
med sig hem, det är Oscar övertygad om.

– Självkänslan ökar och självförtroen-
det blir bättre i alla situationer. Så har det 
varit för mig. Man lär sig säga ifrån när 
man blir dåligt bemött och när folk pratar 
över huvudet på en. 

Men Oscar tror ändå att det skulle 
behövas fler förebilder i vardagen, på 
hemmaplan.

– Jag tror väldigt mycket på den 
filosofin, förebilder behövs i vardagen, inte 
bara en eller två veckor på sommaren. 

Till sommaren tar han studenten. Just nu 
är han osäker på vad han ska ta itu med 

sen. Han tror att han ska plugga vidare, 
men kanske inte direkt. Och kanske inte i 
Borlänge. 

– Just nu är jag inne på att bli lärare, 
men tidigare hade jag tankar på att jobba 
med digital design, eller som socionom 
eller personalvetare. Eller varför inte 
journalist?

Något samhällsinriktat tror han att det 
blir i alla fall. Och kolloledare, det 
kommer han fortsätta vara. 

– Absolut. l

TexT & foTo: Anna Pella
info@faktapress.se

oSCAR SJÖKVIST

Ålder: 19 år.
Bor: Borlänge.
Familj: Mamma, pappa, 
lillebror och storebror.
Pluggar: Sista året på 
IT-programmet.
Tror på: Självständighet. 
Aktuell som: Ledare på 
RG Aktiv rehabiliterings 
barn- och ungdomsläger.
Drömmer om: En  
”verklighetshabilitering” 
där man får inspiration av 
förebilder.

oscArs rÅD Till BArn  
och ungDomAr:
n Tjata på era föräldrar så att ni får  
åka på läger.
n Träffa andra i liknande situation,  
både jämnåriga och äldre.
n Våga prova nya saker.
n Säg ifrån när ni blir dåligt bemötta,  
eller någon pratar över huvudet på er.

oscArs rÅD Till FörälDrAr:
n Låt barnet åka på läger eller kollo.
n Leta efter förebilder.
n Låt barnet försöka själv.
n Hitta aktiviteter där ni bor som passar. 
n Låt barnet prova på många olika saker.
n Självständighet vinner alla på.
n Var inte rädd för att prata om funktions-
nedsättningen.

MASSoR AV KolloTIpS på de fÖlJAnde SIdoRnA
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Kollo kan bli en frizon där alla är 
snälla mot varandra och allt är 
möjligt. Och där man kanske får 

njuta av att ta revansch över sina egna 
begränsningar.

Men hur blir det så? Vad är viktigast för 
att stimulera ungas självständighet när 
man åker på kollo eller läger?

Vi ställde frågan till några av eldsjälarna 
i kollovärlden och fick många tips och råd.

 – Genom lek och utmaningar lär man 
sig att ”allt” är möjligt om man bara gör så 
gott man kan, säger Jonas Nilsson, SFFF.

– Vi utmanar alltid deltagarna med nya 
spännande aktiviteter, säger Susanne 
Nielsen, RG Aktiv Rehabilitering. Vi ser 
hur barnen och ungdomarna växer och 
förändras.

För många är kollo 
första gången man är 
hemifrån en längre tid. 
Då är det viktigt att det 
finns stöd för de längtar 
hem, så att de klarar av att fullfölja 
perioden. 

– Vi får ofta höra från föräldrarna att de 
verkligen tycker att deras ungdomar 
växer mycket på kollo och klarar av 
mycket mera efteråt, säger Eva Remnert 
på Sommarkollo Småland. 

– För många är det roligaste att man får 
nya kompisar. En mamma sa att det efter 
kollot var första gången någon ringt och 
frågat efter hennes barn.

Aktiviteter två och två eller i mindre 

grupper gör det möjligt att hjälpa varan-
dra och stärka den egna självkänslan. Det 
kan handla om både enkla lekar och 
gemensamt ansvarstagande för exempel-
vis städning. 

– Unga som har en lindrig funktions-
nedsättning kan uppleva att de fungerar 
fullt ut. De är inte längre de misslyckade, 
de som blir utkörda i korridoren, de 
fröken tjatar på, de som inte fattar. De är 
någon att lita på, som kan ta ansvar för sig 
själv och andra, säger Gunilla Lindén, 
lägerpräst på konfirmationslägret på 
Gålö.

Samvaro i grupp är en viktig del i 
självständighetsutvecklingen, att hitta en 

bra kompis där det också 
finns utrymme till att 
även umgås två och två, 
betonar även Inga-Lill 
Karlsson på Kås 
Omsorgs verksamhet.

Kollo är även bra för 
att träna sig att hantera olika åsikter.

– Det är bra att öva på att diskutera 
fram en bra lösning tillsammans eller att 
säga nej till saker som känns obehagliga 
säger Inga-Lill Karlsson. 

Värdefullt är att kollot anpassas efter 
deltagarna och deras intresssen och 
drömmar, inte tvärt om. 

– Våra deltagare lever ofta i en vardag 
där de anstränger sig för att passa in i de 
mallar som samhället bygger upp, säger 
Sara Arnesson på kolloarrangören Kasper 

Care. På våra kollon får deltagarna vara 
sig själva samtidigt som vi bekräftar dem 
genom en ständig närvaro och dialog. 

Målet är att deltagarna ska känna sig så 
hemma och självsäkra att de själva kan 
styra aktivititerna.

– Det är mer meningsfullt när deltagar-
na planerar en spökrunda där de skräm-
mer ledarna än om vi gör tvärt om, säger 
Helena Eriksson, Funkisgruppen. 

På samma sätt är det viktigt att alla 
deltagare kan vara med på allting.

– Ingen ska behöva bli utestängd eller 
utesluten. Känslan av att kunna vara med 
på allt är viktig. Att alla ska uppleva att de 
är värdefulla och betydelsefulla och kan 
känna att ”just jag spelar roll”, säger 
Gunilla Lindén.

Att åka på sitt första kollo eller läger är 
onekligen ett stort steg, så om barnet inte 
är riktigt redo kan man ofta göra ett 
enkelt besök över dagen.

– Då kanske intresset och nyfikenheten 
väcks, och hen vill kanske åka året därpå, 
säger Ida Johansson på scoutgården 
Lysestrand.

Att komma iväg hemifrån och träffa 
nya och gamla vänner kan betyda mycket. 

– Att ha en egen upplevelse och ett eget 
sammanhang är ovärderligt för självkäns-
lan och självständigheten, säger Helena 
Eriksson, Funkisgruppen.

Lika viktigt kan det vara att komma 
ifrån föräldrarna en tid.

– Det är viktigt att känna att man kan 
klara sig utan att ständigt ha föräldrarna i 
närheten. För tonåringar kan det vara 
härligt att få leva som andra tonåringar 
och slippa anpassa sig till familjens krav 
och önskemål, säger Gunilla  Jaeger som 
arbetar på Ågrenska. ●

EN FRIZON DÄR MAN KAN 
FÅ NYA IDÉER OCH NYA VÄNNER
Att åka på kollo innebär ofta ett språng i utvecklingen. På kort tid 
kan man uppleva massor, lära sig nytt och få vänner. 

– Kollo ska vara det roligaste som händer under hela året, säger 
Eva Remnert, en av de kolloarrangörer vi talat med.

På följande sidor bjuder vi påtips från ett tiotal kollon och läger runt om i Sverige

ATT HA EN EGEN UPPLE-
VELSE ÄR OVÄRDERLIGT 
FÖR SJÄLVKÄNSLAN.

FOTO: ÅGRENSKA

FK_1301_s68-79_kollotips_v04.indd   68 2012-12-20   11:35



2013, # 1 FÖRÄLDRAKRAFT     69

SVERIGES FUNKTIONSHINDRADES 
FRILUFTS- OCH FISKEFÖRENING
Äventyrslägret syftar till att stärka ungdomens möjlighet 

till ett aktiv friluftsliv och till att han eller hon klarar sig på 
egen hand i livet även om man har en rörelsenedsättning. 

Vi paddlar kajak, åker vattenskidor, tältar, duschar utomhus, 
lagar mat utomhus, fiskar från båten som vi också gör strand-
hugg med på naturstränder. Vi lär ungdomarna att klara trottoar-
kanter, buss och tunnelbana – ett liv som rörelsehindrad på egen 
hand oavsett om man vistas i naturen eller i stadsmiljö. 

Bonusen är att vi åker båt till Gröna Lund där man verkligen 
får testa sina gränser. Vi har också fysisk träning på lägren, 
samtal om livet som rörelsehindrad med oss ledare som förebil-
der. Vi behandlar allt som hör livet till!

Det viktigaste är att deltagaren träffar andra i samma situation 
och att man tillsammans lär sig att ingenting är omöjligt, om 
man bara försöker och gör så gott man kan. Genom lekar, och 
att vi lever så tätt tillsammans, utvecklas ungdomarna oerhört 
under den korta period som lägret pågår. 

Se till att det finns balans mellan aktiviteter och att bara få 
chilla lite. Samtala om livet och se till att ha förebilder som kan 
påverka i positiv anda. Då kan jag lova att barnen och ungdo-
marna verkligen kommer hem som mera självständiga indivi-
der. 

Berättat av Jonas Nilsson, SFFF, Sveriges funktionshindrades 
frilufts- och fiskeförening. www.stockholmsfff.se

RG AKTIV REHAB
Att öka individens självständighet är något som löper som 

en röd tråd genom hela RG:s verksamhet. Vi har flera 
olika läger under året och jobbar ständigt för att kunna utöka 
antalet aktiviteter för barn och unga. 

Under våren har vi ett familjeläger för de minsta. Där 
välkomnas barn med fysiskt funktionshinder och dess 
föräldrar och syskon. Om inte familjen är medveten om vikten 
av självständighet, hur ska de då kunna förmedla det till sitt 
barn? 

Under sommaren
har vi barnläger – 
det första lägret, 
där barnen vistas 
ifrån sin familj 
under fyra dygn. 
Senare kommer 
familjen som också 
får utbildning.

Under Äventyrs-
lägret, ett ung-
domsläger som vi 
har tillsammans 
med SFFF, 
utmanas barnen och ungdomarna genom att man under hela 
lägret bor i tält, åker båt, går på turer i skogen och vistas ute i 
naturen. 

Man ska inte se våra läger som en plats dit man skickar sitt 
barn för att bli avlastad hemma. Det handlar istället om att 
man gör sitt barn en tjänst när man låter de komma till oss. 
Genom våra förebildsledare får barnet tips och idéer om hur 
de kan få ett självständigare liv. Vi tipsar om hur man själv 
klarar sina vardagsbestyr, manövrerar sin rullstol och får en 
bra förflyttningsteknik. Som förälder måste man vara beredd 
på att vara lyhörd för sitt barn när det kommer hem med nya 
tankar, idéer och värderingar. 

Berättat av Susanne Nielsen, RG Aktiv Rehabilitering. 
www.rekryteringsgruppen.se

Vi har öppnat två nya korttidshem!

Mölndals stad
/Läger & Fritid

Klippan vänder sig till barn/ungdomar upp 
till 16 år med neuropsykiatriska funktions-
nedsättningar, aspergers syndrom eller 
diagnoser som ADHD och ADD. 
Lunnagården vänder sig till ungdomar 
från 16 år med neuropsykiatriska funktions-
nedsättningar, aspergers syndrom eller 
diagnoser som ADHD och ADD.
Både Lunnagården och Klippan har egna 
bussar som vi kan använda för att göra 
gemensamma aktiviteter t.ex. i Göteborg.

Läger och Fritid arrangerar 
temaläger, läger, dagläger på 
helger och skollov som korttids-
vistelse enligt LSS och SoL för 
personer med funktionsnedsätt-
ning. Vi är till för att ge föräldrar 
avlastning i vardagen samt 
miljöombyte för barn/ungdomar 
med en möjlighet till en aktiv fritid 
och social träning. Vi planerar 
vistelsen tillsammans utefter 
behov och förutsättningar.

Besök: Björkska villan, Frölundagatan 25B  Post: Göteborgsvägen 7, 431 82 
Mölndals stad  Mejl: lager.fritid@molndal.se  Webb: www.molndal.se/lagerfritid

mölndals läger fritid fk 1205.indd   4 2012-09-18   10:03

lagar mat utomhus, fiskar från båten som vi också gör strand-
hugg med på naturstränder. Vi lär ungdomarna att klara trottoar-
kanter, buss och tunnelbana – ett liv som rörelsehindrad på egen 
hand oavsett om man vistas i naturen eller i stadsmiljö. 

Man ska inte se våra läger som en plats dit man skickar sitt 
barn för att bli avlastad hemma. Det handlar istället om att 

se våra läger som en plats dit man skickar sitt 
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På kollo ska man lyckas med det 
man gör. Så är ambitionen på 
Sommarkollo Småland där man 

har ungefär lika många ledare som 
ungdomar. Ledarna bjuder verkligen på 
sig själva. Många är jätteduktiga på musik 
och teater och hittar på en massa roliga 
upptåg. 

Vi har alltid mycket sång, musik och 
teater men också samarbetslekar, 
dramalekar och spännande skatt- och 
spökjakter. Vi gör en stor show med 
inslag av allt från sång och dans till 
vernissage och cirkuskonster. 

Ungdomarna får hjälp med att utforma 
ett eget unikt nummer.  Väljer man att 
sjunga finns flera ledare som är musiker 
och som kan ackompanjera på gitarr, 
piano och trummor. 

Några ungdomar är intresserade av att 
spela upp en pjäs på showen tillsammans 
med andra ledare och ungdomar och kan 
då välja och vraka bland alla utklädnings-
kläder som finns att tillgå.

 Genom att ungdomarna själva 
planerar och framför ett eget unikt 
nummer, och vågar stå på scen framför 
en publik bestående av nyfunna vänner 
och positiva ledare, stärks självkänslan 
och de får en ökad tilltro till egna 
förmågor.

Showen äger rum i slutet av en period 
när ungdomarna lärt känna varandra 
och känner sig trygga med andra ledare 
och ungdomar. Detta gör att de vågar 
utmana sig själva och testa nya saker. 

Att få stå på en scen med en riktig 
orkester som spelar och andra ungdomar 
och ledare som bakgrundsdansare är ett 
minne för livet.

Alla får också vara med och göra en 
kortfilm. Karaktärerna väljer ungdomar-
na själva och sedan skriver man manus 
till den egna filmen, tillsammans med 
ledarna. När filmen har 
premiär, märks en tydlig 
glädje och stolthet. 

En uppskattad tradi-
tion på kollo är gemen-
samma kvällssamlingar 
där ungdomarna i slutet 
av dagen får återberätta 
dagens roligaste händel-
ser. Att prata inför en 
liten grupp kräver mod och den positiva 
stämningen på kollo leder till att alla 
vågar uttrycka det de känner. 

Vi har varit med om en fantastisk 
utveckling hos de flesta av våra ungdo-
mar, som har gjort saker de inte vågat 
eller trott att de någonsin kunnat göra. 

Det viktigaste är att det är en positiv 
miljö. Att man får mycket uppskattning. 
Att man ser ungdomarnas inneboende 
resurser och ger dem stöd att utveckla 
det de vill. Att också stödja ungdomarna 
att våga testa nya saker. 

Kollo kan vara första gången man är 
hemifrån en längre tid. Att ge ungdomar-
na stöd, om de längtar hem, så att de 
klarar av att fullfölja perioden gör att de 
växer och får större självkänsla. 

Vi får ofta höra från föräldrarna att de 
verkligen tycker att deras ungdomar 

växer mycket på kollo 
och klarar av mycket 
mera efteråt. 

Något som majoriteten 
av ungdomarna på kollo 
tar upp som det roligaste 
är att man får många nya 
kompisar. Under resten 
av året håller ungdomar-
na kontakten och vissa 
hälsar på varandra. En 

mamma sa att det efter kollot var första 
gången någon ringt och frågat efter 
hennes barn.

Berättat av Eva Remnert, Sommarkollo i 
Småland. www.leva.se/kollo

SOMMARKOLLO SMÅLAND

EN TRADITION ÄR 
KVÄLLSSAMLINGARNA 
NÄR UNGDOMARNA 
BERÄTTAR OM DAGENS 
ROLIGASTE HÄNDELSER.
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Stiftelsen Skota Hem i Saltsjöbaden 
använder segling för att bygga 
självkänsla och självständighet hos 

unga med funktionsnedsättningar.

Vi tror på att prova nya aktiviteter på en 
nivå som individen har förutsättningar 
att lyckas med. Ribban höjs successivt;  
det är att klara av nya utmaningar som 
ger känslan av att man kan och klarar av 
sådant man kanske inte ens själv trodde 
att man kunde. Även om detta inte gör att 
personen i fråga blir världsmästare i 
segling så kan det ge känslan av att om jag 
klarade av att segla på egen hand redan 
efter några minuter – jag som aldrig suttit 
i en båt förut – så finns det mycket annat 
jag också kan klara av, eller våga testa.

Det sociala sammanhanget är viktigt, 
att träffa andra med liknande problem, 
att känna igen sig i andra och lära av 
dessa hur man kan hantera situationer.

Att komma ut och segla erbjuder 

många utmaningar 
på vägen, moment 
där man tränar 
vardagliga 
uppgifter som 
påklädning och 
förflyttningar. 

Bäst är att våra 
deltagare inte har 
med förälder som 
assistent och bara har med personlig 
assistent om man behöver hjälp med 
intima och personliga göromål, som att 
gå på toaletten eller att äta eller om man 
har komplicerade medicinska hjälpbe-
hov. Annars hjälper våra instruktörer till 
om det behövs och deras inriktning är att 
hjälpa deltagaren att lära sig göra alla 
moment på egen hand. Vi uppmuntrar 
även deltagarna att hjälpa varandra och 
dela med sig av tekniker och strategier.

Berättat av Emma Hallén, Skota hem.
www.skotahem.se

SKOTA HEM

Gård Lillsjödal (Sösdala, Skåne)
Period 1: 18 juni - 1 juli (7-11 år)
Period 2: 3 juli - 16 juli (12-15 år)
Period 3: 18 juli - 31 juli (15-18 år) Musik & k & k teater
Period 4: 2 augusti - 15 augusti (18 år och äldre)

Gård Lövestan (Hästveda, Skåne)
Period 1: 18 juni - 1 juli (12-15 år)
Period 2: 3 juli - 16 juli (15-18 år)
Period 3: 18 juli - 31 juli (10-14 år) Vildmark
Period 4: 2 augusti - 15 augusti (15-18 år)

Gård Norra Vi (Österbymo, Östergötland)
Period 1: 18 juni - 1 juli (8-13 år)
Period 2: 3 juli - 16 juli (14-18 år)

Kasper Kollo vill bidra till en meningsfull och aktiv fritid för barn, ungdomar och unga vuxna.
 
Verksamheten formas efter våra deltagares speci�ka styrkor, intressen, drömmar och behov. Vi vill skapa förutsättningar för deltagarna att ha kul 
och möjligheter till sociala kontakter men också till att erbjuda avlastning för föräldrar som vet att deras barn kommer att 
be�nna sig i en stimulerande och trygg miljö. Våra Temakollon har samma upplägg som våra vanliga kollon med den 
skillnad att man arbetar målinriktat med temat i olika aktiviteter, samt att personalen är extra kunnig inom temaområdet.

Har du frågor eller vill göra en anmälan? Kontakta Sara Arnesson / Enhetschef
Tel: 070-166 56 39
Mail: sara.arnesson@kasperkollo.se  -  www.kasperkollo.se

För barn, ungdomar och unga vuxna med autismspektrumtillstånd.
Kasper Kollo - Ett företag i Solhagagruppen

Vi tror på att prova nya aktiviteter på en 
nivå som individen har förutsättningar 
att lyckas med. Ribban höjs successivt;  
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Här bjuder våra annonsörer på några förslag till kollo och läger. Fler 
hittar du på vår hemsida www.foraldrakraft.se (klicka på Kolloguide)!

Påskläger vecka 15 & vecka 16

Sommarkollo 5 perioder under sommaren

Anmälan & bilder på hemsidan www.leva.se
För mer info: Ring 070 757 72 87, Eva Remnert

Småland
Sommarkollo 2009i

för ungdomar med funktionsnedsättning

Påskläger vecka 15 & vecka 16

Sommarkollo 5 perioder under sommaren

Anmälan & bilder på hemsidan www.leva.se
För mer info: Ring 070 757 72 87, Eva Remnert

Småland
Sommarkollo 2009i

för ungdomar med funktionsnedsättning

vecka 13 och vecka 14
5 perioder under sommaren

Anmälan & kollobilder hittar du på www.leva.se
Ring gärna Eva Remnert på tel 070 7577287
eller maila till info@leva.se om du vill veta mer.

2013

Påskläger vecka 15 & vecka 16

Sommarkollo 5 perioder under sommaren

Anmälan & bilder på hemsidan www.leva.se
För mer info: Ring 070 757 72 87, Eva Remnert

Småland
Sommarkollo 2009i

för ungdomar med funktionsnedsättning
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Välkomna till Kås 
Barnens ö • sommaren 2013

Kås Omsorgsverksamhet
Tel: 08-511 733 30 

www.omsorgsverksamhet.se 

Fullt tillgängliga läger under 2013! 
 
Sportlovsläger ......................... 24/2 – 28/2
Friluftsläger ............................ 24/6 – 2/7
Sommarläger .......................... 7/7 – 15/7
Höstläger ................................ 26/10 – 31/10

Funkisgruppen erbjuder också: 

• Daglig verksamhet
• Korttidsvistelse
• Boendestöd
• Personlig assistans

Kontakta mig för mer information, eller läs mer 
på vår hemsida eller på facebook.  Vi hörs!

Helena Eriksson, Affärsområdeschef
Tel: 073-973 83 20 

e-post: helena.eriksson@funkisgruppen.se

www.funkisgruppen.se
www.facebook.com/Funkisgruppen

           

   

  Sommarläger på TALLKROGEN 
för barn, ungdomar och unga vuxna med funktionsnedsättning  

Sköna sommardagar fyllda av aktiviteter - paddla kanot, 
skjuta pilbåge, sparka boll, bada, fiska och mycket mer!  
Läs mer på vår hemsida eller ring och beställ broschyr och ansöknings- 
handlingar hos Tallkrogen, Föreningen FUB-gården, 743 74 Björklinge 

         

 

  Tel: 018-37 03 02 • info@tallkrogen-fub.se • www.tallkrogen-fub.se 

LÄS MER OM 
KOLLO & LÄGER 
FORALDRAKRAFT.SE/TOPICS/KOLLO OCH LÄGER
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Intresserad av ett spännande 
lov på Rudebacken? 

Sommarlovet bjuder på kollo med många aktiviteter och ut-
flykter som minigolf, bowling, sol och bad, vikingabyn och an-
nat, anpassat efter ditt behov och intresse. Vi kommer även ha 
en grupp för dig med större personalbehov. 
Ridläger har vi även i år. Vi har  lektioner, rider ut i skogen och 
har  teori. Sista dagen har vi uppvisning för alla föräldrar.  
Låter det intressant? Sök till Rudebacken! 

Du är välkommen att ringa  
Anette Tegnér  08-517 07 176 
www.rudebacken.se 
 

www.sommarsol.se

sommarsol fk 1301.indd   4 2012-12-15   17:40

FURUBODA
Se möjligheter, inte svårigheter. Så resonerar man 

hos Furuboda i Skåne. 
Det är en mycket viktig grund i arbetet med att öka 

självkänslan och självständigheten. Vi strävar efter att 
alla ska kunna vara med på allt de vill.

Under våra sommarveckor väljer man att delta i olika 
grupper efter intresse. Musikgruppen håller till i 
Musikverkstan där man spelar så att alla kan utvecklas 
och delta. Andra grupper ägnar sig åt exempelvis idrott,  
skapande eller samtalsgrupp. 

Vår ambition är att alla aktiviteter ska verka för att öka 
självkänsla och självständighet hos deltagarna, men 
detta är inte heller något att ta på alltför stort allvar. 
Framförallt ska man åka på kollo eller läger för att ha 
roligt, njuta av livet, lära känna nya vänner och lära sig 
något nytt. Då kommer ökad självständighet som en ren 
bonus!

Berättat av Marie Hallqvist, Föreningen Furuboda.
www.furuboda.se

BOSSE
Alla barn ska ha möjlighet att vara i en gemen-

skap med andra jämnåriga – och få träna på att 
kommunicera med andra socialt.

Redan när man anmäler sig till kollo och läger 
börjar självständighetsträningen och reflektioner-
na kring att ta sig iväg ensam. Det är ett led i 
utvecklingen att vara utan sina föräldrar.

Tillsammans med andra deltagare finns mycket 
gemensamt att utbyta och samtidigt uppleva det 
gemensamma i nya aktiviteter. Man kan hitta 
vänner för livet!

Varje deltagare får möjlighet att ta beslut och ta 
dess konsekvenser. I och med det lär man sig att 
argumentera och kommunicera med andra i ett 
socialt samspel.

Alla barn och ungdomar behöver få träna på det 
sociala samspelet och detta är en möjlighet att få 
göra det. Kanske utan sina personliga assistenter 
men också utan sina föräldrar.

Kommunikation med andra är ett av våra 
främsta verktyg till att utveckla oss och öva på att 
säga vad vi tycker och tänker.

Berättat av Inga-Lill Krantz, BOSSE. 
www.bosse-kunskapscenter.se

Det är en mycket viktig grund i arbetet med att öka 
självkänslan och självständigheten. Vi strävar efter att 
alla ska kunna vara med på allt de vill.
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ÖSTERLENS FOLKHÖGSKOLA
Österlens folkhögskola har inget kollo men en sommarkurs 
för personer med Aspergers syndrom. Ungdomarna träffar 
andra med samma funktionsnedsättning under ett par dagar då 
de får nya synvinklar och deltar i diskussioner. På detta sätt 
stärks ofta självförtroendet och insikten i att man inte är ensam.

I våra samtalsgrupper tar vi upp strategier och pratar om 
fördelar och nackdelar med funktionsnedsättningen. Diskus-
sionen stärker både individen och gruppen gtenom att man ser 
att man inte är ensam. Man kan vända funktionsnedsättningen 
till något positivt. Man kan få tips och idéer av varandra. Vi 
bygger självförtroende genom att prova på nya aktiviteter eller 
besöker en ny plats tillsammans med nya människor. Bara att 
komma till kursen kan vara ett stort steg mot självständighet.

Viktigast är att våga lita på sig själv. Att inte skämmas och se 
ner på sig själv. Att se att alla människor har styrkor och att de 
styrkorna kan användas på olika sätt. Vår personal finns med 
som en trygghet och stöd, inte för hjälp.

Det finns många vinster med att träffa andra i liknande 
situation, både för att få förståelse och gemenskap. Att våga lita 
på sig själv är en byggsten i självständigheten. 

Vår personal arbetar även på våra långkurser och de har 
många tips att ge under sommarkursen. En av våra långkurser, 
BAS, syftar till att bli så självständig som möjligt gällande 
boende, arbetsliv och social kompetens.

Berättat av Linda Nilsson, Österlens folkhögskola. 
www.osterlen.fhsk.se

SOMMARSOL I SKÅNE
Under sommaren ordnar vi läger med simskola och fritids-

aktiviteter för barn och ungdomar med funktionsnedsätt-
ningar. Aktiviteterna planeras tillsammans med gruppledarna 
och anpassas efter gruppens önskemål och behov.

Alla aktiviteter där man tränar sin motorik ökar självkänslan. 
Man får bättre kroppsuppfattning, stärker muskulaturen och 
förbättrar konditionen.

Det är ett bra tillfälle att träna sina färdigheter och bli mer 
självständig i vardagli-
ga aktiviteter.

Exempel på 
aktiviteter är simskola, 
vattengympa, 
aqua-zumba, minigolf, 
zumba (även sittan-
de), disco, havsbad, 
utflykter, biokvällar, 
femkamp, karaoke 
och wii-spel.

Det viktigaste är att 
låta de unga själva göra saker och låta det ta tid. Föräldrar 
och assistenter gör ibland för mycket. Planera lägret och 
aktiviteterna i god tid och utgå ifrån deltagarnas intressen och 
behov. Vi uppmanar till självständighet och ger beröm när man 
lyckats med något nytt. Vi anordnar även en dag då föräldrarna 
och syskon är välkomna att vara med. 

Berättat av Sari Bengtsson, Stiftelsen Sommarsol. 
www.sommarsol.se

Ta chansen!
platser finns kvar på gålölägret 2013
Gålölägret är ett konfirmationsläger för ungdomar med och utan  
kognitiva funktionshinder. Konfirmationslägret bygger på praktiska  
övningar, samtal, scouting, teater och sång. Gålölägret drivs av  
Föreningen Integrerad Ungdomsverksamhet i samverkan med  
Stockholms stift och Svenska Scoutförbundet.  
Plats: Gålögården i Stockholms skärgård. Kostnad: 6 000 kronor 
Lägerperiod: 16/6–7/7 2013 och 27–29/9 2013
Konfirmation: 6/7 2013 i Prins Oscars kapell på Gålö
Info/anmälan: Christofer Jerndal 070-6539881, info@galo.nu, www.galo.nu

STAMNINGSFÖRBUNDET
Stamningsförbundet anordnar läger i bland annat 

Göteborg och Visby för barn som stammar. Vi har 
dramalek för att stärka barnens självförtroende. Vi 
informerar familjerna om rättigheter, hjälpmedel och ger 
andra tips och råd. 
Berättat av Kim Lindbom Carlsson, Stamningsförbundet.

Det viktigaste är att 
låta de unga själva göra saker och låta det ta tid. Föräldrar 
och assistenter gör ibland för mycket. Planera lägret och 

styrkorna kan användas på olika sätt. Vår personal finns med 
som en trygghet och stöd, inte för hjälp.
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Vid hembesöket inför kollovistel-
sen börjar vi alltid med frågan 
”Vad tycker du är roligt?” 

Tillsammans gör vi en plan för hur 
deltagaren ska kunna nå de mål som man 
har med att åka på kollo. Det kan handla 
om allt ifrån att våga sova borta till att få 
en kompis eller göra någon aktivitet som 
att fiska, åka på Liseberg eller köra 
gokart. Vårt uppdrag är att deltagarna 
ska känna att de lyckas och har kul. 

För många är det första 
gången de är borta 
hemifrån. Bara att sova 
borta i två veckor kan 
vara ett stort steg. Har 
deltagaren varit på kollo 
förut kanske man istället 
vill prova att dela rum 
med någon annan. 

Att veta att man klarar att vara hemi-
från och lära känna jämnåriga med 
liknande erfarenheter kan göra under för 
självkänslan. Lika viktigt är att självstän-
digt klara av vardagliga situationer och 
aktiviteter där man är van vid att behöva 
hjälp. Det kan vara allt från att välja sina 
egna kläder, betala för sin glass på en 
utflykt, välja vad man vill baka och bjuda 
på under cafédagen, välja aktivitet och ha 
friheten att själv avgöra om man vill delta i 
en aktivitet eller inte. Alla deltagare får 
strategier för att kunna välja, säga nej och 
be om hjälp. 

Vi har både välkända aktiviteter, som vi 
vet att deltagarna tycker om, och utmanar 

med nya aktiviteter som anpassas så att 
deltagarna vet vad de ska göra även i den 
nya situationen.

 Vi försöker hitta de områden där 
deltagarna kan briljera, och samtidigt 
stötta upp på områden där det behövs.

Deltagarna ingår i ett socialt samman-
hang tillsammans med de andra deltagar-
na och ledarna. Vi umgås hela dagarna. 
Ledarna uppmuntrar och stöttar i 
kontakten med de andra deltagarna, 

hjälper till att strukturera 
aktiviteter deltagarna 
kan göra tillsammans och 
agerar rollmodeller och 
bollplank kring vänskap. 

Det allra viktigaste är 
att vi anpassar vår 
verksamhet efter våra 

deltagare och inte tvärt om. Våra 
deltagare lever många gånger i en vardag 
där de anstränger sig för att passa in i de 
mallar som samhället bygger upp. Dessa 
ramar gör att många upplever misslyck-
anden, vilket tär på självkänslan. Hos oss 
får deltagarna lov att vara sig själva 
samtidigt som vi bekräftar dem genom 
en ständig närvaro och dialog. Att bli 
sedd och få bekräftelse på att man har 
lyckats kan ibland vara lika viktigt som 
att lyckas i sig. 

Bygg verksamheten kring den egna 
viljan! Det är lika viktigt att deltagaren 
kan välja att inte delta som att delta i en 

aktivitet. Det egna valet stärker. Kom 
ihåg att man alltid ska kunna ändra sig 
under aktivitetens gång! Erbjud stöd i alla 
situationer men våga ta ett steg tillbaka. 

Skapa trygghet. En trygg deltagare 
vågar släppa på kontrollen och kan bryta 
invanda mönster för att testa nya saker.

Håll nära kontakt även med de som är 
kvar hemma under kolloperioden, oavsett 
om det är en förälder, ett syskon eller en 
boendepersonal. 

Rekrytera personal som tycker att det 
är roligt att vara på kollo. Skapa variation i 
personalgruppen och visa deltagarna att 
man kan vara vuxen på många olika sätt. 

Miljön ska vara tydlig, med var sak på 
sin plats. Om det finns en tydlig beskriv-
ning för hur man spelar Fia med knuff kan 
två deltagare självständigt börja spela 
utan att någon ledare behöver förklara.

Tänk ”samarbete” istället för ”ledare 
och deltagare”. Självkänslan ökar när man 
känner sig behövd och genom att hjälpas 
åt med aktiviteter och sysslor stärks 
relationerna.

Ge tid för återhämtning. Vissa hämtar 
ny energi genom att läsa, andra genom att 
spela tv-spel eller att få ligga på sitt rum 
och lyssna på musik. Kan en deltagare 
själv fylla på energidepåerna och få 
avgöra när man är redo för nästa aktivitet 
ökar också självständigheten.

Berättat av Sara Arnesson, Kasper Care.
www.solhagagruppen.se

KASPER KOLLO

FÖRE KOLLOVISTELSEN 
STÄLLER VI ALLTID 
FRÅGAN: VAD TYCKER 
DU ÄR ROLIGT?
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LYSESTRAND
Scoutgården Lysestrand strax 

utanför Lysekil anordnar varje år 
integrerade scoutläger för barn och 
ungdomar med eller utan funktionsned-
sättning. 

Lysestrand använder något som kallas 
scoutmetoden och patrullsystemet, 

vilket innebär att alla aktiviteter genom-
förs i små grupper, där alla får synas och 
vara delaktiga. I patrullerna lär sig 
deltagarna att samarbeta, leda andra, 
visa hänsyn och respektera sig själv och 
sin omgivning. 

En större del av lägret tillbringas 
utomhus på lägerängen, där deltagarna 
sover i vindskydd som de själva fått 
bygga. Andra aktiviteter är hajk med 

övernattning, matlagning på stormkök, 
heldagsspår, bad, lekar, tävlingar, 
hantverk och naturligtvis lägerbål med 
sång och musik. Allt kan bidra till att öka 
självständigheten. Man lär sig kanske 
något nytt om sig själva eller klarar av 
saker som de inte trodde att de kunde 
klara av. En del av deltagarna har aldrig 
övernattat utomhus tidigare, eller 
paddlat kanot. Känslan av att vara på 
läger långt hemifrån utvecklar självstän-
digheten. 

En viktig metod för att förbättra själv-
känslan är att ”lära genom att göra”. Att 
själv få prova, våga misslyckas och prova 
igen, gör att man hela tiden lär sig nya 
saker och utmanar sig själv. Att vara 
delaktig i skapandet är roligare än att 
titta på och bidrar direkt till självkänslan. 

Om barnet inte känner sig redo för att 
åka på läger kan man hälsa på över 
dagen. Då kanske intresset och nyfiken-
heten väcks, och hen vill kanske åka året 
därpå.

Berättat av Ida Johansson, Lysestrand. 
www.lysestrand.se

En grundpelare är att 
deltagarna ”äger lägret”, 

det är de som bestämmer vad 
vi ska göra och hur vi ska ha 
det, alltifrån detaljer som hur 
möblerna står i lokalerna till 
planering av aktiviteter. 
Deltagarna måste också inse 
att med inflytande följer 
ansvar. Alla måste lyssna på 
varandra och se att det finns 
olika intressen och behov. Har 
någon tagit på sig en uppgift, 
förväntar sig de övriga att den 
blir gjord.

Deltagarna styr ofta. Det är 
mer meningsfullt när deltagar-
na planerar en spökrunda där 
de skrämmer ledarna än om vi 
gör tvärt om. Det kan tyckas 
tråkigt att ägna tid åt plane-
ring, men vi tror att de vinner 
på att göra just detta, att ta 
ansvar och vara med och 
skapa verksamheten. Att bli 
serverad färdiga aktiviteter är 
kanske roligt, men inte lika 
utmanande. 

Vårt drömmål är att 
deltagarna ”tar över” de sista 
dagarna på ett veckoläger och 
göra saker tillsammans utan 
att vi ledare är med och 
stöttar. Det händer ibland, då 
är lyckan gjord!

Det allra viktigaste är att 
göra riktiga saker, att inte bara 
prova på. När vi håller på med 
friluftsliv bär deltagarna 
utrustning, samlar ved och 
tänder eld, lagar sin egen mat, 
täljer tältpinnar och grillspett 
och sover i vindskydd även 
om det ösregnar. När vi har 
musikläger, jobbar vi med 
hela den process som det 
innebär att spela tillsammans 
med andra – att vara närva-
rande i musiken, lyssna på 
varandra och göra sin egen 
insats så gott man kan. Det är 
en stark känsla att veta att 
man är en viktig del av 
gruppen. 

Det är viktigt att komma 
iväg hemifrån, vara borta 

från sina föräldrar och träffa 
nya och gamla kompisar! Att 
ha en egen upplevelse och ett 
eget sammanhang är ovärder-
ligt för självkänslan. 

För den som har personlig 
assistans kan en lägervistelse 
ge möjlighet att hitta nya sätt 
att jobba med assistenten. Det 
är en annan miljö än hemma, 
vilket kan göra att man vågar 
utmana sig själv. Vi ledare 

försöker hitta ett bra sätt att 
samarbeta med de personliga 
assistenter som följer med, så 
att de känner sig delaktiga och 
bidrar till en bra gruppkänsla, 
men också vågar backa ett steg 
så att deltagaren kan testa nya, 
kanske oanade, möjligheter. 

Berättat av Helena Eriksson, 
Funkisgruppen. 
www.funkisgruppen.se

FUNKISGRUPPEN

En större del av lägret tillbringas 
utomhus på lägerängen, där deltagarna 
sover i vindskydd som de själva fått 
utomhus på lägerängen, där deltagarna 

bygga. Andra aktiviteter är hajk med 
sover i vindskydd som de själva fått 

göra riktiga saker, att inte bara 
prova på. När vi håller på med 
friluftsliv bär deltagarna 
utrustning, samlar ved och 
tänder eld, lagar sin egen mat, 
utrustning, samlar ved och 

täljer tältpinnar och grillspett 
och sover i vindskydd även 
om det ösregnar. När vi har 
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GÅLÖLÄGRET
Gålölägret är ett integrerat konfirma-

tionsläger för ungdomar med och 
utan kognitiva funktionsnedsättningar.  
De flesta aktiviteter bygger på att 
ungdomarna är tillsammans, två och två 
eller i mindre grupper. Ingen kan allt, 
men alla kan bidra med något.

Vi använder lekar för att öva motorik 
och för att ha kul! Glädjen är en viktig del i 
att öka sin självkänsla.

Vi har olika scoutaktiviteter i mindre 
patruller. Tillsammans erövrar ungdo-
marna nya kunskaper om att göra upp eld, 
tälja, göra knopar, bygga vindskydd och  
paddla. Ungdomarna bidrar med olika 
erfarenheter, personligheter och kunska-
per. Någon har stort tålamod, någon kan 
redan tälja och kan visa de andra, någon 
är bra på att sprida glädje när de andra 
börjar misströsta när elden inte tar fyr, 
någon som varit rädd för vatten visar sig 
vara en hejare på att paddla.

Ungdomarna deltar aktivt i lägrets 
genomförande genom att bistå i matlag-
ningen eller genom att sjunga och spela 

teater inför publik. Ungdomarna deltar 
också aktivt genomförande av gudstjäns-
ter. Alla ska få en tydlig upplevelse av att 
deras insats spelar en roll. Det de gör och 
är bidrar till ett bättre läger för alla.

Allt som görs på lägret bygger på att alla 
deltagare ska kunna vara med på allting. 
Ingen ska behöva bli utestängd eller 
utesluten. Känslan av att kunna vara med 
på allt är viktig. Alla ska uppleva att de är 
värdefulla och betydelseful-
la. Just jag spelar roll!

 
Vår erfarenhet är att arbete 
med ungdomar i parkonstel-
lationer eller mindre 
grupper hjälper dem att 
hjälpa varandra och stärker 
den egna självkänslan. Det 
gäller både enklare uppgif-
ter, lekar, övningar, 
scouting och gemensamt 
ansvar för till exempel 
städning av rum. De 
ungdomar som har en 
lindrigare funktionsned-

sättning kan uppleva att de fungerar fullt 
ut. De är inte längre de misslyckade, de 
som blir utkörda i korridoren, de fröken 
tjatar på, de som inte fattar. De är någon 
att lita på, som kan ta ansvar för sig själv 
och andra.

Berättat av Gunilla Lindén, Föreningen 
Integrerad Ungdomsverksamhet.
www.galo.nu

DE ÄR INTE LÄNGRE DE MISSLYCKADE, DE SOM 
BLIR UTKÖRDA. DE ÄR NÅGON ATT LITA PÅ.

Läger året runt för barn och 
ungdomar med ADHD/DCD, 
ADD och Aspergers syndrom 
samt andra närliggande 
funktionsnedsättningar. 

TUSKULUM | ESKIL JOHANSSONS AB
Oppundavägen 6 | 122 48 Enskede | 08-648 77 40

info@tuskulum.se | www.tuskulum.se

JOHANSSONS AB

Läger året runt.
Vi fi nns till året runt för barn och 
ungdomar med ADHD/DCD, ADD, 
Tourette och Aspergers syndrom 
samt andra närliggande funktions-
hinder. 
Tuskulum har helgläger samt 
sommar-, höst-, vinter- och vår-
läger på fl era platser i Sverige.
• Strukturerade aktiviteter 
• Tydliga rutiner
• Små grupper. 8 – 14 deltagare
• Barn och ungdomsgrupper 
• Rutinerade ledare
Läs mer på www.tuskulum.se 
där du kan fylla i en ansökan.
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MERA FAKTA
Barncancerfonden 
stödjer flera verksamheter för barn och 
ungdomar som på olika sätt har erfarenhet 
av barncancer. 

Barretstown Gang Camp – Ett 
europeiskt läger på Irland för barn och 
ungdomar som har eller har haft cancer. 
http://barncancerfonden.se/Stod-Rad/
Vistelser/Barretstown/ 

Ågrenskas ungdomsläger – 
Ungdomsläger på Ågren ska för ungdomar 
som själva haft cancer. 
http://barncancerfonden.se/Stod-Rad/
Vistelser/Agrenska/Ungdomslager/

Ågrenskas syskonläger – Fonden 
bekostar också läger på Ågrenska för 
syskon till cancerdrabbade barn där de 
kan möta andra som har liknande erfaren-
heter som de själva. 
http://barncancerfonden.se/Stod-Rad/
Vistelser/Agrenska/Verksamhet/ 

Ungdomsstorläger – varje år anordnar 
Barncancerfonden tillsammans med 
barncancerföreningarna ett ungdomsstor-
läger för cancerdrabbade ungdomar. 
Under 2013 kommer lägret hållas 9-12 maj 
(Kristi Himmelfärdshelgen) i Orbaden. 

Barncancerfonden anordnar flera 
olika typer av verksamheter för 
att öka ungdomarnas självstän-

dighet och självkänsla. Bland annat får 
ett 30-tal ungdomar som har eller har 
haft cancer åka till Barretstown på 
Irland varje år. Programmen på lägret är 
noggrant övervakade av välutbildade 
”cara” (vän, på iriska), och hjälper barn 
och tonåringar att återupptäcka 
självkänsla, självförtroende, självstän-
dighet, vänskap, tillit och hopp. Förra 
året besökte 707 barn från hela Europa 
Barretstown. Vi anordar också ett 
ungdomsstorläger tillsammans med 
barncancerföreningarna varje år.   

 
Det är viktigt att låta barnen själva få 
känna att de klarar av saker som de 
kanske inte först trodde var möjligt. 
Tänj på gränserna och låt dem träda ut 
en liten bit utanför bekvämlighetszo-
nen. Det stärker också att träffa andra 
med liknande erfarenhet, gärna någon 
som utmanat sig själv och som därige-
nom kan fungera som bra förebild. 
Någon som vågat leva livet fullt ut, trots 
motgångar och svårigheter. 

Det är viktigt att det finns någon vuxen 
som håller ihop det hela, någon som 
finns till hands om det händer något. Att 
träffa andra som har eller har haft 
cancer kan sätta igång många funde-
ringar och känslor. Kanske är sjukdo-
men något som man inte pratat så 
mycket om, och nu plötsligt befinner 

man sig i ett sammanhang 
där barncancer är den 
gemensamma nämnaren. 
Då är det viktigt att det 
finns en beredskap så att 
man kan ta hand om alla 
tankar och frågor som 
dyker upp. 

Berättat av Johanna Perwe, 
Barncancer fonden. 
www.barncancerfonden.se

BARNCANCERFONDEN

RUDEBACKEN
Viktigast är att ungdomarna tillåts ta plats och  utrymme 

på Rudebacken. Att de får vara sig själva. Att personalen 
är lyhörd för önskemål och intressen. På Rudebacken får du 
vara som du är, utan att bli ifrågasatt.

Vi målar, spelar instrument, klär ut oss och ibland gör vi 
shower för att skapa ökad självkänsla och självständighet.

Vi tar vara på ungdomarnas önskemål om vad just de vill 
göra. De ska känna att de får vara med och bestämma om sin 
kolloperiod. Att bli lyssnad på är en viktig del i att få ökad 
självkänsla och därmed våga prova på nya saker. Det kan i 
förlängningen leda till en ökad självständighet.

Berättat av Anette Tegnér, Rudebacken.
www.utvecklingspedagogik.se/Rudebacken.aspx

Det är viktigt att låta barnen själva få 
känna att de klarar av saker som de 
Det är viktigt att låta barnen själva få 

kanske inte först trodde var möjligt. 

Vi målar, spelar instrument, klär ut oss och ibland gör vi 
shower för att skapa ökad självkänsla och självständighet.
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KÅS OMSORGSVERKSAMHET
Aktiviteterna ska vara varierade och lustfyllda och vi ska 

ha bestämt dem tillsammans. Våra ledare finns med som 
stöd i olika individuella handikapp och för att underlätta. 
Deltagaren ska känna sig trygg – men också kunna känna en 
äkta triumf över att utmana sina egna begräsningar. Samvaron i 
gruppen är en viktig del, att hitta en bra kompis där det också 
finns utrymme till att även umgås två och två.

Aktiviteter hos oss kan vara paddling, fiske, hajk, bad, 
strandlekar, minigolf, båtturer, skogsvandringar, bärplock, 
bakning, bussutflykter, trädgårds-
teater, egna uppträdanden, 
högläsning, tröjmålning, konst-
närlig verksamhet med vernissa-
ge, bollsporter, hästkurser, 
museibesök, musik och sång med 
egen utrustning, restaurangbe-
sök, shopping, dagboksskriverier 
och promenader.

Viktigt är att känna sig ”som 
hemma” och samtidigt ha distans 
till det egna hemmet. Under 
lägervistelsen deltar man i att duka fram frukost och kvällsfika, 
bakar till speciella tillfällen och väljer aktiviteter. Man städar, 
kanske tvättar man sina kläder, packar vid kollots slut och gör 
utvärdering tillsammans med sin kontaktperson. 

Vi har en klar och tydlig struktur över dagens händelser med 
program och stödbilder på whiteboard, daglig genomgång och 
koll att alla deltagare förstått vad som ska göras och vad som 
behöver packas vid utflykt. Man har egen fickpeng att förvalta, 
med stöd av kontaktpersonen, så man ser hur mycket som 
behövs och vad den räcker till.   

När det finns olika åsikter får man träna sig i att diskutera fram 
en bra lösning tillsammans och öva upp förmågan att säga nej 
till saker som känns klart obehagliga. Här får man öva upp 
respekten för andras åsikter så att tillvaron känns bra på lägret, 
och i förlängningen även i vuxenlivet. Man får också öva på att 
ta vara på den fria tid man har, så den inte blir för lite eller för 
mycket aktiv. Vi ser till att det är möjligt att fortsätta hålla 
kontakt med nyvunnen vän, genom brev, nätet eller telefon. För 
att inte tala om att kunna träffas och göra saker tillsammans.

Berättat av Inga-Lill, Kås Omsorgsverksamhet 
på Barnens Ö, Vallentuna. 
www.omsorgsverksamhet.se

ÅGRENSKA
Självkänsla handlar om att ingå i ett sammanhang, att vara 

delaktig och att kunna påverka. På Ågrenska försöker vi 
skapa förutsättningar för detta. 

När man kommer till oss på sommarläger, så får man dela 
upplevelser med andra i samma situation. Man är tillsammans 
med andra, som alla har det gemensamt att de är borta hemi-
från under en hel vecka, en del för första gången, medan andra 
är vana lägerdeltagare. Man får träffa kompisar, känner igen sig 
själv i andra och ser att man inte är ensam.

Det är också viktigt att känna att man kan klara sig utan att 
ständigt ha föräldrarna i närheten. För tonåringar kan det 
också vara härligt att få leva som andra tonåringar och slippa 
anpassa sig till familjens krav och önskemål.

Vi har en fin miljö, med anpassad utrustning och ett anpassat 
arbetssätt. Om man får rätt förutsättningar och rätt stöd, så kan 
man tänja sina gränser och få känna att man kan våga och klara 
sånt som man aldrig provat på innan, allt ifrån att själv styra 
motorbåten med joystick när man sitter i permobil, till att 
paddla forskajak eller åka i ”soffan” efter motorbåten. Om man 
inte är sugen på det, så kan man istället ha den betydelsefulla 
uppgiften att filma eller fotografera dem som åker. Att känna att 
man kunnat lyckas i det man gjort är viktigt för både självkänsla 
och självständighet och kan leda till att man ger sig i kast med 
nya utmaningar.

Men allt handlar inte om häftiga aktiviteter. Det också 
stärkande för självkänslan att ha kompisar, som man kan  
umgås och hänga med, prata, lyssna på musik, se film och tala 
om den efteråt. Och det är också självständighet att få påverka 
det man själv vill göra, de häftiga aktiviteterna eller de mera 
lugna eller både och.  

Berättat av Gunilla Jaeger, Ågrenska. www.agrenska.se

MAN HAR EGEN 
FICKPENG ATT FÖR-
VALTA SÅ ATT MAN 
SER HUR MYCKET 
SOM BEHÖVS OCH VAD 
DET RÄCKER TILL.

man tänja sina gränser och få känna att man kan våga och klara 
sånt som man aldrig provat på innan, allt ifrån att själv styra sånt som man aldrig provat på innan, allt ifrån att själv styra 
motorbåten med joystick när man sitter i permobil, till att 
sånt som man aldrig provat på innan, allt ifrån att själv styra 

paddla forskajak eller åka i ”soffan” efter motorbåten. Om man 
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Under Therese Sundqvist 
Anderssons 19-åriga liv har det 
blivit många turer runt jordklotet, 

om man summerar all flygande, trots att 
hon föddes med ryggmärgsbråck. Livet 
har präglats av svåra operationer och 
tuffa följdsjukdomar. Men nästan lika 
mycket av resande, simning och sitski.

Familjen, med mamma Ammi och 
pappa Stefan i spetsen, har planerat och 
prioriterat på ett sätt som har fört dem 
till många kända och okända platser, 
helst med lite äventyrsprägel.

– Men även om vi skulle åka charter 
blir det äventyrligt eftersom vi, som en 
familj med rullstol, måste ha koll på att 
allt är tillgängligt, säger Ammi.

Det började med en ”testresa” till 
London när Therese var fem år. Ett 
äventyr även det, med tanke på att man 
då inte hade så bra koll på hur flygresan 
skulle fungera. 

– Vi hade tur som mötte en granne till 
mina föräldrar på Arlanda som arbetade 
där och visste exakt hur vi skulle göra. 
Och på den vägen är det.

I London väntade trånga, icke anpas-
sade, tunnelbanegångar. Men Therese 
var så liten att hon kunde bäras. 

Bekvämare var de rymliga svarta 
taxibilarna. 

– Tänk att vi kunde få plats med 
rullstol, barnvagn, fyra vuxna och tre 
barn i en enda Londontaxi! 

Några år senare var familjen redo för 
större äventyr. Man ville åka långt bort, 
till värmen, men helst undvika Thailand 
”eftersom alla andra åkte dit”. Och så 
ville man ha en UTMANING. Det blev 
Malaysia och Borneo. 

– En fantastisk upplevelse, som alla 
barnen fortfarande minns, säger Ammi 
och berättar målande om flodfärder, 
besök hos huvudjägare, orangutanger, 
varaner och andra djungel-måsten.

Therese, denna gång i tioårsåldern, 
fick all tänkbar service av de vuxna i 
resesällskapet. Det behövdes. Hotellet 
låg på en liten ö i form av ett berg. 
Rangliga trätrappor var enda entrén.

– Men när vi väl kommit upp till 
hoteller var människorna så hjälpsam-

ma och vänliga att man till och med 
spikade ihop en ny rullstolsramp så att 
Therese skulle kunna ta sig till poolen 
utan hjälp.

Men det blev mycket motion för de 
vuxna, trätrapporna till hotellet 
motsvarande sådär sex våningar i ett 
höghus. Och för att komma iväg på 
flodfärder och andra utflykter var det 
bara att ta i och bära Therese upp och 
ner varje dag.

Kanske måste man gilla utmaningar 
om man ska leva familjen Anderssons 
aktiva liv. Problem är utmaningar. Det 
lilla huset på Utsiktsvägen i Fullersta 
söder om Stockholm har förvandlats till 
en rymlig och fullt tillgänglighet villa 
med egna krafter. Pappa Stefan driver 
dataföretag men älskar att snickra, så 
efter kvällsmat åker overallen ofta på. 
Ammi har personligen hållit i varenda 
gipsskiva i huset. Farfar tillsammans 
med Stefan har snickrat den eleganta, 
specialanpassade hallinredningen.  

Gillar man utmaningar så vad passar 
bättre än en flygresa till andra sidan 
klotet?

– Visst är det besvärligt med långa 
flighter och trånga flygtoaletter, men vi 
tar gärna det besväret för att få uppleva. 
Man kan inte räkna med att bli omhän-
dertagen utan måste alltid dubbelkolla 

Djungeläventyr, shopping, gigantiska mässor och världskonferenser. 
Allt är faktiskt möjligt – om man planerar i god tid och dubbelkollar 
ALLT. Bara språkresor har varit en besvikelse för Therese.

Therese missar inga 
äventyr med familjen

Ett hotell mitt ute i djungeln var kanske inte det bästavalet för familjen som har en tjej som sitter i rullstol. Men Ammi och Stefan ville passa på medan dottern Therese fortfarande var liten och kunde bäras. I det här temat möter du dels Therese och hennes mam-
ma, dels Niklas som åker till Spanien med sin pappa.Två av många familjer som aldrig tröttnar på att resa 
även om det ibland är mer utmaning än avkoppling.

Tema: Resor
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allt, hela vägen. Även om hotellet säger 
att det går jättebra att komma med 
rullstol så går det ofta inte helt och 
hållet. Vi tar alltid reda på exakt hur 
bred dörren till toalett 
och dusch är. En natt 
kan man leva med att 
hotellet inte är anpassat, 
men inte två veckor!

Planeringen börjar 
normalt ett år före 
avresa. Familjen 
granskar foton från 
hotellet, räknar trapp-
steg. Ändå måste man 
vara beredd på överraskningar.

– Vi hade kollat allt inför vinterns nya 
resa till Borneo, hotellet bokades i mars, 
men tre veckor före avfärd upptäckte vi 
plötsligt att det finns nivåskillnader på 
poolområdet.

 Att hotell ”glömmer” att pool eller 

rum ska vara anpassade är inte ovanligt. 
Och trots alla kontroller har familjen 
ännu inte hittat det 100 procent tillgäng-
liga hotellet.

– Nej, det är alltid 
något... Vill man resa får 
man vara beredd men vi 
tycker att det är värt 
besväret, säger Ammi.

– Bara det inte är 
massor av trappor så 
kan någon nivåskillnad 
vara okej, tycker 
Therese.

Ja, om man (som 
Therese, år 2008) inte vill missa kam-
bodjanska Angkor Wat och inspelnings-
scenerna från Tomb Raider med Lara 
Croft får man ge avkall på tillgänglig-
hetsprinciperna...

Det bästa med resorna är att komma till 

varma platser och härliga pooler, tycker 
Therese.

Det passar bra även för hennes 
mamma, som har fibromyalgi som 
lindras i värmen.

Men alla familjemedlemmar utom 
Ammi är samtidigt hängivna slalomskid-
åkare som längtar efter snö och kyla. 
Therese är framstående inte bara på 
simning utan även sitski.

När det inte blir sitski på 
Flottsbrobacken i Huddinge går resan 
till Åre och favorithotellet Continental 
Inn – kanske det hotell som är bäst 
anpassat av alla som familjen har bott 
på.

Drömmen för Therese är att tävla i ett 
framtida Paralympics. 

– Jag hoppas få åka till Paralympics 
och tävla i simning om fyra år och sitski 
om sex år.

Med ett SM-guld i simning (2008) i 

Visst är det besvär-
ligt med långa  
flighter och trånga 
flygtoaletter, men vi 
tar gärna det besvä-
ret för upplevelsen. 

Planering är A och O när 
Therese ger sig ut på resor med 
mamma Ammi och övriga i 
familjen. Ofta bokar man hotell 
nästan ett år i förväg, för att 
hinna kontrollera att tillgänglig-
heten är så bra som möjligt. 
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bagaget är drömmen inte alls orealis
tisk, bara det inte blir för många 
operationer eller för mycket smärta.

– Operationerna är problemet. Det blir 
alltid en lång startsträcka att komma igen.

När vi träffas har Therese nyligen 
genomgått en akut operation men har 
återhämtat sig bra under några veckor. 
Ändå undrar vi hur man vågar planera 
resor när hälsotillståndet kan vara så 
bräckligt.

– Vi reser först och opererar sen, 
skrattar Therese. 

En operation stoppade dock en 
efterlängtad resa till den gigantiska 
hjälpmedelsmässan RehaCare i 
Düsseldorf. Ett nytt, framgångsrikt 
försök gjordes hösten 2012, precis före en 
gallstensoperation. Therese ville fram
förallt kolla in utbudet av sitski.

– Men jag minns inte så mycket från 
mässan, jag var så pumpad av värktablet
ter. Men jag såg ett specialhjul som man 
kan fästa på fotplattan till rullstolen. 

– Jag ska åka dit igen men då hoppas 
jag att jag mår bättre och kan ta in allt 
som visas på mässan. Jag vill se allt som 
erbjuds från hela världen. 

Shopping är en favoritsysselsättning 
som med fördel kombineras med en resa 
långt bort.

– Jag vill inte bara sola utan ”göra 
saker”. Då är det bra om det finns affärer 
i närheten. 

Även om vintens resa går till djungeln 
är Therese nöjd – man börjar med en 
vecka i Singapore, ett shoppingparadis.

Shopping i Bangkok var ”helt okej”, 
liksom i Dubai (med 
tusentals affärer, 
isbana och tivoli i ett 
affärscentrum).

Nöjesparker är ett 
av målen för resorna. 
Berg och dalbanor är 
familjen tokigt 
förtjust i. Och då kan 
det vara en fördel att 
ha rullstol, tycker 
Therese.

– Jag får nästan 
alltid gå före i kön och hela familjen får 
följa med, säger Therese nöjt.

En gång hamnade familjen på nöjesfäl
tet Six Flags utanför Amsterdam som 
med sina 11 häftiga berg och dalbanor är 
paradiset för familjen.

– Om man ska hinna med alla banorna 
på en dag måste man ha rullstol, säger 
Ammi. Vi kunde åka alla elva banorna  
två gånger!

På Disney World i Florida i USA fick 
man däremot snällt köa tillsammans 
med alla andra – nöjesparken var 
nämligen fullt anpassad.

Hur får man tid att 
resa så här mycket? 
Och hur får man 
råd? 

– Det är inte alla 
som har möjlighet att 
resa så här, men om 
man försöker lägga 
undan pengar och 
planerar långt i 
förväg kommer man 
en bit på vägen. Det 
viktiga är att man 

ändå förstår att det är möjligt även om 
familjen har en tjej i rullstol, säger Ammi.

Hon hoppas inspirera andra att våga 
planera resor. Man får vara beredd på 
”stötar”, men med bra framförhållning 
funkar det trots allt, bara man inte drar 

sig för att kolla igen och igen. (Och 
kanske undviker trånga marknader och 
långa vandringar i djungelterräng.)

Blir inte skolarbetet lidande av 
långresorna?

– Nej, inte av resorna, säger Therese, 
men av operationerna. 

Vinterns resa inkräktar lite på skolter
minen, men Therese fick klartecken av 
sin rektor. 

Den egna familjen är favoritsällskapet 
på resorna, tycker Therese, men hon har 
också rest på egen hand med assistent. 
En sådan resa till Barcelona fick hon i 
18årspresent. Det blev möjligt tack vare 
att man upptäckt att det fanns en sparad 
pott hos assistansföretaget.

Therese har assistenter genom Team 
Frösunda, både hemma och på skolan. 
Men på familjens resor är det föräldrarna 
och systern som är assistenter. Att ha 
med andra assistenter skulle bli så 
mycket dyrare.

Therese är storstadsmänniska, så resan 
får gärna gå till huvudstäder. Till 
exempel Dublin, dit hon åkte för att delta 

Bakom varje resa ligger 
lång planering, men 
belöningen är att lära 
känna nya miljöer och  
möta intressanta 
människor.

Djungelutflykter, flodfärder eller slalombacke – Therese är inte främmande för något.

Det är inte alla som har 
möjlighet att resa så här, 
men om man försöker 
lägga undan pengar 
och planerar långt i 
förväg kommer man en 
bit på vägen.

FOTO: PRIVAT

FOTO: PRIVAT

FOTO: PRIVAT
ResorTemA
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i en internationell konferens om rygg-
märgsbråck.

– Det bästa var att få träffa andra 
ungdomar med ryggmärgsbråck från 
olika länder och dela erfarenheter. 

Den typen en av resor brinner även 
mamma Ammi för. Hennes dröm är att 
kunna arrangera resor för rörelsehindra-
de, till exempel ett ”camp” för unga med 
ryggmärgsbråck. 

Språkresor för rörelsehindrade, 
tillsammans med andra ungdomar, 
saknas också. Till Therese stora besvik-
else.

– Jag ville så gärna åka på språkresa 

men insåg till slut att det inte skulle 
fungera, säger hon.

Nu drömmer hon om att själv kunna 
jobba som ledare på språkresor.

– Jag skulle vilja visa andra unga med 
rörelsehinder att det är möjligt att resa så 
här, och att man gärna får be om hjälp.

Vem vet, kanske mor och dotter kan 
förverkliga drömmen en dag och 
förvandla det stora intresset för resor till 
en levebröd? ●

TEXT& FOTO: Valter Bengtsson
info@faktapress.se

THERESE RESMÅL
■ Malaysia – Borneo
■ Vietnam
■ Kambodja
■ Thailand
■ Dubai
■ Singapore

■ London
■ Dublin
■ Düsseldorf
■ USA (bilsemester)
■  Bilresa genom Europa 

(600 mil), 15 länder på 
4 veckor.

På plats i tempel-
området Angkor 
Wat i Kambodja, 
inspelningsscen 
för Tomb Raider.

HIT VILL THERESE 
ÅKA I FRAMTIDEN
■ Australien
■  Paralympics i Brasilien 

(sommar 2016)
■  Paralympics i Sydkorea 

(vinter 2018)

FOTO: PRIVAT

AMMIS OCH THERESE 
BÄSTA TIPS INFÖR RESAN
VAL AV HOTELL 
■ Vi börjar med att titta på Hotels.com. 
Där kan man begränsa sökandet till 
hotell med handikappanpassade rum.

Ha personlig kontakt med hotellet 
innan bokning. 

Vi brukar fråga om hur stort rummet 
är, hur toaletten ser ut, hur hotellområdet 
ser ut. Räkna aldrig med att området är 
helt anpassat men man kan minimera 
hindren. 

Ha tålamod vid kontakt, de kan ibland 
vara svårt, speciellt i asiatiska länder. 
Har hänt att det är olika människor som 
svarar på konversationen man har och 
de har ibland inte koll på vad som sagts 
innan. Det kan också ta lite tid innan 
man får svar. Börja därför lång tid i 
förväg. 

Ibland kan hotellpersonalen i Asien 
vilja vara så tillmötesgående att de säger 
att ”det går bra” trots att det inte 
stämmer. Istället för att fråga om det är 
anpassat: fråga hur breda dörrarna är. 
Mät din egna rullstol och lägg till några 
centimeter. Be om bilder på rummet och 
toalett. En gång bad vi hotellet vika ihop 
en kartong eller liknande och putta den 
genom dörren. Då insåg de att en 
rullstol inte skulle komma in.

I Europa och Amerika kan man oftast 
vara säker på att det är som hotellperso-
nalen säger, men var ändå beredd på 
motsatsen. Tänk på att de bara vill vara 
tillmötesgående och inte menar något 
illa, fast det blir tokigt.

 
BOKNING AV FLYG
■ Vid bokning, påpeka att assistans 
för att komma ombord på planet 
behövs. På vissa bokningssajter kan 
man boka assistans. Om man känner 
sig osäker, kontakta flygbolaget för att 
dubbelkolla. Berätta att assistans 
behövs varje gång du har kontakt med 
flygbolaget. Var även övertydlig om 
personen i fråga inte kan stå överhu-
vudtaget. Ibland får man känslan av att 
personalen hoppas att det inte ska vara 
så illa att man inte kan stå.

UTFLYKTER
■ I vår familj begränsar vi inte övriga 
familjemedlemmar från att åka på 
utflykt även om den rörelsehindrade 
inte kan vara med hela vägen. Ibland 
har vi en bil med guide. Då kan de 
familjemedlemmar som vill och kan 
kliva ur och göra sina upptäckter 
medan de som inte vill/kan sitter kvar i 
bilen eller tar sig så långt fram de kan. 
Var beredd på en del lyft.
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Jens är pappa till Niklas, 21 år, en ak-
tiv kille som gärna åker utomlands 
med familjen trots att han har  

           autism.
– Jag och Niklas åker till Spanien minst 

fem eller sex gånger per år. Jag älskar att 
spela golf och han är den perfekta 
caddyn, skämtar Jens.

Båda gillar att vara ute och röra på sig, 
så det kan bli många timmars vandring 
varje dag, oftast på golfbanan. 

– Golf är en bra sport och miljön är 
perfekt för oss för det finns inga bilar 
eller andra hot. Det är stora ytor vilket 
kan ge oss skön motion. De människor vi 
möter på banorna känner Niklas och vet 
att han är speciell. De är alltid mycket 
snälla mot oss och ger Niklas extra 
mycket hjälp om det skulle behövas.

– Niklas mår mycket bra av att röra på 
sig, helst sex timmar per dag. Niklas får 
ströva runt fritt på stora ytor och jag törs 
släppa honom ganska långt bort. Man 
kan ha ögonkontakt över stora ytor. 
Niklas lyssnar ofta på musik i sin Ipod 
när han går. Mest Astrid Lindgren, 
berättar Jens som har svårt att tänka sig 
att någon annan sport kan passa lika bra 
om man ska göra något tillsammans.

Det låter som en lyxtillvaro att kunna 
åka på solresor var och varannan månad, 
men det har sin speciella förklaring.

Tillsammans med sin hustru Agnetha 
driver Jens ett företag, Språkbilder, vars 
verksamhet kan skötas på distans, lika 
väl från Spanien som från bostaden i 
Segeltorp, söder om Stockholm.

Resorna kombineras alltså med 
distansarbete. Reskostnaderna är inte 
heller så höga eftersom flygpriserna har 
pressats och familjen inte räds att välja 
lågpriser.

Ännu en förklaring till Spanienresorna 
är att familjen för tiotalet år sedan köpte 
hus i Mazarron. Man sökte en solig plats 
dit familjen kunde åka under välordnade 
former, för att sonen Niklas skulle må 
bra.

– Många har tyckt att jag är knäpp som 
åker själv med Niklas. Visst var det kaos i 
början. Det kunde vara brottning på 
flygplan och allt möjligt innan Niklas 
förstod vad det handla-
de om. Men nu skulle jag 
inte vara rädd för att åka 
någonstans med honom. 

Trots det finns inget 
sug efter andra resmål 
än Mazarron så resten av 
världen får vänta.

Till en början var Niklas 
väldigt rädd för att flyga, 
på ungefär samma sätt 
som han har svårt med andra nya saker. 

– Han var livrädd och jag fick bära 
ombord honom. Nu älskar han att flyga. 
När han väl lärt sig saker är han duktig. 
Ibland måste man vara så drastisk och 
modig, man är tvungen att ta smällar för 
att komma till ett läge där allt fungerar. 
Men det är inte enkelt i början och jag 
tror att många inte vågar. De är rädda för 
att det ska sluta illa de första gångerna. 
Många säger till mig att det vi gör är 
ovanligt, men det är belöningen för att vi 
har kämpat så hårt. Det tog nog fyra år 
innan det blev mer nöje än kamp att resa.

Niklas visar också att han trivs med 
resandet, även om han inte har något 
talat språk.

– Han visar med kroppen att han 
också älskar att resa iväg, säger Jens. Han 
kan komma med nycklarna till huset vi 
har i Spanien för att visa att han vill åka 

dit. Då stänger jag av datorn och söker 
fram bästa flygpriserna. Vi har en öppen 
attityd om resplaneringen och han har 
börjat lära sig hur lång tid det tar.

Flygresorna är inte längre någon pärs 
som tidigare. Familjen kan välja det 
bolag som har bästa erbjudande. 

– Så länge vi gör på ungefär samma 
sätt kan vi flyga med vilket bolag som 
helst. Tidigare var det enorma problem 
men det stadiet har vi passerat. Senast vi 
flög tvingades vi mellanlanda i Barcelona 
och det gjorde Niklas lite arg så sådant 
försöker vi undvika. Även om vi väljer 
billiga flygresor försöker vi resa på 
bekväma tider, vi betalar hellre lite extra 

om vi får flyga mitt på 
dagen då vi är som 
piggast.

Att komma till ett 
annat land som Spanien 
innebär inte längre 
några problem för 
Niklas. Tvärtom, pappa 
Jens tycker att livet med 
autism är enklare i den 
spanska miljön.

– När det är varmt 
och vackert är det mycket enklare att 
vara ute och göra saker.

Och numera har Niklas lika bra koll på 
spanska mjölkpaket som svenska, så 
vardagens rutiner innebär inte större 
påfrestningar i Spanien än hemma.

– Vi går ofta på restaurang och äter, 
det tycker Niklas är jätteroligt. En 
kinesisk restaurang som har buffé är en 
favorit. Där känner man Niklas väl och al-
la är snälla mot honom.

För familjen som helhet har solresorna 
till Spanien varit till stor glädje. Att 
starta eget företag blev ett lyckokast.

– Det fina med företaget är att vi kan 
jobba nere i Spanien lika väl som 
hemma.

– När vi förstod att Niklas hade 
autism bestämde vi oss för att vi ville 
tillbringa mycket tid med honom. Jag 

Resortema

Drömresan för familjen Österman går alltid till samma destination, 
Mazarron i södra Spanien.

– Det är så mycket enklare att vara aktiv när solen skiner och det är 
20 grader varmt, istället för kyla och snöslask, säger Jens Österman.

”När vi förstod att 
Niklas hade autism 
valde vi ett annat liv”

Visst var det kaos i 
början, och många 
tyckte jag var 
knäpp, Men nu är jag 
inte rädd att åka 
nånstans Med honoM.
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hade jobbat nästan 60 timmar per vecka 
som vd för ett it-företag och Agnetha 
jobbade som logoped inom landstinget. 
Både hon och jag ville leva ett annat liv, 
så vi valde att starta Språkbilder och 
sälja hjälpmedel för kommunikation. 

– Av egna erfarenhter från Niklas 
uppväxt och hans skolgång visste vi att 
dessa hjälpmedel saknades. Nu har vi 
sålt språkbilder till f lera hundra skolor 
och nästan alla stora sjukhus. Vi 
översätter just nu allt material och ska 
börja sälja även i Tyskland, Holland, 
Belgien och England.

Så egna erfarenheter av sonens 
autism har gjort det möjligt för familjen 
att flitigt resa utomlands samtidigt som 
Niklas har fått hjälp i sin utveckling.

– Det är Niklas som har gett oss 
erfarenheterna. När det saknades 
träningsmaterial i Niklas skola började 
vi själva tillverka det och gav till skolan. 
Sedan visade det sig att skolan ville dra 
kopior på språkbilderna och använda 
med andra barn. Och på den vägen är 
det.

– För Niklas har hela utvecklingen 
inneburit en fantastisk livskvalitet och 
mycket tid tillsammans med familjen. Vi 
gör massor av roliga saker som utveck-
lar honom hela tiden. ●

TEXT& FOTO: Valter Bengtsson
info@faktapress.se

JENS TIPSAR
■ ”Ge dig inte om det känns hårt och 
tufft. Visst var det jobbigt när folk tittade 
på mig när Niklas fick jobbiga utbrott på 
flygplatser och i plan. Det går över 
snabbare än du tror. Belöningen får du i 
form av möjligheter att göra saker 
tillsammans i många år.”

Golf, sol och pool står på pro-
grammet när familjen åker till 
Spanien. Men pappa Jens och 
mamma Agnetha har oftast 
jobbet med sig. Tillsammans 
driver de företaget Språkbilder 
som de i stor utsträckning sköter 
på distans.

FOTO: PRIVAT
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idrott Skolidrott

1. Ha en öppen dialog med eleven.  
Inte på idrottslektionen, utan innan så att  
han eller hon redan vet vilka moment det  
kan bli problem med och hur man kan 
anpassa dem.

2. Dela upp lektionerna mer. Det finns inget i 
kursplanen som säger att alla måste göra sam-
ma sak. Man kan dela upp lektionen i olika 
stationer, och då kan man se till att åtminstone 
ett par av momenten funkar för alla.

3. Peka inte ut någon som syndabock. Barn 
och ungdomar vill gärna sticka ut på olika 
sätt, men ingen vill bli utpekad för sina 
svårigheter, oavsett om det är en funktions-
nedsättning eller någonting annat.

3 tips till idrottslärare för att alla ska kunna vara med

Det är lika viktigt att 
ställa krav som att 

undvika att peka ut 
någon, säger Anders 

Forslund.

Foto: AnnA-LenA Lundqvist
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Anders Forslund, idrotts- och 
NO-lärare på en grundskola i 
Kungsbacka, vet hur det är att 

vara ung med en funktionsnedsättning. 
Han är född med ryggmärgsbråck, vilket 
gör att han idag använder rullstol, men 
när han var barn använde han kryckor 
– och kunde till och med spela fotboll 
med hjälp av dem.

– Jag spelade i ett vanligt lag, och 
använde både benen och kryckorna. Till 
en början var nog ledarna lite skeptiska, 
men mina kompisar tjatade in mig. Jag 
var inte med och 
spelade jättemånga 
matcher, men jag 
var på alla träning-
ar och var jättestolt 
när jag drog på mig 
träningsoverallen, 
säger Anders 
Forslund.

Han berättar att 
han först inte såg sig 
själv som funktions-
nedsatt, men att han insåg sina begräns-
ningar ju äldre han blev.

– Till slut gick det inte. Jag hade ingen 
chans eftersom jag inte var tillräckligt 
snabb, och då var det inte lika roligt. 
Men jag slutade egentligen för att 
föräldrar till motståndarna ansåg det 
som hands då jag tog bollen med 
kryckorna.

Bordtennisen, som är lite mer stillastå-
ende, gick bättre – där använde han ena 
handen till en krycka och den andra till 
racketen.

– Men jag var tvungen att vara bättre 
än motståndarna på själva spelet 
eftersom jag inte kunde förflytta mig i 
samma hastighet.

På skolgympan fick Anders ofta spela 
just bordtennis, medan de andra barnen 
gjorde något annat. 

– Jag brukade få välja någon att spela 
med, och då blev man plötsligt väldigt 
mycket värd i kompisarnas ögon, i alla 
fall när det var någon sport som ansågs 
tråkig.

Han berättar att det fungerade bättre 
att vara med i de vanliga bollsporterna 
när han var yngre.

– Basket fungerade hyfsat när jag var 
yngre, men annars fick man ofta vara 
målvakt. Vilket är lite tjatigt och tråkigt i 
längden.

Kan läraren anpassa lektionerna så 
att de blir 
roligare för en 
person med 
funktionsned-
sättning?

– Ja, men det 
lyser igenom. Det 
jag hatade var att 
känna mig 
utpekad, att det 
var på grund av 
mig som man 

inte kunde göra vissa aktiviteter. Ofta 
krävs det att man drar ner på tempot, 
typ att de andra barnen får hoppa 
jämfota eller något liknande, men då 
tycker en del att det blir tråkigt.

Vad är det viktigaste att tänka på för 
en lärare?

– De ska absolut inte säga saker som 
att ”vi kan inte göra det här eftersom 
han inte kan vara med då”. Det är viktigt 
att man inte, direkt eller indirekt, pekar 
ut ett barn med funktionsnedsättning 
som syndabock, eller uttrycker att det 
är synd om personen i fråga. Samtidigt 
är det viktigt att man ställer krav. 
Barnen är ju inte dummare än att de ser 
sin chans att komma undan. Så om 
läraren alltid låter dem göra det de själv 
vill, typ spela pingis, så får de aldrig 
utmana sig själva. l

Gympalektionen kan vara jobbig om man har en funktionsned
sättning. Anders Forslund, idrottslärare i rullstol, berättar hur det 
var när han växte upp. Och ger sina bästa tips på hur man kan få 
alla att vilja vara med. 

Det är viktigt att man  
inte, direkt eller indirekt,  

pekar ut ett barn med  
funktionsnedsättning,  

eller uttrycker att det är 
synd om personen i fråga. 

” Ingen vill  
vara syndabock”

35 svenskar till special 
Olympics vinterspel
n Den 29 januari 2013 drar Special 
Olympics vinterspel igång i sydkore
anska PyeongChang. Tävlingen är för 
personer som har en utvecklingsstör
ning, och den här gången deltar 3300 
aktiva och ledare från 112 länder, 
vilket gör den till ett av världens 
största sportevenemang. Sverige 
sänder en trupp med 35 idrottare.

– Det här kommer bli en fantastisk 
upplevelse för våra tjejer och killar, och 
dessutom har ingen i truppen varit i 
Sydkorea förut, så det blir ju extra 
spännande, säger Jonatan Sandberg, 
Sports director för Special Olympics 
Sweden.

Den svenska truppen ställer upp i 
fyra av åtta grenar: innebandy, floor 
hockey, längdskidor och alpint.

paralympics Winter  
WOrld cup i sOllefteå
n 25 februari till 5 mars blir det 
stortävling på hemmaplan, när 
Paralympics Winter World Cup 
arrangeras i Sollefteå. PWWC äger 
rum vartannat år och är de näst 
största vinterspelen efter Paralympics. 

Det blir tävlingar i alpint, längdskid
åkning, skidskytte, kälkhockey och 
rullstolscurling. Nytt för den här 
gången är att tävlingarna i längdskid
åkning och skidskytte för första 
gången kommer att ha världsmäster
skapstatus. 

– Vi har haft en stor tävling i någon 
av grenarna varje gång. Senast var det 
EM i kälkhockey och innan dess VM i 
rullstolscurling. Nu är det VM i längd 
och skidskytte, säger Elisabeth 
Byström, som är ansvarig för PWWC.

150 atleter från 15 länder väntas 
delta i världsmästerskapen, som 
genomförs vid Hallstaberget, tio 
minuter från centrala Sollefteå.

texter  
tomas tirén 

i nästa nummer: 
En garde! Prêt! Allez! Rullstols
fäktning övar upp utövarnas snabb
het och koncentrationsförmåga. 
Missa inte reportaget i Föräldrakraft 
nr 2, 2013.
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Debatt Tyck till genom ett mejl till info@faktapress.se eller ett 
brev till Föräldrakraft, Målargatan 7, 111 22  Stockholm

Upprörande att kommUnen  
tvångsflyttar den Unga kvinnan

Ang nyhetsArtikel i nr 6, 2012
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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

Jag har en 24-årig son, Rasmus, som har 
sjukdomen Angelmans syndrom. Det 
innebär att han utvecklingsmässigt 
befinner sig på en två-tre-årings nivå. 
Men han är som ett normalt litet barn 
(även om han är 1,80 meter lång); han 
leker ihärdigt med sina saker, han älskar 
överraskningar! 

Och han vet vem han tycker om; han 
längtar och han kramas och han 
berättar vad han känner med hjälp av 
teckenspråk och sina bilder.

Efter några tunga år, med ständiga 
konflikter med kommunen, har allting 
ordnat sig. Rasmus har sedan några år en 
egen lägenhet med egna assistenter, 
varav jag är en. Flera av assistenterna har 
varit hos honom i många år, och det 
betyder oerhört mycket för min son. Han 
känner dem, han tycker om dem, han är 

trygg med dem. Han lever ett bra och 
innehållsrikt liv.

Häromnatten drömde jag:
Jag stod ute på en äng. Det var 

människor omkring mig. Jag hade 
upptäckt att det stack upp en bit av ett 
huvud ur en grop i jorden. Jag blev 
förskräckt; grävde och grävde runt 
omkring för att få huvudet fritt. Men det 
var svårt; hur mycket jag än grävde, 
hände nästan ingenting!

Jag tänkte: Hur kan hon/han andas? 
Så hemskt att vara helt fastlåst i jorden; 
inte kunna röra sig! För personen levde. 
Jag tänkte: Hur är det möjligt?

Men en ung, glad, mörkhårig kille 
sprang omkring i närheten. Han sade att 
det gjorde ingenting!

Jag sa: Men det är inte tillåtet att göra 
så! (Gräva ner någon.)

Men så insåg jag 
plötsligt att den där 
mörkhåriga killen som 
sprang omkring, var 
samma person som den 
som låg fastkilad där 
nere i jorden…

Jag tänkte: Men hur 
kan det vara så? Hur är 
det möjligt…?

Först frampå 
förmiddagen nästa 
dag, mindes jag 
plötsligt vad jag drömt 
på natten.

Och jag förstod direkt. Killen var 
förstås Rasmus! (Han är mörkhårig…)

Han är ”fastkilad”; han kommer alltid 
att vara beroende av andra människor; 
han kommer aldrig att själv få bestäm-
ma över sitt liv…

Marika Jardert 
kan inte förstå 
att en kommun 
väljer att 
tvångsförflytta 
en ung kvinna i 
en mycket 
utsatt situation.
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Aj då. Nånting är 
helt fel här.

Kalle har krympt 
på nåt mystiskt 

vis till en 
centimeters 
storlek!

Hur ska han nu kunna 
kommunicera med sina 

föräldrar?

Kalle får en idé! 
Han liftar med en 
fluga bort till sin 

pappas kamera!

Där ställer han in 
självutlösaren.

Kalle hoppar på avtryckaren. 
Nu har han femton sekunder

                  på sej.

Men lite tur 
låter Kalles pappa 
framkalla filmen 

snart och upptäcker 
vad som har hänt!

Vad har hänt?! 
Se vilka hemska 

bilder! Har 
JAG tagit dom? 

Vem är den lilla 
pricken långt 
borta? Du har 
väl inte lekt 

med min 
kamera, va?

JAG? 
Nej, nej. 
Du kan‐

ske borde 
lämna in 
kameran.

14     FÖRÄLDRAKRAFT # 6, 2012

smidig
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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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Men samtidigt är han en glad kille 
som springer omkring!

Och han sade ju själv i drömmen: 
”Det gör ingenting!”

Rasmus är faktiskt rätt cool. Han gör 
inte alltid som jag säger; väljer själv fast 
jag protesterar…

Han trivs med livet och lever i nuet!
Jo. Så är det.
Så läste jag senaste numret av 

Föräldrakraft (6, 2012) om en 29-årig 
kvinna med en funktionsnedsättning. 
Läste om domen i Högsta förvaltnings-
domstolen, där domstolen gav kommu-
nen rätt att tvångsförflytta denna unga 
kvinna från ett särskilt boende, där hon 
bott i många år, till ett helt annat, nytt 
boende, med helt ny personal!

Vad är detta?

Jag kan föreställa mig vad som skulle 
hända med min son, om han plötsligt 
tvingades flytta – och få helt nya assis-
tenter. Det hade inneburit en katastrof 
för honom!

Tala om att den här unga kvinnan 
sitter ”fastkilad”; med munnen försluten 
och armar och ben fastlåsta…

Högsta förvaltningsdomstolen (för att 
inte tala om kommunen!) måste bestå av 

personer som är totalt utan empati. De 
måste tänka att bara hon får mat och en 
säng att sova i, så räcker det som ”goda 
levnadsvillkor”. De måste tänka att 
samma regler kan gälla för ”utvecklings-
störda” som för djurhållning…

Att denna kvinna skulle ha känslor 
– det verkar otänkbart för dem. Är det 
2012? Eller lever vi fortfarande på 
1800-talet? Men något måste man kunna 
göra!

Hon har bott i många år på boendet. 

Det är hennes hem. Hon är 29 år. Var 
föräldrarna bor, kan väl inte påverka vad 
som är hennes hemkommun? Det måste 
väl vara den kommun där det särskilda 
boendet ligger?

Om ingenting annat hjälper måste 
man kunna överklaga till Europa-
domstolen, den europeiska domstolen 
för mänskliga rättigheter!

En upprörd och arg
Marika Jardert

Artikeln som väckt reaktioner – ur Föräldrakraft nr 6, 2012.
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KALENDARIUM

➤  12 JANUARI 2013
Kul tjejhelg om jämställdhet anordnas i 
Stockholm av FQ Forum Kvinnor och 
Funktionshinder. 

➤  15 JANUARI
Hjärnskadeforum 2013 i Stockholm om 
Hjärnskaderehabilitering idag och i 
framtiden. 

➤  11 MARS
Inspirationsdagar anordnas i Stockholm 
av Föreningen för Kognitivt stöd, FKS. 

➤  16–17 MARS
Nordisk muskelkonferens på Sheraton i 
Stockholm anordnas av RBU och NHR.

➤  22 MARS
Föräldrakraft nummer 2 
utkommer. 

➤  16–18 APRIL
Leva & Fungera på Svenska Mässan 
i Göteborg. Föräldrakraft är officiell 
mässtidning.

➤  6–7 MAJ
Västsvenska Kommunikationskarnevalen 
om Läsa och skriva - nya möjligheter för 
alla. Anordnas i Göteborg av Dalheimers 
hus.

➤  14–16 MAJ
Särskolan i världen. Särskolans 
riks konferens i Jönköping. 

➤  24 MAJ
Föräldrakraft nummer 3 utkommer. 

➤  2 JULI
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.

➤  15 AUGUSTI
Föräldrakraft nr 4 utkommer. 

➤  24 AUGUSTI
Lekens Dag anordnas av 
Föreningen Furuboda.

➤  12 SEPTEMBER
Fungera Mera Mässan i 
Linköping.

➤  25-26 SEPTEMBER
FRI 2013 – hjälpmedelsmässa i Malmö. 
Föräldrakraft är officiell mässtidning.

➤  11 OKTOBER
Föräldrakraft nummer 5 utkommer. 

15 SAKER ATT HA KOLL PÅ UNDER 2013

@ 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 395 kr 
 genom att fylla i kupongen 
här intill. Eller ta två år direkt 
(12  nr) för endast 790 
kronor så missar du 
ingenting!

LÄSNING FÖR DIG SOM 
FÖRÄLDER OCH PROFESSIONELL!”

FÖR DIG SOM HAR BARN I BEHOV AV SÄRSKILT STÖD!
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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
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OM BARN OCH UNGA I BEHOV AV SÄRSKILT STÖD

BÄTTRE SKOLIDROTT FÖR ALLA   |  KOLLO & LÄGER: 14 SIDOR TIPS

Tema 
Habilitering: BARNEN SOM FÅR EN ANDRA CHANS

Tema 
Assistans: ”JAG VILLE 
KLARA ALLT SJÄLV”
NPF: 
NYA FRI-
 SKOLOR FÖR ELEVER MED AUTISM

JONAS HELGESSON FÅR VÄRLDEN ATT ÖPPNA ÖGONEN

JONAS HELGESSON FÅR VÄRLDEN ATT ÖPPNA ÖGONEN

  ” Jag gör     det jag gör  för att överleva”

SÖREN 
OLSSON: 
MÅSTE MAN VERKLIGEN LIDA?

74 kr
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# 1 
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2013 
ÅRGÅNG 8

OM BARN OCH UNGA I BEHOV AV SÄRSKILT STÖD

74 kr
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# 1 # 1 #
JANUARI 
2013 
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Gå gärna in på www.humana.se och läs mer om oss.

Ditt barn klarar en hel del. Till exempel att bestämmaöver Sveriges största företag inom personlig assistans. Vi arbetar efter ledstjärnan att alla har rätt till ett braliv. Och hur det ser ut vet bara du och ditt barn. Då ärdet ju inte mer än rätt att ni också bestämmer hur vibäst hjälper till. Det är många som känner likadant. För inget företag har lika många barn och ungdomarsom Humana. Så om det känns tryggt, känn er varmtvälkomna till Humana. 

Av 1 800 kunder är hälften barnoch ungdomar.
Det känns väl som ett tryggt val?
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ANNONSÖRER I DETTA NUMMER:
A-Assistans ............................................42
Adena Personlig Assistans ...............55
Anatomic SITT .......................................15
Anemon Personlig Assistans ............60
Assistansbolaget i Sverige ................54
Assistanskompaniet ............................65
Assistanspoolen ...................................15
Autism- och Aspergerförb.  ...............31
Blå Assistans .........................................60
BOSSE - Råd, Stöd & 
Kunskapscenter ...............................9, 77
CJ Advokatbyrå ....................................... 9
Enigma Omsorg  ...................................19
Frölunda Data ........................................17
Frösunda LSS .......................... baksidan
Funkisgruppen ......................................72
FUB-gården, Tallkrogen .....................72
Föreningen Furuboda  .......................... 9
GIL .............................................................. 5
Gålölägret ...............................................74
Hedemora Anpassning ......................16
Heldagsskolan Rullen .........................91
Humana Assistans  ............................1, 7
Inerventions .............................................. 6
Kaustik, Aiai ............................................13
Kooperativet Lila ...................................56
KÅS Omsorgsverksamhet  ................72
LaVita assistans ....................................64
Leva Plus, Sommarkollo .....................72
Made for Movement .............................17

Medi Mentor ...........................................63
MejDej Kooperativet ............................65
Mölndals stad, Läger och Fritid .......69
Olivia Personlig Assistans .................19
OmsorgsCompagniet .........................61
Optimal Assistans ......................... bilaga
Orkidén, Carema Care .......................23
Prolead Business Group ...................64
Sigtuna Personlig Assistans .............63
Sirius Humanum ...................................57
Skånska Assistanshuset ....................61
Solberga by ............................................43
Solhagagruppen  ..................................71
Sommarsol rehab & rekreation .........73
Stadshagens Habilitering ..................42
STIL ............................................................ 3
Svensk Personlig Assistans .......14, 58
Svenska Handikappidrottsförb ........88
Svenska Mässan...................................18
Särnmark Assistans .............................12
Tecknologen ..........................................91
Time2View ..............................................91
Tuskulum, Eskil Johanssons ..............77
Uppsala kommun Vård & bildn .........19
Uriform .....................................................91
Utvecklingspedagogik ........................73
Vi Assistans  ...........................................53
Vivida Assistans ....................................10
Värna ........................................................ 11
Ågrenska ................................................... 2

Boka annons i nästa nr SENAST 28 FEBRUARI

URIFORM

Timmermansgatan 38 • 118 47 Stockholm
Tel: 08-6402955 • www.uriform.se 

TUMLE
kudden

Teckenkurser

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

www.tecknologen.se info@tecknologen.se

- din resurs när det gäller tecken -

Grundkurser Grundkurser 
StockholmStockholm 18 - 22 februari18 - 22 februari 5 dagar 5 dagar 4 990:- 4 990:- 
Stockholm 18 - 22 mars 5 dagar 4 990:-
Luleå 22 - 26 april 5 dagar 4 990:-

Lund 25 - 27 februari 3 dagar 3 190:-
Gävle  8 - 10 april 3 dagar 3 190:-
Linköping 11 - 12 april 2 dagar 2 290:-
Skellefteå 17 - 19 april 3 dagar 3 190:-
Stockholm  6 - 8 maj 3 dagar 3 190:-

Under en inspirerande, rolig och effektiv kurs får du lära dej massor med 
användbara tecken och får dessutom kunskap och tips om hur du kan 
använda dem på bästa sätt i ditt arbete eller i din familj.

Våra kurser ger dej den kunskap du behöver!

Alla priser inkl material, repetitionskurs på nätet och fika
(Moms tillkommer. Går du kursen privat och betalar själv får du 20% rabatt))

Teckenresan 2013 (28 januari - 10 februari 2013)
Tio gratis endagars introduktionskurser i Lund, Alvesta, Arboga, 
Stockholm, Uppsala, Gävle, Kramfors, Skellefteå, Piteå, Gällivare
Vill du delta? Gå in på www.teckenresan.se
Teckenalmanckan
Ett inspirerande teckenpaket för familj, förskola och skola som 
räcker ett helt år. Läs mer: www.tecknologen.se/teckenalmanackan

Du kan alltid även gå bara de tre första dagarna på våra femdagarskurser 
och alla våra tredagarskurser kan kompletteras med 2 dagar på distans. 
Kurserna är grundkurser, men är bra även för dej som tecknat en del innan. 

Med bl a automatisk schemaläggning,  
tillgänglighet och dokumentationsmodul.

www.time2view.se         info@time2view.se
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Returadress: 
FaktaPress AB
Backebogatan 3
129 40  Hägersten

B-POSTTIDNING

adressutrymme 155 mm x minst 25 mm

Vi kan Vår sak. Frösunda har över 15 års erfarenhet inom omsorg. Nu 
erbjuder vi också individ- och familjeomsorg och bistår socialtjänsten i 
deras uppdrag att leverera en kvalitetssäkrad vård och omsorg.

Stöd, omtanke och 
trygghet. oavSett.
Vi erbjuder stöd och bästa tänkbara vård och behandling 
till barn, ungdomar och vuxna med social problematik. Vi 
har ett heltäckande utbud av tjänster inom individ- och 
familjeomsorgen:

• HVB-verksamhet

• Familjehem

• Resurspersonsboende

• Hem för ensamkommande flyktingbarn

• Akutplaceringar, integrerat boende, öppenvård

vi hjälper till – dygnet runt, året om
Vi ser till att du får hjälp med din placering oavsett när du 
kontaktar oss. Om en placering inte fungerar, hittar vi ett 
nytt alternativ.

För mer inFormation:
Kontakta vår placeringsjour på

Tel: 020-22 80 00

E-post: info@placeringsjouren.se

Eller läs mer på frosunda.se/individ-och-familj

till dig Som är SocialSekreterare erbjuder vi 
under början av nästa år en föreläsning med fokus på 
PBS och beteendeproblematik i vardagen. Håll utkik efter 
datum på vår webbplats frosunda.se/pa-gang
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