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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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”Jag och syrran   
     håller ihop”
      Ayla Kabaca om syskonglädje

Personlig assistans: 
FlYtta hemiFrÅn  
Och leva Sitt liv 

Tema vård:  
kan ett gOtt  
Skratt rädda liv? 

Hjälpmedel: 
FörSta dagen med 
rObOthandSken

l Lär dig fokusera med yoga
l Allt om ”Vägen till arbete”
l Böckernas lättlästa värld 
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Valter Bengtsson (mitten) i samtal med Lars 
Lööw, Peritos, och Helena Pharmanson, 
Humana, en av sponsorerna.

Inger Wiklund 
minglade men 
ordnade även yoga 
under politikerveckan.

Elisabeth Sandlund, moderator på debatten, 
var nöjd med dagen liksom Valter och Sara 
Bengtsson. Magnus Ekqvist, vd för Assistanskompaniet, och Ulrika Hall, IfA.

Inger Aurell, RSMH, och Ingela 
Halvarsson, Attention.

Meg Tivéus var en av de kända gästerna.  
I bakgrunden syns Björn Modén, vd för 
huvudsponsorn Lystra, när han intervjuas på 
scenen av Sara Bengtsson.

Föranmälningar och namnbrickor är ett 
måste på Föräldrakrafts mingel, vilket 
Jonatan Arenius från Humana har full koll på. 

Festen som bara blir större!
Den 2 juli 2013 glömmer vi aldrig. 

Föräldrakrafts fjärde Almedals
mingel slog alla gamla rekord 

med bred marginal. Lyckligtvis hade vi i 
år flyttat arrangemanget till Norra 
bankett i Wisby Strand Congress & 
Event, med utsikt över havet och 
alldeles intill parken där partiledarna 

håller sina tal. Flytten gjorde det möjligt 
för oss att ta emot 330 gäster.
Tack alla ni som kom och välkomna 
tillbaka 2014, då hoppas vi kunna ta 
emot ännu fler. Skriv in tisdagen den 1 
juli 2014 i kalendern redan nu. Till dess 
bjuder vi på ett bildsvep från årets 
mingel.

Foto: Linnea Bengtsson
info@faktapress.se

   Ovan: Mårten Brink och Caroline 
  Stilling, Lystra.
 Till vänster: Carina Boman,  
Mo gård folkhögskola.
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Björn Modén, vd för huvudsponsorn Lystra Personlig Assistans, hjälpte 
Föräldrakrafts Sara Bengtsson att välkomna gästerna till rekordminglet.

Britt-Marie Färm 
från Mag- och 
tarmförbundet.

Ylva Andersson från Barncancerfonden träffade Eva-Lotta Sandberg 
och Helena Pharmanson, båda från Hunana.

Magnus Ekqvist, Assistans-
kompaniet pratade med Peter 
Svensk och Lars Brandt, Caretech.

Anders Olauson från 
Ågrenska och David Lega, 
vice partiledare för KD.

Janna Olzon och Henrik Petrén.

Föräldrakrafts och huvudsponsorn Lystras 
flaggor visade vägen till kongressanlägg-
ningen.

Till sist: en bild från ett annat av Almedalens många mingel. GIL, 
Utopia och Crip is hip lockade många gäster på fredagseftermidda-
gen till Visbylanseringen av CP-ölet. Tittade in gjorde exempelvis 
Jesper Odelberg (till vänster) som här ses med Iki Gonzalez 
Magnusson och Anders Westgerd.

Ilki Gonzales Magnusson, Hanna af Ekström, Lilian Paunovic Ohlsson och Sara Habchi från Utopia.

Wisby Strand såg till att det fanns både 
mat och dryck till alla gäster. Alla var 
nöjda med den fina servicen.
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needs. It is also available on the web at www.
foraldrakraft.se. Foraldrakraft is published by 
FaktaPress AB. ISSN 1653-9109

Sören OlSSOn: har jag ett handikapp?

Officiell 

mässtidning

Om barn, unga Och vuxna i behOv av SärSkilt Stöd

74 kr
inkl. moms 

# 4 
augusti  

2013  
årgång 8Fö

r
ä

ld
r

a
k

r
a

Ft  N
r

  4, 2013       ay
la

 k
a

b
a

c
a

     te
m

a
 a

s
s

is
ta

N
s

      te
m

a
 h

itta
 r

ätt vå
r

d
      m

ä
s

s
tid

N
iN

g
 Fr

i 2013        yo
g

a
     te

m
a

 b
ö

c
k

e
r

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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”Jag och syrran   

     håller ihop”
   Ayla Kabaca om syskonskapets glädje

Tema assistans: 

att få leva  

Sitt eget liv 

Tema vård:  
kan ett gOtt  

Skratt rädda liv? 

Tema hjälpmedel:  

förSta dagen med 

rObOthandSken

l Lär dig fokusera med yoga

l Allt om ”Vägen till arbete”

l Böckernas lättlästa värld 
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Innehåll nr. 4
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Roligt, spännande och avslappnande. Linda har precis 
avslutat sin första yogalektion. Föräldrakraft följde med 
och fick många bra tips. Livsstil & hälsa på sidan 24. 

FoTo: anna pella

Yoga som ger fokus & lugn
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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 
www.facebook.com/GILassistans
Läs mer på www.gil.se!
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Hur kan vi komma ur dödläget som leder till 
att stödet till personer med funktionsned-
sättningar försämras steg för steg? 

Utvecklingen går bakåt trots att politiker och 
beslutsfattare ofta hävdar motsatsen. 

Samtidigt uppger Försäkringskassan att kostna-
derna för socialförsäkringen minskar. Förra året 
låg kostnaderna på 5,6 procent av BNP. Den lägsta 
nivån på minst 30 år. För 20 år sedan var socialför-
säkringen nästan dubbelt så dyr 
som idag, räknat som andel av 
BNP.

Trots larm om ”galopperande” 
kostnader för bland annat 
assistans går alltså en allt mindre 
del av våra inkomster till just 
dessa områden.

I detta nummer berättar vi hur 
värdefullt det är med personlig assistans för att 
kunna flytta hem ifrån och leva sitt eget liv. Läs om 
Frida, 29 år, och hennes föräldrar på sidan 78. År 
av förberedelser ligger bakom Fridas flytt till eget 

boende. Nu släpper oron. ”Frida 
har ett eget liv, hon behöver 

inte oss längre”, säger de 
lyckliga föräldrarna.

Denna lycka förutsätter en 
fungerande omsorg och lagar 

man kan lita på, idag och i 
framtiden. Men kan man 

det? Sverige blir rikare och politikerna lovar att slå 
vakt om LSS. Samtidigt växer oron för neddrag-
ningar. Sparande prioriteras högre än medmänsk-
lighet.

Alla säger sig vilja slå vakt om stöden till personer 
med funktionsnedsättningar. Det handlar om 
mänskliga rättigheter. Att få den hjälp man behöver 
för att kunna äta, kommunicera, arbeta och ha 

fritidsaktiviteter. 
Så hur kan vi lösa motsättningarna 

som leder till neddragningar? I Alme - 
dalen föreslog Autism- och Asperger-
förbundet en statlig högkostnadsga-
ranti för LSS-insatser. Då kan kommu-
nerna känna sig trygga med ekono-
min, och istället fokusera på att ge det 
stöd som medborgarna har rätt till.

Det finns en stark vilja att göra arbetsmarknaden 
mer rättvis. Men några större framsteg har inte 
gjorts. Sysselsättningen bland personer med 
funktionsnedsättning har minskat. 

I Almedalen anordnade Föräldrakraft i sommar 
för tredje gången debatten ”Vägen till arbete”. Den 
viktigaste slutsatsen: Det är bara 13 månader kvar 
till valet. Nu måste politikerna presentera kraftfulla 
åtgärder. Det räcker inte med vackra ord. 

2014 anordnar vi partipolitisk debatt om 
sysselsättningen. Då hoppas vi att alla partier har 
rustat sig med konkreta vallöften. Vi ger inte upp! l

Vi ger inte upp!

Valter Bengtsson 
ansvarig utgivare
valter.bengtsson@faktapress.se

Ledare

En statlig hög-
kostnadsgaranti 

– kan det få 
kommunerna att 
sluta trotsa LSS?

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

Cecilia  
Kennerfalk, 
avdelnings -
chef LIF

Robert 
Hejdenberg,  
vd  
Ågrenska

Thomas 
Jansson, 
ordförande 
FUB

Agnetha 
Mbuyamba, 
ord förande 
RBU

Turid 
Apelgårdh, 
Sveriges  
Kristna Råd,  
funktions- 
hinderfrågor

Fredrica 
Sjöström, 
Kommunika-
tionschef 
Frösunda 
Omsorg
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www.humana.se

Högsta Förvaltningsdomstolen tolkar
föräldraansvar precis som vi.

Det handlar om att söka hjälp för
barn med funktionsnedsättning.

Om du har barn med funktionsnedsättning har du säkert stött på ordet 
föräldraansvar. Förmodligen är det ett ord som du tycker är jobbigt. Det tycker
många föräldrar som fått avslag på sin ansökan om assistans, eller fått timmar 
indragna med hänvisning till just föräldraansvar. Frågan tycks handla om var 
föräldraansvar slutar och personlig assistans börjar. 

Men till dig och alla andra föräldrar har vi en god nyhet. Högsta Förvaltnings-
domstolen tolkar föräldraansvar precis som vi. Föräldrar till barn med funktions-
nedsättningar har inte ett större föräldraansvar än andra. Det handlar helt enkelt
om att få rätt hjälp och stöd för sitt barn. 

Det tycker vi låter vettigt, nästan som om domstolen själv var förälder. 
Just nu genomför vi föreläsningar runt om i landet som handlar om vad föräldra-
ansvar innebär, och om hur du söker och får rätt hjälp för ditt barn. Gå in på
www.humana.se/foraldraansvar för anmälan och mer information. 

HUM_Föransv_210x297utf_Layout 1  2013-02-27  11.58  Sida 1
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Sören OlssonKröniKa

Har jag ett handikapp?
Frågan kom överraskande från sonen 

förra veckan.
Ja. Så klart att han har ett handikapp. Men 

frågan är hur mycket behöver handikappet bli en 
del av hans identitet?

På frågan om han har ett handikapp så anser 
vi, som föräldrar, att det som hindrar honom mest 
i tillvaron är den hjärt- och lungsjukdom som han 
har utvecklat under senare år. Eisenmenger 
syndrom. När hans kropp inte längre klarar av 
enkla fysiska ansträngningar och när hans krafter 
långsamt försvinner, så anser vi att det är just 

detta som är hans svåraste 
handikapp. 

Att han råkar vara en av de 
fantastiska individer som 
råkar ha Downs syndrom 
anser vi inte vara ett särskilt 
stort handikapp. Snarare 
tvärtom. Vi normalstörda 
skulle behöva lite extra 
kromosomer.

Det skulle i alla fall vara nyttigt om vi klarade 
av att sätta oss in i det universum som människor 
med till exempel Downs syndrom lever i. 

Förståelsen för det annorlunda är fortfarande en 
stor svårighet i vårt samhälle. Alltför många 
människor bär på förutfattade meningar om hur 
människor med utvecklingsstörning är och hur 
de bör vara.

Den springande punkten är som alltid informa-
tion och åter information. Samhället behöver fler 
ambassadörer från en mångfald av individer. Det 
gäller förstås inte bara utvecklingsstörda. Det 
gäller all typ av mångfald. Det mänskliga släktet 
behöver ha förebilder som accepterar det annor-
lunda som någonting naturligt och värdefullt. 
Den vanligaste anledningen till mobbing och 
utanförskap är brist på förståelse för det annor-
lunda. 

Gång på gång blir jag smärtsamt påmind om 
hur elakheter utspelas i vårt samhälle mot de 
människor som inte passar in i det som anses vara 
det ”normala”.

Jag anser att vi föräldrar bär ett dubbelt ansvar. 
Dels tror jag att vi behöver vara måna om att 
aldrig gömma undan våra annorlunda prinsar 
och prinsessor i det dagliga livet. De måste få 
finnas med. Överallt!

Samtidigt har vi ett ansvar att skydda våra 
älskade barn från att behöva utsättas för elakhe-
ter och dumma kommentarer från människor 
med allt för lite empati.

Den balansgången är svår att hantera.

Som förälder måste man genomlida sina barns 
smärta varje gång de drabbas av människors brist 
på förståelse för det annorlunda. Gång på gång 
behöver vi dra djupa andetag för att inte fara ut 
och attackera de stackare som har svårt att se och 
acceptera att vår värld blir rikare av en ökad 
mångfald. Jag har sagt det så många gånger, men 
det känns fortfarande lika angeläget:

Mångfald berikar vårt samhälle. Enfald 
begränsar vårt samhälle. 

Så handikappet finns där. Men kanske är det så 
att vi alla bär en del av ansvaret att lyfta bort 
samhällets handikapp gentemot det annorlunda? 
Kanske är det så att vi normalstörda behöver 
frigöra oss från vårt eget handikapp - att se varje 
individ som något unikt och fantastiskt - oavsett 
om de har en utvecklingsstörning eller ej.

Vår son kunde förstå skillnaden mellan hans han-
dikapp, som består av hans hjärt- och lungsjuk-
dom, och hans extra kromosom. Vi kan se en 
stolthet i honom över att få vara en annorlunda 
prins. Han accepterar och uppskattar både sig 
själv och sina kompisar allt mer för varje gång 
ämnet diskuteras. 

Då känns det gott i hjärtat på oss föräldrar. l

text Sören Olsson

Har jag ett  
    handikapp?

Som förälder måste 
man genomlida sina 
barns smärta varje gång 
de drabbas av människors 
brist på förståelse. 
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Solhaga
gruppen

Ett gott liv – hela livet

Solhagagruppen finns på flera platser i Sverige och har skolor,
fritids, kollon, daglig verksamhet, ledsagarservice och 
olika boenden för dig med funktionsnedsättning.

www.solhagagruppen.se

Jobb och
egna pengar
för dig med
Asperger
Det är vårt mål. Tillsammans med dig tar vi reda 
på vilket jobb som skulle passa dig. Vi hjälper 
dig dit genom handledd arbetspraktik, stöd att 
läsa upp betyg och annat du behöver lära dig 
för att klara arbetslivet.

Vi finns på Kungsholmen, Södermalm och 
Liljeholmen i Stockholm och är LOV‐upphand-
lade i Stockholms stad och Täby kommun.

Tillstånd från 
Socialstyrelsen

LOV-avtal med 
Stockholms stad
och Täby kommun

Fria föreläsningar

Fritt inträde

Välkommen till södra Sveriges största mässa  
med fokus på hjälpmedel i vardagen.
Läs mer på www.fri2013.se

Mer än 2500 m2

hjälpmedel att älska.

Boka plats på föreläsningarna!

KostnadsFRI

Vi finns nu på Malmömässan! 

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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Vägen till arbete TexTer: ValTer BengTsson
FoTo: linnea BengTsson

Vilken debatt! Trots förskräckande 
statistik om sjunkande sysselsättning 
lyckades debattörerna på ”Vägen till 
arbete” övertyga om att utvecklingen 
kan vändas. 
Vid en avslutande publikomröstning 
segrade optimisterna, om än med 
knapp marginal.

Aktuell statistik från SCB och 
Arbetsförmedlingen talar ett tydligt 
språk. Sysselsättningen bland personer 
med funktionsnedsättningar sjunker.

Förutsättningarna var därför inte så 
bra inför debatten ”Vägen till arbete” i 
Almedalen den 2 juli.

Under en timme och en kvart gick mik-
rofonerna varma i konferenssalen Vall i 
Wisby Strand Congress & Event. I pane - 
len fanns för tredje året i rad politiker, 
arbetsmarknadens parter, myndigheter 
och funktionshindersrörelse.

Redan tio minuter före start blev det 
stopp för fler åhörare, eftersom den då 
var fullsatt med över 100 personer. För 

de som inte fick plats fanns möjlighet att 
se debatten ”live” via webben. Efter 
debatten fanns också en chans att träffa 
flera av debattörerna på Föräldrakraft-
minglet i Norra bankett.

Funka-utredningens förslag om 
kraftigt höjda lönebidrag och förenklade 
arbetsmarknadsstöd fick starkt stöd.

Cristina Husmark Pehrsson, utreda-
ren, inledde debatten med en översikt 
över sina förslag om förenklade stöd och 
höjda lönebidragstak.

Publiken gav sitt godkännande av 
Funka som helhet. Nästan bara gröna 
lappar syntes när Elisabeth Sandlund, 
moderator, uppmanade publiken att 
tycka till. Gröna pappersark symbolisera-
de ”bra” och röda ”dåligt”.

– Efter sommaren är den sista remiss-
omgången avklarad och då finns ett helt 
paket att ta ställning till. Jag vill gärna se 
att det blir verklighet, så här långt har 
remissinstanserna tillstyrkt, sa Cristina 
Husmark Pehrsson.

Mikael Klein från Handikappför bun-
den sammanfattade debatten med att ge 
hela panelen en eloge för att man har 
blivit mer konkret när det gäller åtgärder.

– Nu kanske förslagen vi väntat på 
kommer. Men det man pratar om i den 
här debatten vill vi även höra från 
partiledarna i Almedalsparken, sa Mikael 
Klein.

 Före debatten dominerade bekymrade 
miner och en uppfattning om att utveck-
lingen går åt fel håll. Debatten skapade 
en ny känsla av optimism. Nu återstår att 
se om förhoppningarna omsätts i 
verkligheten.

Mycket hänger på hur regeringen i 
höst går vidare med Funkautredningens 
förslag. 

Om publiken i Almedalen får bestäm-
ma ska det mesta i Funka genomföras så 
snart som möjligt. l

Alla debattörer samlades efter debatten. Från vänster Elisabeth Sandlund, moderator, Annika 
Strandhäll, ordförande för fackförbundet Vision, Mikael Klein, Handikappförbunden, Ingela Gardner 
Sundström, SKL, Therese Karlberg, Försäkringskassan, Ingrid Burman, Handikappförbunden, Gustav 
Nilsson (M), Li Jansson, Svenskt näringsliv, Cristina Husmark Pehrsson, utredare, Kenneth Bengtsson, 
styrelseproffs, och Lena Hallengren (S). 

Vad tänker ni göra åt att vi inte får 
jobb? Det vill Cecilia Wallenius ha 
svar på.

allT Från almedalsdeBaTTen den 2 juli om

Optimisterna vann debatten 
om ”Vägen till arbete”

@ lÄs mer På www.ForaldraKraFT.se
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Ny myNdighet för  
tillsyN av assistaNs
n IVO, Inspektionen för vård och omsorg, 
bildas den 1 juni 2013. IVO tar över 
ansvaret för den tillsyn som Social styrelsen 
idag bedriver enligt LSS, social  tjänstlagen 
och patientsäkerhetslagen. 

Närhet-Förtroende-Respekt

Tel: 044-781 48 50 
E-post: info@furubodaassistans.se

furubodaassistans.org

Furuboda Assistans ägs av den ideella  
Föreningen Furuboda, tillsammans skapar  
vi mervärde för dig. Hos oss är du delaktig  
i allt som rör din assistans.

Vi har Socialstyrelsens godkännande att  
bedriva personlig assistans. 
Vår verksamhet är IfA-godkänd.  

Kontakta oss gärna så berättar vi mer!

Fullsatt. Många fick vända i dörren men kunde se webbsänd-
ningen live. En sändning som fortfarande finns att se på 
foraldrakraft.se

Häftigaste applåderna fick Ingrid Burman när hon krävde att 
personer med nedsatt arbetsförmåga ska företrädas av funk-
tionshindersrörelsens organisationer.

Optimisterna vann med knapp marginal. Men nu vill man att 
Funkautredningens förslag genomförs. 

Blommor och glada leenden efter en tuff debatt som trots allt 
slutade i optimismens tecken.
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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

Vägen till arbete

Socialdemokraterna tänder 
ett nytt hopp om att daglig 
verksamhet ska kunna 
utökas.

– Frågan är väldigt angelä-
gen, sa Lena Hallengren på 
debatten Vägen till arbete.

RBU, Riksförbundet för 
rörelsehindrade barn och 
ungdomar, har länge stridit för att 
personkrets 3 ska få rätt till 
daglig verksamhet enligt lagen 

LSS. Personkrets 3 omfattar 
personer med fysiska funktions-
nedsättningar.

På debatten sa Agnetha 
Vikenger, RBU:s ordförande:

– Varje år går unga som tillhör 
personkrets 3 ut från skolan 
utan rätt till daglig sysselsätt-
ning. De hamnar i en ensamhet 
som är enorm, år ut och år in. 
Ingenstans gör man något för 
den här gruppen. Det är ett 

otroligt svek att man inte har rätt 
till någon utvecklade sysselsätt-
ning.

Till skillnad från fjolårets 
debatter i Almedalen fick RBU 
denna gång gehör för kravet, om 
än bara från Lena Hallengren (S).

– Vi har inga förslag ännu men 
detta är en fråga som absolut bör 
tas upp, sa Lena Hallengren som 
är vice ordförande i Riksdagens 
socialutskott. l

Kollektivavtal mot diskriminering och 
för inkludering kan få fart på rekryte-
ringen av personer med funktionsned-
sättningar. Det anser Annika Strandhäll, 
ordförande för fackförbundet Vision.

– Vi behöver överenskommelser där 
arbetsmarknadens parter tillsammans 
gör större åtaganden för att vända 
utvecklingen, sa Annika Strandhäll på 
debatten Vägen till arbete i Almedalen.

– Vi känner ett stort ansvar för denna 
fråga. Vi tror att Funka-utredningens 
förslag är jättebra men vi måste också 
jobba med värderingar och attityder, sa 
Strandhäll vars förbund har 160 000 
medlemmar, ofta chefer, inom offentlig 
och privat omsorg.

Hon menar att Vision kan påverka den 
offentliga sektorns syn på rekrytering.

– Inom Vision har vi bland annat 
16 000 förtroendevalda i kommuner och 
landsting och vi är med i rekryteringspro-
cesserna.

Trots Visions höga ambitioner, och 
goda erfarenheter från Norges inklude-
ringsavtal, har det hittills gått trögt med 
arbetet att få fram antidiskriminerings-

avtal med arbetsgivarna här i Sverige.
– Vi har hittills inte diskuterat den 

typen av avtal på politiskt nivå inom 
SKL:s förhandlingsdelegation, kommen-
terade Ingela Gardner Sundström, som är 
ordförande för delegationen.

Samtidigt antydde hon att SKL vill gå 
Vision till mötes.

– Vi får fundera på om den typen av 
avtal är en framkomlig väg, sa hon.

Privata arbetsgivare är tveksamma till 
antidiskrimineringsavtal.

– Att reglera i avtal är den yttersta 
åtgärden, när ingenting annat fungerar, 
sa Kenneth Bengtsson, som nyligen 
avgick som koncernchef för Ica och som 
ordförande för Svenskt näringsliv.

Annika Strandhäll svarade att det är 
viktigt att arbetsmarknadens parter gör 
ett ställningstagande.

– Avtal handlar inte bara om pålagor 
utan lika mycket om positiva åtgärder 
som utvecklar arbetslivet. En väg är 
antidiskrimineringsavtal eller inklude-
ringsavtal, sa Annika Strandhäll.

Annika Strandhäll anser att antidiskri-
mineringsavtal är extra viktigt komman-

de år, när offentlig 
sektor står inför ett 
mycket stort behov av 
nyanställningar. Fram 
till år 2020 ska 420 000 
nya medarbetare 
rekryteras.

– Om vi inte tar 
frågan på allvar nu kan 
vi missa de möjligheter 
som finns.

Handikapp förbun
dens ordförande 
Ingrid Burman fick 
dagens största applåd 

när hon reagerade starkt på att aktörerna 
på arbetsmarknaden så ofta glömmer 
bort brukarorganisationerna.

– Inkluderingsavtal mellan arbets-
marknadens parter är bra, men varför 
inte låta de organisationer som företräder 
de som har nedsatt arbetsförmåga få 
delta? Det är organisationer som ser 
svårigheterna och möjligheterna. Det har 
ni inte försökt med. Allt ni har försökt 
med har ni misslyckats med, så ta in 
brukarorganisationerna! l

InkluderIngsavtal
Fackförbundet Vision vill ha 
kollektivavtal mot diskriminering

Arbetsmarkna
dens parter 
behöver ta 
ställning för en 
större föränd
ring, anser 
Annika Strand
häll som är 
ordförande för 
Vision. 

sysselsättnIngsgarantIn
Nytt hopp om utökad daglig verksamhet

Agnetha Vikenger, 
ordförande för RBU.

@ läs Mer PÅ www.FOraldrakraFt.se
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              Med vårt stöd kan alla som vill delta i arbetslivet!

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

08-580 813 40,  www.misa.se

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

www.wiwan.se    Tele 0768-207774
Katrinedalsgatan 1 i Borås

Din omsorg i goda händer.
Vi ger Dig assistans 

med trygghet och närhet!

wiwan fk 1304_86x128.indd   4 2013-06-25   13:23

Vi tar emot barn med  
särskilda behov.  
Individanpassad helhets-
plan utifrån den antropo- 
sofiska människosynen.

Elevhem 3-18 år.
Korttidshem 3-18 år.
Förskola, grund- & särskola 
F-9.
Vi finns i Järna i Sörmland.
Telefon: 08-551 700 34
Mejl: info@morapark.se
www.morapark.se

Välkommen till

mora park fk 1302_86x60.indd   4 2013-02-27   15:47

Kristdemokraternas tre år gamla 
vallöfte om 10 000 nya jobb till personer 
med funktionsnedsättning har inte 
uppnåtts. Nu håller partiet på att 
omvärdera planen för hur rekryteringen 
ska få fart. Headhunting är en ny idé.

– Trots att det har funnits pengar i 
budgetarna för både 2011 och 2012 har 
målet inte uppnåtts, sa David Lega, vice 
ordförande för Kristdemokraterna, i ett 
inlägg på debatten Vägen till arbete i 
Almedalen den 2 juli.

– Vi måste vara kritiska och fråga oss: 
Söker vi rätt tjänster? sa David Lega.

– Om Kenneth Bengtsson på Ica hade 
anställt mig som snickare hade han 
begått tjänstefel, för jag passar inte till 
det. Vi måste inse att vissa jobb passar 
bättre än andra. Alla har styrkor och 
svagheter, men ofta vågar vi inte prata 
om det när det gäller personer med 
funktionsnedsättningar.

– Det är också intressant att vi har en 
hel panel utan en enda med funktions-
nedsättning (David Lega medverkade 
från publikplats). Vi saknar förebilder.

Som kommunalråd i Göteborg har David 
Lega redan föreslagit en kommunal 
satsning på att aktivt rekrytera personer 
med funktionsnedsättning genom 
headhunting.

– Tyvärr röstade man ned mitt förslag 
om en headhuntingenhet, men jag tror att 
vi måste börja jobba på det sättet. Genom 
att headhunta, precis som med chefer, 
kan man hitta folk som är lämpliga för 
jobbet.

Kenneth Bengtsson, nyligen avgången 
ordförande för Ica-koncernen, betonade 
även han hur viktigt det är att hitta rätt 
person för jobbet.

– Var femte rekrytering misslyckas för 
att man inte hittar rätt kompetens, sa 
Kenneth Bengtsson. l

Vi måste inse att vissa jobb passar bättre än 
andra, sa David Lega. 

Vallöftet
KD:s jobbsatsning misslyckades  
– nu vill David Lega ha headhunting
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Vägen till arbete

Förebilderna
H&M är Arbets -
för medlin gens 
nya trumfkort
Klädkedjan H&M är ett av de kända 
företag som nyligen fått upp ögonen för 
värdet av att rekrytera personer med 
funktionsnedsättning.

– Allt fler företag ser 
kompetensen och att det 
egna varumärket stärks 
om man öppnar dörrarna, 
sa Henrietta Stein, 
ansvarig för rehabilitering 
till arbete inom 
Arbetsförmedlingen.

Hon berättade att 
Arbetsförmedlingen har 
överenskommelser med 
arbetsgivare om 20 000 
platser – och hoppas på 
många fler.

– Allt är inte riktiga jobb 
men många av dessa platser kan leda till 
anställning. Det handlar om företag med 
status, företag som Ica, Max Hamburger
restaurang, Ikea och H&M. När andra företag 
ser detta tror jag att fler gör på samma sätt.

Men liksom tidigare år var Henrietta Stein 
mycket kritisk till offentlig sektors alltför 
långsamma framsteg med rekryteringar:

– Vi inom offentlig sektor måste skärpa oss. 
Försäkringskassan vill ta nya tag för att 
skapa arbete för personer med funk-
tionsnedsättning.  

– Det vore bra om vi efter Almedalen 
kunde sätta oss ned och diskutera hur vi 
gemensamt skapar arbeten, sa Therese 
Karlberg, chef för funktionshinderfrågor 
inom Försäkringskassan.

Uppmaningen var riktad till Kenneth 
Bengtsson, avgången ordförande för 
Svenskt näringsliv, men också till 
Arbetsförmedlingen.

Även till politikerna hade Therese 
Karlberg en uppmaning, nämligen att 
inför valet 2014 se över reglerna för 
aktivitetsersättning (förtidspension), ett 
stöd som idag ges till mer än 30 000 
personer upp till 30 års ålder.

Hon hoppas på nya regler som gör det 
lönsamt för unga att gå från aktivitetser
sättning till arbete.

– Dagens regler för aktivitetsersätt
ning bidrar till en inlåsning, eftersom det 
inte finns några starka ekonomiska 
incitament att dra sig ur systemet för att 
istället arbeta. Det bidrar inte till någon 
flexibilitet, sa Therese Karlberg.

Aktivitetsersättningen är cirka 7 700 
kronor per månad upp till 30 års ålder 

och många får även bostadstillägg. Som 
jämförelse kan nämnas att aktivitets
stödet är cirka 4 000 kronor per månad.

På andra områden har Försäkrings
kassan gjort konkreta framsteg sedan 
förra året, menade Therese Karlberg.

– Vi satsar mer på tidiga och aktiva 
insatser. Vårt samarbete med Arbets
förmedlingen har utvidgats så att vi nu 
även har bjudit in skolan. Det är det allra 
viktigaste: att vårt arbete med att 
förbereda ungdomar för arbetslivet 
börjar i skolan. 

Försäkringskassan har också kommit 
igång med ett praktikantprogram som 
innebär att 500 personer med funktions
nedsättning ska anställas av kassan.

Therese Karlberg avslöjade att 
Försäkringskassan i höst bjuder in 
handikapprörelsen och andra aktörer till 
överläggningar om hur man skapar en 
effektivare handläggning och ökad 
delaktighet.

– Det är självklart att vi måste lyssna 
på brukarrörelsen. Där finns kompeten
sen. Jag hoppas att alla tackar ja, sa 
Therese Karlberg och vände sig till alla 
övriga debattörer. l

Therese Karlberg hoppas att politikerna ändrar reglerna för aktivitetsersättningen.

Pengarna
Het debatt om 
Samhalls framtid
Samhalls framtid är en av de mest 
kontroversiella frågorna när det gäller 
arbete för personer med funktionsned-
sättning.

Funka-utredningen vill ändra finansiering-
en av Samhall, men det statliga bolagets 
styrelseordförande Erik Strand opponerar sig.

– Vi har en positiv 
utveckling inom Samhall, 
låt oss förstärka den, 
uppmanade Erik Strand på 
debatten ”Vägen till 
arbete”.

– Samhall får en 
klumpsumma och staten 
kan inte kontrollera vart 
pengarna går. Betala 
Samhall på samma sätt 
som andra arbetsgivare, 
sa Husmark Pehrsson. 

FörtidsPensioneringarna

Det måste löna sig 
att ta sig ur systemet 

Henrietta Stein 
gläder sig åt att 
även H&M 
satsar på 
rekrytering av 
personer med 
funktionsned-
sättningar.

Cristina 
Husmark 
Pehrsson vill ha 
lika tuffa krav 
på Samhall 
som på andra 
arbetsgivare.

@ lÄs Mer PÅ www.ForaldraKraFt.se
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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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Vi har Sveriges bästa
personliga assistenter

SYD 042-442 27 40  ÖST 0485-303 77

ASSISTANSPOOLEN.SE

Det finns inga enkla lösningar, sa Li Jansson 
och Kenneth Bengtsson.

– Det handlar bara om att dämpa 
symtomen! 

Funka-utredningens förslag är bra, 
tycker Kenneth Bengtsson, som nyligen 
avgick som ordförande för Svenskt 
näringsliv. 

Men han är samtidigt kritisk.

– Det grundläggande problemet är att 
det faktiskt finns för få jobb i Sverige. 
Inom privat sektor är jobben inte fler 
idag än för 50 år sedan, all tillväxt har 
skett inom offentlig sektor. Det är nästan 
otroligt!

Hans recept för att öka sysselsättning
en bland personer med funktionsned
sättning är att göra det möjligt för fler 
företag att startas och fler att växa.

– Vi måste också hitta en bättre 
lösning för att förmedla jobb och matcha 
kompetenser. Som vd för Ica såg jag, när 
vi kommit en bit på väg, att varje individ 
kan prestera bra om man får göra det 
man är bra på.

Han uppmanade arbetsgivare att läsa 

boken ”Jobbskaparna” som han skrivit 
tillsammans med Li Jansson, national
ekonom på Svenskt näringsliv.

– Där finns massor av goda exempel. 
Vi måste börja utmana våra egna 
atti tyder, men vi måste också skapa fler 
jobb totalt.

Li Jansson betonade att man måste 
förbereda sig noga för att lyckas med 
rekryteringar.

– Det är farligt om man tror att det 
finns enkla lösningar. Jag har stött på 
företag som tagit in människor med funk
tionsnedsättning och där det sedan har 
gått åt pipsvängen. Man hade inte tänkt 
igenom arbetsuppgifterna och allt blev 
väldigt rörigt.  

Även Henrietta Stein, ansvarig för 
rehabilitering till arbete inom Arbets
förmedlingen, framhöll att nya jobb 
inom privat sektor är avgörande.

– Vi kan vara ett smörjmedel men vi 
kan inte skapa arbetstillfällena, för det 
behövs ett företagande, sa hon.

Ingrid Burman, ordförande för 
Handikappförbunden, sa att vare sig 
företagsklimat eller konjunktur är 
avgörande.

– Det är klart att det behövs fler jobb. 
Men varför ska personer med funktions
nedsättning hela tiden pressas längre 
och längre bakåt i kön till jobben? Så är 
det, oavsett om det är mycket eller lite 
jobb. När det är högkonjunktur är det 
inte denna grupp som får jobben. l

Företagarna

Det viktigaste är att skapa nya jobb

Vägen till arbete
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FAST – Den enda kompletta  lösningen 
med schema och vikariehantering i mobilen!

Avancit AB  l  Tel: 08-631 00 44  l  www.avancit.se  l  info@avancit.se

Skanna och läs mer här!

eller på www.fasttid.se

FAST – Möter de nya 

dokumentationskraven

FAST_annons_180x62_JUNI.indd   1 2013-06-11

Höj taket för lönebidraget och indexera 
det, så att det följer med i kostnadsut-
vecklingen. 

Socialdemokraternas Lena Hallengren 
tvekade inte att tillstyrka detta förslag 
från Funkautredningen.

Men hennes frustration är stor över att 
”så lite har hänt” för att förbättra arbets
marknaden för personer med funktions
nedsättningar.

– Jag delar den känsla ni i publiken har. 
Vi vill väldigt mycket men nästan 
ingenting händer.

Socialdemokraterna vill även samord
na Arbetsförmedlingen och Försäkrings
kassan. Den kontroversiella kodningen av 
funktionsnedsättningar inom Arbets
förmedlingen vill partiet också ha bort. 

Men mer kraftfulla åtgärder behövs 
också.

– Ingen tycker detta är tillräckligt. Det 
räcker inte att komma hit en gång om året 
och berätta vad vi gjort det senaste året. 
Vad är nästa steg, vad ska vi göra som är 
ett alexanderhugg?

Svar på frågan gavs av Stefan Lahti, vd 
för Misa, som befann sig i publiken.

– När vi stöttar personer till anställ
ning är det inget problem att få företagare 
att ställa upp. Det svåra är att få myndig
heternas handläggare att ta beslut som 
syftar till anställning istället för institu
tionsliknande verksamhet.

– Om vartannat beslut om insatser 
vore inriktat på anställning istället för 
institutionsverksamhet skulle det vara ett 
litet ”alexanderhugg”, sa Stefan Lahti.

En skärpt diskrimineringslag efterlys
tes av Agneta Luttropp, Miljöpartiets 
representant i socialutskottet, som ett 

sätt att ge fler en chans till anställning.
– Det är företagarna som är bäst på att 

ordna jobb, men många drar sig ändå för 
att anställa eftersom man är rädda att 
man ”måste ordna det och det och det”. 
Fler arbetsplatser behöver vara tillgängli
ga från början. 

– Jag är övertygad om att det finns 
många stora arbetsplatser som man 
direkt kan göra tillgängliga för personer 
med funktionsnedsättningar. Vi behöver 
tydliga krav på tillgänglighet på arbets
platserna, sa Agneta Luttropp.

Vid fjolårets debatt sa Lena Hallengren 
att kvotering kan bli nödvändigt för att 
personer med funktionsnedsättningar 
ska få jobb. Ett sådant system finns bland 
annat i Tyskland och Hallengren menade 
att vi måste fundera på om detta är en 

lösning även för Sverige. Mer konkret än 
så har det dock inte blivit.

– Om ett år kommer jag att ha tänkt 
mer, sa en försiktig Lena Hallengren.

– Men jag avvisar inte kvotering, det är 
en idé som vi inte ska förkasta. 

Publiken på debatten var inte så pigg 
på kvoteringstanken, när moderatorn 
Elisabeth Sandlund bad åhörarna tycka 
till med gröna och röda lappar. 

Lena Hallengren vidhöll ändå att 
kvotering kan bli aktuellt i just den här 
situationen, samtidigt som hon betonade 
att det krävs många andra viktiga 
åtgärder för att”alla ska kunna få jobb 
och tillsammans utveckla samhället”. l

– Vi vill väldigt mycket men nästan ingenting händer, sa Lena Hallengren (S) 
och Gustav Nilsson (M) lyssnade.

Frustrationen:

Det räcker inte att höja lönebidragen

Agneta 
Luttropp, MP.

Stefan Lahti, 
vd för Misa.

@ LÄs Mer PÅ www.ForaLDraKraFt.se
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Vi hjälper dig att lägga livspusslet!
Det krävs många pusselbitar för att vardagen ska gå ihop, det vet vi. Vi erbjuder
våra tjänster som får just din vardag att fungera. Vårt pussel är anpassningsbart
och flexibelt. Och fyllt av gemenskap, frihet, glädje och trygghet. Välkommen
att kontakta oss så hjälper vi dig att lägga samman alla bitar till en fungerande
vardag - helt enkelt.

Tel. 0281-59 51 60www.kompisassistans.se

Cristina Husmark Pehrsson stod i  
centrum när debatten Vägen till arbete 
anordnades i Almedalen den 2 juli. 

De flesta hyllade hennes förslag till 
förenklingar och förbättringar av 
stöden på arbetsmarknaden.

Men vad är det allra viktigaste i 
hennes omtalade Funka-utredning om 
stöd på arbetsmarknaden?

Cristina Husmark Pehrsson inledde 
debatten med en presentation då hon 
berättade att drygt 900 000 svenskar 
sägs ha funktionsnedsättning.

– Hälften av dem har arbete men flera 
hundra tusen knackar på dörren hos 
Arbetsförmedlingen och för dem kan det 
ta förbaskat lång tid. 

– För 60 procent tar det mer än två år 
innan man får hjälp. Det blir många 
”tappade sugar” på vägen och det är 
många inblandade i att förhala hjälpen, sa 
Cristina Husmark Pehrsson.

Stöden på arbetsmarknaden idag är för 
många och för krångliga. Även Arbets
förmedlingens egna handläggare har 
svårt att ha koll på dem. Därför lär man 
sig bara vissa stöd och använder bara 
dem. Ett annat problem är att de perso
ner som får stöd blir kvar i systemet, de 
kommer alltför sällan vidare.

Funka-utredningen vill slå ihop dagens 
stöd till endast två; dels trygghetsanställ-
ningar för de som har större behov av 
stöd, dels utvecklingsanställningar för de 
som har mindre problem.

Funka vill underlätta på flera andra 
sätt. Arbetsgivare ska kunna anställa 

anhöriga med lönestöd. Till exempel ska 
en förälder kunna starta ett hunddagis 
och anställa sonen eller dottern som har 
funktionsnedsättning.

Om man som anställd drabbas av en 
funktionsnedsättning ska man också ha 
rätt till lönestöd, för att därmed kunna 
behålla jobbet. Idag då man måste vara 
arbetslös för att komma ifråga för stödet.

Störst betydelse har lönebidraget.
– Det viktigaste av allt är att höja taket 

för lönebidraget från dagens 16 700 till 

19 800 kronor och göra bidraget indexe
rat, sa Cristina Husmark Pehrsson.

– Med dagens låga lönebidrag får bara 
ett par procent av arbetsgivarna täckning 
för alla kostnader de borde få täckning 
för. 

– Det är inte konstigt att det blir 
pengar över ur statens anslag för lönebi
drag. Arbetsgivare är helt enkelt inte 
lockade av att anställa någon med 
lönestöd om man själva måste betala för 
en del av den nedsatta arbetsförmågan ur 
egen ficka.

”Många tappade sugar och många inblandade i att förhala hjälpen.” Cristina Husmark Pehrsson 
inledde debatten om vägen till arbete med att redovisa de viktigaste förslagen i Funka-
utredningen.

Vägen till arbete

Funka-utredningen

Nästan alla gillar Cristinas förslag 
– men vad är det man hoppas på?
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Språk: Hilde och Theo föreläser på lättförstålig engelska. Föreläsningen kommer inte 
tolkas eller översättas till svenska.

Plats och datum: Uppsala Konsert & Kongress (www.ukk.se). Vaksala torg 1, Uppsala.
Den 23 oktober 2013 kl.09.30 – 16.30. Registrering och frukost 8.45 – 9.30

Pris: 950 :- exkl moms

Anmälan och info: Görs på www.inom.com under fliken kalendarium. Anmälan är 
bindande, men ej personbunden. Frågor? Kontakta Ulf Karlsson 072-58 53 121 eller ulf.
karlsson@inom.com

INOM INNOVATIV OMSORG
INOM är en vårdkoncern som verkar i Sverige och Norden. Vi erbjuder kvalificerad 
specialistvård inom psykiatri och psykosocialt förändringsarbete. Vår vision är att skapa 
en ny, högre standard inom vårt område med fler vårdmetoder och behandlingar som 
bygger på vetenskaplig grund.

B
ok

 &
 T

ry
ck

 A
B

 • 
B

ol
ln

äs
 • 

20
13

-0
3

www.inom.com

Språk: Hilde och Theo föreläser på lättförstålig engelska. Föreläsningen kommer inte 
tolkas eller översättas till svenska.

Plats och datum: Uppsala Konsert & Kongress (www.ukk.se). Vaksala torg 1, Uppsala.
Den 23 oktober 2013 kl.09.30 – 16.30. Registrering och frukost 8.45 – 9.30

Pris: 950 :- exkl moms

Anmälan och info: Görs på www.inom.com under fliken kalendarium. Anmälan är 
bindande, men ej personbunden. Frågor? Kontakta Ulf Karlsson 072-58 53 121 eller ulf.
karlsson@inom.com

INOM INNOVATIV OMSORG
INOM är en vårdkoncern som verkar i Sverige och Norden. Vi erbjuder kvalificerad 
specialistvård inom psykiatri och psykosocialt förändringsarbete. Vår vision är att skapa 
en ny, högre standard inom vårt område med fler vårdmetoder och behandlingar som 
bygger på vetenskaplig grund.

B
ok

 &
 T

ry
ck

 A
B

 • 
B

ol
ln

äs
 • 

20
13

-0
3

www.inom.com

Språk: Hilde och Theo föreläser på lättförstålig engelska. Föreläsningen kommer inte 
tolkas eller översättas till svenska.

Plats och datum: Uppsala Konsert & Kongress (www.ukk.se). Vaksala torg 1, Uppsala.
Den 23 oktober 2013 kl.09.30 – 16.30. Registrering och frukost 8.45 – 9.30

Pris: 950 :- exkl moms

Anmälan och info: Görs på www.inom.com under fliken kalendarium. Anmälan är 
bindande, men ej personbunden. Frågor? Kontakta Ulf Karlsson 072-58 53 121 eller ulf.
karlsson@inom.com

INOM INNOVATIV OMSORG
INOM är en vårdkoncern som verkar i Sverige och Norden. Vi erbjuder kvalificerad 
specialistvård inom psykiatri och psykosocialt förändringsarbete. Vår vision är att skapa 
en ny, högre standard inom vårt område med fler vårdmetoder och behandlingar som 
bygger på vetenskaplig grund.

B
ok

 &
 T

ry
ck

 A
B

 • 
B

ol
ln

äs
 • 

20
13

-0
3

www.inom.com

INOM och Tibble Gård bjuder 
in till en högintressant  
föreläsningsdag i Uppsala

Tema: Aspergers syndrom och autism

INOM planerar att öppna LSS §9.8 för ungdomar med Aspergers syndrom och autism utan  
begåvningsnedsättning, i centrala Uppsala. Jan/feb 2014

Aspergers syndrom och flickor
Svenny Kopp är barn- och ungdomspsykiater, medicine doktor (har doktorerat 2010 
på flickor med ADHD och autism) vid Göteborgs Universitet, och arbetat många år 
som överläkare på Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus och är nu konsulterande 
läkare.

Autism thinking and its consequences in daily life.
Hilde De Clercq är lingvist och har författat ett antal böcker t ex Mamma, är det där 
ett djur eller en människa? och Autism från insidan. Hilde arbetar vid Opleidingscentrum 
Autisme och föreläser bl. a om kommunikation, om den ”kognitiva stilen” hos individer 
som har diagnos inom autismspektrum samt om samverkan föräldrar, barn och profes-
sionella. Hilde har deltagit i ett stort antal konferenser över hela världen. Som mamma till 
Thomas, 25 år, har Hilde stor erfarenhet av vad det innebär att leva i en familj där någon 
har autism.

Autism and neurotypical culture. Who has the problems?
Theo Peeters är en ledande belgisk autismforskare, en av de mest kunniga och respektera-
de inom autism i Europa och övriga delar av världen. Theo Peeters har publicerat flertalet 
artiklar samt författat ett stort antal böcker som har översatts på flera språk, bl. a svenska. 
1981 startade Theo Peeters the Centre for Training on Autism i Belgien, Opleidingscen-
trum Autisme. Under åren har Theo Peeters bedrivit utbildning i ämnet autism i många 
länder runt om i världen, inte minst i Sverige. Det som har varit utmärkande i utbildning-
arna är samverkan mellan familjer, deras barn och de professionella.
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INOM planerar att öppna LSS §9.8 för ungdomar med 
Aspergers syndrom och autism utan begåvningsnedsätt-
ning i centrala Uppsala i januari/februari 2014.

Aspergers syndrom och flickor
Svenny Kopp är barn- och ungdomspsykiater, medicine 
doktor (har doktorerat 2010 på flickor med ADHD 
och autism) vid Göteborgs Universitet, och arbetat 
många år som överläkare på Drottning Silvias barn- 
och ungdomssjukhus och är nu konsulterande läkare.

Autism thinking and its consequences in daily life.
Hilde De Clercq är lingvist och har författat ett antal 
böcker t ex Mamma, är det där ett djur eller en 
människa? och Autism från insidan. Hilde arbetar vid 
Opleidingscentrum Autisme och föreläser bland annat 
om kommunikation, om den ”kognitiva stilen” hos 
individer som har diagnos inom autismspektrum samt 
om samverkan föräldrar, barn och professionella. Hilde 
har deltagit i ett stort antal konferenser över hela 
världen. Som mamma till Thomas, 25 år, har Hilde 
stor erfarenhet av vad det innebär att leva i en familj 
där någon har autism.

Autism and neurotypical culture.  
Who has the problems?
Theo Peeters är en ledande belgisk autismforskare, en av 
de mest kunniga och respekterade inom autism i 
Europa och övriga delar av världen. Theo Peeters har 
publicerat flertalet artiklar samt författat ett stort antal 
böcker som har översatts på flera språk, bland annat 
svenska. 1981 startade Theo Peeters the Centre for 
Training on Autism i Belgien, Opleidingscentrum 
Autisme. Under åren har Theo Peeters bedrivit 
utbildning i ämnet autism i många länder runt om i 
världen, inte minst i Sverige. Det som har varit 
utmärkande i utbildningarna är samverkan mellan 
familjer, deras barn och de professionella.
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Stat, kommuner och 
landsting fick hård kritik på 
debatten Vägen till arbete 
den 2 juli i Almedalen. 
Moderaterna lyfter fram 
offentlig sektors misslyc
kande när det gäller att 
rekrytera personer med 
funktionsnedsättning. 

SKL valde att ducka för kritiken 
– och uttrycka förhoppningar 
om att framtida satsningar ska 
lyckas bättre.

I juni presenterade Riks
dagens utredningstjänst en 
alarmerande rapport om att 
myndigheter är mycket sämre 
än privata arbetsgivare på att 
anställda personer med 
anställningsstöd. Landstingen 
och staten hängs ut som allra 
sämst.

Rapporten hade beställts av 
Moderaterna.

– Vi ville gärna ha rapporten 
även om resultatet inte är någon 
nyhet. Vi visste att småföretag är 
bäst på detta, trots att offentlig 
sektor borde vara ett föredöme, 
säger Gustav Nilsson (M), 
ledamot av arbetsmarknads
utskottet.

– Med anställningsstöd finns 
enorma möjligheter att rekrytera. 
Det handlar om att ändra 
attityder, se människan och inte 
fokusera på problemen. Här har 
offentliga arbetsgivare en 

ordentlig 
hemläxa att 
göra. Alla kan 
bli bättre 
men det 
offentliga 
måste skärpa 
sig rejält, 
säger Gustav 
Nilsson.

Ingela 
Gardner 
Sundström, 

SKL, gick inte i direkt svaromål. 
Hon lyfte istället fram SKL:s 
överenskommelse med 
Kommunal om ungdomsanställ
ningar med yrkesintroduktion.

– Vi har gått från noll till 
2 000–3 000. Det är inte så 
imponerande, men vi har haft 
kort tid. Satsningen vänder sig till 
unga som står långt från 
arbetsmarknaden, där unga med 
funktionsnedsättningar är en 
grupp.

Hon hoppas att Funka
utredningens förslag ska 
genomföras och ”kryddas med 
pengar från regeringen”.

– Då kan vi få många 
arbetsplatser för unga med 
funktionsnedsättningar. 

– Om ett år tror jag att vi kan 
ha ett mycket bättre resultat för 
kommunerna när det gäller att 
bereda plats för personer med 
funktionsnedsättningar, sa Ingela 
Gardner Sundström.

Funka-utredningen vill också att staten 
garanterar att personer med lönestöd får 
normala försäkringar för tjänstepension, 
gruppliv och arbetsskada.

– Idag är det ibland problem att få 
försäkringar hos vissa arbetsgivare. Och 
tänk dig den som arbetar i många år, går i 
pension och upptäcker att arbetsgivaren 
inte har betalat tjänstepension. Eller den 
som blir skadad och upptäcker att det inte 
finns någon arbetsskadeförsäkring.

– Mitt förslag är att staten ska betala in 
försäkringspremierna, så att alla med 
lönestöd vet att de har dessa försäkringar.

Funka-utredningen har många väldigt 
bra förslag, kommenterade Gustav Nilsson, moderat ledamot 
av arbetsmarknadsutskottet:

– Regeringen har tillsatt Funka för att få en bättre arbets-
marknad. Alla remissinstanser har inte tagit ställning än, men 
jag hoppas att det blir ”gröna lappen” som kommer att gälla. l

syndabockarna
Han hänger ut stat och 
landsting: Ni är sämst

Gustav Nilsson 
är moderat 
ledamot av 
arbetsmark-
nadsutskottet. 

En av många som 
vill prata med 
Cristina Husmark 
Pehrsson på 
minglet efter 
debatten var 
Ingemar Färm, 
ordförande i 
Migränförbundet.
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Ayla Kabacaintervju

Musik är systrarna Ayla  
och Nesrin Kabacas 
gemensamma intresse.
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Ayla och Nesrin Kabaca växte upp i en 
syskonskara på sex barn i Näsbydal i 
Täby. Ayla som nummer fyra och 
Nesrin som nummer sex. 

Ayla berättar om dagen när Nesrin 
föddes. Hon var sex år och deras äldsta syster var 
barnvakt därhemma medan mamma och pappa 
var på BB. 

– Vi väntade och väntade på att telefonen skulle 
ringa. Och så ringde den till slut. Vi fick prata med 
pappa i telefonen, i tur och ordning.

– Det var sommar och det regnade, skrattar 
Nesrin. 

– Ja, och när vi sen fick hälsa på minns jag att 
du hade världens gulligaste frisyr. Håret i mitten 
stod rakt upp och personalen hade satt en bit garn 
runt, säger Ayla.

Ayla minns också att hon var väldigt omhänder- 
tagande om sin yngsta syster. Nesrin föddes med 
ett hjärtfel och våren innan hon skulle fylla ett år 
genomgick hon en hjärtoperation. 

– Jag var jättenervös och rädd när du skulle 
opereras, men mamma och pappa lugnade mig.

Ayla berättar att hon och hennes syskon lite 
senare startade ”Nesrins fanclub” och värvade 
kompisar och grannar. Nesrin fick skriva sin 
autograf på medlemskorten. 

Nesrin gick under sin uppväxt i tre olika skolor 
och trivdes bra på två av dem. 

Den tredje skolan, som även Ayla gått på, är 
också enda stället där de upplevt att det gjorts 
åtskillnad. Nesrin säger att det var en konstig 
uppdelning på skolan och Ayla tror att det beror 
på att Nesrin och hennes klass var den första 
särskolekullen i den skolan.

När Ayla gick där några år tidigare hände det 
att en klasskompis vid upprepade tillfällen 
uttryckte sig elakt om hennes syster. Till slut fick 

hon nog, och det slutade med att Ayla flög på 
honom och skällde ut honom.

– Jag sa ”sluta nu, håll inte på så där”, men han 
slutade inte. Ingen ska mucka med min syrra, och 
inte med någon annan i min familj heller för den 
delen. 

Musiken är deras gemensamma intresse och 
båda började med musik tidigt i livet. Nesrin kan 
fortfarande minnas sångsamlingarna på 
habiliteringen. Hon har tagit f löjtlektioner varje 
vecka sen lågstadiet och spelar också lite piano. 

– Ju mer jag spelar flöjt ju bättre blir jag på 
pianot. 

Även Ayla spelar flöjt och piano. Men det är 
rösten som är hennes viktigaste instrument.

– Någon lät mig sjunga på avslutningen i första 
klass och sen var det kört, haha.

Hon började i musikklass och på fritiden 
hängde hon på en fritidsgård med teaterinrikt-
ning. Och Nesrin vara ofta med. En gång var de 
med i samma teateruppsättning, Oliver Twist, och 
de skrattar åt minnet att Nesrin skulle ha gamla 
trasiga kläder på sig.

För Ayla är musik något som förenar människor, 
inte bara systrarna Kabaca.

– Alla blir berörda av musik på ett eller annat 
sätt. Musiken är universell, den handlar om att 
beröra och kommunicera, det är härligt att se hur 
den kan vara nyckeln till att folk vågar släppa loss. 
Svenskar är lite låsta i 
”kan du eller kan du 
inte sjunga?”. Alla kan 
väl sjunga på ett eller 
annat sätt? 

Ayla använder själv 
musik för att slappna 
av om hon är stressad. 

– Jag gick på bio 

När sång- och teaterartisten Ayla Kabaca var sex år kom lillasyster 
Nesrin till världen. De har båda musiken som gemensamt intresse.

– Om jag har slut på idéer ringer jag alltid Nesrin. Hon är min idol 
och min inspirationskälla.

text & foto  
Anna Pella

Ingen ska mucka med 
min syrra, och inte med 
någon annan i min familj 
heller för den delen. 

AylA KAbAcA:

Nesrin är min idol
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och såg musikalen Les miserables nyligen och 
musiken gick rakt in i hjärtat och magen.

Sedan minns hon en annan skön 
musikupplevelse när hon såg Bruno Mars på 
teveprogrammet Skavlan förra året.

– Wow, vad det svängde.
Nesrin fick nyligen skivan ”Guldkorn från 

folkparkerna” med Gullan Bornemark och Siw 
Malmkvist, som hon lyssnar på mycket.

Men på frågan vilka som är deras idoler svarar 
Nesrin ”Astrid Lindgren” och Ayla ”Nesrin”.

Systrarnas andra gemensamma intresse är att 
skriva, även om de båda säger, i mun på varandra, 
att det är deras äldsta syster som är skickligast i 
skrivkonsten. Nesrin har skrivit dikter sedan hon 
var liten och Ayla skriver manus och låttexter. 

Nesrin är också mycket intresserad av tecken
kommunikation. Hon tar upp sin telefon och visar 
bilder på en liten pojke som ”har sneda ögon som 
jag, han har Downs syndrom”, och berättar att 
hon lär honom och hans mamma tecken. 

Hon skulle vilja jobba med barn och tecken, 
och gärna tillsammans med Ayla i något samman
hang.

Idag jobbar Nesrin bland annat som elev
assistent på sin allra första skola, och hjälper 
eleverna i särskoleklassen med olika saker, bland 
annat att skriva och räkna. På tisdagar pluggar hon 
svenska, data, teckenkommunikation och matte. 

Hon arbetar också som gympaledare, och på 
ett café, men när det inte finns så mycket att göra 
blir det tråkigt. Hon saknar utmaningar.

– Jag har blivit lovad att få lära mig stå i kassan, 
men det har inte blivit av. Kanske ska jag snart 
börja jobba på ett äldreboende, jag skulle gärna 
vilja hjälpa till hemma hos gamla människor. 

Ayla förberer sig i skrivandets stund för somma
rens arbete som allsångsledare på barnens allsång 
på Skansen och när hon ska skriva manus händer 
det ofta att hon ringer Nesrin när hon behöver ha 
hjälp. Dessutom är Nesrin en bra kritiker.

– Hon säger vad hon tycker, och det uppskattar 
jag. Jag kollar ofta med Nesrin om jag är osäker på 
något: ”Funkar detta?”.

När hon ska beskriva sin syster säger hon att 
Nesrin är god och omtänksam, har tålamod och 

ser kärnan hos 
människor. Hon är 
också bra på att 
imitera miner och 
ljud, och att känna av 
stämningar. Dessutom 
håller hon kontakten 
med alla i familjen och 
vet var alla är. 

– Nesrin är spin
deln i nätet, hon hål  
ler ihop familjen. l

intervju Ayla Kabaca

Kanske ska jag jobba 
på ett äldreboende, 
jag skulle gärna 
vilja hjälpa till 
hemma hos gamla 
människor.

Systrarna Kabaca på 
promenad i Täby där de 
växte upp.

FK_1304_s20-23_Ayla_intervju_v04.indd   22 2013-07-20   11:33



2013, # 4 FÖRÄLDRAKRAFT     23

NesriN Kabaca

Ålder: 29 år.

Familj: Bor med mamma 
och pappa. Nr 6 i syskon
skaran Kabaca.

Bor: Täby utanför 
Stockholm.

Talang: Skriver dikter.

Vill jobba med: Barn och 
tecken.

Idoler: Astrid Lindgren 
och Gullan Bornemark.

ayla Kabaca

Ålder: 35 år.

Familj: Gift med Klas 
Backman och tre barn, nr 4 
i syskonskaran Kabaca. 

Bor: Södermalm i 
Stockholm.

Mest känd för: 
Programledare och 
karaktären ”Opera Olga” i 
Bolibompa, samt 
allsångsledare för 
Barnens allsång på 
Skansen.

Idoler: Lillasyster Nesrin 
och Bruno Mars.

Läs mer på aylakabaca.se

Nesrin drömmer om att 
jobba med barn och 
tecken, och gärna tillsam
mans med storasyster Ayla 
i något sammanhang.
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del 4: YOGA
livsstil  & HälsA

Linda har genom åren testat både 
innebandy, bowling och ridning 
men inget av det har funkat särskilt 
bra. Yoga däremot, vill hon gärna 
göra igen.
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D et är en kylig kväll i mars och 
gångbanorna är täckta av is. På 
parkeringen syns mörkklädda 

figurer med stora hockeytrunkar på 
ryggen skynda mot entrén. Sporthallen 
rymmer både Vallentuna hockey och 
Korpen. Den senare håller till i en lokal 
till vänster om ishallen och består av en 
styrketräningsdel och en grupptränings-
sal. 

Här har Ingrid Wikström startat en 
yogakurs för personer med funktions-
nedsättningar och till kvällens pass 
kommer fem deltagare. En av killarna, 
Gustav, har med sig två assistenter som 
hjälper honom med rörelserna. Linda 
Grund stedt har med sig sin mamma Ulla. 

– Linda har tidigare testat både 
innebandy, bowling och ridning, men 
inget av det har funkat så bra. Det ska bli 
kul att höra vad hon tycker om att träna 
yoga, säger Ulla Grundstedt. 

Passet inleds i en sittande position och 
Ingrid Wikström, som inte bara är 
yogainstruktör utan även grundare av 
assistansbolaget Nära, berättar att 
övningarna är anpassade för att kunna 
fungera för alla, också för personer med 
lindrig utvecklingsstörning eller autism 
eller för dem som sitter i rullstol. 

– Yogaformen kallas medicinsk yoga 
och används på ett antal sjukhus runt 
om i landet som ett komplement inom 
rehabilitering. 

Hennes erfarenhet är att personer 
med funktionsnedsättning inte har så 
stora möjligheter att ta del av det som 
erbjuds i samhället.

– Detta trots att vi är så medvetna om 

vikten av anpassning och att skapa 
delaktighet, säger Ingrid Wikström. 

Hösten 2012 startade hon därför 
prova på-grupper inom yoga i lokaler 
med god fysisk tillgänglighet. 

– Jag vill 
anpassa yogan så 
att alla, oavsett 
funktionsnedsätt-
ning, har möjlig-
het att delta. 

Sin yogautbild-
ning har hon fått 
på Institutet för 
medicinsk yoga i Stockholm. Den 
medicinska grundutbildningen läste 
hon på Komvux. 

Som en del i yogan använder sig Ingrid 
Wikström även av gongbad; ljudvibratio-
ner som sägs göra gott för kroppen. En 
halvtimme in i passet ombeds alla att 
lägga sig ner på mattorna och blunda. 
Under tiden slår Ingrid försiktigt på en 
stor metallskiva vars vibrerande ljud 
fyller hela salen. Linda Grundstedt 
tycker att gonggongen är lite läskig. 

– Det är nästan som spöken! säger 
Linda men tillägger 
att det också är 
avslappnande.

Ingrid Wikström 
inflikar att det är 
vanligt att man tycker 
att det är lite läskigt i 
början. Mamma Ulla 
säger att hon aldrig 

har sett Linda så lugn och så fokuserad. 
– Yoga blir lite som en koncentra-

tionsövning, det är jättebra, för annars 

Som en övning  
i koncentration 
Roligt, spännande och avslappnande. Så beskriver Linda Grundstedt, 
18 år, sin första yogalektion. Här får vi följa med henne på ett pass i 
Vallentuna sporthall och höra mer om hennes upplevelser. 

Yoga blir som en övning  
i koncentration. det är 
jättebra, för linda är så 
uppe i varv hela tiden.

Yoga betyder ”att förena”, 
det vill säga att förena 

kropp, själ och sinne. Det 
handlar om att bli mer 

fokuserad och närvarande 
– att vara här och nu.

 

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.
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Eld-andning

1  
Andning är  
grund läggande.

Gör så här: Sträck upp armarna 
så högt du klarar över huvudet.  
Korta, snabba andetag i 2–3 
minuter, ut och in genom näsan. 
Använd mage och lungor vid 
andningen, små lätta rörelser. 
Blunda gärna så att du får kontroll 
på din andning.

är Linda så uppe i varv hela tiden. Sedan 
gjorde shantiklockorna, som Ingrid gick 
runt och slog på, att Linda vågade lägga 
sig ner. 

Shantiklockor låter ungefär som de 
vackra klockspel i bambu som brukar 
hänga i trädgårdar på sommaren. 

Väggarna i träningssalen är klädda med 
stora speglar, vilket är bra för kropps-
uppfattningen och för att kunna se om 
man exempelvis håller armarna rätt. 

– Jag kan slappna av i axlarna, det är 
skönt, säger Linda, som tycker att 
andningsövningarna också är bra. 

Hon berättar i förbigående att hon är 
född hemma, i badrummet. Mamma 
Ulla skrattar.

– Ja, du hade så bråttom att du kom ut 
redan på andra värken, du!

Linda Grundstedt föddes med Catch 
22, ett sällsynt syndrom som bland 
annat medför språkstörningar och 
inlärningssvårigheter. Dessutom var 
Linda tvungen att genomgå flera 
hjärtoperationer och hade under fem år 
en trakeostomi, ett så kallat strupsnitt 
för att underlätta andningen. 

Familjen fick från början hjälp 
hemma av sjukhuspersonal och därefter 
av det då nystartade bolaget Nära. 
Ingrid Wikström berättar att Linda var 
det första barnet som de började jobba 
med.

– Linda banade vägen för våra 
kommande uppdrag. I dag har vi 156 
heltidsanställda och 84 kunder.

Ulla arbetar som klinisk prövningsle-
dare och uppskattar assistanshjälpen 
mycket. – Med assistans hemma så kan 
jag vara mer mamma än vårdare. 

Yogapasset är hon också mycket 
positiv till. 

– Jag som förälder får också ut mycket 
av att delta och att göra något ihop med 
Linda är kul.

 Så har en timme gått och lysrören i taket 
tänds. Linda Grundstedt ler stort, det här 
vill hon göra om.

– Jag har en egen bästa kompis som 
heter Sebastian, honom ska jag tipsa så 
att han kan följa med nästa gång! l

TexT och foTo: Stina Johansson
info@faktapress.se

LivssTiL  & häLsa
Yoga eTT sTeg Längre
”den yogaform som jag använder mig 
av i yogan för personer med funk-
tionsnedsätting är iMY yoga, som 
härstammar från Kundaliniyogan. 
Yogan är ett utpräglat terapeutiskt  
system som kan användas såväl 
enskilt som för rehabilitering för 
grupper. Vid olika former av symtom 
som sömnstörningar, Parkinson och 
migrän. alla övningar utförs lugnt och 
inkännande  med utgångspunkt från 
utövarens egen förmåga. Vi har tagit 
yoga ett steg längre och anpassat den 
för personer som är rullstolsburna. 
Varje person har sina möjligheter och 
vi anpassar därför yogaövningarna att 
passa varje person. grunden är alltid 
densamma och andningen är det 
första och största, och allt utgår från 
andning genom näsan med munnen 
stängd.” Ingrid Wikström

Linda tycker att ljudet från 
gonggongen är lite läskigt 

men samtidigt avslapp-
nande. Mamma Ulla har 
aldrig tidigare sett Linda 

så lugn och så fokuserad 
som under yogapasset. 

här föLjer några  
exempeL på övningar
n Börja alltid ditt yogapass 
med att rikta uppmärksamheten 
inåt dig själv. Slut dina ögon 
och andas in och ut genom 
näsan. Lägg ut händerna på 
knäna med handflatan mot 
himlen och för ihop tumme mot 
pekfinger. Skapa en så aktiv 
sittställning du kan, med så rak 
rygg som möjlig. Dra in hakan 
en aning mot bröstkorgen och 
andas lugnt och metodiskt i 
cirka två minuter. Känn efter hur 
det känns i din kropp.

Ingrid Wikströms erfarenhet 
är att såväl den som, exempel-
vis, är rullstolsburen som den 
personliga assistenten får ut 
effekt av yogan. 
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Ryggflex

2  
Denna övning är en av de 
mest grundläggande i 

medicinsk yoga. Den mjukar upp 
och ökar genomblödningen i 
ryggmuskulaturen, den stretchar 
andningsmuskulaturen och den 
stimulerar flödet i lymfkärlen 
längs ryggraden.
Gör så här: Sitt rak i ryggen, 
med händerna på knäskålarna. 
Andas in och flexa ryggraden 
och bröstkorgen framåt. Andas 
ut och flexa ryggraden bakåt. 
Hakan och huvudet ska hållas 
stabila. 3–5 minuter. RyggvRidning

3  
Gör så här: Lägg händer-
na på axlarna med 

fingrarna framåt och tummarna 
bakåt. Du kan också lägga 
armarna i kors över bröstkorgen. 
Andas in och böj överkroppen till 
vänster, i riktning ned mot golvet. 
Samtidigt strävar höger armbåge 
upp mot himlen. Andas ut 
samtidigt som du böjer dig ner 
mot höger, med vänster armbåge 
mot himlen. 1–3 minuter.

nackRullning

4  
Denna övning ger 
krop pen en bra av- 

koppling och kan gärna 
användas om du har svårt  
att komma till ro.
Gör så här: Slappna av i 
käkarna, låt hakan sjunka ned 
mot bröstet. Rita försiktigt  en 
långsam cirkel framför dig i 
luften, mjukt och kontrollerat.  
Det får inte göra ont i nacken.  
Ett varv ska ta 10–12 sekun- 
der. Fortsätt ca 15 varv och  
byt sedan åt andra hållet, på 
samma sätt. vila

5  
Efter passet är det  
viktigt med vila, sittande 

eller liggande, under 3–5 
minuter.

gongmeditation

6  
Efter detta använder jag 
mig av gong-meditation. 

Det är ljud som ger vibrationer 
och skapar ett lugn och en 
harmoni. Tid 5–15 minuter.

För ett  
självständigare liv!

Vi du bli en av oss? 
Ett litet och nära assistansbolag 
för barn och ungdomar med  
stora behov.

www.apona.se

Din Personliga Assistans i Nord Östra Skåne s tartades 
i december 2010 av mig, Lindha Lindström, och vänder sig 
till brukare över 18 år.  Jag har själv jobbat som personlig 

assistent i ett större bolag 
i många år, men saknade 
närheten och tryggheten till 
min arbetsgivare. Jag valde att 
starta eget för att jobba efter 
det som jag tycker är viktigt!

Att arbeta som personlig assistent är ett tufft och 
ansvarsfullt jobb, men väldigt givande och positivt.  Vi har 
ett mycket gott samarbete mellan kunder och personliga 
assistenter. Mitt lilla bolag har i dag ca 25 anställda som alla 
jobbar efter mina tre ledord:  Trygghet – Närhet – Ansvar! 
Vi är en av många! Men vi kan vara den du söker!

Vi har tillstånd från Social styrelsen, kollektivavtal och är 
även IFA-godkända. Är det något du undrar över, så ring 
mig. Det ser jag fram emot!

Trygghet. Närhet. Ansvar. 

Telefon 0733-03 03 33.
Mejl lindha@din-pa.se
Hemsida: www.din-pa.se

dinpersonligaassistans fk 1304_86x128 NY.indd   4 2013-07-17   17:03
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Skolorna i nätverket är 
alla resursskolor för 
barn i behov av särskilt 

stöd. De känner oro för 
trenden att alla elever ”till 
varje pris ska inkluderas” i 
den reguljära utbildningen 
och att specialgrupper tas 
bort.

– Alla som arbetar i skolan 
vet att detta är en omöjlig 
dröm, alla elever kan inte 
klara en vanlig skolmiljö, 
säger Stefan Berg, skolchef 
på Magelungens MBC-skolor.

– Vi vet inte hur många 
elever i Stockholm detta 
handlar om, men uppskatt-
ningar tyder på att det rör sig 
om minst 300. Vi får alarme-
rande signaler från alla håll i 
landet om att denna grupp 
av skolfrånvarande elever 
ökar.

Krassa bud-
getskäl är 
vad som får 
många 
kommuner 
att satsa på 
”inklude-
ring”, 
hävdar 
nätverket.

– Stock-
holms 
kommun 
har beslutat 
om en 
nedskär-

ning i budgeten till verksam-
heter för elever i behov av 
särskilt stöd, trots att kommu-
nen har ett överskott på över 
en miljard kronor. 

– Nedskärningen är ett 
dråpslag mot de få skolor som 
enbart vänder sig till elever i 

behov av särskilt stöd, säger 
Stefan Berg som ser en liknan-
de tendens i andra kommuner 
i landet.

– Det blir allt svårare att få 
extra resurser till barn i 
behov av särskilt stöd.

Den stora faran just nu, 
enligt skolnätverket, är att 
fler kommuner gör som 
Stockholm och skär ned på 
budgeten för utsatta elever.

Men det finns ljuspunkter.
– Kommuner som Malmö, 

Norrköping, Trelleborg och 
Umeå skapar sociala investe-
ringsfonder så att man kan 
fortsätta satsa på förebyggan-
de arbete oavsett budgetläge, 
säger Stefan Berg.

Tisdagens seminarium 
”Inkludering eller segrering i 
dagen skola” anordnas i 
ABF-huset i Stockholm. 
Medverkar gör Fredrik Ahlén, 
fil mag i specialpedagogik, och 
Peter Friberg, psykolog. l�

NPF
Neuropsykiatriska 

fuNktioNsNedsättNiNgar

Nytt larm:

Fler slås ut från skolan  
och blir hemmasittare

Vi behöver dig för att öka kunskapen om funktionshinder! 
Vi genomför en forskningsstudie där vi jämför enäggs -

tvillingpar, av vilka minst en tvilling har, eller misstänks ha, 
autismspektrumtillstånd, ADHD etc. Ersättning utgår  
för deltagande (2000 kr/tvilling) och omkostnader. 

Intresserade vänligen kontakta: Tel 070-755 9680, 070-775 1426, 
E-post kerstin.andersson.2@ki.se alt info@kind.ki.se  

http://ki.se/ki/jsp/polopoly.jsp?d=43097&a=156915&l=sv

Är du tvilling eller förälder till tvillingar?

KIND FK1302 redigerat.indd   1 2013-02-06   16:13

Unika lösningar 
för  
unika människor!

www.aos.uppsala.se

åsikter på  
foraldrakraft.se
n�Det är så tröttsamt att höra 
historien upprepa sig år ut 
och år in... Nu ska skolan vara 
”för alla” för det är för dyrt 
med segregering, förr var det 
för att vi funkisar skulle få 
förebilder... Lika feltänkt 
båda! Varför ska det vara så 
svårt att samarbeta för 
barnens bästa!? 
Cornelia

n�Vår 10-åring kom hem en 
dag från sin inkluderade 
klass och sa att han inte ville 
leva längre, då fick vi nog och 
tvingade rektorn att söka 
plats för honom på en 
resursskola. Vad bra det blev! 
Nu är han en trygg och glad 
14-åring. Än så länge finns 
resursskolan kvar här i 
Göteborg. 
Förälder

n�Jag förstår inte att det är 
tillåtet för kommuner att spara 
in på stöd för barn med 
särskilda behov. Hittills har vi 
haft tur och min son har en 
lugn skolmiljö med små 
klasser och personal/lärare 
som har kunskap om vilka 
behov våra barn har. Min son 
har utvecklats till en harmo-
nisk kille som känner sig 
trygg och respekterad. I en 
”vanlig” klass hade situatio-
nen varit katastrof. Förälder

Unga med neuropsykiatriska funktionsnedsättning-
ar har allt större problem med skolan. Många skolor 
är så dåligt anpassade att elever i behov av stöd helt 
enkelt stannar hemma.

Nu ifrågasätts utvecklingen av sju olika skolor som 
har fokus på barn med ADHD, Aspergers syndrom 
och liknande diagnoser.

Vi vill att elever 
ska inkluderas 
så långt det är 
möjligt, men 
inte till vilket 
pris som helst, 
säger Stefan 
Berg, skolchef 
för Magelungen 
MBC-skolorna.

fakta 
n�Följande skolor ingår i Skolnätverket för elever med  
särskilda behov: Ingridskolan, Solhagagruppen, Lilians- 
skolan, Vintertulls skolan, Sofiaängen, Magelungen  
MBC-skolorna, Kunskapsskolan.
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Nytt LSS-boende i Lidköping
Gryning Vård AB är landets största företag inom HVB och erbjuder ett brett, varierat och  
kundanpassat vårdutbud för barn, ungdomar, familjer och vuxna missbrukare. Gryning driver 
behandlingshem, familjehem och öppenvårdsverksamheter och har cirka 35 verksamheter belägna 
inom Västra Götalands län. Bolaget är kommunägt och drivs utan vinstsyfte.

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

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

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

Vill du veta mer?
Hör av dig till

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

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

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

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

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

www.gryning.se

Vi satsar på unga!

gryning_fk1002.indd   4 2010-03-02   15.20

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

Jacob Barnett är 14-åringen 
som vid två års ålder fick 
veta att han ”aldrig skulle 
kunna lära sig något”. 
Nu slår han världen med 
häpnad och tippas som en 
framtida nobelpristagare.

När Jacob var liten fick han 
diagnosen autism och 
påstods inte 
kunna lära 
sig prata. 
Idag säger ex-
perter att 
han har 
högre 
intelligens-
kvot än Albert Einstein.

Jacobs mamma, Kristine 
Barnett, har skrivit en bok 
om sonens uppväxt. Den 
heter The Spark: A Mother’s 

Story of Nurturing Genius och 
utkom i april. Hon berättar 
om hur sonen fick sin 
diagnos och bedömdes att 
inte ens kunna lära sig att 
knyta sina skor.

I skolan fick Jacob inte rätt 
stöd och hans mamma 
satsade därför på att under-
visa honom själv.

Nu gör sonen 
succé och 
hans fram-
gångar 
skildras av 
honom själv i 
en ny video 

på YouTube.
– Glöm allt du vet. För att 

lyckas måste du börja tänka på 
ditt eget kreativa sätt, säger 
Jacob Barnett i videon. l

Glöm allt du lärt diG  
– och lyssna på Jacob

För att lyckas  
måste du börja 
tänka på ditt eget 
kreativa sätt.

Jacob Barnetts video kan man se på YouTube.

IT-föreTag aNsTäller huNdraTals med auTIsm
n Hundratals personer som har autism ska anställas av det tyska 
företaget SAP som utvecklar affärs- och ekonomisystem.

Målet är att en procent av personalstyrkan på 65 000 personer 
ska ha autism. Det anses motsvara andelen personer med autism i 
hela befolkningen. 

Det handlar om jobb som programmerare och testare. Sats-
ningen gäller just nu Tyskland, USA och Kanada enligt tyska 
tidningen Die Welt. Redan 2011 började man anställa personer 
med autism i Indien.

Projektet ska stärka SAP i konkurrensen om IT-talanger på 
världsmarknaden, säger Anka Wittenberg som är ansvarig för 
mångfald och integration på SAP.

Tidigare erfarenheter av anställda med autism hos SAP tyder 
på att de förbättrar både produktivitet och kundnöjdhet.

”uTred adhd sNaBBare”
n Det kan ta alldeles för lång tid att få genomgå en utredning vid 
misstanke om ADHD eller annan neuropsykatrisk funktionsned-
sättning.

Det anser Riksförbundet Attention som kräver att regeringen 
inför en utredningsgaranti. Organisationen vill ha likvärdig vård 
över hela Sverige. I vissa landsting kan man inte ens ställa sig i kö 
eftersom landstingets kriterier för utredning förhindrar det.

Om ett landsting inte snabbt kan göra en utredning och ge stöd 
ska patienten kunna få second opinion, utredning och behandling 
gjord i annat landsting utan att själv behöva stå för kostnaden, vill 
Attention.

FK_1304_s28-29_NPF_v02.indd   29 2013-07-20   11:37



30     FÖRÄLDRAKRAFT # 4, 2013

Tema Böcker

När idag 20-åriga Petra hade fått 
diagnosen dyslexi gick hon i 
sjuan, och det var Lättläst som 

fick henne att upptäcka böckernas 
värld. Hennes pappa, som också har 
dyslexi, hade talböcker, men det 
vägrade Petra att ta till sig. 

En speciallärare fick henne att pröva 
på Lättläst, men det blev inte heller 
någon kärlek vid första ögonkastet. 
Petra berättar att hon först fick låna en 
bok av Hemingway:

– De trodde väl att det skulle passa 
mig som var intresserad av natur och 
jakt, men den var bara tråkig. 

– Jag kom inte långt i den och då 
lovade jag att jag aldrig skulle öppna en 
Lättläst-bok igen.

Nu höll hon lyckligtvis inte det löftet, 
utan gick med på speciallärarens förslag 
att testa en bok av Henning Mankell i 
stället. Och det blev helt rätt – Petra 
berättar hur hon på högstadiet läste alla 

böcker hon kom över av honom, och hur 
hon blev helt fascinerad av de här små 
böckerna som fanns på speciallärarens 
kontor. Det var inte bara Mankell utan 
också andra 
deckare och 
verklighetsbe-
rättelser från 
nutiden. 

Att innehållet är 
rätt är förstås 
viktigt för Petra 
liksom för alla 
andra bokläsare:

– Om vi skall komma igång att läsa 
handlar det jättemycket om att inte ge 
oss böcker som är ointressanta för oss. 
En dyslektiker ska ha något som den är 
intresserad av, fastslår Petra.

Själv läser hon mer eller mindre i 
perioder. På hösten till exempel, när 
man inte är ute så mycket, tycker hon 
det känns skönt att ha något att läsa. 

Och hon vet vad hon vill läsa nästa 

gång: ”En av grabbarna”, boken om 
Firman Boys.

I dag hittar Petra Lättläst-böckerna på 
biblioteket, som hon har på nära håll i 
hemorten Hyltebruk, i det halländska 
inlandet. Hon tycker det är bra att låna, 
hon har inget behov att samla på sig 
böcker. Hon är också mycket nöjd med 
hur servicen fungerar på biblioteket:

– Det är inget som jag saknar där, och 
är det något som 
inte finns på 
Lättläst så är det 
inga problem för 
dem att fixa hem 
talböcker istället.

Eftersom 
hennes pappa, och 
även hennes 
bröder, också har 

läsproblem så känner Petra att hon har 
haft lättare än många andra att få stöd 
med sin läsning.

– Pappa ville att vi skulle få det bättre 
än han hade det som ung. Och jag vet att 
jag inte är dum i huvudet för att jag har 
svårt att läsa, säger Petra Nylén bestämt. l

TexT & FoTo: Anders Lindström
info@faktapress.se

  LättLäst MankeLL 
visade Petra 
      vägen tiLL 

Det handlar jättemycket 
om att inte ge oss böcker 
som är ointressanta för oss. 
En dyslEktikEr ska ha något 
som dEn är intrEssErad av.

Petra Nylén hittade till läsandet genom Lättläst-böcker. Men det 
m åste förstås vara något som är intressant från början:

– När jag fick låna Henning Mankell-böcker så kände jag att  
det var något för mig!

Böckernas 
     värld

Petra Nylén hittade in i 
böckernas värld med 

hjälp av Lättläst. Att 
man har svårt att läsa 

betyder inte att man är 
dum i huvudet, något 

hon själv är ett gott 
exempel på.
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För bokköp, assistans utbildning 
eller affärs utveckling, besök 
www.janblomstrom.se

För bokköp, assistans utbildning 

NY 
BOK!

prolead fk1301_v01.indd   4 2012-12-12   13:54

www.bosse-kunskapscenter.se

Döbelnsgatan 59, 113 52 Stockholm
Tel:  08-544 88 660
Fax: 08-544 88 661
helene@bosse-kunskapscenter.se

Att få en fungerande personlig 
assistans är en ständigt pågående 
utmaning som ställer krav på både 
arbetsledare och personlig 
assistent.

Vi erbjuder dig och dina assistenter 
utbildning samt handledning 
utifrån dina behov!  

Välkommen att besöka vår hemsida 
eller kontakta Helene Symreng för 
mer information!

Utbildning
och handledning

Läs mer om LättLäst på nästa uppsLag
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Hon säger att företeelsen Lättläst 
har blivit mer känd i takt med att 
det har blivit mer självklart att 

alla ska kunna ta del av det skrivna ordet 
utifrån sina egna förutsättningar. Att 
läsningens roll i skolan har debatterats 
mycket på sistone – många är upprörda 
över att fler har svårare att läsa i skolan i 
dag – är en av orsakerna. Det är ganska 
givet att lättläst kan vara en inkörsport till 
böckernas värld för många av dem som av 
olika skäl har svårt med läsningen. 

En annan 
förklaring till det 
ökade intresset är 
att det har kommit 
nya grupper av 
människor med 
svenska som 
andraspråk som 
behöver lättläst. 
Där är förstås 
behoven väldigt 
varierande: där finns personer som har 
studerat mycket och andra som kan vara 
närmast analfabeter. 

Behovet av lättläst gäller också stora 
grupper av människor med funktionsned-
sättningar, som kan vara av mycket olika 
slag: dyslexi och andra läs- och skrivsvå-
righeter, intellektuella funktionsnedsätt-
ningar, afasi, demens och barndomsdöv-
het, för att nämna några. 

Camilla Batal vill gärna framhålla att 
läsning är en demokratifråga. 
Undersökningar visar att cirka 25 procent 
av befolkningen dagligen möter texter 
som de har svårt att ta till sig. 7–8 procent 
har mycket stora svårigheter, så behoven 
är verkligen stora. 

Vad är det då som ges ut på LL-förlaget? 
Jo, ambitionen är att det ska finnas alla 
sorters böcker, både faktaböcker om 

många olika ämnen och skönlitteratur 
som kan handla om både kärlek och 
spänning, det kan vara deckare och 
ungdomsböcker. Den svåraste kategorin 
är poesi, men ett par diktsamlingar har 
man också gett ut.

De allra flesta böcker som ges ut är helt 

nya berättelser, skrivna på ett lättläst 
språk. Det är bara 10–15 procent av 
böckerna som är återberättade, ett 
aktuellt och omskrivet exempel på det är 
”Jag är Zlatan”. För den som skriver en 
lättläst variant av en redan skriven bok är 
det inte så enkelt som att bara korta ned 
boken och skala av ”onödiga” ord:

– Man måste börja från början, läsa 
boken flera gånger och fråga sig vad som är 
det viktiga i den här berättelsen, vad är 
”den röda tråden”, förklarar Camilla Batal. 

LL-förlaget ger ut böcker av många 
författare. En som läses mycket är Johan 

På jakt efter den röda tråden. Camilla Batal, 
kommunikationschef på Centrum för lättläst.

Växande intresse för

De har funnits sedan 1960-talet men intresset har vuxit på senare  
år och nu är lättlästa böcker mer aktuella än någonsin. 

– Det finns flera orsaker, en är att läsningen i skolan har  
debatterats mycket, en annan är att målgruppen har vuxit, säger 
Camilla Batal, kommunikationschef på Centrum för lättläst. 

Lättläst

Man måste börja från 
början, läsa boken flera 
gånger och fråga sig 
vad är det viktiga i den  
här berättelsen?

FK_1304_s30-33_Bocker_v02.indd   32 2013-07-20   11:39



2013, # 4 FÖRÄLDRAKRAFT     33

Werkmäster, som arbetar med ”allt” från 
egna berättelser till bearbetning av 
svenska och utländska klassiker. 

Camilla Batal nämner också Mats 
Wänblad, som skriver mycket för ungdo-
mar och bland annat har återberättat 
Zlatan-boken, Simonette Schwartz, som 
också skriver ungdomsböcker, Gudrun 
Wessnert och Maria Küchen.

Böckerna från LL-förlaget lånas mycket 
på skolbibliotek och folkbibliotek och 
även inom vård och omsorg. De kan också 
köpas på all nätbokhandel, liksom direkt 
från förlaget. En liten del av försäljningen 
går också genom den vanliga bokhandeln.

Tidningen ”8 Sidor” kommer i pappers-
form en gång i veckan men webbversio-
nen uppdateras varje dag. Camilla Batal 
förklarar att redaktionen gör samma 
nyhetsvärdering som en vanlig dagstid-
ningsredaktion. Liksom i alla dagstidning-
ar finns här in- och utrikesnyheter, det 
finns vad som just då är aktuellt: prinsess-
bröllop, översvämningar och fotbolls-
landskamper.

– 8 Sidor har precis som böckerna ett 

enklare språk, innehåll, typografi, bilder 
och form, berättar Camilla Batal.

Den avdelning där hon själv arbetar, 
kommunikationsavdelningen, är ungefär 
lika stor som förlag och tidningsredak-
tion. Medarbetarna här arbetar med att 
nå ut med lättlästfrågan och informerar 
om behovet och olika målgrupper mm. 
Detta gör man genom att vara ute på 
mässor och konferenser, göra handled-
ningar både till skolan och omsorgen, ge 
ut en boktidning, göra en webb med 
underavdelningar för bibliotek, skola och 
för Läsombuds-verksamheten som 
inspirerar till högläsning bland äldre och 
personer med funktionsnedsättningar.

Den fjärde delen av Centrum för lättläst 
är Lättläst-tjänsten, som erbjuder myndig-
heter, organisationer och företag kurser 
och hjälp att skriva mer lättläst.

–Vi har många olika kunder, allt från 
museer till företag och arbetslöshetskas-
sor, berättar Camilla Batal.  l

TexT: Anders Lindström
info@faktapress.se

Var fjärde Vuxen
n Centrum för Lättläst arbetar för att 
alla ska ha rätt till nyheter, information och 
litteratur utifrån sina egna förutsättningar. 

En statlig stiftelse står bakom, och runt 
25 personer arbetar här. De är uppdelade 
på fyra olika avdelningar: LL-förlaget, 
tidningen 8 Sidor, Lättläst-tjänsten och 
kommunikationsavdelningen med 
Läsombuds-verksamheten.

Behovet är stort: studier visar att 25 
procent, var fjärde vuxen i Sverige, 
dagligen möter texter som de har svårt att 
ta till sig. Det kan ha många olika orsaker 
som en rad funktionsnedsättningar men 
kan förstås också bero att man har ett 
annat modersmål och har börjat lära sig 
svenska först som vuxen.

De första lättlästa så kallade LL-
böckerna gavs ut 1968, och tidningen  
8 Sidor startades 1984. 

Mer information finns på www.lattlast.
se och www.8sidor.se är adressen till 
tidningen. Sedan 2009 finns Centrum för 
lättläst också på Facebook, www.
facebook.com/lattlast är adressen.
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Svenska Handikappidrottsförbundet och Sveriges Paralympiska Kommitté (SHIF/SPK) administrerar 
och organiserar idrott för personer med rörelsehinder, synskador och utvecklingsstörning.
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Har du också funderat 
på att börja idrotta? Vi 

söker ständigt nya 
talanger.

www.handikappidrott.se
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42
Hur hittar man den bästa vården? 

Sverige är bra på att forska fram nya  
behandlingar – men sämre på  att se till  
att vi patienter får ta del av dem.

I det här temat vill vi ge dig läsning som  
hjälper dig att hitta bästa möjliga vård 
– även om det handlar komplexa diagnoser 
där vården ofta saknar kunskap och  
metoder.

Dessutom: Kan ett gott skratt förlänga livet? 
Vi har följt med clowner på barnsjukhus.

den svenska modellen? paTienTerna 
får ingen glädje av svensk forskning 
på Toppnivå

ludvig flyger Till usa för 
aTT få hjälp
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Sverige är bra på att forska 

fram nya medicinska 

behandlingar i vården. Men 

mycket sämre på att 

använda de nya effektiva 

behandlingarna. Det visar 

undersökningar som 

presenteras av  Forska! 

Sverige.

– Vi måste satsa på att 

forskningen kommer patienter-

na till del. På så sätt kan vi få 

bättre hälsa, lägre vårdkostna-

der och nya arbetstillfällen, 

skriver Anna Nilsson 

Vindefjärd, generalsekreterare 

Forska!Sverige, och Annelie 

Nordström, ordförande 

Kommunal, i en debattartikel.

89 procent av svenskarna 

anser att det är viktigt att 

Sverige är världsledande när 

det gäller att ta fram nya och 

mer effektiva medicinska 

behandlingar i vården, enligt 

en Sifoundersökning.
Men bara 7 procent tror att 

vården i Sverige använder sig 

av nya innovationer i högre 

grad än andra jämförbara 

länder.
– Allmänheten har rätt, vi 

halkar efter. I en brittisk studie 

hamnar Sverige näst sist av 14 

undersökta länder i att 

använda nya innovativa 

läkemedel i vården, skriver 

Anna Nilsson Vindefjärd och 

Annelie Nordström.
– Att introducera nya 

läkemedel i vården har en 

positiv inverkan på människors 

livslängd och är dessutom 

kostnadseffektivt. Mellan åren 

1997 och 2010 ökade 

medelåldern i Sverige med 

nästan två år. Så mycket som 

sju månader av denna 

livstidsförlängning – nästan en 

tredjedel – beror sannolikt på 

introduktionen av nya läkeme-

del, enligt en ny rapport från 

Studieförbundet Näringsliv 

och Samhälle, SNS.

Varför har Sverige då 

kommit på efterkälken?

• Enligt debattartikeln beror 

det på vården vården inte har 

någon struktur och beslutspro-

cess för införande av ny 

medicinteknik.
• Att alltför få politiker fokuse-

rar på preventivt arbete, är en 

annan orsak.
• Vårdens ledning saknar 

också incitament för att ta in 

innovationer och förklaringen 

till det är den hårda fokuse-

ringen på ettårsbudgetar.

– Vi önskar ett Sverige där 

patienter i ökad utsträckning 

kan ta del av de senaste 

medicinska framstegen. För 

många handlar det om liv eller 

död, skriver Anna Nilsson 

Vindefjärd och Annelie 

Nordström.  l

Sverige får bottenbetyg: 
Nya behandlingar används inte

Anna Nilsson Vindefjärd, general-
sekreterare Forska!Sverige, och 
Annelie Nordström, ordförande 
Kommunal.

Familjekompetens på Ågrenska
Ågrenska erbjuder familjevistelser för familjer som  

har barn med sällsynta diagnoser.

Höstens vistelser 2013

 www.agrenska.se 
Nationellt kompetenscentrum

 031-750 91 00

I familjevistelserna ingår två utbildningsdagar för personal. 

För mer information och sista ansökningsdag till familjevistelserna, 

besök www.agrenska.se

v.35 Aperts syndrom 

v.37 Narkolepsi i samband med Pandemrixvaccination, förskoleålder upp till 18 år

v.38 Neuroblastom, Barncancerfonden 

v.39 Cystisk fibros

v.40 Krabbes sjukdom

v.41 Hjärntumör, högstadiet/gymnasiet, Barncancerfonden

v.42 Cytomegalovirus

v.43 1p36-deletionssyndromet

v.45 Retts syndrom

v.46 Dysmeli

v.47 Narkolepsi i samband med Pandemrixvaccination, 18-23 år

v.48 Ehlers-Danlos syndrom

v.49 Kongenital muskeldystrofi

v.50 Narkolepsi i samband med Pandemrixvaccination, förskoleålder upp till 18 år
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Hitta rätt vård

46

50

54

Guiden som hjälper 
diG förebyGGa 
andninGsproblem

elisabeth Ger Goda råd om 
hur man får bättre vårdKan forsKarna 

lösa mysteriet 
med jonathan?

de använder humorn 
som medicin

36
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H ärlig är jorden, 
härlig är guds 
himmel…

I den lilla 
”logen”, eller 
trånga skrubb som 
den egentligen är, 

sitter sjukhusclownerna Bönan och Jack 
och nynnar på den välkända begrav-
ningspsalmen. Orsaken är att Bönans 
ukulele gått av vid halsen, och antagli-
gen spelat sin sista ton. 

Jacks clownnäsa har också gått 
sönder men den går däremot att laga.

Dagen börjar inte riktigt som det var 
tänkt för de två sjukhusclownerna i 
källaren på Skånes universitetssjukhus i 
Malmö.

Å andra sidan är de beredda på allt. 
De vet aldrig vad som ska hända i mötet 
med sina ”patienter”, och därför är de 
mästare i improvisation.

De byter om och sminkar sig. Stora 
skor, pösiga byxor, trång kavaj, röd 
klänning i bävernylon. Smink. Och så rö-
da näsor. Jack testar såpbubblorna och 
stämmer sin ukulele. Nu är de klara.

Två trappor upp ligger barnspecialist-
mottagningen. Bönan och Jack visslar 
och gnolar på en liten truddelutt i 
hissen på väg upp. I receptionen möts 
de av vårdpersonal och Bönan börjar 
med att ge dagens första behandling: 
personalmassage. Hon tänker att om 
hon ger något fint till personalen så 
kommer det i sin tur smitta av sig till 
barnen.

Det är inte så många barn här idag, men 
i väntrummet får Bönan syn på Devin, 7 

år, som är här med sin mamma och 
pappa. Bönan och Jack inleder en egen 
dialog för att väcka Devins nyfikenhet. 
De börjar småprata med varandra om 
att Bönan inte vet hur 
man hoppar jämfota. 
Devin blir intresse-
rad och börjar visa 
hur det går till. Men 
så ropas han upp och 
försvinner in på ett 
rum med sin mamma 
och en sköterska.

I stället går 
clownerna ner för trappan och hittar 
Rani, 8 år, i ett annat väntrum, tillsam-
mans med sin pappa. 

Bönan slår sig ner i en fåtölj och 
utbrister ”Åh vilken trevlig semester vi 
är på, vad skönt”. Rani börjar fnittra lite 
och när Bönan lägger upp fötterna på 

bordet och uppma-
nar honom att göra 
likadant, gör han 
samma sak. 

Så börjar Bönan 
knacka på glasrutan 
som skiljer väntrum-
met från mottagning-
en. ”Room service!” 
ropar hon, och viskar 

förtroligt till Rani ”De kommer snart. 
Vad vill du beställa?”. Rani tittar på sin 
pappa och börjar skratta. 

Sjukhusclownerna lockar fram livskraft och välbefinnande hos varje barn de möter. 
Här kan du läsa om när Föräldrakraft fick följa med Bönan och Jack en dag på 
barnsjukhuset i Malmö.

Med humorn  
som medicin

 Jag tänker ofta att 
vuxna människor som 
inte får tramsa inte kan 
ha särskilt roligt. Det är 
viktigt att tramsa.  

Rani, 8 år, har svårt att hålla 
sig för skratt när Bönan 

utropar ”Åh, vilken trevlig 
semester vi är på, vad skönt!”
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Det handlar om lyhördhet 
och följsamhet och att möta 
varje barn där det är. Och att 
ge alla möjlighet att berätta 
sin egen historia.
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Jack blir nu servitör och låtsas ta fram 
ett block och penna för att ta upp 
beställningen. Rani vill ha en Fanta 
Exotic. Bönan vill ha, ja, hon ställer sig 
upp och börjar gestikulera med armar-
na, hit och dit, fram och tillbaka, och till 
sist gör hon en rund stor ring i luften. 
En… så… här… stor… apelsin! Rani 
skrattar igen. 

Jack börjar spela på sin ukulele och 
en sång tar form, fritt improviserad på 
plats. Rani och hans 
pappa tackar så 
mycket för föreställ-
ningen och Bönan 
och Jack ger sig av.

De tar cyklarna 
genom kulvertarna 
bort till barnmedi-
cinska avdelningen, 
men eftersom det är en ganska lång och 
tråkig cykeltur passar vi på att berätta 
lite om vilka Bönan och Jack egentligen 
är medan de cyklar.

Bönan, som egentligen heter Eva 
Westerling, har varit sjukhus-
clown i nio år. Hon utbildade sig 

till undersköterska men när hon skulle 
ut på praktik i Lund sa lärarna att ”ni får 
gärna niga till lite när ni träffar på 
doktorn”. Det var inte hennes grej. Hon 
kände inte heller att hennes kunskaper 
togs till vara, och när hon i ett annat 
sammanhang fick höra att det behövdes 
fler sjukhusclowner, nappade hon. Som 
sjukhusclown känner hon att hon kan 
göra skillnad. 

Jack som egentligen heter Jerker 
Heijkenskjöld, är musiker och har varit 
sjukhusclown i tolv år. Även han 
halkade in på ett bananskal, via en 
annan clown som han träffade på en 
spelning.

Alla som arbetar på Clownronden är 
artister av olika slag och de får utbild-
ning när de anställs. Den viktigaste 
egenskapen är dock att vara människa, 
säger Jerker, och Eva tillägger: som i 
kontakten med barnet och de anhöriga 
vågar mötas ”på riktigt”. Det är det som 

är spetskompetensen. Clownerna 
kommer in i vårdsituationen från ett 
annat håll, och personalen kan använda 
sig av dem, även i mötet med anhöriga. 
Deras syfte är inte att vara roliga, säger 
de båda, det är att vara annorlunda och 
att bryta mot normen. 

Och så får de tramsa. 
– Jag tänker ofta att vuxna människor 

som inte får tramsa inte kan ha särskilt 
roligt. Det är viktigt att tramsa. ”Tramsa 

inte!” utropar Jerker 
med gäll nasal 
stämma, som leder 
tankarna till 
reporterns egen 
lågstadiefröken. 

– Tänk, det är ju 
fantastiskt, vi får 
tramsa på jobbet! 

Visst, jag tar på mig en mask, men jag 
tappar också en mask och öppnar en 
dörr till det barn jag en gång var. Ett 
barn som kan ifrågasätta regler och 
normer, som samhället lär oss under vår 
uppväxt. 

Med trolleritrickens hjälp kan 
clownerna också få andra att i sin tur 
släppa på sin mask. 

– Det är härligt när man får någon att 
tappa hakan, bli förvånad och släppa sin 
”gard” för en stund. Vi är inte ute efter 
att alla ska skratta, men det är frigöran-
de när det kommer. 

Eva nickar igenkännande.
– Att överföra vår kraft och ta bort 

oro tillfälligt, ibland till och med krossa 
den, och bara få skratta lite tillsam-

Det är härligt när man får 
någon att tappa hakan, bli 
förvånad och släppa sin 
”gard” för en stund. 

Plötsligt bryts tystnaden i 
korridoren av att clownerna 

visslar, nynnar och spelar på 
ukulelen. Dörrar öppnas på 

glänt, någon kikar ut.
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mans. Och hoppas att det är den 
stunden de kommer ihåg från sin dag.

De tycker båda två att det kan vara 
svårt att möta barn som inte ger omedel-
bar respons, när de 
inte vet vad barnet 
tycker, och de vill 
gärna att föräldern 
eller assistenten, 
någon som känner 
barnet väl, hjälper 
dem att ”nå fram”.

Det kan hända vid 
en svår brännskada 
när barnet är inlindat 
och clownerna bara kan se ögonen, eller 
med barn som på grund av hjärnskada 
har lång latens eller liten uttrycksmöjlig-
het. 

– Då får man plocka fram erfarenhe-
ten och försöka läsa barnet extra noga. 
En del personal kan säga ”Det är inte 
lönt att försöka med det barnet”, men 
det går vi inte med på! En gång demole-
rade vi en sjukhussäng inne hos en 
flicka. Så mycket hade hon aldrig 
skrattat förut enligt föräldrarna, säger 
Eva, och Jerker sammanfattar:

– Vi öppnar alla våra sinnen och 

försöker möta barnet i det sinnet som 
passar just henne eller honom bäst. 

N åväl, nu är vi 
framme på 
barn medicin.

På sjuksköterske-
expeditionen får 
clownerna informa-
tion för att kunna 
förbereda sig innan 
de knackar på hos 
någon. De får veta 
förnamn, ålder, 
diagnos och varför 
barnet är på sjukhu-

set just den här dagen.
Men de hinner inte knacka på någon 

dörr, för William, 4 år, kommer fram 
och möter Bönan och Jack när de 
kommer ut från sjuksköterskeexpeditio-
nen. 

Bönan ställer sig i ett hörn där två 
korridorer möts så att hon syns från 
flera håll. Hon tittar ned på sina fötter 
och pratar lite med sig själv. ”Hur var 
det nu man gjorde när man hoppade 
jämfota? Hmm…” 

William visar hur man gör. Bönan 
försöker, men det ena benet vill inte. 

William visar igen. Och igen. Och 
skrattar.

Fler barn och vuxna ansluter. 
Vårdpersonal som passerar stoppas 

med Bönans befallning: ”Man måste 
hoppa om man ska passera!”. Och 
personalen hoppar. 

Flera barn har samlats framför Bönan 
men en liten flicka står avvaktande en 
bit bort med armen om sin förälders 
ben.

Jack står kvar i dörröppningen till 
sjuksköterskeexpeditionen. Efter en 
stund frågar Bönan om han kan hoppa. 
”Nej, men jag kan flyga”. Han vänder sig 
försiktigt om, ”det blir mindre läskigt 
då” och sträcker långsamt ut armarna i 
luften. 

Medan Jack försöker övervinna sin 
rädsla att f lyga tittar den lilla flickan på 
honom med stora ögon. Hon släpper 
förälderns ben och kommer fram.

Jack och Bönan går ett varv i korrido-
ren, arm i arm. Jack spelar på ukulelen, 
visslar och nynnar. En dörr öppnas på 
glänt, någon kikar ut. 

De möter Gustav, 11 år, som är på väg 
till lunchrummet med sin mamma. 
Bönan undrar om Gustav kan gissa 

Vi öppnar alla våra 
sinnen och försöker 
möta barnet i det sinnet 
som passar just Henne 
eller Honom bäst. 

Samspelet mellan clownerna 
är viktigt. De kompletterar 

varandra och antar olika 
roller. Om den ena är verbal 

och fysisk, kan den andra 
vara minimalistisk och 

lågmäld. På så sätt får varje 
barn någon att relatera till.
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Skratt leder till ökat immunförsvar, 
tillförsel av endorfiner, förbättrad 
syresättning, ämnesomsättning 
och hjärtfrekvens. Men humorfors-
karen Lotta Linge vet också att 
skratt ökar det allmänna välbefin-
nandet, den sociala samhörighe-
ten och bejakandet av den egna 
livskraften.

Lotta Linge är psykologen och 
humorforskaren som blev så fascine-
rad av sjukhusclownernas verksamhet 
att hon gjorde en sjuårig studie med 
fokus på deras möten med barn, 
familjer och personal på olika universi-
tetssjukhus i södra och mellersta 
Sverige.

Och hon fick oerhört positiv 
respons. 

– De allra flesta barnen uppskattar 
sjukhusclownerna. Det finns endast 
några få fall när clownerna inte passar 
in direkt. Det kan vara när det handlar 
om små, rädda barn under tre år, 
väldigt sjuka barn och barn i tidiga 
tonår, som står med en fot i barnvärl-
den och en i vuxenvärlden. 
Personalens vägledning är här till stor 
hjälp. Även sjukhusclownernas 
förmåga att lyhört anpassa sig till 
barnens dagsform och utvecklingsnivå 
underlättar clownkontakten. 

Sjukvårdspersonalen tycker att de 
får ”en frizon” när clownerna kommer, 
som ger vila och ny kraft. Föräldrar har 
sagt att de får en kick och känner sig 
”lika bemötta” som sitt barn. Även 
syskon, som ofta sitter tysta och 
”välanpassade” för att visa hänsyn, 
tycker att de får vara med på samma 
villkor när clownerna kommer.

Lotta Linges intresse för humor 
kommer från pappa som var präst 
hemma i Småland. 

– Han uppskattade humor i både 
sorg och glädje, som ett sätt att 
distansera sig från det svåra. 

Det blev också hennes livsfilosofi 
att bejaka glädjen och tidigt träna sig i 
att se det komiska i situationer som 
uppstår. En gång när hon var liten och 
tyckte att det var tråkigt att åka buss, 
bestämde hon och hennes vänner sig 
därför för att titta på sina medpassa-
gerares öron.

Hon säger att humorn har räddat 
henne många gånger, men att hon 
självklart inte är förskonad från sorg. 

– Sorgen har sin tid, men det har 
också glädjen. Det är parallella spår, vi 
skiftar, går in i en frizon, fyller på 
depåerna med endorfiner, och sen går 
vi tillbaka till verkligheten. Hur sjuk 
man än är finns det alltid friska sidor, 
det som påminner om livet utanför. 
Clownerna lyfter fram livskraften hos 
varje unge, genom att bejaka och se 
barnet på dess egna villkor. 

Hon påpekar också att clownerna 
heller inte har någon brådska, och det 
märker barnen. 

– De blir bekräftade utifrån sina 
egna förutsättningar och det får ta den 
tid det tar, de får vara precis som de 
är. Det är det närmaste barnperspekti-
vet man kan komma. 

Hon tycker att det behövs en 
diskussion inom sjukvården, där 
sjukhusclownernas arbetsvillkor än 
mer borde lyftas fram och synliggöras. 

– Visst vore det önskvärt med 
sjukhusclowner på varje barnsjukhus, 
varje avdelning och varför inte i entrén 
när barnen kommer med sina föräldrar.

– Clownernas kravlösa glädje 
smittar av sig och gör att man 
glömmer bort det svåra för en stund, 
hoppet väcks och magin leder till en 
egen värld där allt är möjligt. l

”Clownerna bejakar det 
friska hos varje barn”

CLownronden
n Clownronden är en av flera clowngrup-
per i landet. De består av professionella 
artister som är specialutbildade för att 
möta barn och ungdomar på sjukhus. 
Läs mer på www.clownronden.se

SKrATT BIdrAr enLIGT 
ForSKnInGen TILL:
n Ökat immunförsvar
n Ökad tillförsel av endorfiner
n Ökad respiration och syresättning
n Stärkt bukmuskulatur och diafragma
n Förbättrad hjärtfrekvens
n Ökad ämnesomsättning
n Smärtlindring
n Allmänt välbefinnande
n Social samhörighet
n Bejakande av egen livskraft
n Stressreducering

vilken hennes favoriträtt är. Hon 
gestikulerar en lång stund, och när hon 
är klar gissar han på pizza. ”Rätt!”

Gustav har träffat clownerna många 
gånger förut, och känner igen Bönan 
och Jack. Han får samlarbilder på alla 
som är med i Clownronden.

Så börjar Gustav berätta om sina 
hundar. Att de ibland sover i Gustavs 
säng alla fyra. Att han nyligen har tävlat 
med en av dem, och Bönan vill gärna se 
hur han gjorde då och förvandlar sig på 
ett ögonblick till hund. 

När clownerna en stund senare går ut 
på gatan för att äta lunch på en restaur-
ang mitt emot stoppas de av människor 
som hejar och vinkar. Ingen går opåver-
kad i deras närvaro. l

TexT och foTo: Anna Pella
info@faktapress.se

Lotta Linge (mitten) har 
gjort en sjuårig studie om 
clowner på barnsjukhus.
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Ludvig, 4,5 år, har en cp-skada av 
typen spastisk diplegi. Vid ett års 
ålder fick han sin diagnos och blev 

inskriven vid habiliteringen i Västerås. 
Therese minns känslan.

– Vi var till en början överväldigade av 
den hjälp vi fick, ett helt team stod redo 
bara för oss tycktes det, och alla hjälpme-
del sen!

Men redan efter ett par månader 
började familjen förstå att det fanns fler 

alternativ. Av en slump råkade Therese se 
ett teveprogram om träningsmetoden 
konduktiv pedagogik och började göra 
efterforskningar på egen hand. Denna 
metod visade sig passa Ludvig bra och 
idag genomgår han tre träningsperioder 
om året som familjen betalar med privata 
pengar. Hade de bott i ett angränsande 
län hade de troligen fått information om 
metoden och träningen betald, enligt 
Therese.

Via ett annat teveprogram upptäckte 
de Elektrodressen och även denna gång 
insåg de att om Ludvig skulle få prova 
denna behandling så hängde det helt och 
hållet på deras egen drivkraft. Han fick 
den strax innan sin tvåårsdag och de är 
övertygade om att den hjälpt honom fram 
i sin motoriska utveckling. 

Men det senaste året har Ludvig fått 
problem med en tilltagande spasticitet, 
framför allt i vaderna. Från att ha kunnat 
gå med stöd vill han inte längre belasta 
fötterna, han säger att det gör ont. 
Läkarna har föreslagit botoxinjektioner 
men Therese är skeptisk då det inte är en 
långsiktig lösning. 

Via andra föräldrar har familjen hört 
talas om en operation som kan minska 
spasticitet. Ingreppet, som kallas SDR 
(Selektiv Dorsal Rizotomi), har funnits 

”Det är ett lotteri”
familjen som söker vård utomlands

Familjen Siverbo har ända sedan Ludvigs cp-skada upptäcktes 
försökt få en samlad bild av vilken vård och behandling som finns 
att tillgå. Nu åker familjen till USA för att få hjälp.

– Det är ett lotteri som beror på vilka man möter och deras  
inställning, säger mamma Therese, som startade en förening för  
att kunna dela information med andra i liknande situation.

foto: Privat.
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sedan slutet av 80-talet. I många forum på 
nätet lyfts riskerna för biverkningar fram, 
vilket gjorde att Therese till en början 
avfärdade alternativet direkt.

Men när hon nyligen började forska i 
saken och fick kontakt med ett barnsjuk-
hus i USA fick hon en mer nyanserad bild. 

– Jag började plöja studier, prata med 
vuxna som gjort denna operation, 
föräldrar vars barn opererats, nöjda och 
missnöjda personer, och kände rätt snart 
att Ludvig var en toppenkandidat.

Familjen har nu beslutat sig för att åka 
till USA i augusti och låta Ludvig genomgå 
operationen. 

– Det är inget lätt beslut men alternati-
vet som Ludvig har med upprepade 
botoxinjektioner, otaliga timmar i ståstöd, 
framtida ortopediska operationer, 
sjukhusbesök med mera, så vill vi ge detta 
en chans. 

Ingreppet görs även i Sverige men på ett 
lite annorlunda sätt. Therese är förvånad 
över att varken Ludvigs habilitering eller 
neurolog verkar känna till ingreppet 
särskilt mycket, trots att hon sett att 
operationen finns med som behandlings-
metod på habiliteringschefernas fören-
ings hemsida. 

– Ludvigs läkare blev minst sagt 
fundersam när jag berättade om våra 
planer. Jag visste mer än honom, vilket jag 
tycker är ganska märkligt. Det är ingen 
lätt sak att som förälder försöka förklara 
sin ståndpunkt inför professionen. Det tar 
oerhört mycket kraft och energi. 

Efter operationen kommer Ludvig att 
behöva intensiv sjukgymnastik under en 
längre period. Men 
att han får det är 
inte heller någon 
självklarhet.

– Vår sjukgym-
nast säger att hon 
inte vet vad som ska 
göras, det finns 
ingen handlings-
plan för barn som 
genomgår SDR. 
Eftersom vi 
dessutom gör operationen utomlands vet 
jag inte riktigt hur mycket hjälp vi 
kommer få. Vi kör dock vårt eget ”race” 
som vi gjort hela tiden, och tar allt som 
det kommer. 

Generellt tycker Therese att de fått 
mycket liten hjälp från habiliteringen och 
sjukvården. Hon tycker att det vore 
rimligt att kunna få saker förklarade, att 

känna att de professionella kan mer än 
föräldrarna. 

– De borde upplysa om tillängliga 
möjligheter och ge oss en samlad bild. Så 
är det inte. Det är ett lotteri som beror på 
vilka man möter och deras inställning till 
barnets utveckling. Inga nationella 
riktlinjer finns och beroende på var man 
föds i landet får man olika förutsättning-

ar.
Hon känner till 

flera familjer som 
har flyttat för att få 
tillgång till vissa 
insatser, som till 
exempel intensiv-
träning. 

– Det är inte 
rimligt att som 
förälder bära 
ansvaret för sitt 

barns motoriska utveckling, att lära dem 
krypa, stå och gå. Om familjen önskar ska 
alla barn ha rätt till sammanhållna 
träningsperioder. Allt annat är vansinne!

Inställningen som hon tycker sig märka 
hos många professionella är att ”vi ska 
luta oss tillbaka och se vad som händer”, 
och att föräldrars egen jakt på alternativ 

Ludvigs Läkare bLev minst 
sagt fundersam när jag 
berättade om våra pLaner.
Jag visste mer än han 
gjorde, vilket jag tycker är 
ganska märkligt.

08-768 20 26
info@enigmaeducation.se
www.enigmaeducation.se www.enigmaomsorg.se

Personlig assistanskurs

Tvådagarskurs som vänder sig till dig som arbetar som 
personlig assistent och i ditt arbete möter personer med 
neuropsykiatriska diagnoser. I kursen går vi igenom vad det 
innebär att vara personlig assistent i någons hem, vilka etiska 
dilemman som kan uppstå samt belyser aktuell lagstiftning.

• Vad är neuropsykiatriska funktionsnedsättningar
•  Aktuell lagstiftning LSS, LASS, Sekretesslagen
•  Yrkesrollen
•  Inflytande och delaktighet
•  Förhållningssätt och bemötande
•  Etik och exempel på etiska dilemman

För mer information om kursen och vårt 
övriga kursutbud, vänligen besök vår 
hemsida.

26-27 september i Täby, Stockholm

När du vill påverka din vardag

Läs mer på 
www.assistanspartner.se

www.thailandforalla.se
www.cercadeti.se

Vi har lösningen!
Vi har handikappvänligt 
boende och personliga 
assistenter från Sverige 
som har många års  
erfarenhet. 

Vi kan också erbjuda 
dig, din familj och  
personal ett stort  
utbud av aktiviteter. 

Handikappridning med 
svenskutbildad personal, 
ett av världens största vattenland (Cartoon Network) är bara 
några av de populära aktiviteter som vi kan erbjuda.

CercaDeTi
Vill du åka till Thailand och passa på att gå utbildning där? Vi 
samarbetar med CercaDeTi som håller kursen: ”Se dig själv och 
varandra med nya ögon”. Investera i dig själv och din relation.

Vill du åka till Thailand? Blir det för dyrt att ta med alla 
assistenter som du behöver under resan?

Thailand för alla

assistanspartner fk 1304_86x128 ny.indd   4 2013-06-28   09:25
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tolkas som en förnekelse av sorgen över 
sitt barns funktionsnedsättning.

– Tror man att det är så, så tycker man 
att habiliteringen har de rätta metoderna 
och att  vi får den hjälp vi behöver. Men 
det anser inte vi och det gör oss upprörda. 
Så länge sjukvården inte ger oss adekvat 
vård måste vi hitta andra lösningar själva. 
Barnen har ju som störst chans att 
utvecklas de här första åren. 

Samtidigt vill hon inte såga habilite-
ringen helt.

– Det finns sjukgymnaster som är 
guldkorn och slår knut på sig själva för att 
hjälpa till. Men generellt får de flesta 
mycket liten hjälp med barnens motoriska 
utveckling. Pratar vi hjälpmedel däremot 
så finns det resurser, för det mesta. Många 
habiliteringar verkar jobba enligt princi-
pen ”övervinn hindren med hjälpmedel”, 
istället för att hjälpa barnet att utveckla 
sina motoriska förmågor. 

Familjens dröm är, precis som många 
andras, en obunden personlig samordna-
re som kan stå utanför och se helheten 
och hjälpa till. I väntan på detta startade 
Therese för ett år sedan en CP-förening, 
en plats på nätet att samla och dela 
erfarenheter med andra i liknande 
situation. Hon driver också en blogg där 
hon berättar om Ludvigs träning och den 
stundande operationen.

– Sociala medier är fantastiska, världen 
krymper och det kan vi ha nytta av.

Operationsdatum är satt till mitten av 
augusti, ungefär samtidigt som den här 
tidningen kommer ut. Kostnaden för 
operationen och resan landar på drygt 
350 000 kr. 

– Vi har en snäll familj som hjälper oss, 
men hade vi inte haft pengarna hade vi 
gjort en insamling.

Therese är övertygad om att beslutet 
om operation är välgrundat.

– Vi står vid en skiljeväg där vi måste 
göra något. Detta känns rätt. Jag är 
skräckslagen för att göra det, men lika 
skräckslagen för det som väntar Ludvig 
om vi inte gör det. Det viktigaste är att han 

ska slippa ha ont i framtiden. Men alla 
operationer innebär ju en risk och därför 
kommer det bli mycket snack med ”han 
däruppe” när Ludvig är i USA, säger hon 
och ler.  l

TexT: Anna Pella
info@faktapress.se

Fotnot: Ett par veckor efter att artikeln 
skrevs fick familjen besked om att Ludvig får 
fortsatt rehabilitering i Sverige efter 
operationen, vilket Therese beskriver som 
”en stor lättnad”.

Therese TIPs TILL ANDrA föräLDrAr
n GOOGLA. Sök information, men var kritisk, även till det som är positivt. Ifrågasätt allt, 
även det som låter bra.
n Sök stöd hos andra i liknande situation genom föreningar eller nätverk. Det är oumbär-
ligt. Hjälp varandra. Ensam är inte stark! 
n Ha skinn på näsan och byt vårdpersonal om ni inte är nöjda. Orka stå på er trots att det 
tar mycket energi. Våga ifrågasätta även läkare men läs på och lär dig deras språk genom 
att till exempel läsa studier. Be om hjälp om du inte klarar detta själv!
n Njut av ditt barn och lev i nuet, se barnet och inte funktionsnedsättningen även om det 
kan vara jättesvårt ibland.

DeLA erfAreNheTer MeD ANDrA PÅ
n www.cpforeningen.se

föLJ LUDVIGs resA
n www.happyfeet4ludvig.wordpress.com 

I augusti åker Ludvig till USA för att 
genomgå en operation som förhopp-
ningsvis ska minska hans problem med 
spasticitet.

FoTo: PrivaT.

FoTo: PrivaT.
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Sverige är bra på att forska 
fram nya medicinska 
behandlingar i vården. 
Men mycket sämre på att 
använda de nya effektiva 
behandlingarna. 
Det visar undersökningar 
som presenteras av 
organisationen Forska! 
Sverige.

– Vi måste satsa på att 
forskningen kommer patienter-
na till del. På så sätt kan vi få 
bättre hälsa, lägre vårdkostna-
der och nya arbetstillfällen, 
skriver Anna Nilsson 
Vindefjärd, generalsekreterare 
Forska!Sverige, och Annelie 
Nordström, ordförande för 
Kommunal, i en debattartikel.

89 procent av svenskarna 
anser att det är viktigt att 

Sverige är världsledande när 
det gäller att ta fram nya och 
mer effektiva medicinska 
behandlingar i vården, enligt 
en Sifoundersökning.

Men bara 7 procent tror att 
vården i Sverige använder sig 
av nya innovationer i högre 
grad än andra jämförbara 
länder.

– Allmänheten har rätt, vi 
halkar efter. I en brittisk studie 
hamnar Sverige näst sist av  
14 undersökta länder i att 
använda nya innovativa 
läkemedel i vården, skriver 
Anna Nilsson Vindefjärd och 
Annelie Nordström.

– Att introducera nya 
läkemedel i vården har en 
positiv inverkan på människors 
livslängd och är dessutom 
kostnadseffektivt. Mellan åren 

1997 och 2010 ökade 
medelåldern i Sverige med 
nästan två år. Så mycket som 
sju månader av denna 
livstidsförlängning – nästan en 
tredjedel – beror sannolikt på 
introduktionen av nya läkeme-
del, enligt en ny rapport från 
Studieförbundet Näringsliv 
och Samhälle, SNS.

Varför har Sverige då 
kommit på efterkälken?
• Enligt debattartikeln beror 
det på vården inte har någon 
struktur och beslutsprocess 
för införande av ny medicintek-
nik.
• Att alltför få politiker fokuse-
rar på preventivt arbete, är en 
annan orsak.
• Vårdens ledning saknar 
också incitament för att ta in 

innovationer och förklaringen 
till det är den hårda fokuse-
ringen på ettårsbudgetar.

– Vi önskar ett Sverige där 
patienter i ökad utsträckning 
kan ta del av de senaste 
medicinska framstegen. För 
många handlar det om liv eller 
död, skriver Anna Nilsson 
Vindefjärd och Annelie 
Nordström.  l

Sverige får bottenbetyg: 
därför stoppas nya behandlingar

Anna Nilsson Vindefjärd, general-
sekreterare Forska!Sverige, och 
Annelie Nordström, ordförande 
Kommunal.

Familjekompetens på Ågrenska
Ågrenska erbjuder familjevistelser för familjer som  
har barn med sällsynta diagnoser.

Höstens vistelser 2013

 www.agrenska.se 
Nationellt kompetenscentrum

 031-750 91 00

I familjevistelserna ingår två utbildningsdagar för personal. 
För mer information och sista ansökningsdag till familjevistelserna, 
besök www.agrenska.se

v.35 Aperts syndrom 

v.37 Narkolepsi i samband med Pandemrixvaccination, förskoleålder upp till 18 år

v.38 Neuroblastom, Barncancerfonden 

v.39 Cystisk fibros

v.40 Krabbes sjukdom

v.41 Hjärntumör, högstadiet/gymnasiet, Barncancerfonden

v.42 Cytomegalovirus

v.43 1p36-deletionssyndromet

v.45 Retts syndrom

v.46 Dysmeli

v.47 Narkolepsi i samband med Pandemrixvaccination, 18-23 år

v.48 Ehlers-Danlos syndrom

v.49 Kongenital muskeldystrofi

v.50 Narkolepsi i samband med Pandemrixvaccination, förskoleålder upp till 18 år
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Ett långt härligt sommarlov väntar. För en del blir det dags 
att byta skola till hösten och för andra innebär det att skolan 
har ringt ut för sista gången. Inom VIP erbjuder vi individ
anpassad skola, korttids, boende och daglig sysselsättning.

Tillsammans ser vi möjligheter och guidar till ett menings
fullt vuxenliv. Vi fokuserar på dina styrkor, förmågor och 
din talang. Vi tar gärna emot studiebesök och praktikanter. 
Varmt välkommen att kontakta oss om du vill veta mer.

Ingen kan allt,
men alla 
kan något.

Vi svarar gärna på alla frågor
Skola, korttidshem och barnboende: 
Helena Söderqvist 0733-77 53 12
helena.soderqvist@carema.se

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

Sverige 2013. Överallt på chatforum 
byter föräldrar och personer med 
olika diagnoser erfarenheter med 

varandra. Samma diagnos ges olika 
behandling på olika platser i landet eller 
utomlands. De tror nästan inte att det är 
möjligt.

”Varför har vi aldrig hört talas om det 
här alternativet? Varför har jag inte fått 
prova detta?”

Svaret är: Vården är inte jämlik. 
Beroende på var du bor får du olika 
behandling, beroende på lokal kompetens 
samt ditt landstings prioriteringar och 
avtal.

Riksförbundet Sällsynta diagnoser har 
länge kämpat för rätten till jämlik vård.

Att ha en sällsynt diagnos innebär ofta 
att det bara finns ett par läkare i landet 
som vet vad din diagnos innebär. Risken 
att få felaktig vård och ett dåligt bemötan-
de är därför stor.

Elisabeth Wallenius har flera önske-
mål:

– Framförallt behövs medicinska 
center som har kunskap om den diagnos 
jag har och söker för. Det behövs även ett 
nationellt vårdprogram för varje diagnos, 
en slags checklista, där det tydligt 
framgår vilka behandlingsalternativ som 
finns samt en plan för uppföljning och 
utvärdering.

De senaste åren har det dock börja 
”hända saker”, även om hon fortfarande 
är kritisk till att det går så långsamt.

Bland annat har EU rekommenderat 
sina medlemsländer att ta fram en plan 
för just sällsynta diagnoser. I Sverige 
ledde detta till att Socialstyrelsen gjorde 
en utredning till Socialdepartementet, 
som i sin tur tog fram ett underlag för en 
nationell strategi så sent som förra hösten.

Resultatet blev en nationell funktion 
för sällsynta diagnoser, som ges ett 
informations- och samordningsansvar 
inom området. Det finns även planer på 

”Ställ vetgiriga frågor    
till din läkare”
Läs på om din diagnos, ställ vetgiriga frågor till din läkare, kräv att få vara delaktig och byt erfaren-
heter med andra i samma situation. 
Det säger Elisabeth Wallenius, förbundsordförande på Sällsynta diagnoser. Hon menar att chansen 
att få veta vilka vårdalternativ som finns fortfarande beror på var du bor och hur vetgirig du är.

I väntan på jämlIk vård

Elisabeth Wallenius tycker att personer 
med sällsynta diagnoser borde bli 
bemötta som ”VIP-gäster på hotell” när 
de söker vård.
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Ett långt härligt sommarlov väntar. För en del blir det dags 
att byta skola till hösten och för andra innebär det att skolan 
har ringt ut för sista gången. Inom VIP erbjuder vi individ
anpassad skola, korttids, boende och daglig sysselsättning.

Tillsammans ser vi möjligheter och guidar till ett menings
fullt vuxenliv. Vi fokuserar på dina styrkor, förmågor och 
din talang. Vi tar gärna emot studiebesök och praktikanter. 
Varmt välkommen att kontakta oss om du vill veta mer.

Ingen kan allt,
men alla 
kan något.

Vi svarar gärna på alla frågor
Skola, korttidshem och barnboende: 
Helena Söderqvist 0733-77 53 12
helena.soderqvist@carema.se

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

att landets universitetssjukhus ska bygga 
upp regionala center för sällsynta 
diagnoser. I Västra Götalandsregionen 
och Stockholm har det startas center och 
tanken är att patienten genom centret ska 
kunna lotsas direkt till de rätta teamen 
utifrån sin sällsynta diagnos.

Elisabeth Wallenius hoppas att de 
regionala centren också på sikt ska ha en 
nationell samordning, så att det finns 
minst ett eller två ställen att vända sig till 
för dem med de mest sällsynta diagnoser-
na.

Drömmen är ett nationellt center, en fy-
sisk plats någonstans i Sverige för varje 
enskild diagnos, med specialister som 
träffat flera patienter i samma situation, 
och där man som diagnosbärare kan 
träffa varandra och utbyta erfarenheter.

– Detta center skulle också vara bra på 
att samverka med primärvård och 
habilitering på hemmaplan, så att till 
exempel centrets arbetsterapeut för över 
sin kompetens till habiliteringens 
arbetsterapeut. Många tänker bara på 
läkaren men allt hänger ihop.

Hon önskar att landstingen hade större 
motivation och kraft att samverka. 
Motståndet till detta har dock visat sig 
starkt.

– Idag finns för många landsting och 
alla håller på sitt. Man utgår från den 
kompetens man redan har istället för att 
höja blicken och titta nationellt, eller till 
och med internationellt. Istället gräver 
man där man står med motiveringen ”så 
här har vi alltid 
gjort”. Specialister 
har en stark 
ställning och styr 
ibland utifrån egna 
behov och värnar 
om sin verksam-
het.

Hon tror att det 
tyvärr kan vara så att prestige, position 
och budget går före patientnytta. 
Argumentet att diagnosbäraren ska slippa 
åka någon annanstans, och att samverkan 
med specialister runt om i landet kan ske 
via nätet, håller inte, menar hon.

– Det är som om man är rädd att förlora 
mark. Det kanske fungerar bättre än jag 
förstår, men jag vet också att patienterna 
är beredda att flytta på sig. Det viktigaste 
är ett välfungerande team med specialist-
kompetens. Det kan inte vara ”vilken 
doktor som helst”.

Men den nya tekniken för också mycket 
gott med sig. Som att som patient kunna 
komma påläst till läkaren och därmed ha 

möjlighet att 
ifrågasätta och kräva 
sin rätt. Och att 
stärkas i sin överty-
gelse om att be om 
en ”second opinion”.

– Rätten att kräva 
en second opinion är 
bra, men om det inte 
finns någon som kan 

ge denna, vad händer då? När vården inte 
kan ge tillräcklig information om just min 
diagnos får jag ett dåligt bemötande. Det 
är en fördel att jag är påläst, men det kan 
också bli svårt för vården att hantera. Det 
kan vara en prestigeförlust för läkaren när 

I dag fInns för många lands-
tIng och alla håller på sItt. 
Man utgår från den kom-
petens man redan har 
istället för att höja blicken.
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jag kan mer än hen. Att säga ”jag kan inte 
det här, men kan remittera dig vidare” 
kräver stor självinsikt och kunskap hos 
läkaren.

Det är mycket som är outforskat, säger 
hon.

– Man tittar bara på det som är synligt. 
Många vuxna diagnosbärare beskriver att 
de blir ifrågasatta, speciellt kring det som 
inte syns, till exempel ett begåvningshan-
dikapp.

Det är också viktigt att diagnosbärare 
ingår i utvecklingsgrupper inom sjukvår-
den, så kallad brukarmedverkan. Därför 
har Sällsynta diagnoser skapat regionala 
nätverk och kommer under hösten att 
utbilda egna företrädare, som ska ha 
kunskap om samhällets uppbyggnad och 
stöd, och som kan framföra alla de sällsyn-
tas talan.

– Det behövs en dialog, inte att en 
grupp läkare bestämmer och att vi blir 
informerade i efterhand. Vi vill vara med i 
planeringen. Men vi måste ha bra repre-
sentanter när vi blir inbjudna att medver-
ka, annars kan vi inte kräva att vi ska vara 
delaktiga.

För den enskilde diagnosbäraren och 
hans eller hennes närstående önskar hon 
att alla ska känna att de får information 
om aktuell forskning och behandling, 
både nationellt och internationellt, samt 
ett gott bemötande.

– Man ska känna sig som vip-gäst på 
hotell. Att jag får en välfungerande vård, 
att det finns någonstans för föräldrar att 

sova, och att allt runt omkring fungerar 
smidigt. Vården behöver vara ödmjuk och 
noggrann. Den ska vara jämlik, både 
oavsett om du bor i norr eller söder, men 
också oavsett diagnos. Det är mitt 
utvidgade jämlikhetsbegrepp.

Men det krävs starka diagnosbärare och 
anhöriga som kan ”förflytta berg”, samt 
engagerade vårdgivare, om detta ska 
uppnås. Hon lyfter fram stiftelsen 
Ågrenska samt sin egen organisations 
intressepolitiska arbete som en viktig del i 
processen.

– Vårt eget arbete har varit ganska 
framgångsrikt i att visa på sällsynthetens 
dilemma. Vi har visat att det inte bara 
handlar om en individ, om enskilda träd, 
utan en hel skog.

Om man kan känna sig säker på att man 
får den vård man behöver tror Elisabeth 
Wallenius att man kommer att känna sig 
tryggare och gladare, men också att man 
kan känna sig nöjd och inte behöver söka 
sig vidare, vilket minskar samhällets 
kostnader.

– Då får man också tid och kraft att 
utvecklas som människa och vara den man 
är, varken mer eller mindre, bättre eller 
sämre. Man kanske till och med har tid att 
ha lite kul…

Elisabeth Wallenius är mycket kritisk till 
hur myndigheter och departement 
hanterar frågan om en väl fungerande 
vård för de mest utsatta patientgrupperna.

– Jag inser att det behövs utredningar, 
men de utredningar och underlag som 

hittills tagits fram känns som slöseri med 
både tid och pengar.

Framför allt är hon kritisk till 
Socialstyrelsens utredning och förslag på 
strategi för sällsynta diagnoser.

– Utredningen kom inte fram till något 
annat än det vi redan hade informerat om, 
och förslaget på strategi för sällsynta 
diagnoser som lämnades till 
Socialdepartementet innehåller inte 
mycket mer än vad som redan finns och är 
lagstadgat. Jag hade betydligt större 
förväntningar! 

Den pågående patientmaktsutredningen 
handlar om hur patientens ställning och 
inflytande över hälso- och sjukvården kan 
stärkas. Hittills har utredningen bland 
annat föreslagit att vi ska kunna söka vård 
överallt i Sverige.

– Men då utgår man ifrån att patienten i 
grunden är frisk och kommer in med en 
sak i taget, inte en komplex diagnos.

Om det nya patientrörlighetsdirektivet 
som gör det möjligt att få ersättning för 
vård i ett annat EU-land säger hon så här:

– Jag välkomnar det, även om det inte 
kommer att gagna så många med medföd-
da diagnoser. På sikt kanske fler utnyttjar 
det, och jag har full förståelse för föräldrar 
som letar upp alternativ behandling 
utomlands. l

TexT och foTo: Anna Pella
info@faktapress.se

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

Så här får du  
bäSta möjliga vård
n Läs på om din diagnos
n Ställ vetgiriga frågor till läkare
n Respektera läkarens kunskap 
även om det saknas kunskap om 
just din diagnos
n Kräv att vårdgivaren söker 
information om din diagnos
n Kräv att få vara delaktig i din 
vård och behandlingsplan
n Be att få träffa alla specialister 
samtidigt
n Kräv en”second opinion” om 
det är möjligt

n Träffa andra i samma situation 
och byt erfarenheter
n Engagera dig intressepolitiskt

rikSförbundet 
SällSynta diagnoSer
n Sällsynta diagnoser är ett 
riksförbund för sällsynta 
diagnosgrupper och har cirka 
11 000 medlemmar fördelade 
på ett 40-tal medlemsföreningar 
och övriga diagnosgrupper. Man 
arbetar för att skapa en 
helhetssyn för sällsynta 
diagnosers gemensamma 

problem och att vården för 
sällsynta diagnoser organiseras 
på ett bra sätt. Just nu pågår 
flera projekt runt om i landet för 
att påverka de regionala 
medicinska center som håller på 
att växa fram.
Läs mer på:  
www.sallsyntadiagnoser.se

nationella funktionen 
för SällSynta diagnoser
n Nationell Funktion för 
Sällsynta Diagnoser, NFSD, har 
skapats för att öka kunskapen 

om sällsynta diagnoser. 
Läs mer på: www.nfsd.se

StiftelSen ågrenSka
n Ågrenska är ett nationellt 
kompetenscentrum för sällsynta 
diagnoser och en mötesplats för 
barn, ungdomar och vuxna med 
funktionsnedsättningar, och 
deras familjer. Under Ågrenskas 
familjevistelser bjuds landets 
mest kunniga vårdpersonal inom 
varje diagnos in, för att dela med 
sig av sina erfarenheter. 
Läs mer på: www.agrenska.se
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Att Föräldrakraft är en innehållsrik tidning 
känner du säkert till. Men som prenumerant 
på papperstidningen får Du mycket mer!

Du får bland annat full tillgång på webben till 
alla guider, teman och intervjuer vi publicerat 
ända sedan starten för mer än sju år sen.

Allt detta får du  
som prenumerant!

Beställ genom att mejla till pren@faktapress.se

För endast 395 kr per år eller 790 kr för två år får du:

per år

6 utgåvor
395 :-

Sören OlSSOn: Sluta aldrig överöSa ditt barn med kärlek
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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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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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•  välylld pappersutgåva 6 gånger per år
•  Hela tidningen i digitalt format för ipad etc.

•  ljudtidning i mp3-format
•  arkiv med alla äldre utgåvor sedan starten 

”Jättebra tidning.
Den stärker och v ärmer 
när det är som tuffast.”
   – Förälder

prenumerera på
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För henne och maken Niclas kretsar 
livet kring sonens funktionsnedsätt-
ning och funderingar kring pro - 

blem som måste lösas nu och i framtiden.
– En tid försökte vi införa ”funkis-fria” 

fredagar, då vi inte fick prata hjälpmedel 
och habilitering, men det fungerade bara 
ett tag, berättar Anne.

Sonen har en rad olika svårigheter och 
har bland annat genomgått flera kompli-
cerade hjärtoperationer. Nu, vid snart fem 
års ålder kan hans utvecklingsnivå sägas 
motsvara 1,5 år.

– Han är glad och trivs med livet. Han 
älskar ridning. Han kommunicerar allt 
bättre och kan förhoppningsvis snart gå 
på egen hand, berättar Anne.

Men själv känner hon både oro och 
sorg.

– Tänk om det vore så enkelt att jag 
själv mådde bra om Jonathan mår bra. 
Men så är det inte. När jag får frågan ”hur 
det är med Jonathan” så är det jättesvårt 
att svara. Och det är svårt att acceptera 
hur livet har blivit.

Sedan Jonathan föddes har hon och 
maken lärt sig mycket om sorgprocessen 
när man har ett barn med svåra funk-
tionsnedsättningar. 

– I början kom sorgen alltid när vi 
skulle ha extra trevligt. Nu har vi vant oss 
vid att det ofta blir så, att det är då sorgen 
kommer.

Jonathan föddes med svårt hjärtfel och 
ett antal missbildningar. Han fick snart 
återkommande andningsuppehåll. Det 
blev akuta operationer och mycket tid på 

sjukhus. Han var sen i utvecklingen men 
så småningom konstaterades att han 
hade en ganska omfattande utvecklings-
störning. 

Men vad allt beror på, vilken diagnosen 
är, hur framtiden ser ut finns inga svar på.

Föräldrarna har förgäves sökt svar på 
frågor om det en ärftlig funktionsnedsätt-
ning, vilka undersökningar som bör 
genomföras och vilka riskerna är inför 
framtiden.

När läkare och andra professionella står 
handfallna finns viktigaste stödet ofta hos 
andra föräldar i liknande situation. 
Familjen Öster har fått många värdefulla 
kontakter genom föräldraföreningen 
Anonymous. 

Det var på Sällsynta dagen på 
Centralstationen i Stockholm i februari 
2012 som Anne fick kännedom om 
föreningen.

– Inte ens på Sällsynta dagen kände jag 
mig hemma, men där kom jag i alla fall i 
kontakt med föreningen. 

I höstas deltog Anne, Niclas och 

När barnets diagnos 
är ett mysterium
Hur gör man för att hitta rätt vård och stöd om barnets diagnos 
är ett mysterium, ett olöst pussel?

Anne Öster är mitt i denna situation med sin son Jonathan,  
snart fem år.

Jonathan har genomgått 
många svåra operationer. 
Men nu är hjärtfelet, som han 
föddes med, under kontroll.
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Jonathan på en familjevecka med fören-
ingen Anonymous på Stiftelsen Ågrenska 
utanför Göteborg, tillsammans med åtta 
andra familjer från olika delar av landet. 

– Nu ska vi träffas två gånger per år 
inom föreningen. Senast hade vi en helg 
med föreläsning av Sören Olsson och Eva 
Nordin-Olsson, läkare och ordförande i 
Autism- och Aspergerförbundet. Vi har en 
unik gemenskap trots att problemen är så 
otroligt olika. Många av barnen har 
utvecklingsstörning 
men i övrigt är det 
olika saker.

Det blev en chock 
för föräldrarna när 
Jonathan föddes 
med sin okända 
diagnos. Under 
graviditeten hade 
inget tytt på några 
problem, men sonen vägde bara drygt två 
kilo och hade 12 fingrar och andra fysiska 
missbildningar när han kom till världen. 
När läkarna hörde blåsljud på hjärtat 
förstod man att läget var ännu allvarliga-
re. 

Annes berättelse om hjärtoperationer, 
andningsuppehåll och andra problem är 
både lång och skrämmande. Så småning-
om upphörde andningsuppehållen 
”mirakulöst” och nu hoppas hon att även 
hjärtfelet ska var under kontroll. 

Men Jonathan är fortfarande ett 
mysterium för vården, ett olöst pussel.

Många kontakter med genetiker i 
Sverige, och även inom ett europeiskt 
nätverk för genetiker, har hittills inte gett 
några svar. Nästa steg är så kallad genetisk 
sekvensering, hittills en ovanlig åtgärd i 

Sverige men på snabb framväxt. Hoppet 
är att detta ska göra det möjligt att 
identifiera vad Jonathans svårigheter 
beror på och i förlängningen kunna ge en 
fingervisning om hur Jonathans framtid 
kan komma att se ut.

Samtidigt vill Anne och Niclas dämpa 
förhoppningarna. 

– Det han har är så ovanligt att det bara 
kan finnas ett fåtal i Sverige eller i världen 
som har det, så frågan är vilket värde det 

har att få en 
diagnos.

Föräldrarna har 
funderat mycket 
över om det är 
någon mening med 
undersökningarna.

– Vill vi ha ett 
namn på diagnosen 
och en stämpel i 

pannan? Svaret var inte självklart, men vi 
kom ändå fram till att det behövdes för att 
kunna få förklaringar till problemen och 
för att få veta vad man behöver kolla upp, 
vilka risker som finns, vilka utredningar 
som vore bra.

Jonathan skrevs tidigt in på barn- och 
ungdomshabiliteringen för att få så bra 
hjälp som möjligt, men snart insåg 
föräldrarna att det inte fanns några 
handlingsplaner för barn med oklar 
diagnos. 

– För barn med exempelvis Downs 
syndrom finns en annan beredskap, men 
för Jonathan fanns inget färdigt paket 
med undersökningar och stöd. 

– Vi har haft tur genom att Jonathan 
har haft ett ”intressant” hjärtfel och 
genom att vi bor i en storstad där det finns 
mycket kunskap. Man behöver även ha 
tur med läkare som intresserar sig för sitt 

Det han har är så ovanligt 
att det bara kan finnas  
ett fåtal i Sverige, som  
har det, så frågan är  
vilket värde det har att  
få en diagnos.

Vi hjälper dig om du behöver 
överklaga ett LSS-ärende!

Anslutna organisationer: 

PERSONSKADE
FÖRBUNDET RTP

Har du din hemförsäkring hos oss hjälper vi dig med ett 
juridiskt ombud om du skulle råka i tvist i ett LSS-ärende. 
Något som annars ofta är undantaget i hemförsäkringen. 

Ring oss idag så berättar vi mer! 

Tel: 010-490 09 91

www.unikforsakring.se

Bil- och boendeförsäkringar 

som alla kan teckna!

Träffarna med andra familjer på 
Ågrenska utanför Göteborg 
betyder mycket för Anne, 
Jonathan och Niclas.
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barn. Om man har flera olika saker, inte 
bara en utvecklingsförsening utan även 
allvarliga medicinska problem blir man 
mer intressant.

Idag är Jonathan snart fem år men kan 
fortfarande inte gå utan stöd och inte 
kommunicera med 
tal, utan endast 
med stödtecken. 
Han kan teckna 
treordsmeningar.

Samtidigt är 
Jonathan väldigt 
kommunikativ och 
visar tydligt vad 
han vill och vad 
han inte tycker om. 

Kommunikation upptar ändå mycket 
av familjens tid. 

Någon övergripande plan för 
Jonathans träning och utveckling finns 
inte. En stor del av ansvaret hamnar på 
föräldrarna. 

– Jag har tänkt mycket på hur många 
kontakter vi har. Vi förväntas vara 
experter och själva föreslå insatser. Vi 
måste vara väldigt drivande om något 
ska hända.

Föräldrarna har nu även på allvar 
börjat fundera över skolfrågan.

– Fortfarande har ingen börjat prata 

med oss om det framtida skolvalet, det är 
något som vi känner stor oro för.

Anne har gått ned till 80 procent 
arbetstid för att hinna ringa alla samtal 
och sköta koordineringen. Det är 
omöjligt för båda föräldrarna att jobba 
heltid. 

– Vi tar en sak i 
taget. Vi har gått 
många föräldra-
kurser för att hitta 
rätt strategier, 
bland annat 
kursen ”Styrkan i 
att vara två” (se 
reportage om 
denna kurs i förra 

numret av Föräldrakraft). 
Tips från andra föräldrar i samma 

situation är den allra viktigaste strategin, 
inom allt ifrån kost till nya hjälpmedel.

Föräldrarna har tvingats till många 
svåra beslut och smärtsamma slutsatser.

– Tänk inte så mycket på framtiden och 
hur det blir om 10–20 år. Var ska barnet 
bo? Hur ser samhället ut då och vilket 
stöd finns? Hur blir det om vi föräldrar 
inte finns längre? Tankarna snurrar hela 
tiden, men vi måste prioritera bort dem. 
Vi måste tänka på det som är aktuellt nu: 
hur blir det med skolan, hur ska vi hitta 
rätt skolform och rätt nivå?

– Jag kan inte sätta mig in i vad som 
kommer om tio år. Det är för skrämmande.

Anne och Niclas känner sig lyckligt 
lottade på flera sätt.

– Vi har fått mycket stöd av farmor och 
farfar som bor nära oss och som hjälper 
oss att orka. De kan ”alltid” vara barn-
vakt. Tack vare dem har vi kunnat göra 
saker på tu man hand, men också att få 
helt egen tid.

Föräldrarna har med tiden lärt sig 
hantera oron och sorgen.

– Jag mår bäst om jag lyckas låta bli att 
jämföra Jonathan med andra barn. För 
mig är det en medveten strategi att inte 
jämföra. 

Att fokusera på att det egna barnet har 
det bra är viktigt, men hur gör man det? 

– Genom att inte träffa andra. Det är 
inte bra strategi men nödvändigt att 
undvika de vars barn får mig att må 
dåligt. Därför har större delen av vårt 
umgänge blivit andra funkisfamiljer. Vi 
lever som i en parallell värld.

Det kan vara bra att skriva ned funde-
ringar och känslor för att sortera det man 
tänker. 

– Jag och en nyfunnen mammavän har 
haft ett skrivprojekt ihop. När vi insåg att 
vår son hade utvecklingsstörning, inte 
bara en försening, hjälpte skrivandet mig 
att öva på ordet, som är så väldigt 
stigmatiserande i vårt samhälle.

Stödet från vården skulle kunna vara 
bättre.

– Bristande samverkan skapar många 
problem och mitt i sitter familjen. Det 
behövs verkligen en spindel i nätet, en 
som påminner och följer upp. Ett sådant 
stöd borde vara en självklarhet, säger 
Anne och refererar till artiklarna om 
föräldrastöd i Föräldrakraft nr 3.

Jag mår bäst om Jag lyckas 
låta blI att Jämföra Jonathan 
med andra barn. För mig är 
det en medveten strategi  
att inte jämföra. 

I början kom sorgen alltid när vi 
skulle ha extra trevligt. Nu har 
vi vant oss vid att det ofta blir 

så, berättar Anne Öster.

Vårt fokus är att vara ett stöd för våra kunder 
så att förutsättningarna för att kunna leva ett 

självständigt liv med goda levnadsvillkor ökar. 

Valfrihet och medbestämmande  
är viktiga komponenter i vår verksamhet.

Våra kunder får en personlig 
samordnare som ansvarar för att assistansen 

fungerar på ett tillfredställande sätt.

www.funkisgruppen.se
www.facebook.com/funkisgruppen

Funkisgruppen Assistans 
erbjuder en individuellt anpassad assistans 
till vuxna i hela landet!

Funkisgruppen erbjuder också: 

Daglig verksamhet •  Lägerverksamhet 
Boendestöd • Arbetscoachning
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Jonathan är glad och trivs med 
livet, menar hans föräldrar.
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– Samhället har lotsar för nyanlän
da flyktingar, det behövs även för 
funkisfamiljer. Vi är en familj som vet 
hur man gör för att föra vårt barns 
talan och skriva bra ansökningar, för 
många andra familjer är behovet av 
stöd ännu större.

Att ha välutbildade föräldrar 
boende i en storstad med alla dessa 
möjligheter är förstås en fördel för 
barn som behöver särskilt stöd.

Anne arbetar som utvecklingsleda
re i integrationsfrågor på Länssty rel
sen i centrala Stockholm och Niclas är 
formgivare på den kända designbyrån 
Silver.

Anne utsågs nyligen till styrelsele
damot i föräldraföreningen Anony
mous. Hon hoppas att föreningen ska 
bli mer känd. Idag är endast ett 60tal 
familjer med i föreningen, och det är 
svårt att nå ut till andra familjer med 
”anonymousbarn” eftersom de 
berörda familjerna inte automatiskt får 

någon information om föreningen. 
Poängen med föreningen är att 

familjerna får träffa andra och få tips 
om allt från hjälpmedel, näringsriktiga 
maträtter till bra läkare och utredning
ar som finns men inte erbjuds om man 
inte själv begär det. 

 Det borde inte vara så att det 
behövs men det är bra att det funkar 
genom föreningen. 

Vad hoppas ni på inför framtiden?
– Vi försöker få fler barn, trots att vi 
ännu inte vet om Jonathans diagnos är 
något ärftligt. Ett syskon skulle vara ett 
väldigt lyft för vår familj. De flesta som 
har barn med funktionsnedsättning 
har även andra barn. Deras liv ser 
annorlunda ut. De har inte allt fokus 
på funktionsnedsättningar utan gör 
vanliga saker också. l

TexT & foTo: Valter Bengtsson
info@faktapress.se

”ovärderligt 
att träffa andra 
föräldrar som 
vet hur det är”

n Föräldraföreningen Anonymous är en 
förening för föräldrar och vänner till ungdomar 
och barn med neurologiska funktionshinder 
utan diagnos. 

Föreningen bildades för att skapa 
samhörighet mellan dessa föräldrar. Det var 
professor Bengt Hagberg som ÅR 1995 
första gången samlade ett 60-tal familjer.

Syftet är att föräldrar ska kunna dela med 
sig av sina erfarenheter och finna tröst i att få 
prata med andra som har liknande upplevel-
ser.

Föräldrar kan också sporra varandra till att 
söka nya kontakter i och utanför Sverige för 
att kunna finna en diagnos för just deras barn.

”Att sakna diagnos innebär att det inte 
finns någon förklaring till barnens sjukdom. 
Det finns inte heller någon adekvat behand-
ling. Det är ovärderligt att träffa andra 
föräldrar som vet hur det är att leva på detta 
sätt”, skriver föreningen på sin webbplats 
www.anonymous.se

Vårt fokus är att vara ett stöd för våra kunder 
så att förutsättningarna för att kunna leva ett 

självständigt liv med goda levnadsvillkor ökar. 

Valfrihet och medbestämmande  
är viktiga komponenter i vår verksamhet.

Våra kunder får en personlig 
samordnare som ansvarar för att assistansen 

fungerar på ett tillfredställande sätt.

www.funkisgruppen.se
www.facebook.com/funkisgruppen

Funkisgruppen Assistans 
erbjuder en individuellt anpassad assistans 
till vuxna i hela landet!

Funkisgruppen erbjuder också: 

Daglig verksamhet •  Lägerverksamhet 
Boendestöd • Arbetscoachning
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1. Varför bildas slem öVer huVud taget?
Vid irritation i svalg och strupe, till exempel vid förkylning, 
krymper luftrörens diameter, samtidigt som slemhinnan 
svullnar och bildar slem, för att göra sig av med bakterier. 
Rossel och väsande ljud kan vara ett tecken på att det är 
svårt att få upp slemmet, speciellt om man har nedsatt 
muskelstyrka eller dålig hostreflex. 

2. Vilka faktorer påVerkar andningen?
Bland annat förmågan till fysisk aktivitet, muskelsvaghet 
eller spastisk muskulatur, skolios, reflux, felsväljningar, 
missbildningar i övre eller nedre luftvägar samt försämrad 
hjärtfunktion. Vissa kramplösande läkemedel ger ökad 
slembildning. Morfin i högre doser kan dämpa andningen.

3. Vad kan hända om man inte får upp slemmet?
När slemmet hopar sig i luftrören täpper det till lungblåsor-
na, som har till uppgift att ta upp syret från inandningsluf-
ten till de röda blodkropparna (som i sin tur för ut syret i 
kroppen). Det kan leda till problem med syresättning och att 
vädra ut koldioxid. Om slemmet bli kvar ökar risken för att 
bakterierna samlas och orsakar lunginflammation.

4. kan det Vara liVshotande?
Ja, om man samlar på sig för mycket koldioxid blir man trött 
och koldioxidhalten kan stiga till farliga halter i blodet och 
en kolsyrenarkos uppstår. Det finns också en risk att 
luftvägsinfektioner blir frekventa och långvariga, och leder 
till kroniska lungproblem med återkommande lunginflam-
mationer. Barn som behandlas med ständiga antibiotikaku-
rer riskerar också att utveckla antibiotikaresistens. 

5. Varför är det så Viktigt att förebygga?
Bristen på fysisk aktivitet bidrar ofta till att djupandning 
uteblir. Det är viktigt att förebygga och vara uppmärksam på 
tidiga tecken för att kunna sätta in rätt åtgärder innan 
permanenta problem uppstår. Målet är att hitta en behand-
ling för att upprätthålla normal syre- och koldioxidkoncen-
tration i blodet. 
 
6. hur upptäcker man andningsproblem?
Om barnet visar ett eller flera symtom bör läkare kontaktas 

för en utredning. Det kan till exempel handla om rosslighet, 
pressad utandning, svag hoststöt, ökad andningsfrekvens, 
trötthet och apati, ångest, oro, blekhet eller onormal 
“rosighet”, ökad svettning, aptitlöshet, dålig viktökning 
eller viktminskning, sömnstörning och morgonhuvudvärk.

7. Vilken behandling brukar man börja med?
I första hand kan det handla om att öka vätskeintaget för att 
göra slemmet mindre segt. Ett annat sätt är att inhalera 
koksaltlösning i en så kallad nebulisator, en apparat som 
omvandlar vätskan till ett dimmoln av små droppar. Dessa 
gör slemmet lösare och lättare att hosta upp. Nebulisator 
skrivs ut på ”recept” av läkare och hämtas på apotek.

8. Vad är en pep-mask?
En PEP-mask är en mask som ger ett motstånd på utand-
ning, vilket medför att mer luft kommer ut till alveolerna 
och hjälper till att mobilisera slemmet. Det känns ungefär 
som att andas ut i ett sugrör, och kan också leda till att man 
får en hostreflex. Utprovning av rätt motstånd och individu-
ellt anpassat schema får man av en sjukgymnast.

9. Vad är andningsgymnastik?
Genom “passiv fysisk aktivitet” eller stimulans utifrån, kan 
man lösgöra och förflytta slemmet som då blir lättare att 
hosta upp. För mindre barn är en pilatesboll perfekt att ligga 
och studsa på, för de större kan en studsmatta fungera bra. 
Det kan vara bra att tänka på att göra andningsgymnastiken 
FÖRE måltid, för att undvika att hosta utlöser kräkning. Boll 
eller studsmatta kan förskrivas av sjukgymnast.

10. om det inte räcker?
Många barn behöver också medicinska preparat för att 
vidga och skydda luftrören mot inflammation. Det kan 
handla om behandling med kortison, slemlösande och 
luftrörsvidgande preparat. Det finns också en apparat som 
hjälper till med hoststöten. Kontakta sjukgymnast för 
utprovning.

11. måste man hosta?
Nej, när slemmet blir lösare kan det förflyttas upp till 
svalget och sedan sväljas ned. Även olika typer av lägesför-
ändringar gör att slemmet flyttar sig. Varva liggande på 
mage och rygg, sittande och stående så mycket som möjligt. 
Observera att sug bara ska användas på ordination av 
läkare, då det ger irritation och ökad slembildning.

12. Vad är mekanisk andningshjälp?
Om andningen ändå är otillräcklig, till exempel nattetid, 
kan det vara aktuellt med mekanisk andningshjälp med eller 
utan syrgas. Mekanisk andningshjälp som CPAP/BiPAP eller 
respirator utprovas av speciella andningsmottagningar. 

13. finns det något roligt sätt att bli aV med slem?
Javisst, lek och skratt och aktivitet stimulerar till djupand-
ning och ökar andningsvolymen. Rörelselekar, skoj och bus, 
exempelvis bad och ridning rekommenderas varmt!

Förebygg 
andningsproblem

Har ditt barn svårt 
att få upp slem som 
samlas i luftvägarna? 
Här tipsar två exper-
ter om vad man kan 
göra för att förebygga 
andningsproblem.

text: Anna Pella illustrationer: Bente Engenes

Åsa Björkgren, 
sjukgymnast 
med inriktning 
på andning.

Ann-Kristin 
Ölund, habilite-
ringsläkare och 
barnneurolog. 
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LÄS MER
n Medicinsk omvårdnad vid flerfunktionshinder
Gothia förlag 2011

n Sjukgymnastik vid nedsatt lungfunktion
Studentlitteratur 2011

INHALERA
n Nebulisatorn 
omvandlar koksaltlös-
ning till ett dimmoln av 
små droppar. När 
dropparna inhaleras blir 
slemmet lösare och 
lättare att hosta upp. 
Ibland behövs även 
luftrörsvidgande och 
inflammationsdämpande 
eller slemlösande 
mediciner för en effektiv 
behandling.

STUDSA 
n Genom att studsa på en pilatesboll eller studsmatta, sittan-
des, på mage, rygg och sida, kan man lösgöra och förflytta 
slemmet som då blir lättare att hosta upp. För mindre barn är en 
pilatesboll perfekt att ligga och studsa på, för de större kan en 
studsmatta fungera bra. Tänk på att hålla emot/stötta upp huvud, 
ben och armar. Handledning fås av sjukgymnast. 

PEP
n Låt barnet andas i 
PEP-masken är en mask 
som ger ett motstånd på 
utandning, vilket medför 
att mer luft kommer ut till 
alveolerna och hjälper till 
att mobilisera slemmet. 
Det känns ungefär som 
att andas ut i ett sugrör, 
och kan också leda till att 
man får en hostreflex. 
Utprovning av rätt 
motstånd och individuellt 
anpassat schema får 
man av en sjukgymnast.

PAUSA
n Varva med paus för hosta, kanske genom att klappa på ryggen 
eller ge hoststöd i form av att ge ett lätt tryck på bröstkorgen vid 
utandning. Tänk på att det är bra att variera kroppens läge och att 
göra andningsgymnastiken före måltid för att undvika kräkning vid 
hosta. 

HOSTA
n Om hostfunktionen inte finns eller är nedsatt kan en så kallad 
”Cough assist”, en hostassisterande maskin användas. Den hjälper 
till med hoststöten, genom att blåsa in extra luft vid inandning och 
därefter skapa ett undertryck som ger en forcerad utandning, och 
simulerar en naturlig hostreflex. ”Cough assist” utprovas och förskrivs 
av sjukgymnast.

SlemmetS abc
Här är några exempel på vad man kan 
göra för att förebygga andningsproblem. 
Kontakta barnets läkare och sjukgymnast 
för ett individuellt anpassat program.

A

B

C
D

E
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FRI
Möjlighet att göra vad du vill.
På mässan FRI i Malmö den 9 -10 oktober kan du se större delen 
av vårt sortiment. Anpassade bilar i olika modeller och rullstolar 
från barnmodell till vår nya M400 Corpus HD för de riktigt stora.

www.permobil.se
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Här finns föräldrakraft

Möt oss på Fri 2013! 

Utställarförteckning
Här hittar du alla utställare som 
var registrerade vid tidningens 
pressläggning i juli.

Abilia AB. Monter I4. 
www.abilia.se

Aiai / Kaustik AB. Monter D6. 
www.aiai.se

Autoadapt AB. Monter H6. 
www.autoadapt.se

...gör det ”omöjliga” möjligt!

Avancit. Alla assistansbolag 
måste ha FAST. Det finns olika 
program för hantering av 
assistanstimmar, ekonomi och 
lön, men bara ett system som 
optimerar alla timmar mot 
beslut (LSS/SFB/SoL) och det 
är FAST. Monter F11.  
www.avancit.se

Bestic AB. Monter A0. 
www.bestic.se

Bilanpassning i Staffanstorp 
AB. Monter D3.
www.bilanpassning.com

Bioservo Technologies AB. 
Monter G4.
www.bioservo.com

Comai AB. Monter B5A.
www.comai.se

Dentsply IH /Wellspect 
Healthcare. Monter F5.
www.lofric.se

EVO
Erlandsdals Vård & Omsorg 
AB. Vi är det lilla assistansbola-
get med över 20 års erfarenhet 
av att arbeta för barn, ungdo-
mar och vuxna med funktions-
hinder. Vi skräddarsyr din 
assistans efter dina önskemål 
och behov. Det är trots allt Ditt 
liv, Ditt val! Monter J5. 
www.evoab.se

Den 9–10 oktober 2013 äger FRI 2013 rum i nybyggda 
Malmö mässan på Mässgatan 6 i Malmö. 

n Senaste nytt 
om FRI 2013

n Tips om 
s eminarier

n Fler nyheter 
om hjälpmedel! 

aktUellt 
jUst nU på 
foraldrakraft.se:

FK_1304_s56-75_Hjalpmedel_v05.indd   70 2013-07-20   13:00

revoluTionerar s 58

löser problem s 72

sTÄrker dig s 73

Fri 2103 s 70

”Jag kan 
göra saker 

som jag aldrig 
tidigare

 gjort”
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Det har bara gått två månader sedan 
Lage första gången såg handsken. 
Det var på mässan Leva & Fungera i 

Göteborg i april.
– Det var så 

fräckt att testa. Jag  
kunde använda 
handen på ett sätt 
som jag aldrig 
tidigare hade gjort, 
som att ta upp en 
penna och hålla fast 
den!

Lage är dröm-
kunden för en innovation som servohands-
ken, eftersom han själv jobbar med 
hjälpmedelsfrågor.

Arbetsplatsen finns på DART i Göteborg 
där Lage står för den tekniska supporten.

– Jag bär runt på datordelar, kablar och 
verktyg och har svårt att bära annat än 
med högerhanden. Jag kan hålla en kasse i 
vänster hand tills den glider ur mitt grepp 
och jag tappar den. Har jag handsken på 
mig kan jag hålla kvar med hjälp av 

handskens kraft, säger Lage, fylld av 
entusiasm, den här första dagen med nya 
handsken. 

– Det ska bli roligt att hitta användnings-
områden. Jag har 
anpassat mig till att 
aldrig använda 
vänstern, och har 
egentligen aldrig 
saknat den, så nu 
måste jag lära om 
och verkligen tänka 
på att använda 
vänsterhanden så 

mycket som möjligt.

Handsken löser inte allt. Den ger Lage ett 
nytt grepp, men förbättrar inte hans dåliga 
finmotorik.

Samtidigt är det en mycket speciell 
känsla att plötsligt, för första gången i livet, 
ha en fungerande vänsterhand.

– Det är ett sensationellt bra hjälpmedel. 
Det ger mig något som jag aldrig haft. Det 
måste vara ruskigt skönt för de som har 

haft en fungerande hand och får tillbaka 
sin styrka. Det är roligt när man träffar på 
nya produkter som är så klockrena!

– Det blir spännande att se hur hand-
sken vidareutvecklas och hur den ser ut 
om några år.

Handsken kommer väl till pass både på 
fritiden och på jobbet på DART. Det är 
Västra Götalandsregionen som driver 
DART som ett center som hjälper barn, 
unga och vuxna som har svårigheter med 
kommunikation. DART provar ut hjälpme-
del, sprider information och utvecklar nya 
metoder.

Genom sitt arbete har Lage många 
gånger kommit i kontakt med uppfinnare i 
olika utvecklingsprojekt. Han har goda 
erfarenheter av många andra avancerade 
hjälpmedel, som ögonstyrningsdatorer.

” Jag kan göra saker som  
jag aldrig tidigare gjort”

– Nu får vänsterhanden en chans, säger Lage Persson, en av använ-
darna av robothandsken. 

Han har en vänstersidig cp-skada och dålig styrka i vänster arm 
och ben. Vi träffar honom när han hämtar ut sin handske på 
Bioservos kontor i Kista i norra Stockholm.

Jag  kunde använda  
handen på ett sätt som jag 
aldrig tidigare hade gjort, 
som att ta upp en penna och 
hålla fast den!

Lage Persson testar nya servo-
handsken med vänsterhanden: 

”Det är häftigt att göra saker 
som jag aldrig gjort tidigare.”

Ibland går utvecklingen snabbt. Det 
var bara två månader sedan Lage 
Persson första gången provade 
handsken på mässan Leva & Fungera.
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Forskaren som siktar på att ta över världen
Johan Ingvast är uppfinnaren bakom servohandsken, som utvecklats i samarbete 
med forskare och läkare. Idag sköts både utveckling och försäljning från ett  kontors- 
hotell i Kista, där Johan Ingvast skissar nya versioner bland gamla prototyper,  
symaskiner och mikroskop. 

– De är bra och användningen växer 
jättemycket. Både Tobiis och Abilias 
Intelligaze är bra apparater, säger Lage.

Att få ett hjälpmedel i 50 000-kronorsklas-
sen förskrivet är ingen självklarhet. 
Servohandsken ingår ännu inte i hjälp-
medelscentralernas normala utbud. Om 
man har ett jobb är det ofta enklare. 

Lage fick sin förskriven av Försäkrings-
kassan, som arbetshjälpmedel. 

– Det var inte så svårt. De ville ha 
information om produkten och mitt jobb. 
De ska också följa upp mig eftersom jag är 
en av de första som får handsken genom 
Försäkringskassan.

När vi träffar Lage är han på väg att fira 
semester i Dalarna. 

– Det ska bli skoj att prova handsken och 
omgivningen kommer nog att tycka att det 
är häftigt att jag kan göra saker jag aldrig 
gjort tidigare. 
Finns det inga problem då?

– Den stora nackdelen är att man måste 
lära en gammal hund att sitta, det är ingen 
självklarhet! l

text & Foto: Valter Bengtsson
info@faktapress.se

mer om servohandsken på nästa uppslag

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.comTel: +46 (0)31-301 17 20 Mail: info@somna.eu | www.somna.eu

NYHET: KEDJETÄCKET FILT® NYHET: KEDJEVÄSTEN®
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SEM Glove, eller ”robothandsken” 
som den ofta kallas, är en svensk 
solskenshistoria. En spännande 

produkt som påminner om science 
fiction. En uppfinning med rötterna i 
svenska universitets– och sjukhusvärl-
den, utvecklad med statligt stöd. Ägd av 
privatpersoner och statliga Almi.

Och med en enorm potential på en 
global marknad.

Dessutom är servohandsken ett 
exempel på hjälpmedel som har snabb 
och tydlig effekt. Användare som testar 
handsken behöver mindre än en vecka för 
att se om den fungerar eller inte.

– Alla vi möter är väldigt intresserade, 
både arbetsterapeuter, sjukgymnaster 
och brukare. Men sedan är det en tröghet 
i hjälpmedelssystemet, säger Tomas 
Ward.

Målgruppen är stor. Genom att dra på 
sig handsken kan tiotusentals svenskar 
med svag handstyrka få ett bättre grepp, 
så att man kan sköta ett jobb, laga mat 
hemma eller ha en aktiv fritid som 
golfspelare eller i trädgården.

Användningsområdena är nästan 
oändliga och Bioservo håller koll på 

många tänkbara marknader. Ute i Europa 
och USA finns intresse för en industriver-
sion av handsken. En annan utvecklings-
möjlighet är att anpassa handsken för 
strokerehabilitering, också det en 
jättemarknad där handsken skulle kunna 
göra stor nytta.

Än så länge har Bioservo inga stora 
försäljningsvolymer, men nästan tusen 
personer har provat handsken under 
våren.

– Det rör sig fort 
nu, säger Tomas 
Ward vars företag 
nyligen fått 
återförsäljare i 
Norge, Danmark 
och Finland. Jag 
tror att vi ganska 
snart kan få ut 
hundratals hand-
skar bara i Sverige.

Det största 
hindret för 
produktens spridning är att inget 
landsting ännu godkänt produkten som 
hjälpmedel. Att göra specialansökningar 
som enskilda ärenden är tidskrävande.

– Jag önskar att 
landstingen vore mer 
intresserade av helt nya 
produkter. De borde 
helt enkelt göra en 
satsning och ta in ett 
antal handskar så att 
man får erfarenheter. 
Många hjälpmedelsför-
skrivare kan idag inte 
ens prata om nya 
hjälpmedel som inte 
finns på deras listor.

– Eftersom detta är 
en helt ny produktkategori är det svårt att 
nå ut, även om behovet är stort hos 
brukarna. Vi jämförs idag med griptänger 
och burköppnare men vår servohandske 

är något helt nytt. 
Vi kallar det ett 
krafthjälpmedel.

– Personer som 
behöver vår 
servohandske har 
idag svårt att klara 
sig själva i det 
dagliga livet, men 
med handsken får 
man möjlighet till 
ett aktivt liv och 
högre livskvalitet. 
Samhället kommer 

att spara pengar genom att man inte 
behöver någon som kommer hem och 
hjälper till med vardagssysslor bara för att 
man själv är svag i händerna.

Servohandsken från svenska Bioservo Technologies går från klarhet 
till klarhet. Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan bekostar den 
som arbetshjälpmedel. Nu hoppas företagets vd Tomas Ward att 
även landstingen ska godkänna handsken som generellt hjälpmedel.

Servohandsken kan 
hjälpa tusentals svenskar 
som har svag handstyrka.

Handsken ritar om 
hjälpmedelskartan

en svensk revolution:

Genom att dra på sig 
handsken kan tiotusentals 
svenskar med svag hand-
styrka få ett bättre grepp, 
så att man kan sköta ett jobb, 
laga mat hemma eller ha en 
aktiv fritid.

Tomas Wards 
företag har 
nyligen fått 
återförsäljare i 
Norge, 
Danmark och 
Finland. 
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Handsken ritar om 
hjälpmedelskartan

Bioservo har många planer på vidareutveckling. Förutom 
nya versioner för andra marknader, exempelvis strokereha-
bilitering, behövs nya modeller som har andra färger, annan 
design och så vidare.

– Unga användare vill nog gärna att den ser tuffare ut. Den 
kanske ska vara rosa istället för svart, vad vet jag, säger Tomas 
Ward.

Det mesta snurrar allt fortare för Bioservo – men fortfaran-
de väntar man på det stora genombrottet i form av ett 
godkännande hos svenska landsting.

Det faktum att servohandsken än så länge bara förskrivs 
som arbetshjälpmedel är ett stort problem.

– Det skulle vara så skönt att kunna hjälpa alla andra som 
har en funktionsnedsättning men som inte är i arbetslivet. De 
har ju ett stort behov i det dagliga vardagslivet, de är värda att 
kunna klara sig själv och känna trygghet i vardagssituationer, 
självständighet helt enkelt, säger Tomas Ward. l

text & foto: Valter Bengtsson
info@faktapress.se

Faktarubrik
n  Servohandsken visas på mässan FRI 2013 i Malmö i 

oktober. Den kommer då att visas i olika storlekar för både 
vänster och höger hand.

n  En nyhet på mässan är Servoväskan, ett nytt bärsystem som 
gör det möjligt att ha utrustningen i ett bälte kring midjan.

n  Bioservo finns på www.bioservo.com

             lanserar
    SECURANOVA 
     ASSISTANS
ett IT-journalsystem som underlättar bl.a.
* dokumentation av genomförd assistans
* kvalitetssäkring av dokumentationen
* planering, uppföljning och utvärdering* planering, uppföljning och utvärdering
* rättssäkerhet och insyn för brukare
* systematisk kvalitetsledning 
* insyn för brukare, beslutsfattare, tillsyn

I SecuraNova Assistans utförs den lagstadgade 
journalföringen och övrig dokumentation för 
assistansanordnare. Systemet är säkert, lätt 
att använda, och bidrar till kvalitetsutveckling. att använda, och bidrar till kvalitetsutveckling. 
Det anpassas till varje anordnares specifika 
behov. Ca 100 mallar finns färdiga i systemet.

Vi utbildar våra drygt 200 kunder i systemet,
i journalföring, planering, uppföljning samt
även i BBIC. SecuraNova stöder BBIC fullt ut.

Exempel på användbara funktioner:
- Dokumentera via webben, även på distans.- Dokumentera via webben, även på distans.
- Assistenter kan journalföra viktiga händelser.
- Viktiga händelser som journalförs kan följas
  upp, utvärderas och utgöra underlag för
  resultatmätning och jämförelser. 
- Skapa underlag till Kvalitetsberättelsen.
- Integration med Kvalitetsledningssystem.

SecuraNova journalsystem är utvecklat helt SecuraNova journalsystem är utvecklat helt 
och hållet för assistansanordnares behov och
bygger på vårt journalsystem för vårdgivare. 
Kontakta oss gärna för information, visning 
av systemet och möjlighet att testa det. 

Kontakt: Tel: 0290-712 64, 073-508 54 37
               info@securanova.se
               ww               www.securanova.se 
      Dokumentationssystem sedan 1996

Full koll på läget med SecuraNova Assistans
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YLVA DALÉN

Bor: Lägenhet i 
Saltsjöqvarn, Nacka.

Gör: Innovatör och VD 
på Jump and Joy AB.

Utbildning: 
Sjukgymnast, med. lic., 
med specialpedago-
gisk kompetens.

Familj: Make, fyra 
barn, varav tre i livet, 
samt två barnbarn. 

Fritid: ”Jag ringer min 
son och beställer mina 
barnbarn. När man är 
med dem kan man inte 
tänka på annat än här 
och nu. Då leker vi hela 
dagen.”

– Många barn har ingen glädje av 
iPads. Trycka-hända måste kännas i 
kroppen för dem, säger Ylva Dalén 
som uppfann en hoppmaskin för 
barn som inte kan hoppa själva.  
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Ett stenkast från det populära 
bostadsområdet Hammarby 
Sjöstad ligger ett gammalt industri

område. Här hyr Stockholms innovatörs
krets ut lokaler till entreprenörer. 

Ylva Dalén har hyrt ett kontor här i två 
år, och även denna torsdag är hon på 
plats för att, förhoppningsvis, ta emot en 
ny beställning på sin uppfinning 
Hoppolek, maskinen som kan hoppa, 
snurra och vibrera, samtidigt som den 
stimulerar benstommen hos barn med 
rörelsehinder. 

Idén fick hon när hon jobbade som 
sjukgymnast på habiliteringen. Hon såg 
att barnen, som föddes med helt normalt 
skelett, blev bensköra och fick spontana 
frakturer.

– Det berodde på inaktivitet, och jag 
tänkte att man borde kunna åtgärda det, 
genom att belasta skelettet så att bentät
heten ökar. 

Ylva hade länge känt sig kluven till de 
olika sjukgymnastikmetoder som fanns, 
där barnen skulle ”tränas”, ibland 
hårdhänt och ibland mer följsamt. Det 
fanns många gånger ingen glädje i det, 
och det var sjukgymnasten som skulle 
”göra”, inte barnet.

Efter att ha läst specialpedagogik föll 
det på plats för henne.

– Att istället låta barnet göra, att 
respektera den inneboende kraften, 
lusten och nyfikenheten, och behovet av 
att utmana sig själv, det ville jag med
verka till.

Hon stärktes i sin tro på att det var 
genom leken man kunde lära. Och hon 
förtäckte träningen 
med lek. 

– Det var en bra 
behandling, sen får 
folk säga att jag lekte. 
Det gjorde jag ju! 

Två av ”hennes” 
pojkar på habilitering
en valde alltid ”hoppa” 
när hon frågade dem 
vad de ville göra. Så 
hon hoppade med dem. I famnen.

– De hade precis samma rörelsebehov 
som vilket barn som helst, men jag insåg 
att jag inte skulle orka hoppa med dem 
när de blev större, och jag blev äldre. Så 
jag frågade dem om de ville att jag skulle 
bygga en hoppmaskin åt dem, och deras 
reaktion gjorde att det kändes som att de 
gav mig uppdraget.

Ylva ringde ett hjälpmedelsföretag och 
berättade om sin idé, och fick svaret: 

”Nu har du kommit på en uppfinning!”
”Va? Jag? En uppfinning?!”

Hon tog kontakt med innovationsråd
givaren Margareta AnderssonHilstad, 
som tyckte mycket om hennes idé. Men 
hon sa också så här: ”Om du lovar att 
aldrig ge upp ska jag hjälpa dig. För om 
inte du gör detta kommer ingen annan 
göra det heller.” 

Ylva fick ett 
stipendium på 70 000 
kronor. 

– ”Så mycket 
pengar!” tänkte jag 
och sa upp mig.  

Men pengarna 
räckte inte långt. Hon 
började leta finansiä
rer, vilket visade sig 
vara ett hårt och 

slitsamt jobb. Efter ett tag kom hon i 
kontakt med Tekniska högskolan i 
Stockholm som hjälpte henne att ta fram 
en prototyp. 

Samtidigt blev hon doktorand och 
gjorde en studie för att säkerställa att 
hennes uppfinning inte kunde vara 
skadlig. 

Hon mötte många hjälpsamma 
människor på vägen och kom slutligen i 
kontakt med uppfinnaren Nils Gawell, 
som hjälpte henne med konstruktionen. 

Det kom att ta nästan tio år från idé till 
färdig produkt.

I huvudet på  
en uppfinnare

Ylva Dalén

I sin fasta övertygelse om att alla barn utvecklas genom lek, uppfann hon en maskin 
som gör att alla kan hoppa och snurra, samtidigt som bentätheten stimuleras. 
Drivkraften har hon fått från sin dotter Nina, som om hon överlevt, sannolikt 
haft ett gravt rörelsehinder. Välkommen att stifta bekantskap med Ylva Dalén 
– sjukgymnasten som valde att bli uppfinnare.

YlvaS ÅRTal:
1950 Föds som nummer 
fem i en syskonskara på 
åtta i Olofsfors bruk, en 

liten by med cirka 1000 
invånare. Ylvas äldre 
syster har en grav 
utvecklingsstörning och 
flyttar till institution när 
Ylva är två år.

1972 Klar sjukgymnast 
och börjar arbeta på 
Stretered, en institution 
för barn med funktions
nedsättningar utanför 
Göteborg. Besöker 

även familjer i distriktet 
men känner sig otillräck
lig. ”Jag hamnade vid 
köksbord med hembak
ta bullar och mammor 
som hade ett enormt be

hov av att prata. Hur ska 
jag kunna göra något 
klokt här, tänkte jag.” 
1974 Börjar på Möln
dals centrallasarett som 
sjukgymnast på olika 

Leklusten har hon 
fått med sig hemifrån. 
”pappa tyckte väldigt 
mycket om att busa 
och vitsa med oss.”

FK_1304_s56-75_Hjalpmedel_v05.indd   63 2013-07-20   13:19



64     FÖRÄLDRAKRAFT # 4, 2013

Tema Hjälpmedel

kliniker; ortopedi, 
medicin och långvård.
1978 Får sitt första barn 
och därpå tre till under 
80-talet. Jobbar extra 
som timanställd på 

Sahlgrenska och som 
dagmamma under tiden.
1989 Fjärde barnet, 
Nina föds och dör två 
månader gammal. 
”Ingen går fri från livet.” 

1990 Börjar på barn-
habilitering som 
sjukgymnast och läser 
specialpedagogik vid 
Idrotts högskolan i 
Stockholm.

2001 Kommer på 
upp finningen Hoppolek. 
Får Stockholms stads 
uppfinnarstipendium 
och säger upp sig. Är 
med i en ”mentorring” 

på Svenska uppfinnare-
föreningen (SUF) och 
får chans att presentera 
sin idé för några 
studentgrupper på KTH, 
som nappar på idén och 

Barnen älskar sin hoppmaskin. 
Sam tidigt som de har roligt får Ylva 
återkommande rapporter om en rad 
positiva effekter på deras välmående. 

Men bara för att den blev färdig så säljer 
den inte sig själv. Ylva ser lite uppgiven ut 
när hon beskriver hur hon ägnar sina 
dagar åt att försöka få rektorer och 
förskolechefer att förstå hur unik och 
värdefull hennes uppfinning är.

– Den uppfyller läroplanens mål på 
många punkter, ändå verkar det som att 
rektorerna hellre prioriterar iPads och 
datorer. Men många barn har ingen 
glädje av det, trycka-hända måste kännas 
i kroppen för dem. Visst är den dyr, men 
är det verkligen så mycket pengar, när så 
många barn kan använda den under så 
många år? Rektorerna borde bevisa att 
de vill satsa på 
barnen och 
verksamheten.

Hon upplever att 
vissa till och med 
värjer sig för att 
Ylva kommer till 
förskolan eller 
skolan och låter 
barnen få prova 
den. 

– Man vill inte 
störa, men vill ju bara bidra till en bättre 
verksamhet. Förut ringde jag direkt till 
specialpedagogerna, och de var positivt 
inställda, men de hade ju inte heller 
några pengar, så det ledde ändå inte till 
något, säger hon och skakar på huvudet. 
Att sälja är nog det värsta jag vet.

– Samtidigt är jag glad över alla 
nytänkande, entusiastiska rektorer och 
personal som har vågat satsa på en 
Hoppolek till sin skola, och att de är så 
nöjda med den.

På vissa ställen har föräldrar fått 
skolan att till sist ge med sig och köpa 
den. Hittills har hon sålt 21 stycken.

I Visby fick föräldrarna lokalpressen 
att hjälpa till. 

”Andreas får inte sin Hoppolek” blev 
rubriken, och då blev det fart. 

Så hade även detta reportage kunnat 

rubriceras. Med namnen på alla de barn 
som skulle behöva en Hoppolek men vars 
rektorer satsar pengarna på annat.

Hon blir arg när hon hör någon säga 
att det är världens dyraste leksak. 

– Det är som att de inte ser det seriöst. 
Hoppolek är en medicinteknisk produkt, 
enligt andra klassen. Intertek gör 
revision hos oss varje år och kontrolle-
rande myndighet är Läkemedelsverket. 
Måste vi tänka mediciner, operationer 
och injektioner för att det ska vara på 
riktigt? Varför måste medicin vara äcklig 
för att den ska anses verksam??

Leklusten har hon fått med sig hem-
ifrån. Hon växte upp i den lilla norrländ-
ska byn Olofsfors bruk med sina föräld-
rar och sju syskon. 

– Pappa tyckte väldigt mycket om att 
”slamsa”, att busa 
och vitsa med oss. 

Yrkesvalet 
kommer också 
hemifrån, hennes 
mor var sjukgym-
nast och en stark 
förebild på många 
sätt, bland annat 
för att hon återupp-
tog sitt yrke när det 
yngsta barnet 

började skolan, trots att hon blev 
ifrågasatt om hon skulle orka det ”med så 
många barn”.

När Ylva var elva flyttade familjen till 
Lidingö, en plats som hon senare lärde 
sig att älska. Men det började med en 
mindre kulturkrock.

– Jag var van vid att spela ishockey och 
ha roligt, inte bara stå och prata om 
killar, som de andra tjejerna gjorde. 

Hon blev retad för sin ovanliga dialekt, 
och till sist gick det så långt att hon blev 
knuffad av en klasskompis. 

– Då väntade jag på rätt tillfälle och 
drog till honom, så att han ramlade, och 
satte mig på honom. Sen var det aldrig 
något problem. 

Självförtroendet att våga sätta emot 
vet hon inte var hon fått ifrån. Hennes 
storebror kanske, som hon ”tränat på” 

n Kunderna har sett att Hoppolek…
”…gör att blåa, kalla fötter blir normalfär-
gade, att magar kommer igång, att det är 
enklare att få loss slem, att spasticiteten 
minskar, att barnen får en bättre kropps-
kännedom.” 

n Ylva tycker att barn…
”…ska få vara barn oavsett funktionsned-
sättning. Hur ska man veta var kroppen 
börjar och slutar, när man inte rör sig, 
ramlar och slår sig? Bort med alla händer 
och låt barnen snurra och hoppa! Alla 
barn behöver leka. Varje dag.”

n Ylva tycker inte om att…
”…sälja. Det är det värsta jag vet. Det är 
kul att stå på mässor och jag föreläser 
gärna. Men det viktigaste är att man 
säljer, jag har förstått det nu. Jag fick hjälp 
att göra affärsplan och jag var med i ett 
nätverk som hjälpte mig förstå affärsmäs-
siga villkor. Det var bara barnen jag hade 
för ögonen, jag hade ingen aning om 
prissättning och sådant. Men för att den 
ska komma barnen till nytta så måste den 
komma ut på marknaden.” 

jag är glad över alla nytän-
kande, entusiastiska rekto-
rer och personal som har 
vågat satsa på en Hoppolek 
till sin skola, och att de är 
så nöjda med den.
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– Syftet har aldrig varit att tjäna 
pengar, säger Ylva Dalén, som 
när artikeln skrevs hade sålt 21 
Hoppolek. 

tar fram en prototyp. 
2002 Hittar forskning 
från NASA om hur 
astronauter som 
minskat bentätheten 
efter en rymdfärd 

återfick den med hjälp 
av vibrationer. Påbörjar 
egen forskning på 
Karolinska Institutet för 
att säkerställa att 
hennes egen uppfinning 

inte är skadlig.
2004 Söker och får 
fondmedel och bidrag 
bland annat från 
stiftelsen Promobilia, 
ALMI och Hjälp medels

institutet. En ergonomi
designer kopplas in, och 
därefter Nils Gawell, 
uppfinnare och kon
struktör, för att bygga 
den första riktiga 

hoppmaskinen. Påbörjar 
arbetet med att få den 
CEmärkt.
2010 Utses till Årets 
kvinn liga uppfinnare. 
Hoppolek CEmärks 

KonstruKtören nils  
Gawell om sKaPanDet 
av HoPPoleK
n ”Jag tyckte det var en rolig idé. Men 
prototypen var stor och tung. Jag 
började fråga ut Ylva, hur många varv 
ska den kunna snurra per minut? Hur 
högt ska den hoppa? Och hur starka 
ska vibrationerna vara? 

Vi var tvungna att hitta en lösning där 
maskinen kunde snurra utan att trassla in sig 
i kablar, med en duns vid hoppet, som lite fritt 
fall, en acceleration för att få en belastning 
som var större än tyngdkraften. Men 
samtidigt var det viktigt att inte fastna i 
arbetet med specifikationen. Vi ville komma 
vidare. 
Jag har allt på plats i min verkstad. Först ritar 
jag i mitt CADprogram, och sen går jag 
direkt till min verkstad och ’slänger ihop nåt’ 
för att se hur det blir i verkligheten. Sen går 
jag tillbaka, ritar om, och provar igen…”

och som en gång kom flygande över en 
häck till hennes undsättning när hon 
grälade med en kompis. 

Drivkraften då? Den vet hon precis när 
hon fick. 

Det var när hennes fjärde barn, Nina, 
dog i plötslig spädbarnsdöd vid två 
månaders ålder. 

Tårarna kommer när hon försiktigt 
sätter ihop orden till meningar. 

Nina var en stor och glad och pigg tjej. 
Allt gick så bra. 

Den dagen det hände låg hon på mage 

i sin vagn, som det rekommenderades på 
den tiden, hon var påbyltad eftersom det 
var kallt ute, och när Ylva böjde sig ned 
för att titta till henne, andades hon inte. 

Ambulanspersonalen frågade om de 
skulle försöka återuppliva henne med 
risk för en allvarlig hjärnskada, och Ylva 
och hennes man tyckte att det var 
självklart. 

Men det var för sent.
I den stunden förlorade hon sin 

respekt för överhet och metoder. Hon 
fick en aggression, en ilska som hon tror 
tagit henne dit hon är idag. 

– Hade inte detta hänt hade jag nog 
aldrig hållit på med det jag gör idag. 

Ylva kan inte förstå varför barn som 
föds med funktionsnedsättningar ska 
vara ”dömda till träning”. Att vissa 
föräldrar ägnar all sin tid åt att hitta 
träning och behandling åt sitt barn ”så 
till den milda grad”, tycker hon är lite 
ledsamt, och hon tror att habiliteringen 
dras med i denna strävan att försöka göra 
barnet ”normalt”. 

– Då tycker inte jag att vi respekterar 
barnet som det är. Om vi lägger all ork 
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och alla resurser på funktionsnedsätt-
ningen finns risk för att vi inte hinner 
eller orkar med själva barnet. Fokus 
borde istället ligga på hur vi kan stimule-
ra barnet att själv vilja utvecklas. 

Detta har ju bevisats i och med 
Hoppolek. 

– Nu vet jag att barnen har mer 
inombords än de ger uttryck för, när de 
visar att de vill, vågar och faktiskt kan 
trycka på knapparna, ja, en större kick är 
svår att få. Och när man får ett leende, då 
går solen upp!

Hoppolek har nu funnits två år på 
marknaden och Ylva har ”bara fått 
positiva reaktioner”. Hon har börjat 
spåna på en ny uppfinning, en  
”schweizisk armékniv”. Idén till den fick 
hon för länge sen, när hon såg hur många 

olika hjälpmedel barnen hade.
– Vissa skolor har ett helt rum för bara 

hjälpmedel. Borde man inte kunna göra 
ett hjälpmedel som fyller alla behov av 
att stå, gå och sitta? 

Men Ylva betonar att det måste gå att 
hoppa och driva den av egen kraft, för 
att lusten ska finnas där.

Och nu vet hon också vad det 
innebär. Att det kanske tar tio år från 
idé till säljbar produkt. 

Hon är tacksam för allt stöd hon fått 
genom åren, från kollegor, skolpersonal 
och inte minst alla föräldrar. Och för att 
hon haft en stöttande familj som gjort 
det möjligt.

– Om 100 barn har fått tillgång till 
Hoppolek så jag kan känna mig ganska 
nöjd. Jag tänker inte överge projektet, 

men jag hoppas att någon snart vill ta 
över så att jag slipper vara draglok. 
Ibland känner jag mig som en isbrytare. 
Men när man möter ett helt isberg måste 
man hitta vägar runt. 

Det har tagit på krafterna. Men också 
gett mycket. Orken får hon från barnen 
själva.

– Om de mår bättre, kanske slipper 
frakturer och lunginflammationer, och 
har tränat medan de har roligt, så har det 
absolut varit värt det. Att barnen 
uppfattar Hoppolek som en leksak är 
bara bonus. Vi vet att det är ett tränings-
redskap, för både kropp och själ.

Syftet har aldrig varit att tjäna pengar 
och bara två gånger har hon känt att hon 
vill ge upp. Men än så länge kämpar Ylva 
Dalén vidare för att alla barn som inte 
kan hoppa och snurra av egen kraft ska 
få denna möjlighet. 

Hennes kämpaglöd påminner om 
föräldrakraft. Och visst har hon just det, 
föräldraperspektivet, i egenskap av 
någon som faktiskt kunde ha blivit 
mamma till en flicka med en svår 
funktionsnedsättning. l

TexT & FoTo: Anna Pella
info@faktapress.se

Ylvas tips till dig som vill 
förverkliga en uppfinning
n Ha en ekonomisk plan, en buffert 
(belåna aldrig hem och hus).
n Multiplicera tid och pengar med pi och 
lite till (tror du att det kostar en miljon så 
kostar det nästan fyra).
n Tro på det du gör, och lyssna på kloka 
människor. Ta reda på att andra också 
tror på det du gör innan du satsar.
n Ta hjälp av alla gratis frukostseminarier, 
annan kostnadsfri hjälp som Connect, 
Venture Cup och högskolor och universi
tet som behöver studentprojekt.

enligt klass ”IIa” med 
syfte att stärka skelet
tet. Säljer sin första 
Hoppolek till Heldags
skolan Rullen i Solna.

2011 Får bidrag från 
Innovationsbron och 
kan anlita en person 
som kan hjälpa henne 
att marknadsföra och 
sälja Hoppolek. 

2013 21 sålda 
Hoppolek finns ute i 
landet, främst på 
träningsskolor och 
specialförskolor, men 
även några händelse

riken. Har påbörjat 
internationell lansering i 
Danmark, Norge och 
England. Har tecknat 
samarbetsavtal med en 
norsk säljorganisation 

och en dansk verkstad 
som ska sälja och 
tillverka Hoppolek i 
större skala. Funderar 
på en ny uppfinning.

Det är tufft att klara sig som 
uppfinnare, men Ylva har fått 
starkt stöd från kollegor, skolor 
och inte minst föräldrar.
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n Plattformen kan  
hoppa 3 cm upp till 77 
gånger per minut samt 
rotera 8,5 varv per minut. 
Vibrationerna ligger på 30- 
32 Hz. Amplituden är låg 
och anpassas efter barnets 
vikt. Belastning på skelettet 
överskrider 1G (som man  
får av att stå). 

n Barnet kan stå utan  
eller med ståskal. Stativet har 
knä-, bäcken- och bålstöd 
(syns ej på bild) som justeras 
efter barnets längd.

n Manöverpanelen kan 
flyttas till den position som  
är bäst för barnet.

n Manöverpanel med  
fem valbara touch-kontak-
ter: Hoppa, vibrera, snurra 
åt vänster, snurra åt höger 
samt musik. Valet pågår så 
länge barnet trycker ned 
touchkontakten (musik-
knappen trycker man på 
eller av).

n Höjd: 150-180 cm 
beroende på stativets höjd.
n Vikt: Fundament: 70 kg. 
Stativ: 10-12 kg.
n Längd: 74 cm.
n Bredd: 65 cm.
n Tillverkningsmaterial: 
Stålplåt.

Så funkar Hoppolek
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Inrätta kompetenscenter 
kring barnhjälpmedel.
Det kräver RBU, Riksför
bundet för rörelsehindrade 
barn och ungdomar, som 
anser att dagens habilite
ringar och hjälpmedelscen
traler inte hänger med i 
utvecklingen.

n Hjälpmedel för barn kräver 
en särskild kompetens vad 
gäller barns utveckling, behov 
och vardag, anser RBU.

I rapporten ”Hjälpmedel – var 
god dröj!” efterlyser RBU därför 
nya regionala eller nationella 
kompetenscenter med expertis 
på barn och avancerade 
hjälpmedel.

Förbundet lyfter fram DAHJM, 
Region Skånes specialenhet 
inom datorbaserade hjälpmedel. 
DAHJM fokuserar på datorområ-
det och har därför möjlighet att 
ha bra koll på ny teknik och hur 
den kan användas för personer 

med olika funktionsnedsättning-
ar. DAHJM har arbetslag som 
består av arbetsterapeuter, 
logopeder och IT-pedagoger.

Men DAHJM är en ovanlig 
inrättning. Enligt RBU upplever 
var fjärde förälder att spetskom-
petens av det här slaget saknas. 
Habiliteringar och hjälpmedels-
centraler hänger inte med 
utvecklingen.

RBU kräver också att 
prin cipen om inga merkostnader 
på grund av funktionsnedsätt-
ning även ska gälla hjälpmedel. 

I verkligheten tvingas föräldrar 
ofta betala extra ur egen ficka för 
olika hjälpmedel. Nästan 70 
procent av de som svarat på 
RBU:s enkät har bekostat 
hjälpmedel med egna medel, 
eftersom landstinget inte har 
tillgodosett behovet.

Nästan var fjärde familj har 
också betalat försäkringar för 
hjälpmedel som som de själva in-
te äger (men som har förskrivits 

av landstinget). Trots principen 
om att funktionsnedsättningar in-
te ska innebära merkostnader 
har alla landsting idag olika 
avgifter på hjälpmedel.

RBU:s rapport visar att 
tillgången på hjälpmedel på 
många olika sätt är ”oaccepta-
belt dålig” för barn med 

funktionsnedsättningar.
– Du får oftast leta efter 

hjälpmedel själv och sedan 
ansöka om det. Och sedan kan 
det ta mycket lång tid. Ibland 
händer det att barnet vuxit ur 
hjälpmedlet när det väl kommer, 
skriver RBU:s ordförande 
Agnetha Vikenger i förordet. l

Värdefull kunskap. Ett exempel på ett kompetenscenter som redan 
idag har koll på utvecklingen är DAHJM inom Region Skåne. Jörgen 
Anders son och Yvonne Sommerfeldt informerade på mässan FRI 
2012 i Malmö.

Krav på nya center MeD KOMpetenS OM barnhjälpMeDel

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
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Värme
n Svårt att hålla värmen? 
I så fall kanske du kan ha 
glädje av nya värmehjälp-
medel för alla delar av 
kroppen från företaget 
Kao Rehab i Ängelholm.

– Vi har ett flertal nya 
modeller och bland 
nyheterna finns mindre 
batterier med längre 
hållbarhetstid, berättar 
Cristian Burgos på Kao 
Rehab.

Det handlar om 
handskar, vantar, 
strumpor, inläggssulor 
och skor som alla värms 
upp med hjälp av 
batterier. 
Produkterna visas på FRI 
2013. Läs mer på www.
kaorehab.
com

Snart får även södra Sverige tillgång till 
konduktiv pedagogik. Det är företaget Move 
& Walk som hyser sådana planer.

Move & Walk passar på att presentera sin 
verksamhet på mässan FRI 2013 i oktober på 
Malmömässan.

Och det är en helt ny etablering som är 
bakgrunden till att man vill synas på mässan.

– Vi planerar att etablera oss även i Malmö 
inom kort, säger Jenny Haagman Edwards, 
verksamhetsansvarig på Move & Walk.

Idag finns Move & Walk i Göteborg och 

Stockholm med verksamheter som erbjuder 
konduktiv pedagogik inom tre områden: 
träning, skola och assistans.

Konduktiv pedagogik beskrivs som en 
individanpassad metod som är utvecklad för 
barn, unga och vuxna med neurologiska 
funktionsnedsättningar.

– Konduktiv pedagogik ger dig verktyg för 
att lära känna din kropp och möjlighet att 
förbättra och ut veckla funktioner – ett steg 
mot en självständigare, enklare och roligare 
vardag, säger Jenny Haagman Edwards. l
www.movewalk.se

KonduKtiV pedagogiK lanseras i malmö

En pojke tränar bålstabili-
tet genom att putta ner 
käglor. Konduktorn guidar 
honom i rörelsen och 
sidostödet ger ytterligare 
kraft. Från reportage i 
Föräldrakraft nr 3, 2012. 

Foto: stina Johansson

Sova tryggt och säkert
KayserBettens sängar är konstruerade för alla barn och 
ungdomar med särskilda behov som behöver en trygg 
och säker miljö.  Välj bland flera modeller och anpassa 
sängen utifrån barnets behov. 

Emma

Timmy

Hannah

Ida

Lotte

Emma

Olaf

MAYDAY AID AB • Arendalsvägen 35, 434 39 Kungsbacka 
Tel: 0300 - 56 97 00 • Fax: 0300 - 56 97 01 • info@maydayaid.se • www.maydayaid.se
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Här finns föräldrakraft

Möt oss på Fri 2013! 

Utställarförteckning
Här hittar du alla utställare som 
var registrerade vid tidningens 
pressläggning i juli.

Abilia AB. Monter I4. 
www.abilia.se

Aiai / Kaustik AB. Monter D6. 
www.aiai.se

Autoadapt AB. Monter H6. 
www.autoadapt.se

...gör det ”omöjliga” möjligt!

Avancit. Alla assistansbolag 
måste ha FAST. Det finns olika 
program för hantering av 
assistanstimmar, ekonomi och 
lön, men bara ett system som 
optimerar alla timmar mot 
beslut (LSS/SFB/SoL) och det 
är FAST. Monter F11.  
www.avancit.se

Bestic AB. Monter A0. 
www.bestic.se

Bilanpassning i Staffanstorp 
AB. Monter D3.
www.bilanpassning.com

Bioservo Technologies AB. 
Monter G4.
www.bioservo.com

Comai AB. Monter B5A.
www.comai.se

Dentsply IH /Wellspect 
Healthcare. Monter F5.
www.lofric.se

EVO
Erlandsdals Vård & Omsorg 
AB. Vi är det lilla assistansbola-
get med över 20 års erfarenhet 
av att arbeta för barn, ungdo-
mar och vuxna med funktions-
hinder. Vi skräddarsyr din 
assistans efter dina önskemål 
och behov. Det är trots allt Ditt 
liv, Ditt val! Monter J5. 
www.evoab.se

Den 9–10 oktober 2013 äger FRI 2013 rum i nybyggda 
Malmö mässan på Mässgatan 6 i Malmö. 

n Senaste nytt 
om FRI 2013

n Tips om 
s eminarier

n Fler nyheter 
om hjälpmedel! 

aktUellt 
jUst nU på 
foraldrakraft.se:
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Frösunda. Personlig assistans 
som du vill ha den. Oavsett. Vi 
vet att alla är unika. Därför 
erbjuder vi personlig assistans 
över hela landet som ska passa 
dig och det du behöver. Monter 
K4. www.frosunda.se

Furuboda. Den ideella 
föreningen Furuboda har fokus 
på enskilda individers utveck-
ling och inkludering i samhället. 
I vår verksamhet ingår 
Folkhögskola, Arbets marknad, 
KompetensCenter, Assistans 
samt Konferens. Monter H5. 
www.furuboda.org

Fysioline AB. Monter B9.

kraft
Föräldrakraft. Välkommen att 
besöka oss vid mässentrén för 
att prata med redaktionen eller 
marknadsavdelningen. Vi 
svarar gärna på frågor om 
tidningen och vill gärna ha tips. 
www.foraldrakraft.se

Heartway Medical Products 
Ltd. Monter A4, A5.

Himolla Postermöbel GmbH. 
Monter J2, J3, J4.

Hjälpmedelsteknik Sverige 
presenterar noga utprovade 
nyheter på mässan. Måste 
provas: ergonomiskt sköna 
fåtöljer med uppresning och 
massage. 5 års garanti! Ny unik 
designlinje starka el-scootrar i 
härliga färger. Provkör ROLLZ. 
Monter D1, D2, E1.
www.hjalpmedelsteknik.se

Humana är Sveriges största 
företag inom personlig 

assistans med verksamhet över 
hela landet.
Inom Humana finns även 
verksamheter inom LSS-
boenden, äldreomsorg, 
individ- och familjeomsorg 
samt skola. 8 000 medarbetare 
över hela landet arbetar efter 
samma vision. Alla har rätt till 
ett bra liv. Monter F1. www.
humana.se

IfA, Intressegruppen för 
Assis tans berättigade.  
Monter K5.
www.ifaportalen.se

Iris Hjälpmedel. Monter B5B.
www.ebutiken.iris.se

Järven Health Care.  
Monter A8.
www.jarven.se

KAO Rehab. Monter E6.
www.kaorehab.com

Komikapp AB. Monter B4.
www.komikapp.se

Livsanda assistans med  
livs glädje i Sverige AB.  
Monter B6.
www.livsanda.se

LVI Low Vision International. 
Monter J6. www.lvi.se

Malmö stad. Monter C1. 
malmo.se

MEDPAC GROUP. Monter H3.
www.medpac-group.com

Memira. www.memira.se

Move & Walk Sverige AB. 
Monter F7. www.movewalk.se

Nobaloney ApS. Monter H7.

Novato Medic AB. Monter B3.
www.novato.se

Permobil. Redan på 60-talet 
kunde man köpa den första 
Permobilen. Idag nästan 50 år 
senare är vi ett välkänt namn 
även på bilanpassningssidan. 
Monter F10.
www.permobil.se

Primed AB. Monter H1.
www.primed.se

Rollz International BV.  
Monter G2.

Salubrious AB. Monter B2.
www.salubrious.se

Somna AB. Kedjetäcket från 
Somna – En svensk produkt 
som ger lugn och ro. Somna är 
ett företag som utvecklar, 
tillverkar och distribuerar 
kognitiva hjälpmedel.  
Monter K1.
www.somna.eu

Stiftelsen Spinalis.  
Monter B8. 
www.mammapappalam.se

Stiftelsen Valjeviken.  
Monter B1.
www.valjeviken.se

Strandbergs personlig 
assistans AB. Monter C2.
www.strandbergs-assistans.se

Sunrise Medical AB.  
Monter D12.
www.sunrisemedical.se

Svan Care. Monter B10.
www.svancare.se

SwitchSticks Ltd. Monter B7.

TLC Medical AB. Monter H10.

tretac Interface AB.  
Monter A7.
www.tretac.com

Vitility. Monter J8.

organisationer PÅ PLats
n Apnéföreningen Syd
n Epilepsiföreningen
n Fetma & Övervikt Skåne
n Föreningen Grunden
n Föreningen Värnet
n Malmö Lokalförening i 
Personskadeförbundet RTP
n Malmö Varmvattengympa
n Migränföreningen i Skåne
n NHR Nordvästra Skåne
n Reumatikerdistriktet i Skåne
n Strokeföreningen Malmö
n Svenska Signal- och 
Servicehundförbundet
n Sydvestra Skånes 
Diabetesförening

FöreLäsningar
Många uppskattade föreläsa-
re medverkar på FRI 2013 
och alla föreläsningar är 
kostnadsfria. Här är några av 
föreläsarna:

Mikael Andersson: ”Tankens 
kraft – att göra det omöjliga 
möjligt”. Mot alla odds, född 
utan armar och ben, har Mikael 
Andersson alltid fått kämpa sig 
till det andra tar för givet. I dag 
är Mikael inte bara gift och har 
fyra barn, han är dessutom 
egen företagare och en av 
Sverige och Norges populäras-
te föreläsare. 9 oktober kl 10.

Nora Sandholdt: ”Mamma kan 
inte, JAG kan! Att vara förälder 
och ryggmärgsskadad.” Nora 
Sandholdt har levt med sin 
ryggmärgsskada i drygt 20 år. 
Med paralympicsguld, utlands-
studier och yrkeskarriär i 
bagaget ställdes hon för tre år 
sedan inför en helt ny utmaning 
– att bli förälder. 9 oktober kl 
13 och 10 oktober kl 10.

Ulrik Lindgren, politisk 
sakkunnig på Social-
departementet, berättar om 
arbetet med fritt val av hjälpme-
del den 10 oktober kl 13.

Lou Rehnlund: ”Är du nöjd 
med ditt liv?” Ofta vet vi precis 
vad vi vill förändra, men vi gör 
det ändå inte. Lou Rehnlund 
berättar hur hon tagit sig ur en 
tillvaro då hon knappt kunde gå 
utanför dörren till att idag driva 
modellagenturen Funki models. 
Den 9 oktober kl 14.

aktivitetstorget
Aktivitetstorget på FRI 2013 
har uppvisningar av allt ifrån 
mode till elhockey. Här är 
några tider att ha koll på.

n Onsdag den 9 oktober invigs 
mässan av kommunalrådet 
Carina Nilsson (S) kl 9.30. 

n Svenska Service- och 
Signal hundförbundet visar 
hur hundar kan underlätta 
vardagen onsdag kl 11.00 och 
16.00 samt på torsdag kl 
10.00.

n Upplev en riktig elhockey-
match när FIFH Electric 
Griffins I och II spelar ett derby 
med riktiga domare och 
tidtagning. Matchen startar på 
onsdagen kl 17.00.

n På torsdagen den 10 
oktober blir det catwalk med 
Funki models kl 14.00. Funki 
models visar kläder som är 
både snygga och funktionella.
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Tema Hjälpmedel

FRI 2013
nyhetsartiklar etc med koppling till mässan

n Nu är det möjligt att installera 
Handi-funktionerna i en vanlig 
Android-baserad mobil, som 
därmed kan fungera som en 
komplett Handi, en mobil som 
är anpassad för personer med 
kognitiv funktionsnedsättning.

Det är Abilias nya program-
paketet ”Handi5 SW” som gör 
detta möjligt.

– Med Handi5 SW är man 
säker och trygg, säger Jenny 
Berglund, produktchef.

– Genom att använda den 
startskärm som ingår i Handi5 
kan man begränsa innehållet 
och även bestämma om 

användaren själv ska kunna 
ladda hem nya applikationer. På 
så sätt ges användaren 
möjlighet att utnyttja alla 
Androids fördelar men sam-
tidigt skydda sig mot exempel-
vis skadliga appar och ovänta-
de kostnader.

Bland funktionerna finns 
”Kalendern” som vidareutveck-
lats under många år i samarbe-
te med användarna.

– Det är ett kraftfullt verktyg 
som kan ge så mycket mer än 
bara påminnelser. Rätt anpas - 
sad och med bra strategier 
hjälper den användaren att få 
kontroll över sin tillvaro, säger 
Irina Vossmalm som har lång 
erfarenhet av kognitiva 
hjälpmedel.

Produkterna visas på FRI 
2013. Mer information Abilias 
produkter finns på webbplatsen 
www.abilia.se

Ett hjälpmedel som städar, drar av kläder, 
dukar och slår larm. Det låter väl bra?  
Och dessutom är trevligt sällskap.

Det handlar förstås om hundar.

På mässan FRI 2013 är Svenska Service– 
och signalhundsförbundet på plats för att 
sprida kunskap och visa upp nya knep och 
tricks.

– Med hundens hjälp löses allt från 
vardagliga tilll mer akuta situationer, 
berättar Jessica Jönsson som är ordförande i 
förbundet och som själv lever ett mycket 
aktivt liv tack vare sin hund.

– På mässan ska vi visa hur hundar både 
kan packa, bära och packa ur picknickkor-
gen. Om man på grund av en rörelsened-
sättning inte når den tappade mobiltelefo-
nen löser hunden situationen genom att 
hämta upp telefonen.

Hundar kan bistå med det mesta,  
men inte allt.

– Vissa situationer kräver mänsklig 
assistans men då kan hundarna hjälpa till 
med att larma, säger Jessica Jönsson.

Själv har hon servicehund på grund av 
sitt rörelsehinder.

– Jag förflyttar mig med rullstol och 
kryckor, och därmed har  jag har svårt 
plocka upp saker från golvet, bära saker, nå 
saker, komma fram med överallt och då är 
min hund Dobby ett flexibelt hjälpmedel. 
Med hjälp av honom löses det mesta.

– Dobby älskar att plocka upp och bära 
saker så vi passar bra ihop eftersom jag har 
dålig motorik och ofta tappar saker.

En fördel med Dobby är att han alltid gör 
jobbet med glädje, ju fler gånger desto 
bättre.

– En mänsklig assistent skulle nog hålla 
sig för skratt när jag tappar osthyveln för 
tionde gången klockan fem på morgonen, 
säger Jessica. lNya hjälp-

mEDEl för 
avslappNiNg
n Det populära kedjetäcket 
hjälper många motoriskt eller 
psykiskt oroliga personer att 
slappna av. Nu har täcket 
kompletterats med dels en väst, 
dels en filt för dagbruk.

– Kedjevästen är ett kognitivt 
hjälpmedel som kan ge lugn åt 
personer med motorisk och 
psykisk oro. Till västen hör en 
avtagbar tyngdkrage, berättar 
Mirja Andersson, arbetsterapeut 
på Somna.

Den nya filten väger 4 kilo och 
har samma egenskaper som 
kedjetäcket, men är anpassad 
för att användas på dagtid.

Produkterna visas på FRI 
2013.  www.somna.eu

”Min hund kan lösa  
nästan alla problem”

På picknick med servicehunden Dobby. 
Jessica Jönsson bor på Revingehed öster 
om Lund och njuter av att ha naturen precis 
utanför dörren. Tack vare Dobby har Jessica 
ett väldigt aktivt liv – ena dagen Stockholm 
Central och nästa dag aktivitet i skogen.

En väst som 
bygger på samma 
teknik som det 
populära kedje-
täcket.

Mobilen soM skapar ordning och trygghet

punkten talar
n Den talande punktskrivma-
skinen Perkins Smart Brailler 
visas på FRI 2013. Maskinen är 
en korsning mellan en gammal 
mekanisk punktskriftsmaskin 
och modern digital teknik med 
många nya möjligheter.

I en display kan eleven med 
synrester, pedagogen eller en 
förälder se vilket tecken som 
skrivs och bokstaven ljudas 
också med hjälp av talsyntes. 
Maskinen är lämplig för att lära 
sig punktskrift, liksom för att lära 
ut. Mer information finns på Iris 
webbplats. www.iris.se

FK_1304_s56-75_Hjalpmedel_v05.indd   72 2013-07-20   13:01



2013, # 4 FÖRÄLDRAKRAFT     73

Protac Bolltäcket – Classic
Classic-serien är våra välkända Protac Bolltäcket.

En nyhet inom Classic-serien är ett täcke på 5 kg som 

innehåller granulat indelat i 40 kassetter. Täcket kan delas 

i två och är lätt att tvätta.

Protac Bolltäcket – Flexible
Flexible-serien liknar Classic, men är indelade i fickor med 

två eller fyra bollpåsar som lätt kan tas ut och tvättas.

Protac Bolltäcket – Calm
Calm-serien är sydda i kanaler, så att bollarna är fixerade 

i långa rader. Ett lugnare och mindre rörligt täcke som 

ger en annan sinnesstimulans genom bollarnas punktvisa 

tryck och stilla tyngd. Täcket kan delas i två och är lätt 

att tvätta.

Återförsäljare i Sverige

– Classic, Flexible och Calm

Protac Bolltäcket™

FRI 2013
nyhetsartiklar etc med koppling till mässan

Origo är namnet på de nya 
katetrarna för pojkar och män.

n En ny LoFric-produkt som är 
diskret och lätt att ta med sig 
lanseras av Wellspect 
HealthCare som tillverkar de 
kända katetrarna. På mässan 
FRI 2013 i Malmö visar man 
upp sitt utbud.

– Det är viktigt att visa att vi 
har ett brett sortiment katetrar 
som är säkra och brukarvänli-
ga, säger Annika Olsson.

– Utvecklingen går fort 
framåt. Det finns produkter för 
olika tillfällen och för olika 
individers behov. Om någon 
hittar kateter som passar bruka-

ren bättre än den som används 
idag så är det riktigt kul.

Nyheten Origo är avsedd för 
pojkar och män. Förpackningen 
kan vikas till fickformat och gör 
LoFric Origo diskret och enkel 
att bära med sig. 

– Den har också ett grepp - 
vänligt justerbart handtag för 
en mer säker kateterisering, 
säger Annika Olsson.

Verksamheten bakom LoFric 
har bytt namn till Wellspect 
HealthCare, som ett resultat av 
att amerikanska Dentsply 
International köpte AstraTech 

av AstraZeneca för ett par år 
sedan.  

– Namnet är nytt, men det är 
fortfarande samma LoFric-
produkter och samma människ-
or som arbetar med dem, säger 
Annika Olsson.

Läs mer om LoFric finns 
www.lofric.se

De ny täckena Flexible och Calm 
är smidigare än föregångarna.

Rogivande täcken i nya veRsioneR
n Nya bolltäcken som är 
rogivande och sinnesstimule-
rande är heta nyheter i Kom-
ikapps monter på FRI 2013. Det 
är de dansktillverkade Protac-
täckena som genomgår en stor 
förnyelse, för första gången på 
många år.

– Väldigt efterlängtat, säger 
Marie Holmlund på Komikapp i 
Varberg.

De nya täckena har flera 
fördelar jämfört med äldre 
modeller. Alla de nya modeller-
na är delbara vilket bland annat 
ger möjlighet att tvätta dem i 
vanliga tvättmaskiner.

Det nya täcket Calm har 
bollarna insydda i kanaler 
istället för att ligga löst i större 
sektioner. Bollarna ligger mera 
stilla vilket många upplever som 
skönt och lugnande. Calm finns 
också i olika vikter.

Det nya Classic-täcket har 
bollar av granulat som gör att 
täcket upplevs som lite svalare, 
smidigare och tar mindre plats. 

Komikapp visar även andra 
sensomotoriska och kognitiva 
produkter på FRI 2013. I fokus 
står blan annat bollvästar och 
Sensit, en bollfåtölj.

www.komikapp.se

Protac Bolltäcket – Classic
Classic-serien är våra välkända Protac Bolltäcket.

En nyhet inom Classic-serien är ett täcke på 5 kg som 

innehåller granulat indelat i 40 kassetter. Täcket kan delas 

i två och är lätt att tvätta.

Protac Bolltäcket – Flexible
Flexible-serien liknar Classic, men är indelade i fickor med 

två eller fyra bollpåsar som lätt kan tas ut och tvättas.

Protac Bolltäcket – Calm
Calm-serien är sydda i kanaler, så att bollarna är fixerade 

i långa rader. Ett lugnare och mindre rörligt täcke som 

ger en annan sinnesstimulans genom bollarnas punktvisa 

tryck och stilla tyngd. Täcket kan delas i två och är lätt 

att tvätta.

Återförsäljare i Sverige

– Classic, Flexible och Calm

Protac Bolltäcket™

Modevisning med kläder för personer med 
funktionsnedsättningar. Föreläsning om hur 
man blir nöjd med sitt liv. och massor av 
tips på hur man stärker självkänslan. det 
händer mycket när Funki models och dess 
ledare Lou Rehnlund gästar FRi 2013.

Är du nöjd med ditt liv? Lou Rehnlund var 
det inte. Under en stor del av sitt liv led hon 
av social fobi och vågade knappt gå utanför 

sitt hem. 
På FRI 2013 föreläser 

Lou om hur hon bröt sig 
ur isoleringen och gick 
vidare både på det 
privata planet och i sin 
yrkeskarriär, idag som 
coach och ledare för Funki 
models.

– Ofta vet vi precis vad 

vi vill förändra, men vi gör 
det ändå inte. Eller vi tror att 
det är hopplöst – att vi aldrig 
kan uppnå det vi längtar 
efter, säger Lou Rehnlund.

Hennes senaste projekt är 
Catwalk Camp, ett Arvs
fonds projekt med syfte att 

stärka självkänslan hos unga med funktions
nedsättningar.

På mässans andra dag, torsdagen den 10 
oktober, medverkar Funki models med en 
catwalk, för att visa kläder som sitter bra 
även om man har funktionsnedsättning.

– Vi kommer att visa kläder från tillverkare 
av kläder särskilt designade för personer med 
funktionsnedsättningar. Det är på initiativ av 
FRImässan eftersom detta efterfrågas av 
besökarna. Det är ännu inte helt klart vilka 
tillverkare det blir, säger Lou Rehnlund. l

Hon förverkligar drömmar 
om bättre självkänsla

KlocKa som Kan 
styras med tal  
– en av många 
nyheter på FrI 2013
n Marknadens första taktila 
klocka, Känna, med svenskt tal är 
en nyhet som visas av 
Iris Hjälpmedel på 
FRI 2013 i oktober. 

– Klockan Känna 
förenklar inlärning vid 
taktil avläsning 
eftersom man kan 
kontrollera den med 
hjälp av talet, berättar 
Evalena Habel på Iris 
Hjälpmedel.

– Idag använder många blinda 
två klockor, en taktil för att diskret 
kunna kolla tiden på exempelvis 
möten och i tunnelbanan och en 
talande klocka när man snabbt 
och enkelt vill höra tiden, till 
exempel en kall vinterdag när 
man tar en promenad.

I övrigt är den nya produkten 
en standardklocka med läder-
armband, 30 mm boett och 
standardbatterier. Klockan finns 
även utan tal.

n Looky Touch är en handhållen 
”läs-TV” som kan bli en ny trend 
när det gäller läshjälpmedel. 
Apparaten har tryckkänslig skärm 

och kan förstora upp till 20 
gånger med autofokus. Den kan 
även anslutas till en vanlig TV 
eller datorskärm. Batteriet räcker 
i tre timmar. Leverantör är Iris.

n Speak App visas av Iris i en ny 
version på FRI 2013. Det är ett 
datorprogram med talsyntes för 
läs- och skrivträning. En nyhet är 
en OCR-funktion och skärmfång-
are som gör 
det enklare 
att läsa och 
bearbeta 
texter från 
pdf-bilder. 

dIsKret och smIdIgt vIKtIgaste Fördelen med nytt hjälpmedel
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Om man har en ryggmärgsskada 
eller andra neurologiska skador 
är det ofta svårt att få raka svar på 

frågor om graviditet, förlossning och 
föräldraskap.

Men i mitten av 
maj blev det 
plötsligt enklare, 
när sajten 
”Mamma, pappa, 
lam” lanserades.

Att vara förälder 
med funktionsned-
sättning har blivit 
en högaktuell 
fråga, mycket tack 
vare den nya sajten 
som Nora dragit igång.

Dessutom är hon i farten med föreläs-
ningar, bland annat på mässan FRI 2013 i 
Malmö 9-10 oktober.

Nora Sandholdt var bara elva år 
gammal när hon bröt ryggen i en 
bilolycka. Hon minns att en läkare strax 
efter olyckan gav henne hoppfullt besked 
att hon ”visst skulle kunna få barn” i 
framtiden. Det dröjde länge innan hon på 
allvar började tänka på hur det skulle bli 
att bilda familj.

Det finns massor av praktiska frågor 
man måste få svar på, men ofta finns 
också en oro för att man själv ska bli 
sämre av att föda barn.

– Det viktiga är att man får en korrekt 
bild när man tar beslutet, menar Nora.

När hon träffade Petter kändes det som 
en självklarhet att försöka få barn.

Nora började försiktigt ställa frågor om 
tänkbara komplikationer vid graviditet 
och förlossning.

– En barnmorska sa att ”vi tar det när 
det dyker upp”. Men det var jag inte nöjd 

med. Så jag ringde en mamma som hade 
ryggmärgsskada och egen erfarenhet.

Den vägen fick Nora kontakt med Karin 
Pettersson, obstretiker på specialist-
mödravården på Karolinska i Huddinge.

– Äntligen fick 
jag en person som 
kunde svara på 
mina frågor och då 
kunde jag själv 
slappna av.

Snart kände Nora 
också behov av att 
träffa andra 
föräldrar i rullstol, 
för att prata om 

hur man byter blöja, hur man springer 
efter sitt barn (om man inte själv kan 
springa) och så vidare.

– Jag träffade Anna Oredsson som gått 
igenom samma resa, men som aldrig 
träffat någon som hade erfarenhet av att 
föda barn om man har ryggmärgsskada. 
För henne blev förlossningen en mar-
dröm. Vi insåg att den hjälp man får kan 
se väldigt olika ut och att man kan känna 
sig väldigt ensam.

– I föräldralitteraturen ser man aldrig 
föräldrar med funktionsnedsättningar. 
Rullstol passar inte in i bilden av föräldra-
skap.

Nora och Anna ville starta en blogg om 
sina erfarenheter som mammor. Planerna 
växte dock.

När Nora kontaktade Erika Nilsson, en 
av de mammor hon själv hade som 
förebild, kom de fram till att söka 
finansiering hos Allmänna Arvsfonden 
för ett större projekt.

Ansökan gick igenom och nu är ett 
treårigt projekt igång sedan ett halvår. I 

maj 2013 hade webbplatsen premiär på 
www.mammapappalam.se

– Det viktigaste är att öka kunskapen 
om hur det är att skaffa barn om man har 
ryggmärksskada. Vi vill också starta 
nätverk för föräldrar. Drömmen är att det 
ska finnas föräldragrupper i varje stad. 
Självklart vill vi också sprida kunskap till 
vårdpersonal. Man kan inte kräva att alla 
ska vara pålästa, men på vår webb kan 
man ta reda på mer och allt är granskat av 
vår medicinska referensgrupp, säger Nora 
Sandholdt.

På kort tid har sajten publicerat flera 
genomarbetade texter om fertilitet, 
graviditet och förlossning. Mer är på 
gång.

Nora och Anna har också kört igång en 
blogg på sajten och har förhoppning om 
att fler föräldrar ska vilja blogga.

Låt inte en funktionsnedsättning hindra dig att bilda familj och skaffa barn,  
uppmanar Nora Sandholdt som själv har en ryggmärgsskada sedan 11 års ålder.
– De flesta som får barn tycker att det går lättare än väntat, säger Nora.

” Jag är inte sämre 
som förälder för att 
jag sitter i rullstol”

Det finns välDigt få  
förebilDer som förälDer. 
Men att vara påläst ger 
styrka. Då vet man vad 
man behöver oroa sig för, 
och vad man inte behöver.
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Nora SaNdholdt

Ålder: 34 år.

Bor: Malmö.

Familj: Maken Petter och dottern 
Ida, 2,5 år. Vi kan absolut tänka oss 
syskon men har medvetet valt att 
vänta. Det är svårt att ha två 
småbarn i knät samtidigt.

Bra egenskap: Väldigt optimistisk 
och positiv. Bemöter negativa 
attityder med att bli ännu mer 
optimistisk. Tvivlar ofta, men visar 
det inte.

Bakgrund: Född i Värnamo. 
Civilekonom (Linköpings universi
tet). Analytiker på Handelns 
utredningsinstitut. Tävlings
simmare med Paralympiskt silver 
2000 (då Prochazka i efternamn).

Även känd för: Medverkan i SVT:s 
En andra chans hösten 2011. (Jag 
är splittrad inför TVprogram som 
klumpar ihop personer med 
funktionsnedsättningar. Det vore 
bättre med integration i alla 
program. Men En andra chans är 
jag nöjd med, det hade en bra 
balans mellan glädje och sorg.)

Drömsemester: Afrika med safari 
och avslutande dykning i Zanzibar. 
Dykning är ett stort intresse både 
för Nora och Petter.

Gör i höst: Jobbar vidare med att 
utveckla ”Mamma pappa lam” och 
föreläser om att vara förälder med 
funktionsnedsättning, bland annat 
på mässan FRI 2013 i Malmö 910 
oktober.

Målgruppen är främst 5000 personer 
med ryggmärgsskador, varav 3000 är i 
barnafödande ålder.

Men sajten är intressant för fler. 
Nyligen träffade Nora en grupp unga 
tjejer med bland annat cp-skador och 
muskelsjukdomar och insåg då att de i 
mångt och mycket ställer samma frågor 
om föräldraskap.

– Det finns en stor sekundär målgrupp 
med olika neurologiska skador och 
sjukdomar. 

Hur ser det ut om tre år, när projektet 
avslutas?

– Då har vi en webbplats med mycket 
information och som Stiftelsen Spinalis 
har lovat att driva vidare. Jag  tror också 
att vi då har föräldranätverk på många 
platser i landet.

Webbsajter i all ära men de konkreta 
tipsen man får av andra föräldrar 
betyder ofta mer. För att få igång föräld-
ragrupper planerar Nora och Anna 
informationsmöten runt om i landet.

– Om vi har både föräldraträffar och 
mötesplatser online tror vi att vi kan 
hjälpa till att matcha så att alla som 
funderar på barn kan få kontakt med 
andra som redan har gjort resan.

Nora har själv brottats med frågor om 

”hur smart” det är att skaffa barn när 
man är förlamad.

– Kan jag vara tillräcklig som mamma 
när min treåring med fullt spring i benen 
sätter fart? Jag behöver tänka till så att 
hon inte kan springa ut i gatan. Jag 
scannar av omgivningen, säger Nora.

– När man har en funktionsnedsätt-
ning tänker man mycket på sina egna 
brister, på sådant man inte kan göra. Och 
det finns väldigt få förebilder som 
föräldrar. Men att vara påläst ger styrka. 
Då vet man vad man behöver oroa sig för, 
och vad man inte behöver.

– Man är inte på något sätt en sämre 
förälder för att man har en funktionsned-
sättning. Visst tycker jag att det kan vara 
knepigt att lyfta mitt barn, men barn är 
extremt anpassningsbara.

– För min dotter Ida är min rullstol 
världens mest självklara sak. Och jag blir 
erbjuden hjälp betydligt oftare än en 
vanlig sliten småbarnsmamma. Jag tycker 
att vi hjälps åt för lite, även om just jag blir 
hjälpt lite för ofta!

– Det bästa med att vara mamma är att 
få dela den fantastiska glädjen över 
småsaker! säger Nora Sandholdt. l

text & foto: Valter Bengtsson
info@faktapress.se

Vill Du ha Barn?  
3 ViktiGa rÅD FrÅn nora.
n  Kräv att mödravården skaffar 

kunskap om din funktionsnedsätt-
ning.

n  Kontakta specialistmödravård i 
god tid för att få en bild av vad 
som är möjligt och vad man ska se 
upp med.

n  Hitta någon annan person som 
har egna erfarenheter att dela 
med sig av.

n  Nya webbplatsen hittar du på 
www.mammapappalam.se

Först 22 år efter olyckan var Nora 
Sandholdt redo för att skaffa barn. 

Då visade det sig vara svårt att få 
klara besked om risker. Nu vill hon 

göra det enklare för andra att få 
information genom nya sajten.
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Det fanns en god tanke bakom LSS-reformen

och det var inte att giriga lycksökare skulle tjäna

på funktionsnedsattas behov.

LYSTRA erbjuder erfaren, professionell och 

heltäckande personlig assistans.

För oss är huvudsaken att funktionsnedsatta

har rätt till ett vähar rätt till ett värdigt liv. 

www.lystrapersonligassistans.se
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Alla drömmer vi om 
att vi själva och våra 
barn ska få leva våra 
egna liv.  En förutsätt-
ning är att man som 
ung vuxen har möjlig-
het att flytta hem ifrån. 
Hur gjorde Fridas 
föräldrar? Och hur 
planerar Tobias, nu 
när hans assistans är 
hotad?

Tema Personlig assistans

78

82

84

aTT få leva siTT egeT liv

DiamanDa på väg hem  
– på rikTigT

Empati är den viktigaste 
egenskapen hos en 
assistent, menar Lars 
Björklund i vår guide  
om empati.

Drömmen hoTas av 
minskaD assisTans

friDas väg Till egeT boenDe
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Tema Personlig assistans

Det är mulet i Hudiksvall idag. 
Molnen släpper ned en och 
annan regndroppe då och då, 

men inte värre än att bostadsrättsfören-
ingens trädgårdsentreprenör kan ta ett 
varv med sin brummande klippmaskin 
över gräsmattorna utanför Fridas tre 
rum och kök hemma i Sofiedal.

Frida är 29 år och växte upp på den 
lilla orten Harmånger två mil utanför 
stan tillsammans med sin tio år äldre 
bror, mamma Ulla-Britt och pappa Ulf. 
Egentligen skulle det varit fler barn i 
syskonskaran, men två syskon dog i 
leukemi bara några månader gamla. 
Frida själv föddes med Rett syndrom, en 
sällsynt diagnos som ger flera olika 
funktionsnedsättningar.

Fridas storebror flyttade hemifrån 
efter gymnasiet och föräldrarna såg 

inget skäl till att det skulle bli annorlun-
da för Frida.

– Redan under Fridas tonår började 
vi prata om att när hon går ut skolan ska 
hon flytta hemifrån, som vilken unge 
som helst, säger Ulf.

Men gruppboende var inget alterna-
tiv. Om Frida 
skulle bo själv, 
skulle hon bo så 
normalt som 
möjligt. Det var 
de överens om. 
För Ulla-Britt 
handlade det om 
flera saker.

– Jag vill inte bo i gruppboende, så jag 
utgår från att Frida inte vill det heller. 
Man blir mer isolerad på ett gruppboen-
de, och jag vill att Frida ska kunna gå 
hem till, eller bjuda hem kompisar när 

hon vill, men också att hon får vara ifred 
när hon är sjuk. Det finns bara fördelar.

Men den kommunala assistansverk-
samheten fungerade inte. 

– Det fanns aldrig någon ersättare när 
assistenterna blev sjuka och Fridas 
skolgång och aktiviteter fick då stå åt 
sidan. Vi var hela tiden tvungna att vara 
backup, säger Ulla-Britt.

De bytte till en privat anordnare och 
Ulf sa upp sig från sitt dåvarande jobb 
och började som assistent på heltid.

Familjen hittade en fungerande 
vardag och Frida 
trivdes i sin tränings-
skola där hon gick 
kvar tills hon fyllde 21.

På höstterminen 
under hennes sista 
läsår hittade en av 
hennes assistenter en 
bostadsannons i 

tidningen – en trerummare i nedre 
botten i området Sofiedal inne i 
Hudiksvall.

– Vi åkte och tittade samma kväll, och 
den passade perfekt, berättar Ulla-Britt. 

Fridas väg till eget boende
Frida Hånells föräldrar började tidigt planera för dagen då hon 
skulle flytta hemifrån. Tack vare noggranna förberedelser och 
förmågan att släppa taget, har  Frida nu fått möjlighet att leva 
ett liv som andra. 

Frida hittade sin trerummare via en bostadsannons i lokaltidningen. Med lite anpassningar blev den perfekt.

Lyhörda, ödmjuka och  
empatiska ska de vara, och 
ha skinn på näsan, så att 
de kan stå upp för Frida, 
även gentemot oss.
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Gruppboende är inget alternativ för Frida. Mamma Ulla-Britt 
och pappa Ulf vill att Frida ska bo ”så normalt som möjligt”.

Empati är den 
viktigaste 
egenskapen 
hos en assis-
tent menar 
Fridas föräldrar.

042-442 27 40
ASSISTANSPOOLEN.SE

Sveriges bästa
personliga assistans

Här fanns möjlighet att bygga ut och anpassa badrum-
met samt göra en egen terrass med ramp ut på baksidan. 
Dessutom kunde assistenterna få ett eget rum för adminis-
tration och sovande nattjänstgöring. 

Frida valde inredningen själv. Tillsammans med sin 
lärare ägnade hon många timmar det där sista läsåret åt att 
bläddra i kataloger, och med blicken säga ”Ja, en sådan 
fåtölj vill jag ha, den färgen, och den där gardinen!”.

Under våren åkte de ofta fram och tillbaka till lägenhe-
ten, fixade och tillbringade tid där, sov någon natt, lagade 
mat, så att Frida skulle vänja sig vid den nya miljön. 
Parallellt ansökte Ulla-Britt och Ulf om fler assistanstim-
mar och rekryterade fler assistenter, varav en med en 
samordnande funktion. 

Det var en hel del rutiner som behövde tas fram för hur 
hemmet skulle skötas, och Ulla-Britt, som till vardags 
jobbar som sekreterare, lade ned mycket tid på att doku-
mentera allt.

Till slut var det äntligen dags. Den 1 augusti 2006 
flyttade Frida hemifrån. Ulf berättar om första gången hon 
bjöd hem sina kompisar:

– Hon satt som en ”pascha” i sin favoritfåtölj och 
strålade av stolthet. 

Tanken var att Frida till en början skulle komma hem 
och sova över varannan helg, men Ulf och Ulla-Britt märkte 
snart att hon hellre ville vara hemma hos sig. 

– Det var skönt på ett sätt, då visste vi att hon trivdes och 
hade det bra med sina assistenter, säger Ulf.

De kunde slappna av. Vilket inte var en självklarhet. Men 
Ulla-Britt och Ulf menar att det måste man försöka göra.

Nu släpper oron: Frida har ju redan ett eget liv, det är redan löst. 
Hon behöver inte oss längre, säger föräldrarna.
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Tema Personlig assistans

– Som förälder måste man ställa in 
sig mentalt på att släppa taget. Och båda 
måste vara överens. Man måste lära sig 
att kunna lita på att människor är snälla. 
Vi kan inte springa där och kontrollera, 
både för Frida och assistenternas skull, 
säger Ulla-Britt.

Idag jobbar sex assistenter hos Frida, 
både kvinnor och män i åldern 21-61 år. 
Förutom den assistent som är samord-
nare finns också en extern arbetsledare 
hos assistansanordnaren. En assistent 
som jobbat här sen Frida flyttade in 
heter Ulla, och hon är här idag. Hon 
berättar att hon tycker mycket om sitt 
jobb, även om det också är tungt 
psykiskt. Speciellt när Frida mår dåligt. 
Då ringer Ulla för att höra hur Frida mår, 
när hon egentligen är ledig.

– Men det är framför allt ett flexibelt 
och roligt jobb, med mycket frihet. 

Ulla tycker att några av de viktigaste 
egenskaperna man behöver som 
assistent till Frida, är att vara lugn och 
ha tålamod, och att föra Fridas talan och 
våga säga ifrån, även till mamma och 
pappa om det krävs.

– Att ha en bra dialog med föräldrar-
na är viktigt. Man behöver vara lyhörd 

och tänka på Fridas integritet. Det 
värsta jag vet är när man pratar över 
huvudet på Frida, som det lätt kan bli 
när två assistenter jobbar dubbelt. 

Det är ett krävande arbete, men med 
många fina stunder. Förra helgen satt 
hon och Frida på en parkbänk i solen 
och åt glass. Länge. 

– Tänk att det får man betalt för!
Förutom den 

dagliga verksam-
heten gillar Frida 
bland annat att åka 
och bada, lyssna 
på musik, gå på 
dans, fika, gå ut 
och äta, bjuda hem 
kompisar, åka till 
Sundsvall och shoppa eller hälsa på sin 
bror i Söderhamn. Och hon gillar att 
vara ute, både i regn och snö. En gång 
om året åker hon utomlands, och senast 
reste hon till Cypern två veckor.  

De senaste åren har dock Frida fått 
problem med starka spänningar i 
kroppen. Detta påverkar henne mycket, 
då hon inte längre kan använda sina 
händer eller fötter, och hon lever med 
ständig smärta vilket gör henne inbun-

den och tystlåten. En av Fridas äldsta 
assistenter, Carina, som också är här 
idag, säger att det svåraste är när man 
känner sig hjälplös som assistent.

Mamma Ulla-Britt säger att det också 
blir svårare att släppa kontrollen när 
Frida mår dåligt. 

– Det var skönt att Frida hann visa 
vad hon tyckte innan det blev så här.

Det är en slump 
att de idag bor i 
samma bostads-
område som sin 
dotter. När huset i 
Harmånger skulle 
säljas letade de 
länge efter en 
passande lägenhet 

i Hudiksvall, och till slut föll det sig så att 
de bor bara ett par kvarter bort från sin 
dotter.  

De är dock bra på att hålla distansen, 
tycker de. 

– Vi försöker tänka hur vi gör med 
Fridas bror och sedan göra likadant med 
henne, säger Ulla-Britt.

Och assistenterna ringer sällan och 
ber dem om hjälp. Men hon och Ulf är 
alltid nåbara, och om de reser utom-
lands ber de Fridas bror vara tillgänglig. 

Pappa Ulf är också Fridas gode man, 
vilket han kommer fortsätta vara så 
länge han orkar.

En av dem brukar också vara med vid 
anställningsintervjuer med nya assisten-
ter. Då använder de sin magkänsla.

– Vi har inga krav på utbildning, det 
handlar bara om mentalitet och 
personkemi. Vi går på känsla, och ställer 
frågor, ”Varför sökte du det här jobbet?” 
”Jobbet innebär det här och det här, 
känns det ok för dig?”

– Många har ingen aning om vad det 
innebär. Och de gånger vi har anställt 
någon som det inte funkar med, blir vi 
besvikna på oss själva, för att vi borde ha 
känt det redan från början, säger Ulf.

Ulf säger att empati är den viktigaste 
egenskapen som assistent. 

– Lyhörda, ödmjuka och empatiska 
ska de vara, och ha skinn på näsan, så 
att de kan stå upp för Frida, även 
gentemot oss. Jag har inget emot att en 
assistent säger till mig ”Nu har du fel!”, 
bara hon eller han har en bra motive-
ring. 

Ulla-Britt tycker att det är viktigt att 
assistenterna försöker lämna sitt 
privatliv hemma, och vice versa. 

– När man kliver in hos Frida ska man 
försöka släppa det andra, och när man 
går hem ska man försöka släppa jobbet. 

Mamma 
Ulla-Britt 
tycker att det är 
skönt att Frida 
hann visa vad 
hon tyckte 
innan hon blev 
tystlåten och 
inbunden.

Som förälder måSte man 
Ställa in Sig mentalt på att 
Släppa taget. Och båda 
måste vara överens. 
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Frida är väldigt känslig för om en assistent 
mår dåligt, och därför ber vi assistenterna 
att berätta det, om inte för oss, så åtmins-
tone för Frida. 

Känslan efter Fridas och deras egen flytt, 
är att ha fått förmånen till mer egen tid.

– Vi har ordnat det för Frida, vi kan 
sticka iväg när vi vill. Livet har inneburit 
begränsningar, men nu bestämmer vi 
själva. Vi äter när vi vill, går ut när vi vill, 
säger Ulf, och Ulla-Britt fortsätter:

– Man uppskattar det lilla, det enkla, 
som andra tar för givet. Vi mår bra nu. Vi 
har det bra. Och vi får leva som man och 
hustru igen.

När Frida flyttade sa Ulf upp sig själv 
som assistent och gick till arbetsförmed-
lingen. Idag är han busschaufför på heltid. 
Ulla-Britt är nämndsekreterare och har 
jobbat kommunalt i 40 år.

Och inför framtiden känner de ingen oro. 
– Frida har ju redan ett eget liv, det är 

redan löst. Hon behöver inte oss längre. 
Det var en lättnad när allt var ordnat och 
vi hade bestämt oss, om vi dör i morgon så 

fortgår hennes liv i alla fall. Dessutom har 
vi varken tekniken eller förmågan att 
hjälpa henne längre, det kan bara assisten-
terna nu, säger Ulla-Britt. Ulf fortsätter:

– Man är inte så oersättlig som man kan 

tro som förälder. Och det kan vara ganska 
skönt. l

TexT & foTo: Anna Pella
info@faktapress.se

fLYTTA HeMIfRÅN MeD ASSISTANS
1 Bestäm tid- 

punkt för flytt 
och gör en budget.

2 Fundera över 
vilka krav som 

finns, antal rum 
och andra krav, 
mark plan, hiss, 
utrymningsväg, 
elrullstol med 
laddningsplats 
eller vad det kan 
vara.

3 Ansök om 
bostadsanpass-

ning av badrum, 
trösklar, bredda 
dörrar eller vad 
som behövs.

4 Ansök om 
hjälpmedel, lyftar, 

badkar, toastol eller 
vad som behövs.

5 Ansök om fler 
assistanstimmar, 

annonsera och 
anställ assistenter 
samt utse arbetsle-
dare och vikarier. 
Ska arbetsledaren 
ha mobiltelefon?

6 Tänk igenom 
assistentrummet. 

Ta ut kostnad för 
hyra och omkostna-
der för toapapper, 
tvål, tvättmedel, 
handdukar, 

sänglinne, möbler, 
dator med mera.

7 Gör ordnings-
regler för skötsel 

av hemmet som 
städ, handling, tvätt 
med mera. Köp 
möbler, husgeråd 
och basvaror.

8 Rekvirera fler 
nycklar till 

assistenterna.

9Ordna med 
handkassa och 

kontokort för mat, 
bensin med mera, 
och bestäm vem 
som assisterar vid 
inköp av kläder m.m. 

10 Kom ihåg att 
ordna med 

godmanskap. Viktigt 
med tanke på att 
kunna teckna till 
exempel hyresavtal, 
olika abonnemang, 
betala räkningar 
med mera. Kom 
också ihåg att 
klargöra detta för 
assistenterna.

Erlandsdals Vård & Omsorg AB
- Det självklara valet vid personlig assistans

Ett liv på dina villkor!
EVO Vi är det lilla familjeägda assis-

tansbolaget som skräddarsyr din 
personliga assistans efter dina 
önskemål och behov.

Med över 20 års erfarenhet av 
att arbeta för barn, ungdomar 
och vuxna med funktionshinder 
vet vi vad vi talar om! 

Kontakta oss för att få veta vad vi 
kan göra för dig, 040-685 44 44.

www.evoab.se

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

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

Södertälje Assistans AB är ett företag 
som samordnar personlig assistans för 
personer, både vuxna och barn med 
funktionsnedsättning. Personligt och 
tillgängligt sedan 2006.

Kontakta oss på tel 08-55099905 eller mejl:                 
tommy.ekelund@sodertaljeassistans.se 
mia.ericsson@sodertaljeassistans.se

www.sodertaljeassistans.se 

Södertälje 
Assistans AB
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Tema Personlig assistans

Denna utgåva har ett tema om 
personlig assistans, med fokus 
på möjligheterna att flytta 

hemifrån och att kunna leva ett 
självständigt liv med hjälp av assistans.

För Tobias är både assistans och 
bostad aktuella frågor. Kampen för att 
skydda assistansen från neddragningar 
är central för Unga rörelsehindrade, 
liksom kampen för tillgängliga bostä
der.

Och även privat är assistans– och 
bostadsfrågorna högaktuella för Tobias.

Hemorten är Norrköping men Tobias 
pendlar dagligen till universitetet i 
Linköping. Och nästan varje helg reser 
han på olika aktiviteter med Unga 
Rörelsehindrade.

För ett år sedan begärde han utökad 
personlig assistans för att kunna 
fortsätta studera efter gymnasiet.

Resultatet blev det motsatta – Tobias 
fick minskad assistans. Sedan dess har 
hans vardag präglats av ett ständigt 
pusslande med assistanstimmar. Och 
allt som oftast påtvingad inaktivitet.

En konsekvens är att han fortfarande 
bor hemma hos sin mamma.

– Jag kan inte flytta hemifrån så länge 
jag inte har mer assistans och jour 

dygnet runt. Det saknas fyra timmar 
per dygn. Det låter inte så mycket men 
är avgörande, under de timmarna kan 
jag inte göra något alls.

Tobias har överklagat Försäkrings
kassans beslut om neddragning, men 
väntar fortfarande på att frågan ska upp 
i Förvaltningsrätten. 
Handläggningstiden är nästan ett år. 

Under hösten hoppas han ändå 
kunna flytta hemifrån och samtidigt 
börja studera mer helhjärtat. 

– Jag har kollat upp hur det ser ut 
med studentlägenheter i Norrköping 
men det ser inte så ljust ut.

Bostadsfrågan 
är nästan lika het 
som assistansfrå
gan. Tobias är 
upprörd över 
regeringens 
planer på att 
minska kraven på 
tillgänglighet för nya studentbostäder. 

– Det finns inga belägg för att det blir 
fler bostäder bara för att man släpper 
på kraven. Det enda som är säkert är att 
det blir svårare för unga med rörelshin
der att flytta hemifrån.

– Det handlar inte bara vår rätt att 
bo, utan även vår rätt att hälsa på 
kompisar och familj som bor i student
bostäder.

Förra året ansökte Tobias om 
assistans för första gången på egen 
hand. Han tog för givet att han hade rätt 
till utökad assistans när han lämnade 
gymnasiet för att gå vidare till högre 
studier, arbete och vuxenliv.

Han förberedde sig väl, med utförliga 
intyg från både läkare och arbetstera
peut, papper som i detalj beskrev vad 
han behövde hjälp med. Han redovisade 
noga sin vardag ser ut med resor, 
studier och uppdraget för Unga 
Rörelsehindrade.

– När jag träffade Försäkringskassan 
körde de ”det klassiska” och frågade om 

antalet minuter för att 
duscha och äta och så 
vidare, sådant som är 
omöjligt att svara på 
eftersom det tar olika 
lång tid.

– Jag förstår att 
Försäkringskassan 

behöver ganska mycket detaljer men 
inte att det måste vara ett exakt antal 
minuter. Det borde inte vara så svårt för 
dem att förstå att jag behöver rätt 
mycket assistans. Jag kan inte schema
lägga mina assistenter per minut, utan 
behöver dem lite när som. Tappar jag 
något kan det vara kört utan assistent. 
Jag kan inte ens lyfta min kurslitteratur.

Trots att Tobias förberett sig så väl 
med intyg och dokument blev han ändå 
tvungen att svara på intima frågor om 
toalettbesök. 

– Jag var ju beredd på sådana frågor, 
men blev ändå förvånad över att det 
verkligen gick till så. Jag trodde nog att 
man såg mer till helheten och att man 
bara i extrema fall mätte tiden för 
toalettbesök. Men nu förstår jag att det 
är precis så det går till.

– När man sitter där med 
Försäkrings kassan har man inget annat 
val än att svara. Man är uppfostrad till 
att vara ärlig. Men efteråt slogs jag av 
tanken – vad var det där för en fråga?!

Det nya assistansbeslutet har gjort 
vardagen tuffare.

– Situationen har blivit ohållbar både 
för mig och assistenterna. Det är 
omöjligt att lägga ett stabilt schema. Det 

Drömmen om att  
flytta hemifrån hotad
Att flytta hemifrån är drömmen för många 20-åringar. Även 
för Tobias Holmberg, Unga Rörelsehindrades ordförande.

När man sitter där med 
Försäkringskassan  
har man inget annat val  
än att svara på frågorna. 

• Förenklar, effektiviserar och kvalitetssäkrar 
 administrationen.

•	Frigör tid för assistenter, administratörer och kunder.

•	Hanterar all journalföring och dokumentation. 

•	Hela administrationen samlat i ett gemensamt register.

•	Baseras på faktiskt arbetad tid istället för schemalagd tid.

•	Rekryteringsmodul som matchar kunder och jobbsökande 
 assistenter.

•	Kompatibelt och synkroniserat med Crona lön.

•	Webbaserat - fungerar från internetansluten PC/smartphone.

www.primass.se

primass – det optimala administrationssystemet
för assistansbolag

Agensa AB   Tel: 044-12 58 00
assistans@agensa.com, www.agensa.com

AGENSA 
fyller 
10 år!

agensa fk 1304 kvartssida uddaformat NY.indd   4 2013-07-17   19:45
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måste kunna ändras snabbt. Och jag får 
stryka vissa pass, då jag blir tvungen att 
sitta hemma utan att göra något. Flera 
gånger varje vecka måste jag säga nej till 
olika saker, enbart för att jag inte har 
tillräckligt med assistanstid.

Detta drabbar även hans uppgift som 
ordförande inom Unga Rörelsehindrade.

– När jag blir tvungen att dra ned på 
mitt uppdrag känns det som att jag nekas 
att utöva mina demokratiska rättigheter, 
säger Tobias.

Han har ställt frågor och skickat 
funderingar till den ansvariga ministern, 
Maria Larsson (KD), som han för övrigt 
träffade på ”Torsdagsaktionen” (funk-
tionshindersrörelsens demonstration 
utanför Rosenbad). 

– Dagen efter att jag hade pratat med 
Maria Larsson skrev Försäkringskassan 
till mig att jag inte behövde så mycket 
assistans.

– Det är Maria Larssons politik, eller 
frånvaro av politik, som är orsaken. 
Hennes uppgift borde vara att försvara 
intentionerna med assistans. Efter detta 
har jag skrivit till henne på Twitter mer än 
hundra gånger utan att få ett enda svar.

Tobias önskar att assistans kunde bli en 
valfråga. Det handlar om vilken värld vi 
vill ha.

– Just nu ser det mörkt ut. Flera partier 
säger att de vill värna assistansen, men 
ingen gör något åt det.  l

text & foto: Valter Bengtsson
info@faktapress.se

Läs även om Tobias Holmbergs planer 
på politisk karriär på foraldrakraft.se

Jag kan inte flytta hemifrån så 
länge jag inte har mer assis-

tans, säger Tobias Holmberg 
som har överklagat 

Försäkringskassans beslut 
om att dra ned hans assistans.

• Förenklar, effektiviserar och kvalitetssäkrar 
 administrationen.

•	Frigör tid för assistenter, administratörer och kunder.

•	Hanterar all journalföring och dokumentation. 

•	Hela administrationen samlat i ett gemensamt register.

•	Baseras på faktiskt arbetad tid istället för schemalagd tid.

•	Rekryteringsmodul som matchar kunder och jobbsökande 
 assistenter.

•	Kompatibelt och synkroniserat med Crona lön.

•	Webbaserat - fungerar från internetansluten PC/smartphone.

www.primass.se

primass – det optimala administrationssystemet
för assistansbolag
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Tema Personlig assistans

Det är slutet av februari. 
Tre veckor har gått 
sedan Diamanda, som 
föddes med en ovanlig 
kromosomavvikelse, 

kom hem med ambulansflyg från 
Buenos Aires. Det var under en längre 
semester i hennes pappas hemland 
Argentina, som hon plötsligt insjukna-
de och blev så dålig att hon behövde 

respirator för att kunna andas. Just när 
Diamandas tillstånd var som mest 
kritiskt gick reseförsäkringen ut, men 
genom en uppmärksammad insam-
lingskampanj och engagerad personal 
på Astrid Lindgrens Barn sjuk hus i 
Solna är familjen nu tillbaka i Sverige.

Mamma Ulrika sitter i barnsjukhu-
sets café och berättar att de första 
veckorna i Sverige har varit lite som en 
berg- och dalbana för Diamanda, att 

Efter nästan ett och ett halvt år på sjukhus i Buenos Aires och 
Stockholm har det blivit dags för Diamanda att få komma 
hem med hjälp av personlig assistans. Föräldrakraft har följt 
familjen Bento Holmström i deras återerövring av sin vardag.

Tema Personlig assistans

Borta bra men 

hemma bäst
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hon bara efter några dagar gick in i ett 
frånvarande tillstånd som läkarna inte 
kunde hitta någon förklaring till, men att 
hon nu mår mycket bättre. 

Diamanda är glad vissa dagar och 
innesluten andra. Ulrika längtar efter att 
Diamanda ska få träffa andra barn, och 
kanske kunna börja äta lite själv igen 
efter att ha  sondmatats i ett år. Trycket 
på respiratorn har minskats, och hon 
klarar sig nu helt utan syrgas, vilket är 

en stor framgång. Sedan några dagar har 
hon fått andas helt själv en timme då och 
då, och det har också gått bra, även om 
hon blir trött och ansträngd efter en 
stund.

De turas om att vara hos Diamanda på 
dagarna, men pappa Kudo är den som är 
mest hos Diamanda eftersom Ulrika 
också jobbar halvtid. 

I helgen ska Diamanda få gå ut på en 
promenad för första gången, och om 
några veckor fyller hon två år. Tankarna 
om att kunna flytta hem med personlig 
assistans har börjat gro. Men hur ska det 
gå till?

Början av april. Nu har familjen varit 
drygt två månader på LIVA, avdelningen 
för teknikberoende barn. Diamanda har 
en egen sal, eftersom man har upptäckt 
att hon bär på en multiresistent bakterie 
från sjukhusvistelsen i Argentina. På 
grund av detta måste hennes mamma 
och pappa, och all personal använda 
engångsförkläden vid all fysisk kontakt 
på sjukhuset. 

Diamanda sitter i sängen och tittar på 
filmen om Lilla spöket Laban. Kudo 
säger att det har varit en jobbig dag för 
Diamanda. Hon är lite förkyld och det är 
lätt att hon kräks av slemmet, hon får 
därför maten i 
sonden mycket 
långsamt.

Familjen har 
börjat ta små 
promenader runt 
sjukhusområdet, 
även om minusgrader har satt stopp för 
flera av dem, då den konstgjorda 
luftvägen gör att man inte kan vara ute 
någon längre stund när det är kallt. 

De har också varit hemma några 
gånger på permisson. Första gången 
följde en sjuksköterska med, men nu 
åker de själva. 

– Att vara hemma är jättemysigt, en 
helt annan känsla. Att få vara tillsam-
mans alla tre och göra saker i egen takt. 
Annars hinner vi knappt ses, vi byter 
bara av varandra, säger Kudo.

Filmen är slut och Diamanda drar en 
liten filt över huvudet och somnar. 
Ulrika rättar varsamt till strumpan på 
hennes högra fot, och drar ner byxbenet 
som åkt upp en bit på vaden. 

Ett nytt bakslag har tillstött. Diamanda 

hade kommit igång bra med träningen 
att andas själv igen, utan respiratorn. En 
undersökning visade dock att hennes 
diafragma rörde sig dåligt, och eftersom 
läkarna inte med säkerhet visste varför, 
har all träning avbrutits tills vidare, trots 
att en annan undersökning visat 
motsatsen. 

Dessutom har läkarna upptäckt en 
liten förträngning 
på luftstrupen. 
Detta bör dock bli 
bättre med tiden, 
när luftstrupen blir 
större och starkare. 
Fler undersökning-

ar ska göras, men ett första steg är att 
prova om man kan förlänga kanylen och 
på så sätt ”staga upp” luftstrupen.

Kudo berättar:
– Helt plötsligt tyckte läkarna att hon 

såg ansträngd ut när hon andades. Men 
jag tycker inte att det är någon skillnad 
mot tidigare, ibland går det bra och 
ibland är det jobbigt. Kudo säger också 
att han är mer förberedd på det ovänta-
de än Ulrika, som uppfattade detta som 
ett enormt bakslag. 

– Det kändes oöverstigligt att det 
kanske inte skulle bli bättre än så här. 
Historien skrevs om. Hela min drivkraft 
kommer ur hoppet och tron om att det 
ska bli bättre. Det är grundtanken. Jag 
kan inte gå och vara förberedd på nya 
hemska besked, det blir otroligt tungt 
varje gång. Det måste vara nog nu.

Att få vara tillsammans 
alla tre och göra saker i 
egen takt. 

Diamanda föddes med en 
ovanlig kromosomavvi-

kelse. Under en semester 
i Argentina fick hon svåra 

andningsproblem.

Hemma på permission. Första gången följde 
en sjuksköterska med, men nu åker de själva.
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Tema Personlig assistans

Kuratorn knackar på och lämnar 
över läkarintyget som nu skickats in 
tillsammans med assistansansökan. 
Hon tillägger att ”Det kan vara lite 
jobbigt att läsa detta, det skrivs ju på 
ett speciellt sätt, så tveka inte att fråga 
om det är något ni undrar över.” 

Mitten av april. Det är den första 
riktigt varma dagen efter denna 
ovanligt långa vinter. Solen pressar sig 
igenom persiennernas minimala glipor 
och skapar diagonala mönster inne i 
det trånga familjeköket på LIVA. 

Idag ska Kudo och Ulrika träffa 
representanter från Försäkringskassan 
och kommunen, som vill veta vad 
familjen behöver för att kunna komma 
hem från sjukhuset. 

En distriktssköterska, två bistånds-
handläggare från stadsdelsförvaltning-
en, assistanshandläggaren från 
Försäkringskassan och en tolk tränger 
ihop sig tillsammans med kuratorn, 
två sjuksköterskor samt Diamandas 
läkare. 

Läkaren öppnar mötet genom att 
redogöra för Diamandas sjukdomshis-
torik och säger att man ännu inte vet 
säkert varför Diamanda behöver 
respiratorhjälp när hon andas. Hur 
som helst kommer det att ta ett tag 
innan hon kommer ur den, eventuellt 

mycket lång tid, kanske flera år. Men 
med hjälp av personlig assistans skulle 
hon kunna vara hemma nu och det är 
därför vi har samlats här idag.

”Vill ni lägga till något?”, frågar hon 
Ulrika och Kudo. ”Jo, vi åker hem på 
helgerna, det går bra. Vi har lärt oss 
det mesta. Det funkar bra och vi mår 
bra. Vi märker att hon blir lugn och 
trygg hemma.” 

Assistanshandläggaren undrar om 
de har börjat tänka på hur assistansen 
ska ordnas.

Jo, de har kontaktat ett assistansbo-
lag via en ingift släkting, och ska börja 
med att höra sig för i sin närmaste 
bekantskapskrets om några vill arbeta 
som assistenter. 

Sjuksköterskorna lämnar över ett 
dokument som beskriver vilken 
omvårdnad Diamanda behöver och 
berättar om hur utbildningen av 
assistenterna går till.

Distriktssköterskan blir inbjuden att 
delta i assistentutbildningen eftersom 
hon kommer att vara den som har 
ansvaret för delegeringen till assisten-
terna. Hon ska också få en lista på 
vilket förbrukningsmaterial familjen 
kommer att behöva beställa genom 
henne.

Kuratorn frågar slutligen assistans-
handläggaren hur snart beslutet kan 
vara klart. ”Två veckor? Eller är det för 
länge? Det kommer ju bli 24 timmar, 
jag har ju underlag för det här, det är 
inte tal om något annat.”

Mötet är avklarat på 45 minuter och 
alla verkar rörande överens. Så snart 
beslutet kommer, och assistenterna är 
rekryterade och färdigutbildade, ska 
familjen kunna åka hem. Det borde 
kunna bli innan sommaren.

Beslutet om 
assistans kom två 

veckor efter mötet, 
som assistans-

handläggaren lovat.

Efter drygt 15 månader på sjukhus 
är Diamanda på väg hem. Ulrika 

och Kudo ser fram emot att hon ska 
få upptäcka världen utanför.
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TotalAssist är en webbaserad tjänst med 
fokus på brukarens behov av personlig 
assistans. Enkelt att komma igång med  
schemaläggning, tidrapportering och
elektronisk signering från mobilen.

TotalAssist ger en effektiv och säker 
administration för assistansföretaget.

info@totalassist.se
021-448 49 50

www.totalassist.se
Aros Circle AB

TotalAssist 

Hos oss är alla  
unika – det gäller även  
din assistans. Det är  
en del av ditt liv. Vi utför 
assistans även för barn. 
Varmt välkomna!

En del av livet Personlig Assistans AB
Box 34, 289 21 Knislinge. Tel 044-350210.
Besöksadress: Olingevägen 8, Knislinge.

www.endelavlivet.se

en del av livet fk 1304_86x128.indd   4 2013-06-13   08:48

Mitten av maj. Diamanda blir starkare 
och starkare. Denna tisdag är hon på 
hemmapermis, något som blivit ganska 
vanligt de senaste veckorna. Hon sitter i 
soffan och drar bort respiratorslangen 
gång på gång. ”Jaså, du vill slippa den”, 
säger Ulrika och stänger av den pysande 
maskinen en stund. 
Diamanda får 
istället en ”näsa”, 
ett långsmalt filter 
som sätts på 
tracken. Kudo och 
Ulrika har, trots att 
läkarna fortfarande 
avråder det, börjat 
testa att ta bort 
respiratorn igen. Det funkar bra.

Ulrika berättar också att Diamanda 
äter nästan helt själv igen. Hon har också 
fått en gåstol som hon tycker mycket om.

Beslutet om assistans kom två veckor 
efter mötet som assistanshandläggaren 

lovat, och precis som hon sa då, är det 24 
timmars assistans beviljat. 

Rekryteringen av assistenter är också 
klar. Förutom att Kudo kommer att jobba 
heltid som assistent, kommer även 
Diamandas morfar att jobba ganska 
mycket. 

Ulrikas bror och 
flera gemensamma 
kompisar, varav 
någon som jobbat 
inom vården, samt 
en som är utbildad 
barnsjuksköterska, 
har också anställts. 
Ulrika själv kommer 
också att hoppa in 

när det behövs. 
– Det känns jättebra att det ordnade 

sig så bra och enkelt. Det känns skönt att 
det är folk vi känner som kommer vara 
med oss, säger hon och ler.

Assistenterna väntar nu bara på att gå 

den obligatoriska utbildningen på LIVA, 
en hel dags teoriutbildning i hur man 
sköter tracken och respiratorn, och vad 
man ska göra vid en akutsituation. Sen 
ska de gå bredvid personalen samt Kudo 
och Ulrika och lära sig det praktiska. 

Utbildningen är planerad till slutet av 
maj men Diamanda anses snart vara 
färdigbehandlad och hennes vårdplats 
behövs av någon annan. 

Efter drygt 15 månader på sjukhus är 
Diamanda på väg hem – på riktigt. 

Det enda problemet just nu är egentli-
gen lägenheten. Den lilla tvåan ligger två 
trappor upp utan hiss, och i sovrummet 
radar ena långväggen upp sig med sugka-
tetrar och annat förbrukningsmaterial. 
Familjen har ansökt om förtur i bostads-
kön men ännu har de inte fått napp. Men 
de tänker inte låta det stoppa dem. 

– Det ska bli underbart att vara 
tillsammans alla tre. Slippa detta 

Det känns jättebra att det 
ordnade sig så bra och 
enkelt. Det är skönt att Det 
är folk vi känner som kom-
mer vara meD oss.
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rännande varje dag, när den ena åker 
till Diamanda och den andra jobbar 
eller gör något ärende, och därefter 
byts man av. Att aldrig ha tid med 
något annat än alla måsten. Den 
logistiken slipper vi nu. Bara det löser 
sig med lägenhe-
ten kommer allt 
bli bra, säger 
Ulrika.

De ser fram 
emot att få en 
vardag, bara vara 
hemma tillsam-
mans i lugn och 
ro, träffa kompi-
sar och familj. Och att Diamanda ska få 
ha roligt och upptäcka världen utanför 
sjukhuset. Träffa andra barn. 

– Du vet inte hur mycket det finns 
att upptäcka därute, Diamanda, säger 
Ulrika och ler mot sin dotter. 

De ”fick mersmak” när de var på 
picknick i Hagaparken med kompisar. 

– Vi fick vara utomhus. Sådant 
längtar man efter.

Att åka till landet och ”bara hänga” 
är också något de drömmer om. Och så 
småningom åka på semester, till 

Barcelona och hälsa på Diamandas 
gudmor. 

Kudo tycker att permissionen är en 
försmak på det som väntar.

– Det är konstigt att det faktum att 
Diamanda ska komma hem känns så 

speciellt.  Att vara 
tillsammans är ju 
något som för de 
flesta är något 
normalt. Det ska 
bli fantastiskt, 
säger han, och 
Ulrika fortsätter:

– Innan vi fick 
Diamanda 

längtade jag inte efter vardag, tvärt-
om. Men när vi var fast på sjukhuset i 
Argentina, tänkte jag ”Tänk att bara få 
vara hemma nu och ha en vardag”. Jag 
hade inte föreställt mig att det skulle 
kännas som en dröm, säger Ulrika.

Den 10 juni lämnade Diamanda 
sjukhuset med hjälp av personlig 
assistans. Familjen Bento Holmström 
har kommit hem. På riktigt. l

TexT & foTo: Anna Pella
info@faktapress.se

Tänk att bara få vara 
hemma nu och ha en 
vardag. Jag hade inte före-
ställt mig att det skulle 
kännas som en dröm 

Den 10 juni lämnade 
Diamanda sjukhuset.

RÄTT TILL VÅRD UTOMLANDS
n När du tillfälligt vistas i ett annat 
EU/EES-land eller Schweiz har du 
rätt till nödvändig vård på samma 
ekonomiska villkor som invånarna i 
landet, om du kan visa upp ett 
europeiskt sjukförsäkringskort 
(EU-kort). På resor inom Norden 
behöver du inget kort. I länder utanför 
EU/EES och Schweiz behöver du 
med några undantag en privat 
reseförsäkring för att få ersättning för 
sjukvårdskostnader. För att få 
ersättning för extra kostnader vid 
hemresor, till exempel med ambulans-
flyg, måste du ha en privat reseförsäk-
ring för alla länder utom de nordiska. 
Läs mer och beställ EU-kort på  
www.forsakringskassan.se/privat-
pers/utomlands

källa: Försäkringskassan

Läs mer i deTaLj om diamandas Långa resa på näsTa uppsLag
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Vad är viktigt att tänka på?
– Börja i god tid, inte dagarna 

innan ni ska resa. Det vanligaste är att 
hemförsäkringen har ett reseskydd 
upp till 45 dagar, men det är olika vad 
som ingår vid sjukhusvistelse. Om 
man ska vara borta längre bör man 
teckna en separat reseförsäkring eller 
förlänga sin hemförsäkring. Det kan 
dock bli dyrt. Vissa bolag är speciali
serade på längre resor, så det kan 
vara värt att kolla upp det. Det kan 
också vara bra att betala resan med 
kort, då kan en extra försäkring ingå. 

Vad gäller vid sjukvård utom-
lands?

– Som svensk medborgare har man 
rätt att få vård och betala som 
invånare inom EU/EES och i Schweiz. 
Dock måste man i förväg beställa ett 
kort på Försäkringskassans hemsida. 
I länder utanför EU/EES och Schweiz 
behöver du med några undantag en 

privat reseförsäkring för att få 
ersättning för sjukvårdskostnader. Ha 
alltid kortet och försäkringsdokumen
ten tillhands. 

Kan man försäkra sig mot allt?
– Nej. Man kan inte försäkra sig 

mot allt. Det finns också alltid en hel 
del begränsningar i försäkringar som 
förklarar när de gäller och när de inte 
gäller. Men man ska vara försiktig och 
skydda sig på de sätt man kan. Har 
man drabbats av olycksfall eller 
sjukdom ska man ta kontakt med 
Larmcentralen för att få hjälp, 
kontaktuppgifter finns i försäkrings
brevet. Om man kommer att bli kvar 
längre än 45 dagar bör man kontakta 
försäkringsbolaget och förlänga sin 
försäkring så fort som möjligt. 

Vad gäller kring assistans, vårdbi-
drag och föräldrapenning?

– Om man ska vara borta en längre 

tid och har förmåner från 
Försäkringskassan bör man kolla 
noggrant vad som gäller. Vårdbidrag 
och assistans upphör efter sex 
månader om man är utanför EU. 

– Rätten till föräldrapenning 
upphör om man är utanför Sverige 
mer än 12 månader. 

– Kontakta alltid Försäkrings
kassan om något oförutsett händer. l

Anette Sandell: Utanför EU behöver 
du en privat reseförsäkring.

SjukhuSkuratorn:

Kolla försäkringarna 
noga innan ni reser
Anette Sandell är sjukhus kurator på Astrid Lindgrens barnsjuk-
hus, och uppmanar att man kontrollerar sina försäkringar 
noga innan man reser utomlands.
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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

den långa resan hem  
Nu har diamaNda beslut om persoNlig assistaNs dygNet ruNt.

2011
n mars. Diamanda föds med en 
missbildning på matstrupen och en 
kromosomförändring och opereras 
bara några dygn gammal. Allt går bra 
och Diamanda får komma hem.

n oktober. Familjen åker till Buenos 
Aires i Argentina för att träffa sina 

släktingar. Tanken är att de ska stanna 
fem månader under föräldraledighe-
ten med Diamanda.

n November. Diamanda får för första 
gången andningsbesvär och astmalik-
nande symptom.

n december. Diamanda får kramper 
och infantil spasm. En utredning görs 
men visar inget.

2012
n mars. Medicineringen har äntligen 
gett effekt. Familjen förbereder sig på 
att återvända till Sverige som tänkt, 
men Diamanda blir nu inlagd på 
sjukhus för sina andningsbesvär med 
syrgas. Hon skrivs ut från sjukhuset 
lagom till sin ettårsdag. 

n april. Det nya datumet för hemresa 
får ändras då Diamanda läggs in igen. 

n maj. Väskorna är åter packade men 
Diamanda hamnar på sjukhus för 
tredje gången och denna gång försäm-
ras hon och hamnar på intensiven 
nedsövd, intuberad och i respirator. 
Hennes liv hänger på en skör tråd. 
Reseförsäkringen går ut. 
Försäkringskassan slutar betala ut 
ersättning för vård av sjukt barn 
eftersom de varit utanför EU i mer än 
sex månader. Av samma anledning får 
de avslag på ansökan om sjukpenning 
och barnbidraget dras in. För att klara 
sig ekonomiskt tar de ut resten av 
föräldrapenningen, semester och så 
småningom tjänstledighet.

n Juli. Diamanda mår lite bättre men 
behöver fortfarande respirator och får en 

Vill du veta mer om personlig assistans? 
Föräldrastöd? skolan? idrott? Kognition?  
psykisk hälsa? 

Föräldrakrafts webb täcker in dessa och många fler ämnen. 
Många av artiklarna är endast öppna för dig som prenume-
rerar på papperstidningen. Hör av dig med ett mejl till 
pren@faktapress.se om du saknar inloggningsuppgifter. 

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

IfA godkänd 
assistansanordnare

A

E

NI
TR
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S GRUPPE EN
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S
SISTANSBERÄT

IG

A
D

T

Fiskelycka

www.kvalitaassistans.se

Vi har bestämt oss
för att göra skillnad!

Nya kunder upptäcker...

...vad våra trogna kunder redan vet.

Kontakta oss idag så berättar vi mer

020-150 300

konstgjord luftväg, en track. På intensiven 
vårdas hon i ett rum med 16 barn där hon 
drabbas av infektion på infektion. 

n Oktober. Ulrika åker hem till Sverige 
och tar kontakt med Astrid Lindgrens 
barnsjukhus och får bra kontakter där. 
Ett läkarteam engagerar sig i att hitta en 
lösning. Men de måste bekosta ambu-
lanstransporten själva, vilket kostar 
600 000 kronor.

2013
n Januari. Familjen bestämmer sig för 
att be om hjälp och skickar ett mejl till 
vänner och bekanta som samlar in 
200 000 kronor.  Därefter lägger de ut 
en webbsida och en Facebook-sida. 
Snart börjar argentinska och därefter 
svenska medier höra av sig och efter tio 
dagar har de fått ihop de resterande 

400 000 kronor de behöver för att 
komma hem.

n Februari. Diamanda kommer till 
Astrid Lindgrens barnsjukhus. Trycket 
på respiratorn minskas och syrgasen tas 
bort. Börjar träna på att vara utan 
respirator kortare stunder.

n April. Diverse undersökningar har 

gjorts som visar att det kan ta längre tid 
att bli av med respiratorn än man 
hoppats. Diamanda har fått komma hem 
på permis några gånger och Ulrika och 
Kudo känner sig redo att ta hem henne 
med hjälp av personliga assistenter. 
Möte med bland annat 
Försäkringskassan hålls angående att 
komma hem.

n Maj. Beslut om assistans dygnet runt 
beviljas av Försäkringskassan. 
Assistenter har rekryterats och utbildas.

n Juni. Diamanda är hemma.

Tips! 
n Fortsätt att följa Diamanda på  
www.facebook.com/Diamanda.se
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1
Vad är empati?

– Empati är att se behovet hos 
en annan människa och göra det 

jag kan, samt att visa att man finns kvar i 
personens liv. Men det är lika viktigt att 
inte gå över gränsen och göra saker man 
inte kan, bara för att försöka göra någon 
glad. Ibland är ett nej lika kärleksfullt 
som ett ja. 

2
Vad är skillnaden mellan 
sympati och empati?

–Vi använder orden huller om 
buller, men sympati handlar om vilka 
känslor du väcker hos mig, till exempel 
”Åh, stackars människa”. Empati handlar 
istället om att komma nära och ta reda på 
hur det verkligen är, min förmåga att 
känna av din känsla, och tro på vad du 
säger.

3
Varför är det så svårt?

–Det är lätt att underkänna 
andras känslor, man måste släppa 

sin egen generella bild, sin fördom, för 
att bli öppen för alla svar.

Det handlar inte heller bara om att 
vara empatisk, det handlar också om 

kärlek, att du berör mig och angår mig, 
att du har ett värde. Empatin måste 
kombineras med kärlek för att bli bra.

4
Varför är denna förmåga så 
eftersträvansvärd?

–Om man har förmågan att 
byta plats får man mjukare händer. När 
jag var sjukhuspräst fick jag höra från en 
patient att den vårdpersonal han tyckte 
mest om var de som förstod att det skulle 
kunna vara omvänt, att det var han som 
var frisk och de som behövde hjälp. 

5
Vad ska jag som assistent  
tänka på?

–Du vikarierar för en annan 
människas autonomi. Din uppgift är att 
skydda min integritet och värdighet. Som 
assistent blir man den andres livsviktiga 
du, en som jag kan vara med, som står ut 
med mig och lyssnar till min ömtåliga 
berättelse. 

6  Om en person befinner sig i kris 
då?

–När man möter någon som är 
i kris är hon eller han avstängd från dåtid 

och framtid, och något av det som fyller 
livet med mening är i gungning. Då 
måste man orka stanna och vara i nuet, 
inte prata då- eller framtid. Det handlar 
många gånger om att vara modig och 
ingenting göra.

7
Varför blir det så fel när jag 
försöker trösta?

–Vi försöker till varje pris leta 
efter en tröstande kommentar för att 
uthärda situationen, till exempel om 
någon utbrister ”Jag har förlorat allt!” 
och du svarar ”Nej, det har du inte, det 
blir bättre sen och du har ju i alla fall haft 
ett rikt liv”. Det handlar om sympati och 
trösten omvandlas till skuld. 

8
Vad ska jag göra istället?

–Du har två ögon, två öron och 
en mun. Titta först, lyssna sen, 

svara sist. Du måste inte säga något alls, 
det kan räcka med att bekräfta den andre 
och bara finnas tillhands. Det vackraste 
man kan ge en annan människa är att 
erbjuda relation, ”Ska vi ses igen i 
morgon?”. Detta kan ge personen ny 
livskraft och något att se fram emot. 

”Om du har förmågan att ’byta 
plats’ får du mjukare händer”

Lars björkLund om empati

Lars Björklund, präst och kaplan på 
Sigtunastiftelsen, föreläser då och då om 
empati för personliga assistenter. Här 
svarar han på frågor och ger tips på 
hur man kan lära sig att möta sina 
medmänniskor med empati. 

FK_1304_s76-93_Tema_Assistans_v06.indd   92 2013-07-19   17:28



2013, # 4 FÖRÄLDRAKRAFT     93

9
Vad ska jag tänka på för att inte 
kränka?

–Det är viktigt att skilja på 
person och sak. Ibland måste vi hindra 
människor från att göra det de vill, för att 
skydda dem. Men vi får aldrig kränka 
deras person, genom att säga ”Du är så 
här”. Något sådant glömmer man aldrig. 

10
Vad är skillnaden på skam och 
skuld?

–Skam känner jag när någon 
sagt att jag inte duger som jag är. Skuld 
känner jag när någon säger att jag gjort 
fel. Skuld kan förlåtas, men inte skam, 
den kan bara älskas bort. Om man 
”slåss” utan att bli kränkt, och förlorar, 
så kan man vara nöjd ändå.

11
Hur ska jag tänka kring vrede? 

–Vrede är en positiv känsla 
som handlar om att bevara sin 

värdighet när man känner sig kränkt. Vi 
får vara arga, det är ok. Du tar strid för 
din värdighet. När jag möter någon i 
vredesmod brukar jag tänka ”Vad är det 
som har kränkt dig?”. 

12
Om någon ber mig göra mer än 
det som ingår i mitt uppdrag 
då?

–Ibland är önskan 
något annat än behovet. 
Önskan hos en människa 
kan få oss att göra tillägg, 
för vår egen skull. Vi blir 
smickrade. Men behovet 
hos en människa kan få 
oss att göra undantag, för 
personens skull. Det kan 
vara helt okej. 

13
Om det går för 
långt?

–Det är viktigt att vara 
uppmärksam på varför man gör det där 
extra och det är också viktigt att inte bli 
beroende. Ibland kan det gå så långt att 
man måste skiljas åt, att lämna någon 
kan kännas som ett svek, men kan vara 
det motsatta. Håll dig till ditt uppdrag, är 
min uppmaning.

14
Hur blir jag mer kärleks-
full och empatisk?

–Det handlar om att 
inte vara stressad, att ha tid i 
mötet med den andre. Att inte 
vara trött, se till att du får tid för 
återhämtning och vila. Då får du 
mjukare händer. Att ersätta 
fördomar med kunskap, och att 
jobba med sin egen stolthet och 
prestige, att istället försöka 
samarbeta. Det handlar också om 

självkännedom, att förstå sina rädslor och 
tänka ”Varför reagerar jag så här”.

15
Hur lär man sig då?

–Man behöver ha en ”buffert” 
när man jobbar med människor, 

och den bufferten handlar om utbildning 
och handledning. Men man behöver också 
ta hand om sig själv. Det är jätteviktigt.

”Modet att ingenting 
göra” av Lars Björklund, 
2003, Libris förlag. 

EMPATI ÄR:
n Jag ser dig – orkar och vågar det
n Jag hör dig – jag får veta hur det är
n Jag bekräftar dig – jag hör vad du 
säger

HOTAR EMPATI  
n Stress
n Trötthet
n Fördomar
n Prestige
n Rädsla

GYNNAR EMPATI
n Tid
n Vila
n Kunskap
n Samarbete
n Självkännedom
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idrott Rullstolsinnebandy

När jag i januari för första gången 
såg en rullstolsinnebandymatch, 
under vinterns SM-slutspel i 

Falun, så blev jag överraskad över hur 
tufft och snabbt spelet var. Rullstolar 
tacklades omkull och det var hela tiden 
full fart – trots att spelarna måste hålla i 
klubban med samma händer som driver 
dem framåt. 

Det var första gången det ordnades 
ett officiellt svenskt mästerskap i 
rullstolsinnebandy, och som en del av 
SM-veckan fick deltagarna dela Lugnets 
enorma idrottsanläggning med sporter 
som skidåkning, tyngdlyftning och 
thaiboxning.

Redan i första matchen mellan Nacka 

HI och Kalmars Calmif Knights stack två 
spelare ut extra mycket. Med sina 13 
respektive 9 år måste Alexander 
Brorsson och Victor Piccardo ha varit 
hela SM-veckans yngsta deltagare. 
Nacka HI vann matchen med 6-0, och 
Alexander gjorde två av målen. 

Efteråt berättade lagets tränare Ola 
Piccardo, som är pappa till Victor, att 
klubben har som en medveten strategi 
att släppa fram unga spelare.

– Det är tufft att köra med seniorer. I 
början är man lite räddare, men efter ett 
tag så växer man. Se bara hur Alexander 
tar för sig, sade Ola Piccardo.

I Falun räckte Nacka HI nästan hela 
vägen, men i SM-finalen, som TV-

sporten rapporterade 
från, blev Eskilstuna 
för tuffa. För 
Alexander och Victor 
kommer det dock 
garanterat fler chan-
ser. Och de har alltså 
redan var sin silverme-
dalj från ett svenskt 

seniormästerskap.

Ett par månader senare befinner jag mig 
i Beckis sportcenter utanför Stockholm 
för att kolla när Nacka slipar detaljerna 
inför slutspelet i Sverigeserien, rullstols-
innebandyns nationella serie som pågår 
under hela vinterhalvåret. Det märks att 

Med förebilder  
inom laget
Tufft men bra för utvecklingen. Sveriges bästa rullstols -
innebandylag släpper fram barn och ungdomar i A-laget.

Ola Piccardo.

text & bild  
Tomas Tirén 
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både föreningen och sporten växer. 
Nacka har fått in 10-15 nya killar efter en 
informationskampanj tillsammans med 
Stockholms Handikapp idrottsförbund.

– Vi trodde att vi skulle få in en eller 
ett par nya spelare, men nu är vi så 
många att vi får dela upp träningarna. 
Nybörjarna kör på ena halvan av planen 
medan de mer erfarna kör på den 
andra, säger Ola Piccardo.

Han håller i A-lagets träning, där det 
ingår fyra landslagsmän – och då pratar vi 
världens bästa landslag. 9-åriga Victor ser 
liten ut i sin rullstol, men kämpar och 
sliter för att hänga med de dubbelt så 
stora spelarna. När laget kör tvåmål 
hamnar han i samma lag som landslags-

mannen Viktor Johansson, som hela tiden 
peppar och instruerar sin medspelare.

– Victor och Alexander blir drillade 
av de äldre grabbarna. Det går inte att 
komma in och tro att det är en fikapaus, 
utan de har lärt sig att man alltid ger 
hundra procent, även på träning, säger 
Ola Piccardo.

Före träningen frågar jag Victor hur 
det är att spela med vuxna.

– Det är ganska kul, men också tufft. 
Man känner skillnad i närkamperna, 
säger Victor Piccardo.

Alexander, som trots allt är fyra år 
äldre, tycker inte att det är så svårt att 
spela med äldre, men håller med om att 
det kan bli en del tuffa närkamper. Han 
har spelat i ungefär fem år och har som 
mål att komma med i landslaget. Riktigt 
där är han inte ännu, men han gjorde 
hat trick i SM-semifinalen, så det råder 
inget tvivel om att han har stora möjlig-
heter att få dra på sig den blågula tröjan 
om han fortsätter att utvecklas.

– Jag skjuter bra och är ganska snabb, 
men jag försöker att bli bättre på allt, 
säger Alexander Brorsson, som tror att 
han lär sig snabbare av att spela med 
äldre spelare.

Ola Piccardo tror att det finns både 
för- och nackdelar för barn att spela 
tillsammans med 
vuxna.

– Ibland när vi 
spelar blir de lite 
som små statister, 
för att det helt 
enkelt går för fort. 
Men det höga 
tempot gör också 
att de utvecklas. 
Alexander och 
Victor dubblar 
även med U-laget, och där är de kungar. 
Men framförallt är det superbra att de 
får förebilder inom laget. 

Och då syftar han inte bara på det 
sportsliga. Ännu viktigare är att se hur 
bra de vuxna klarar sig i vardagen.

– Det hjälper dem att bli självständi-
ga. Våra äldre killar har jobb, bostäder 
och bilar och tar sig fram hur smidigt 

som helst med sina rullstolar. Stora 
Viktor är på väg till USA för att jobba 
som datakonsult. När han säger något 
till min Victor så lyssnar han verkligen. 
När jag säger samma sak är det bara tjat, 
säger Ola Piccardo och skrattar.

Han menar att det är viktigt med 
förebilder för alla barn och ungdomar. 
Och att det är extra viktigt att man låter 
barn med funktionsnedsättning prova 
sina vingar.

– Många barn med funktionsnedsätt-
ning är väldigt omhuldade av sina 
föräldrar. Men man hjälper ingen genom 
att servera allt på ett fat. En del föräld-
rar vågar knappt låta sina barn förflytta 
sig själva i rullstol. Vi gör precis tvärt-
om. När de har ramlat med stolen ett 
par gånger så märker de att det inte är 
så farligt. De tar sig upp själva. Det gäller 

att våga prova.

Både Victor och 
Alexander har 
ryggmärgsbråck, 
vilket gör dem 
orörliga i benen. 
De kan gå med 
hjälp av stödske-
nor, men det 
skadar inte att 
kunna bemästra 

rullstolen. Och det lär man sig om man 
satsar på rullstolsinnebandyn.

Det ser väldigt enkelt ut när man 
tittar på de bästa spelarna. De liksom 
glider fram över golvet, med bollen 
under kontroll, samtidigt som de har 
uppsyn över spelplanen. En stund in på 
träningen frågar Alexanders pappa, Mats 
Rylander, som spelar i laget trots att han 

Med förebilder  
inom laget

Högt tempo. Arkan Palani, 
Victor Piccardo och Viktor 
Johansson under träning.

Ibland blir de unga 
spelarna lite som små 
statister, spelet går helt 
enkelt för fort. Men det 
höga teMpot gör också 

att de utvecklas.

Alexander Brorsson och Victor 
Piccardo är lagets yngsta spelare.
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idrott Rullstolsinnebandy

inte har någon funktionsnedsättning, 
om jag inte ska prova en stund. Det gör 
jag gärna.

Det tar ungefär en sekund att fatta att 
det inte är så lätt som det ser ut, och att 
det krävs en hel del hårt jobb för att få 
kontroll över stolen, klubban och bollen 
på en och samma gång. Efter några 
minuter har jag 
skavsår i händer
na och är helt slut 
i axlarna. 
Dessutom har jag 
brakat in i sargen 
vid i stort sett 
varenda vänd
ning. Skotten går 
hyfsat, så länge jag 
sitter helt stilla. Det är en helt annan sak 
att få iväg ett skott i full fart. Men trots 
det har jag riktigt roligt. 

– Det är otroligt bra träning. Barn 
som sitter i rullstol får nästan aldrig 
någon puls. Men det här hjälper dem att 
bygga upp muskler, kondition och 
koordination, säger Ola Piccardo.

Själv kom han i kontakt med rullstols
innebandyn när han träffade Mats och 
Alexanders familj, som redan var 
aktiva, på ett skidläger i Åre. Nu är båda 
familjerna dessutom engagerade i Nacka 
HI:s kälkhockey, en sport som det inte 
är lika lätt att locka deltagare till.

– Det är synd, för det är en skitbra 
sport om man sitter i rullstol. När du kör 

framåt använder du framsidan av 
axelmusklerna. Men i kälkhockey drar 
du bakåt, och det är väldigt nyttigt för 
kroppens stabilitet. 

 
I början av juni är det dags för det som 
lagets har laddat för hela våren – slut
spelet i Sverigeserien. Det är Nacka HI 

som arrangerar 
det hela, och det 
råder inget tvivel 
om att laget är 
sugna på att ta 
revansch på 
hemmaplan, efter 
finalförlusten i SM.

Eftersom laget 
kom tvåa i serien, 

på samma poäng som svenska mästarna 
Eskilstuna, så är de direktkvalificerade 
till semifinalen. Göteborg står för 
motståndet, och både Victor och 
Alexander finns med på avbytarbänken. 
Nacka tar tidigt initiativet och vid 
ledning med 3–0 får Alexander komma 
in på planen. 

Det blir ett par byten för honom, och 
även om han inte gör några mål den här 
gången så står han för en bra insats. I 
slutet av matchen får även Victor 
komma in och känna på hetluften. 
Nacka vinner till slut med 6–1, och får 
därmed chansen att ta revansch på 
Eskilstuna i finalen.

– Våra unga grabbar får alltid spela 

om vi leder eller ligger under stort. Är 
det väldigt tight kan de få stå över, men 
vi vill låta dem spela så mycket som 
möjligt, säger Ola Piccardo. 

Det råder inget snack om att det är 
landets två bästa lag som möts i finalen. 
Intensiteten är en helt annan än i övriga 
matcher och det smäller friskt i närkam
perna. Nacka är dock starkast för dagen, 
och vinner till slut med 2–1 inför en stor 
och högljudd hemmapublik.

Den här gången blir det inget spel för 
Victor eller Alexander, men de verkar 
lika glada för det. Det råder inget snack 
om att de känner sig delaktiga i lagets 
framgångar, och stoltheten syns tydligt 
när de tar emot guldmedaljerna. l

Trångt och intensivt. 
Rullstolsinnebandy 

kan bli riktigt fysiskt.

Viktor Johansson och 
Arkan Palani firar guldet.

Barn som sitter i rullstol 
får nästan aldrig någon puls. 
Men det här hjälper dem att 
bygga upp muskler, kondi-

tion och koordination,
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Nacka HI firar 
segern i Sverige-

serien 2013.
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Kalendarium

➤  24 augusti
Lekens Dag anordnas av  
Föreningen Furuboda.

➤  24 augusti
Lekens Dag anordnas av  
Ågrenska söder om 
Göteborg.

➤  23 september
Mångfald och företagande 
2013 anordnas av Misa i 
samarbete med Riksför
bundet Attention i 
Kulturhuset i Stockholm.

➤  12 september
Seminariedag anordnas av 
DHR.

➤  28 september
Barnallergiåret inleds på 
Tekniska Museet i 
Stockholm.

➤  9–10 OKtOber
FRI 2013 – hjälpmedels
mässa i Malmö. Föräldrakraft 
är officiell mässtidning.

➤  9 OKtOber
Hela vägen – mässa om 
utbildning och arbete i 
Uppsala.

➤  11 OKtOber
Föräldrakraft nr 5 utkommer.

➤  14–15 OKtOber
Bygga Broar. Konferens om 
arbetsmarknaden efter 
särskolan. Globen, 
Stockholm.

➤  25–26 OKtOber
Dysleximässan anordnas i 
Sollentuna av Dyslexiför
bundet FMLS.

missa inte i sommar & höst

@ Alltid uppdaterat på fOraldraKraft.se/events
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Boka annons i nästa nr senast 12 sept.

heta FörelÄsare oCh nYa hjÄlpmedel!
n Föräldrakraft är officiell mässtidning för FRI 2013 i Malmö den 9–10 
oktober 2013. ”Älskade hjälp
medel” är temat.

n Dragplåster är bland annat 
Mikael Andersson (bilden) som 
föreläser om ”att göra det omöjliga 
möjligt”. Från socialdepartementet 
medverkar Ulrik Lindberg med 
senaste nytt om Fritt val av 
hjälpmedel. 

n För första gången anordnas 
mässan på nybyggda Malmö             
mässan med bättre tillgänglighet, 
enklare transporter och fler 
handikapparkeringar. En annan 
nyhet är att mässan ordnar 
dagsresor med buss från bland 
annat Halmstad, Växjö och Kalmar.

n Läs mer om mässan på  
www.fri2013.se

tips

kom ihåg!

Direktbuss till mässan! 
www.fri2013.se/buss

Utbildning
Juridik: Ditt hjälpmedelsansvar 
Begränsat antal platser. 
www.fri2013.se/utbildning

Föreläsningar 
Låt dig inspireras. 
www.fri2013.se/forelasningar

VäLkommen tiLL södra sVeriges 
största hjäLpmedeLsmässa. 
9-10/10, maLmömässan

Läs mer! FRi2013.SE

Datum: 9-10 oktober
OBS! Nu finns vi på Malmömässan! 

en mötesplats om produkter och tjänster inom funktionsnedsättning | 9-10/10 | oBs! nu pÅ malmömässan | www.fri2013.se

fri | 2013 är södra sveriges största hjälpmedelsmässa 

och en inspirerande mötesplats. nu satsar vi ytterligare 

på fri | 2013 och flyttar till landets modernaste mäss-

lokaler i helt nybyggda malmömässan.

  

här får du som förskrivare chansen att kvalitetssäkra dina 

framtida kunskaper.  få en överblick över produkt nyheter, 

lyssna på insiktsfulla debatter, knyt nya kontakter, få 

 tydliga råd om regelverket kring förskrivande och låt dig 

inspireras av mängder av föreläsningar. 

du får även chansen att förkovra dig i yrkesansvaret vid 

förskrivning, fritt Val av hjälpmedel och egenansvar.  

utbildare på plats är juristen och författaren dina jacobsen.

så passa på. ta tillvara på all den inspiration och kunskap 

som finns för dig på fri 2013. 

Vad är och vad är inte  
ditt ansvar som förskrivare?

Läs mer!
FRi2013.SE

annette Sandström

marknadschef för fri 2013

utbildningens syfte är att förtydliga och fördjupa 

din kompetens om ditt yrkesansvar vid förskrivning, 

fritt val av hjälpmedel samt patientens egenansvar.

utbilDaRE: dina jacobson, jurist. läs mer om 

utbildningen och boka plats på: www.fri2013.se

PRiS: 750 kr. Begränsat antal platser.

Ditt hjälpmedelsansvar 

följande sträckor är inplanerade. stig på var du 

vill! mer info och bokning på: www.fri2013.se

halmstad –› laholm –› helsingborg 

Växjö –› älmhult –› osby –› hässleholm

kalmar –›karlskrona –› ronneby –› karlshamn –› kristianstad

åk DiREktbuSS till mäSSan!

utbilDning 

Mikael Andersson är en av 
landets populäraste föreläsare. 
Men nu hotas hans verksamhet 
av Försäkringskassans beslut att 
minska assistansen. 
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” syns du inte  
så finns du inte...”

På torget syns du till låg kostnad. 
Modulannonsera från 4 500 kr exklusive moms.

Kontakta Camilla Elfving för mer information
camilla@faktapress.se eller 08-4100 5637
för mer information.

Höghammarskolan i Bollnäs
står rustad inför den nya gymnasiesärskolan, GySär 13.
Höghammarskolan erbjuder ett brett utbud av nationella och indivi- 

d uella program. Alla blivande elever erbjuds kostnadsfri praktikperiod 
samt att bo på ett av våra elevboenden. Läs mer om Idrottstillval  

på www.idrottsgymnasiet.com Boka ett besök redan nu!

www.hoghammar.se    I    tfn 0278-25800

höghammarskolan fk 1302_86x60.indd   4 2013-03-04   20:06

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

Din
trygghet
i centrum

Din
trygghet
i centrum

Adena 8-dels 86x60 fk1303.indd   1 2013-04-25   22:01

följ med
i debatten 

www.foraldrakraft.se

Teckenkurser

Tecknologen AB
Håkan Ernklev  0511 - 290 18 el 0705 - 66 48 22  

www.tecknologen.se info@tecknologen.se

- din resurs när det gäller tecken -

Grundkurser  
Östersund 9 - 10 sept 2 dagar 2 290:-
Stockholm 16 - 20 sept 5 dagar 4 990:-
Stockholm 11 - 15 nov 5 dagar 4 990:-
Göteborg 27 - 29 nov 3 dagar 3 190:-
Götene 9 - 11 dec 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)

Kurserna vänder sig till föräldrar och personal som använder teckenkom-
munikation (TAKK) hemma eller i sitt arbete med barn i behov av tecken. 
En repetitionskurs på nätet ingår i alla våra kurser. Repetitionskursen inne-
håller genomgångar och olika övningar samt en teckenordlista på video. 

Kurs i din hemkommun?
Vi anordnar gärna även kurser i din hemkommun. Skolan, förskolan 
eller andra verksamheter kan köpa in kursdagar för att ge all perso-
nal en gedigen grund att stå på när det gäller tecken - ett mycket bra 
sätt att skapa bra förutsättnigar för utveckling av kommunikationen 
för ditt barn. www.tecknologen.se/kopta_kurser

Teckenalmanackan - teckenkurs på nätet!
Vår inspirerande teckenpaket - teckenkurs och kultur - för familj, 
förskola och skola. Räcker ett helt år!  www.teckenalmanackan.se

www.tecknologen.se/foraldrakraft

URIFORM

Timmermansgatan 38 • 118 47 Stockholm
Tel: 08-6402955 • www.uriform.se 

TUMLE
kudden
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Returadress: 
FaktaPress AB
Backebogatan 3
129 40  Hägersten

B-POSTTIDNING

adressutrymme 155 mm x minst 25 mm

OAVSETT. 
Personlig assistans som du vill ha den
Antingen vill du att vi tar ett helhetsgrepp om din assistans eller så vill du 
sköta den mer självständigt. Oavsett, vi är en trygg arbetsgivare för dina  
personliga assistenter och vi finns nära dig med våra lokala assistans-
kontor.

Hos oss får du också till gång till en rad fördelar som:

• Juridiskt stöd och hjälp med ansökningar och omprövningar

• Kundombudsman

• Vi har lokala assistanskontor i hela Sverige – välkommen!

…och mycket annat. Läs mer på frosunda.se

Gillar du Gemenskap 
och en aktiv fritid?
Vi erbjuder ett stort utbud av 

aktiviteter att ta del av; allt ifrån 

kulturupplevelser till mer fysiska 

aktiviteter eller bara möjligheten 

att umgås.

Kolla in vår På gång-kalender på 

frosunda.se/pa-gang

KOnTAKTA OSS Om PErSOnlig ASSiSTAnS
0771-FRÖSUNDA (37 67 86 32)

kundkontakt@frosunda.se
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