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Det fanns en god tanke med LSS-reformen och den var inte att 

giriga lycksökare skulle tjäna pengar på funktionsvarierades 

behov. 

Lystra erbjuder erfaren, professionell och heltäckande 

personlig assistans, som den var tänkt från början. Utan 

vinstuttag, utan fusk och utan excesser. Helt enkelt personlig 

assistans med både hjärna och hjärta. 

För oss är huvudsaken att även människor med en 

För oss är huvudsaken att även människor med en 

funktionsvariation har rätt att leva - inte bara överleva. 

www.lystraassistans.se

1,7 km eller 4 km fredag 25 september 2015!
Läs mer på www.lidingoloppet.se
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BABY & BARN. De fann varandra på en habili-
teringskurs för fyra år sedan, och sen dess har 
de varit oskiljaktiga. Genom att dela sin var-
dag med varandra blir den lättare att bära – 
både i nöd och lust. Föräldrakrafts Anna Pella 
har mött mammorna som peppar varandra.

Psykisk hälsa 
Vi känner igen oss själva i 
varandra, säger deltagarna i 
gruppen ”Av syskon för syskon”. 
Följ med till Karlstad och träffa 
ungdomarna som har en syster  
eller bror med funktionsned-
sättning. 

Funky Mamas
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Lyft & bär rätt
Många lyfter och bär sina barn ända 
till deras egna kroppar börjar strejka. 
Men det  finns sätt att spara på 
ryggen. Läs vår Lyft- & bärguide. 

52GUIDE!
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Jan Björklund lovar höja  
ambitionen för funkispolitiken.

        Gå med

2
 

Assistansersättning  
– kommunernas kassako. (Debattartikel)
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	Fånga dina assistenters närvaro- och frånvarotider

	Utskrift och elektronisk signering av blankett FK3059

	Assistenten kan själv registrera sina utlägg

	All information överförs enkelt till Crona Lön LSS

	Godkänd av Försäkringskassan

	Utvecklad för iPhone och i Pad

Çrona Rapportera LSS
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NYTT PÅ WEBBEN!
        

4 Lars-Göran Wadén anmäler 
Almedalsveckan för diskriminering.

        

5 Gustav Fridolin hyllas för nytt förslag som 
kan hjälpa alla klara skolan.

        

6 Forskare slår larm: Jobbstöd måste gå till 
unga med funktionsnedsättningar.
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Scanna in QR- 
koden för att surfa 
till information om 
utgivningsplanen.

FÅR MAN INTE 
LYCKAS OM MAN 
HAR FUNKTIONS-
NEDSÄTTNING?

n Hon har startat egen 
designfirma och har 
lagt sin själ i dansen. 

”Jag har kämpat för 
att komma dit jag är och 
bidra till samhället. Men 
det får inte gå för bra 
bra, lite problem ska 
man ha, annars bli rman 
ifrågasatt.”

Missa inte vår 
intervju med Emilia 
Wärff i detta nummer. 
Du hittar den i Tema 
Assistans på sidan 64.

Valter Bengtsson 
chefredaktör
valter.bengtsson@faktapress.se

Nu är vi igång med att utse ”Bästa LSS-
kommun”. 

Under våren drog vi upp planerna för det 
nya priset, som utlyst av Föräldrakraft, Dagens 
Omsorg och ABH Utbildning & Rådgivning. 

Vi har redan fått massor av reaktioner, inte 
minst i Almedalen i sommar! Till och med barn-, 
äldre- och jämställdhetsminister Åsa 
Regnér hyllade idén när hon fram-
trädde på Föräldrakrafts populära 
mingel.

I samband med det fick vi också 
flera nomineringar. Se till att 
nominera du också! Vem som helst 
kan nominera. Även en kommun kan 
nominera sig själv! Och nomineringen behöver inte 
gälla hela LSS-verksamheten, utan kan avse en del 
av verksamheten. Det är bara att kontakta mig eller 
Anna Barsk Holmbom via mejl eller telefon. Mina 
kontaktuppgifter finns nedan och Anna når du på 

anna@abhutbildning.se

Vi har en fantastisk jury som är 
avgörande för att priset redan 
fått så positiv uppmärksam-
het. Vilhelm Ekensteen, 

Elaine Johansson, Maria Johansson, Henrik Petrén 
och Thomas Jansson är nyckelpersonerna som 
utgör juryn tillsammans med Anna Barsk 
Holmbom, ABH, och undertecknad.

Självbestämmande, inflytande, personlig 
integritet och delaktighet är ledorden för juryns 
bedömningar. Syftet är att lyfta fram goda exempel 

och stimulera till bra insatser enligt 
LSS, lagen om stöd och service till 
vissa funktionshindrade. 

Vi hoppas helt enkelt att priset kan 
skapa goda spiraler som hjälper 
utvecklingen framåt. Det behövs! På 
sistone har fördelarna med LSS 
kommit i skymundan, bland hård-

vinklade rapporter om misstänkt fusk och enkel-
spåriga kostnadsdiskussioner.

Detta betyder självklart inte att Föräldrakraft och 
Dagens Omsorg slutar att kritiskt granska kommu-
nernas LSS-verksamheter. Snarare tvärtom! 
Arbetet med att utse Bästa LSS-kommun ger oss 
möjlighet att förbättra vår bevakning av LSS-
området. Vi kommer alltid att stå på föräldrars, 
anhörigas och enskildas sida. l

Tipsa oss om bra LSS-verksamheter!

Goda exempel 
behövs för att 
hjälpa utveck-
lingen framåt

DET ÄR VI (OCH NÅGRA TILL) SOM GÖR FÖRÄLDRAKRAFT
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SOMMARKAMPANJ.
Med våra golvsänkta bilar skapar vi en
helhetslösning för ditt resande med bil.

Just nu har vi sommarkampanj på några
av våra modeller! Se hemsida för mer
information.

www.permobil.se, 0225-774000

Permobil Sverige

, som är ansvarig 
för funktionshinder-
frågor inom regering-
en, 
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www.cjadvokat.se

 PERSONLIG 
ASSISTANS
På C J Advokatbyrå är vi specialiserade inom området 
personlig assistans. Vi har många års erfarenhet av  
biträde i rättsliga processer och rådgivning. Vi företräder 
både assistansanordnare och enskilda i frågor som rör 
allt från den enskildes rätt till insatser till frågor om  
tillstånd att bedriva verksamhet med personlig assistans. 

Ring advokat Sofia Tedsjö eller advokat Adam Grabavac, 

på 08 411 22 52 så berättar vi gärna mer.

Jag är kapten på mitt fartyg
För oss är det en självklarhet att du har befälet 
över ditt liv och gör dina egna val. Hos Attendo 
är det dina önskemål som styr!

Vill du veta mer om vår ledsagar- och avlö-
sar-service? Vi utför även personlig assis-
tans i Linköping. Ring gärna Marica Westin 
på tel 0767 680 808 så berättar hon mer, 
eller besök oss på www.attendo.se

Övertänd!

Är du peppad på konserten?

SOMMARKAMPANJ.
Med våra golvsänkta bilar skapar vi en
helhetslösning för ditt resande med bil.

Just nu har vi sommarkampanj på några
av våra modeller! Se hemsida för mer
information.

www.permobil.se, 0225-774000

Permobil Sverige

FK_1504_s06-7_ledare_v02.indd   7 2015-07-24   17:55



8     FÖRÄLDRAKRAFT # 4 2015

KRÖNIKA Sören Olsson

I över 30 år har jag arbetat med min hobby som 
yrke. Oftast har arbetet varit en stor glädje och 
jag har verkligen känt mig privilegierad som 

har kunnat livnära mig på mitt främsta intresse. 
Att skapa sagor och berättelser med hjälp av lek-
fullhet och entusiasm har oftast varit en process 
utan några större motstånd. Kreativiteten har 
många gånger varit ett sätt att orka med andra 
svårigheter i tillvaron. Glädjen att skapa har varit 
en ynnest som jag är oerhört tacksam över.

Efter att min son gick bort i mars i år så inträffa-
de någonting nytt. Sorgen och saknaden orsakade 
en betydande svårighet att finna inspiration och 
lust i mitt skapande.

Det gick helt enkelt inte längre att sitta och hitta 
på roliga sagor på samma sätt som tidigare. 
Skapandet kändes inte längre lika lustfyllt. 

Jag insåg att jag behövde sjukskriva mig.

För det första så var det inte någon enkel sak att 
veta hur jag skulle göra en sådan sak efter 30 års 
intensivt arbete. Att kontakta försäkringskassan 
och fråga hur man gör för att kunna sjukskriva sig 
var en ovanligt bisarr situation. Jag hade verkligen 
ingen aning om hur man skulle göra!

Det andra som jag snabbt upptäckte var min 
egen skam som följde med insikten om behovet av 

sjukskrivning.
Ska jag verkligen behöva en 

sjukskrivning från ett yrke som jag 
själv har skapat genom ren glädje 
och inspiration?

Känslan av att nedstämdhet och 
sorg inte riktigt kunde räknas som 
ett sjukdomstillstånd drabbade 

mig. Jag kände en stor osäkerhet inför om jag våga-
de se mig själv som sjuk och det gjorde sakerna 
ännu mer svårhanterliga.

Skammen som omgärdar ett tillstånd av sorg är 
svårt att prata om i vårt samhälle. Det finns vissa 
kollektiva idéer som vårt samhälle bär på, som är 
svåra att stå sårbar inför.

Alla de saker som jag tyckte att omvärlden be-
gärde av mig var svåra att hantera. Alla de saker jag 

”borde” och ”skulle klara av” gjorde skammen  
ännu djupare.

Som människa ska man orka. Man ska klara av att 
gå upp varje dag och orka gå till sitt arbete och 
hantera de svårigheter som kommer i ens väg utan 
att låta det påverka en det minsta.

Men det är ju inte alltid så som livet inträffar.
Ibland orkar man inte vara stark och ha massor 

av lust och inspiration.
Ibland behöver man få bryta ihop i en liten blöt 

fläck, för att därefter långsamt ta sig själv samman 
och försöka ställa sig upp igen.

Det man behöver allra mest just då är förståelse 
och sympati. Inte fördömanden och frätande 
skamkänslor från sig själv eller sin omgivning. 

Att vara svag är inte att vara en dålig människa. 
Det är en början på att återigen bli stark.

Det är viktigt att våga erkänna att man inte or-
kar allting. Det är viktigt att ta hand om sig själv i 
svåra stunder. För om det är en sak som jag kom-
mit fram till under den här tiden, så är det att - 
ibland är det omänskligt att vara människa.

Att vara människa innebär både ljusa och mörka 
dagar. Både svårigheter och glädje ska passera i en 
människas liv. Oavsett hur smärtsam den mest 
dystra perioden i livet än är, så vet de flesta av oss 
att på andra sidan av den pendeln så väntar ny 
glädje, inspiration och kärlek. Livet kommer aldrig 
att bli det samma igen. Det är förändrat, och det är 
något jag måste lära mig att leva med. Men jag tror 
att det kommer ta tid.

Därför är det viktigt att vi slutar slå på oss själva 
när vår ork inte längre är som den en gång var. När vi 
inser att livets skuggsidor kan få vara ett sätt för oss 
människor att vila och samla kraft och inte genast 
söka efter en flyktväg från alla besvärliga känslor.

Medmänsklighet och empati. Där finns nycklarna 
till ett samhälle som snabbare tar hand om de av 
oss som drabbas av svårigheter och som inget hellre 
önskar än att återigen få komma tillbaka med ny 
glädje och inspiration till livet som vi vet väntar 
där utanför. l

TEXT Sören Olsson

”Oavsett hur smärtsamt 
det är vet vi att PÅ ANDRA 
SIDAN VÄNTAR NY GLÄDJE, 
INSPIRATION OCH KÄRLEK”
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CENTRUM FÖR SÄLLSYNTA DIAGNOSER 

    TEMADAGAR HÖSTEN 2015

     16/9    Tuberös Skleros Complex 

     25/9     Potocki-Lupskis syndrom 

     30/9     Trippel X 

     22/10   Coffin-Lowrys syndrom 

     23/10   ADHD och autism vid Downs syndrom 

     5/11     22q11 deletionssyndrom 

     25/11   Kommunikation vid Retts syndrom

     26/11   Williams syndrom hos tonåringar och vuxna

     3/12     Smith-Magenis syndrom 

      
      För anmälan och information samt kontaktuppgifter
       www.karolinska.se/sallsyntadiagnoser
       sallsyntadiagnoser@karolinska.se

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

Det finns bara ett BOSSE
Vår unika verksamhet erbjuder personligt 
råd, stöd och information. Det kan gälla  
olika frågor t ex personlig assistans, 
hemtjänst, bostad, arbete, hjälpmedel  
och rehabilitering.  Vi erbjuder utbildning/
handledning till personliga assistenter. 

BOSSE Råd, Stöd & Kunskapscenter 
Döbelnsgatan 59, 113 52 Stockholm
vxl: 08-544 88 660       
www.bosse-kunskapscenter.se
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Cab-on Wind är ett universalt formsytt 
vatten- och vindtätt täcke med fleece-
foder som passar de flesta rullstolar. 

Finns i storlekarna barn, junior och 
vuxen samt i flera olika varianter.

Mer information hos våra återförsäljare 
och i webbshopen www.cab-on.com.

Cab-on Wind 
täcket som haller dig varm!o

evelinasfoto.se

Cab-on AB
info@cab-on.com
www.cab-on.com
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Årets jobbdebattALMEDALEN

Två saker framgick tydligt på 
debatten Almedalen den 30 
juni.

Ett: Politikerna har hittills 
mest kommit med vackra ord 

och inte så mycket konkreta åtgärder.
Två: Publiken var mer frustrerad och 

missnöjd än någonsin tidigare.

Efter fjolårets entusiasm och vallöften 
var debattörerna i år betydligt försiktiga
re, till och med defensiva. Många av 2014 
års förhoppningar om snabba åtgärder 
var bortblåsta.

I år betonades istället hur svårt det är 
att gå från ord till handling när det 

kommer till lagstiftning och inte minst 
finansiering. Politikerna tycks dock räkna 
med att en höjning av lönebidragstaket 
kan förverkligas i regeringens budgetpro
position till hösten.

– Det råder ingen tvekan om att 
ambitionen är att höja lönebidragen och 
vi pratar intensivt med finansdeparte
mentet om att ta ett första steg, sa 
Annelie Karlsson (S).

Miljöpartiets Magda Rasmusson slog 
fast att alla vallöften ska genomföras:

– Vi har fått in flera åtgärder i rege
rings överenskommelsen, bland annat 
Funkautredningen, Flexjobb och en 
breddning av diskrimineringslagen. 

Detta ska man se som ett avtal, som man 
lovar att genomföra under mandatperio
den.

– I vilken ordning det kommer får visa 
sig. Men vi har gått till val på det och lovat 
det i regeringsöverenskommelsen så det 
ska ske.

Vänsterpartiets Ali Esbati sa att även 
hans parti prioriterar en lönebidragshöj
ning i budgetförhandlingarna med 
regeringen.

– Det kommer vi att driva i regerings
förhandlingarna och jag är övertygad om 
att det kommer under mandatperioden.

Elisabeth Sandlund, som ledde debat
ten, pressade politikerna hårt, genom att 
konstatera att alla partier för ett år sedan 
var rörande eniga om att genomföra 
Funkautredningens viktigaste förslag.

Oavsett valutgång skulle lönebidrag 
höjas, hjälpmedelshantering förenklas 
och stöden moderniseras.

– Men sen kan man inte påstå att det 
har hänt särskilt mycket, sa Elisabeth 
Sandlund.

Varför har det hänt så lite efter valet? 
var den självklara frågan till panelen.

Det korta svaret var att, oavsett 
enig heten, så har man inte kommit 
överens om finansiering och priorite
ringsordning.

– Det finns en knölig gata i Stockholm 
som går från arbetsmarknadsdeparte
mentet till finansdepartementet, sa Bengt 
Eliasson (FP). Det är många frågor som 
har fastnat på den gatan. Vi är ganska 
överens om att de flesta av Funka
utredningens förslag är bra. Men när det 
gäller finansiering måste vi alla partier 
skärpa oss och driva på. Kommer det 
förslag till riksdagen så kommer det att gå 
igenom.

– Det är sällan vi kan känna en sådan 
samsyn som i denna fråga, sa Annelie 
Karlsson (S). Eftersom vi har som mål att 

” Finansen bromsar 
bättre stöd till arbete”
Besvikelsen växer. Varför genomförs inte förslagen som kan öppna arbetsmarknaden 
för personer med funktionsnedsättning? Det är kostnaderna och finansdepartementet 
som bromsar, löd svaret från politikerna på debatten Vägen till arbete.

2015 års debattpanel. Från vänster ser vi Magda Rasmusson (MP), Annelie Karlsson (S), 
Jenny Petersson (M), Bengt Eliasson (FP), Ali Esbati (V), Elisabeth Sandlund (moderator), 
Per Lodenius (C), Paula Bieler (SD) och Penilla Gunther (KD).ˆ
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Sedan 2005 har vi underlättat människors 

vardag. Vi vill bidra till högsta möjliga  

livskvalitet och möjlighet till utveckling,  

utifrån varje individs förutsättningar.  

För i vår värld är varje person unik. 

Läs mer på www.furubodaassistans.se 

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

ha Europas lägsta arbetslöshet kan man 
känna sig helt trygg med att vi måste 
återkomma med konkreta förslag. Det är 
omöjligt att nå målet om vi inte hittar 
lösningar för lönebidraget och andra 
åtgärder för personer med funktionsned
sättningar.

Flera av debattörerna har det senaste 
året kämpat hårt, men hittills förgäves, 
för att få fram förslag till riksdagen.

– Detta är något vi måste prioritera 
även efter ett val, sa Penilla Gunther. Jag 
har gott samvete för jag har verkligen 
legat på mitt parti. Jag upprepar ständigt 
mitt mantra att var och en ska kunna 
arbeta 100 procent av sin förmåga.

Kostnaden för höjda lönebidrag har i 
praktiken lett till att även andra angeläg
na åtgärder bromsats.

– Det vore problematiskt att gå fram 
med Funkautredningens förslag om en 
höjning av lönebidragstaket saknas. Det 
skulle bli för futtigt, även om de andra 
förslagen också är viktiga, sa Ali Esbati.

Jenny Petersson (M) beskrev lönebi
dragshöjningen som ”elefanten i rum
met”, den heta fråga som ingen vågar ge 
besked om.

Per Lodenius (C) lyfte fram ett 
exempel på förbättringar som gått i 
stöpet under det gångna året.

– Förra året pratade jag mycket om 
eftergymnasial utbildning för den som 
gått i särskolan, för att kunna komma 
vidare till arbete. Tyvärr backade S på en 
motion som man tidigare stött, kanske 
för att man känner att man måste vara 
försiktiga när man sitter i regeringen.

Inte heller när det gäller att förenkla 
reglerna för anställningsstöd har det 
gjorts framsteg. Uteblivna förenklingar 
har stoppat många jobb.

– Reglerna är en djungel som en vanlig 
arbetsgivare inte har en chans att lära sig 

 Flexjobb 
behövs för att 
inte låsa in folk i 
låglönesektorer, 
säger Magda 
Rasmusson 
(MP).

 Lönebidragen 
är en het fråga, 
men Jenny 
Petersson (M) 
vill också utveck
la Samhall.

Besvikna. Åhörarna var inte nöjda med 
att åtgärderna för en rättvis arbetsmark
nad dröjer. 

 Ali Esbati (V) 
prioriterar höjda 
lönebidrag i 
kommande 
budgetförhand
lingar med 
regeringen.

 Annelie Karls
son (S) tror att 
det blir höjda 
lönebidrag i 
regeringens näs
ta budget – även 
om tuffa förhand
lingar återstår.
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Mikael Andersson

Ta del av uppvisningar, aktiviteter och utställarnas 
produkter & tjänster. Dessutom föreläsningar med 
bland annat Aron Anderson och Mikael Andersson. 
Mötesplatsen har fri entré.

www.funkaforlivet.se

KARLSKRONA
14-15 SEP 2015

HALMSTAD
19-20 OKT 2015

Aron Anderson

MÖTESPLATS OM 
FUNKTIONSNEDSÄTTNING

Årets jobbdebattALMEDALEN

TEXT: VALTER BENGTSSON    
FOTO: LINNEA BENGTSSON 
info@faktapress.se

Läs en längre artikel på FORALD-
RAKRAFT.SE/ALMEDALEN

 Riksdagen 
kommer att rösta 
igenom Funka – om 
det bara kommer ett 
förslag, säger Bengt 
Eliasson (FP).

 Vi måste förenkla 
för arbetsgivare 
som vill anställa. 
Idag är det svårt att 
förstå reglerna, 
säger Penilla 
Gunther (KD).

 Vi är överens om 
att de flesta försla
gen är bra, men när 
det gäller frågan vad 
man ska prioritera 
bort för att få utrym
met är det svårare, 
sa Paula Bieler (SD).

 Särskolans 
elever måste få 
bättre möjligheter 
att vidareutbilda sig 
för att få arbete, 
säger Per Lodenius 
(C).

 Varför genomför 
ni inte enkla åtgär
der som att ställa 
krav i upphandling
ar? frågade Mikael 
Klein, Handi kapp
förbunden.

 Östra Teatern 
överraskade på 
”Vägen till arbete” 
genom att oannon
serat inleda debat
ten med nio minuter 
ur pjäsen ”Churchill 
var inte heller klok”.

hitta i, sa Penilla Gunther. Och även om 
man har en intention att anställa har 
man inte någon långsiktighet i anställ
ningsstöden. Plötsligt ska det omprövas. 
Vi måste rensa upp i djungeln och göra 
det enklare för arbetsgivare.

Debatten inleddes med ett avsnitt av 
Östra Teaterns pjäs ”Churchill var inte 
heller klok”, där Pär Larshans och Max 
Restauranger beskrivs som föregångare 
inom rekrytering med mångfald.

I debatten lyftes Max fram som en 
förebild, men Per Lodenius (C) såg också 
behov av bredare satsningar.

– Jag tror på sociala kontrakt där 
företag, arbetsgivarorganisationer och 
fackliga organisationer tillsammans 
öppnar upp arbetsplatser för personer 
med olika förutsättningar. Det är inte 
svårt att göra, det är bara det att vi måste 
sätta igång att göra det.

– Och då måste man även göra några 
andra saker: höjda lönebidrag, mer 
utbildning och reformering av arbets
förmed lingen.

– Vi skulle behöva titta på om man kan 
få med sig en jobbsökarpeng. Det finns 
kanske andra än arbetsförmedlingen, 
med specialkunskaper om just mina 
funktionsförutsättningar, som är bättre 
på att hitta arbeten.

Ali Esbati (V) tog jobbsökarpeng som 
ett exempel på åtgärd som partierna inte 
är överens om.

– Pengsystem har testats i andra 
sammanhang och skapar nya problem. 
Sådana system kan lätt ”riggas” så att det 
leder till att man försöker hjälpa bara de 
klienter som är enklast att ha att göra 
med, sa Esbati.

Flera av debattörerna påpekade att 
myndigheter borde ställa jobbkrav vid 
offentlig upphandling.

– Vi upphandlar för 600 miljarder 
årligen och där är det möjligt att ställa 

krav på att en del anställningar ska riktas 
till personer med funktionsnedsättning. 
Det skulle vara ett väldigt effektivt sätt, 
sa Annelie Karlsson.

Flexjobb utlovades i regeringsförkla
ringen i höstas, men har ännu inte 
startats upp.

– Det är något vi verkligen måste lösa, 
sa Magda Rasmusson (MP). Fördelen med 
flexjobb är att man inte låser in personer 
i låglönesektorer. Man ska kunna ta 
vilket yrke som helst och staten ska gå in 
och täcka upp om man inte når upp till 
100 procent. Det är inte bara en kostnad. 
Frågan är vad kostar det i längden om 
man inte gör något, om människor inte 
har någon försörjning.

När debatten närmade sig slutet fick 
publiken tycka till om debattpanelen. 
Och med hjälp av röda och gröna lappar 
stod det klart att de flesta inte var nöjda.

Mikael Klein från Handikappförbun
den kommenterade att ”den politiska 
verkstan tyvärr uteblir”, trots att både 
nuvarande och föregående regering haft 
”hög svansföring” om att alla ska få jobba 
efter egna förutsättningar.  

Klein hänvisade till Lika Unikas 
skrivelse till debattörerna några dagar 
före debatten, med konkreta förslag:

– Varför inte anställa fler med funk
tionsnedsättningar inom regeringskans
liet och offentlig sektor? Varför inte 
använda offentlig upphandling för att 
ställa krav? Varför inte förenkla hjälp
medelsförsörjningen? Det är inte så 
svårt! sa Mikael Klein.

 Elisabeth Sand
lund gjorde sitt bäs
ta för att vara snäll 
mot debattörerna, 
men inte hel ler hon 
kunde dölja sin 
besvikelse över  
uteblivna resultat.
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www.kompisassistans.se

Vi är unika på riktigt! 
För 20 år sen startade vi som en 
ekonomisk förening. Idag är vi även
Sveriges första och just nu enda 
assistanssamordnare som valt att
begränsa vinstuttag, genom bolags-
formen SVB.

Det är självklart för oss att våra
kunder, personer med funktions-
nedsättning och behov av personlig
assistans, ska få den bästa möjliga

kvaliteten. Därför är vi övertygade
om att  vinsten hör hemma och gör
mest nytta i verksamheten. 

Bli Kompis med oss, du med.

Vi har 20 års
 erfarenhet av

 assistans!

Sommaren drog igång 
med en hejdundrande 
fest på Wisby Strand 

Congress & Event i Visby, mitt 
under Almedalsveckan. 
Föräldrakrafts läsare och 
annonsörer var där, liksom 
politiker och representanter 
för funktionshinderorganisa
tioner. Minglandet pågick 

oavbrutet och sorlet tystnade 
bara när barn, äldre och 
jämställdhetsminister Åsa 
Regnér höll ett kort tal med 
glimtar från regeringsarbe
tet, bland annat om planerna 
på att göra mer för att stärka 
barns rättigheter. Det nya 
priset ”Bästa LSSkommun” 
uppmärksammades också 

– både av ministern och av 
instiftarna Föräldrakraft och 
ABH Utbildning & Rådgiv
ning.  
    Alla tycktes vara nöjda med 
Föräldrakrafts sjätte fullsatta 
mingel i Almedalen, som 
denna gång genomfördes i 
samarbete med sponsorerna 
Särnmark och Attendo. l

#FULLSATT #TREVLIGT #GOTT #ALMEDALEN

Efterlängtad gäst 
på minglet var 
barn, äldre och 
jämställdhetsmi
nister Åsa Regnér.

 Britt Marie Färm, Riksför  
bun det RMT, och Ingemar Färm, 
Migränförbundet, har trevligt på 
Föräldra krafts mingel.

 350 personer minglade 
med Föräldrakraft i Norra 
bankett på Wisby Strand.

Mingeldags!

Julia Businge, Julia Runeson och Amanda Kanange från Liberala ungdomsförbundet träffade LarsGöran Wadén från DHR.

Svalkande möte på terrassen till Wisby 
Strand för Kicki Alvåg, Johanna Hansson 
och Sara Lindell, Furuboda.
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www.woodstar.se

Bilanpassning efter dina 
förutsättningar – från 

personbilsanpassning till 
golvsänkta minivans.

 Mediekollegor: 8sidors 
chefredaktör Malin Crona 
och Föräldrakrafts reporter 
Sara Bengtsson.

ALMEDALEN

 Linnea Darell, Barbro Westerholm och  AnnMarie Begler utbytte erfarenheter.

 Magnus Crossner, Kaustik, 
flankeras av Mikael Lönn (till 
vänster) och Filip Carlsson, 
båda från Resursteamet.

 Lise Lidbäck, Bengt  
Lidbäck och Bengt Olsson, 
Neuroförbundet.

 Susanne Berg, 
Hanna Kauppi 
och Jonas 
Franksson.

 Gustav Nordin.  Veronica Blixt, Bioservo.

Maria Johansson, ny ordförande för Lika Unika, före

vigade minglet med en selfie tillsammans med 

Susanne Berg och Christine Bylund från STIL.

Mingel
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Personlig assistans
med fokus på kvalité

Välkommen att kontakta oss!  · Telefon 08-55 00 34 70  ·  www.apona.se

Med vårt stöd kan alla som vill delta i arbetslivet!

Jag brukar säga att 
”Ingen är perfekt, 
alla har vi våra 
begränsningar.” 

  ”På jobbet    
 får man 

utvecklas”

Vi finns i Göteborg, 
Stockholm, Södertälje,
Uppsala & Västerås.

Läs Josef
berättelse på 
vår hemsida

Kontakta oss:
tel: 08-580 813 40 
info@misa.sewww.misa.se

 Föräldrakrafts 
Annette Wallenius 

och Kim Andlin 
såg till att insläp-

pet klaffade.

 Sanna Lepistö och 
Veronica Grimheden 
Myhrström från Attendo.

 Björn Jidéus, KFO, Per Granath, Humana, Helena 
Pharmanson, Humana, Hanna Kauppi, KFO, i samtal med  
Jonas Franksson (med ryggen mot kameran).

David Lega hade mycket att prata om med Anna-Karin 
Bergius, Comai, Penilla Gunther, KD, Mathilda 
Granberg Stålbert, Göteborgs stad, och Elisabeth 
Wallenius, Riksförbundet Sällsynta diagnoser.

Veronica Grimheden Myhrström, Christina Grell, Cecilia Addamshill, Henrik Liljeblad, Lotta Hansson, Niklas Mandin och Sanna Lepistö från Attendo, en av minglets två sponsorer.

 Sophie Karlsson, 
Intressegruppen 
för assistans-
berättigade.

 Handikappförbundens nye ordförande Stig Nyman 
(i mitten) var självklart på plats. Här i samtal med 
Annika Nyström Karlsson, Maritha Sedvallson och 
Thomas Jansson.  Lars-Göran Wadén från 

DHR fixade selfie med  
minister Åsa Regnér.
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För varje barns  
magiska känsla av frihet

På Akka Smart ställer du barnets rullstol. Enkelt för dig. Men hos 

barnet  i rull stolen öppnar det för magiska känslor av att bestämma 

själv.  Initiativförmåga, oberoende, självkänsla, variation, kognitiva 

förmågor, leka och lära själv – allt finns gömt i Akka Smart. 

Akka Smart kan programmeras eller styras med en/två 
knappar/joystick efter en slinga tejpad på golvet eller 
helt fritt. Bara viljan och förmågan sätter gränserna.

LÄS MER PÅ
www.jcmelektronik.se

För p
riv

at bruk, skolor,  

dagis och barnhabilit
erin

g
SVENSK  

TEKNOLO
GI

 Maria Johansson, Jonas Franksson, Vio Szabo, Bengt 
Eliasson och (närmast kameran) Gustav Nordin.

 Lars Lindberg 
och Karin Flyckt, 
Socialstyrelsen, 

har full koll på 
läget.

 Många ville ha ett ord med Anna Barsk 
Holmbom, som här Anders Sandegård  
(till vänster) från Ågrenska.

 Lennart 
Magnusson från 
NKA, Nationellt 
kompetenscen
trum Anhöriga.

 Mikael 
Johansson, 
Humana, och 
Carina Funck, 
Wisby Assistans.

 Per Markus 
Risman från 
LSU, Sveriges 
ungdomsorga
nisationer.

ALMEDALEN Mingel

Njöt av sommarminglet gjorde bland annat Alexan der Löf 
(till höger) från Synskadades riksförbund.
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Vård, omsorg och stöd:
– världsledande forskare och beslutsfattare
– över 250 föreläsningar, seminarier, fördjupningar och debatter

H.M. Drottning Silvia inviger konferensen

Åsa Regnér, stadsråd, inledningstalar

– 1 –

6:e Internationella 
Anhörigkonferensen
Gothia Towers, Göteborg
3-6 september 2015
anhoriga.se/anhorigkonferens
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6:e Internationella Anhörigkonferensen 
3–6 september 2015, Göteborg

Simultantolkning och seminarier på svenska

Konferensprogram, anmälan, information: www.anhoriga.se

TotalAssist är en helt webbaserad tjänst 
för personlig assistans. Det är enkelt att 
komma igång med schemaläggning, 
tidrapportering och elektronisk signering.

info@totalassist.se                www.totalassist.se
Aros Circle AB, 021-448 49 50

TotalAssist
ger en effektiv och säker administration för 
assistansföretaget med avseende på lagar och regler 
enligt Försäkringskassan, ATL, etc.

 Oliver Hörberg (till höger) från Grön 
ungdom träffade andra unga minglare.

 Roy Jeppsson, Nära, samtalar med 
Rasmus Isaksson (ryggen) från DHR.

 Lotta Wiberg, Nära, och Zeinab Daugaard, Humana.

 Tobias Holmberg.

Särnmark sponsrade minglet och därifrån deltog 
bland annat Linda Björkander, Marika Philipson, 
Jenny Beskow och Denise Swartling.

 Från SPSM, 
Special peda
gogiska 
skol myndig
heten, deltog 
bland annat 
Suzanne 
Pettersson 
(mitten).

 Skönt mingel 
tyckte national

ekonomen Ingvar 
Nilsson som kom 
med Eva Nilsson 

Lundmark.
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NYHETER

Kan du berätta lite kort 
om Banos bakgrund?

– Efter fem års 
forskning och studier lansera-
de vi 2002 de första badrums-
produkterna. Sedan har kon-
ceptet vidareutvecklats flera 
gånger, senast i ett samarbets-
projekt med Helse-Bergen, ett 
av Norges största hälsoföre-
tag. Projektets mål var att ta 
fram framtidens badrum för 
hälsosektorn. De produkter vi 
lanserat i Sverige är ett resul-
tat av detta projekt.
Vad är det speciella med era 
produkter?

– Vårt badrumskoncept 
vänder sig till användare i alla 
åldrar med nedsatt funktions-
förmåga. Tanken är att bru-
karna ska klara sig så mycket 
som möjligt själva. Det gör vi 
möjligt genom att placera de 

zoner vi använder mest nära 
varandra och omfattande an-
vändning av stödhandtag. 

– Tvättställ, toalett och 
duschsits kan höjdjusteras en-
kelt. Alla tål flera hundra kilo 
belastning. Tvätt ställ och toa-
lett kan också höjdjusteras 
elektriskt och har integrerade 
stödhandtag. Med elektrisk 
toalett kan man, med ett tryck 
på en knapp, få hjälp att resa 
sig upp. Vi lägger också mycket 
resurser på design, vi vill att 
användarna ska trivas! 

Ni är ganska okända i 
Sverige, vilken betydelse kan 
ni ha för svenska användare? 

– Våra elektriska produkter 
är nya i Sverige, men annars 
har vi levererat till svenska 
kunder sedan 2005. Vi upp-
levs som nya eftersom vi ej 
har satsat på marknadsföring.

– Responsen från kunderna 
i Sverige handlar om att bru-
karna blir mer självständiga 
och mindre beroende av assis-
tenter och personal. De upple-
ver att de själva kan delta i 

förflyttningen eller, ännu 
bättre, klara sig helt själva i 
badrummet. Badrummet är 
det mest intima rummet i vårt 
boende och där önskar vi alla 
att kunna klara oss så själv-
ständigt som möjligt. 

– De många justeringsmöj-
ligheterna gör det också myck-
et enkelt att anpassa inred-
ningen till olika användare. 
Man kan anpassa allt på min-
dre än en minut.
Vilka produkter tror ni blir 
mest efterfrågade?

– Det är de elektriska toa-
letterna, vårt speciella tvätt-
ställ och vår duschstång med 
stödhandtag. 

– Det sista året har väldigt 
många frågat efter elektriska 
produkter. Att kunna lyfta sig 
upp och ned med en elektrisk 
toalett är till stor glädje för 
många. Som fysioterapeut får 
jag ofta höra att man ”äntligen 
kan klara sig ensam” tack vare 
vår nya höj- och sänkbara  
toalett. 
Vad är speciellt med ert 
tvättställ?

– Vi har sett att tvättställ 
ofta används som stöd, men 
de flesta är inte byggda för det 
och tål inte heller belastning-
en. Vårt tvättställ har ett stöd-
handtag och tål en belastning 
på 300 kilo. Det gör att bruka-
ren kan stå tryggt och stadigt 
intill tvättstället. 

– Även vår duschstång har 
ett stödhandtag, och det kla-
rar en belastning på 500 kilo. 
Vi har tagit fasta på att de fles-
ta fallolyckorna sker i dusch-
zonen. Handduschen är också 
utformad så att man kan reg-
lera hållaren utan finmotorik.
Ni vänder er till användare i 
alla åldrar?

– Ja, vi levererar till kunder i 
alla åldrar. Eftersom vi har 

 ARTIKELSERIE: 

HJÄLPMEDELSINNOVATÖRERNA
Badrummet är den mest  
intima delen av en bostad. 
Nu kommer allt fler produk
ter som gör det möjligt att 
klara sig själv. Bano är ett 
av de innovativa företag 
som nu utlovar badrum som 
mycket snabbt kan anpas
sas till olika användare. 
Sverigechefen och fysio
terapeuten Daniel Nesse 
berättar om nyheterna för 
Föräldrakraft. Dess utom 
ger han sina bästa tips för 
att skapa ett smart badrum.

I det mest intima rummet är behovet av anpassning störst

© LINNEA BENGTSSON

Daniel Nesse gläds åt att allt 
oftare få höra användare säga 
att ”äntligen kan jag klara mig 
ensam i badrummet”.

faktaruta

OM BANO SVERIGE AB

Ägare: Reto AS.
Omsättning: Koncernen 
omsätter cirka 100 miljoner kr 
i Norden.
Huvudkontor: Bergen, Norge.
Verksamhet i Sverige: Fem 
anställda, kontor i Stockholm.
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BRANDSLÄCKAREN 
SOM ÄR LÄTTARE 
ÄN ETT HALVT KILO
n Brandsläckare är ofta 
tunga, otympliga och svåra 
att använda för personer med 
nedsatt rörelseförmåga. Men 
nu finns en ny släckare som 
bara väger 480 gram.

– Vår brandsläckare har 
tagits fram för att fungera i de 
flesta miljöer som en första 
brandbekämpare, och på vä-
gen upptäckte vi vilken poten-
tial den har för personer som 
idag inte kan använda en tra-
ditionell pulversläckare, säger 
Andreas Wistrand på Maus.

Maus Xtin Klein heter pro-
dukten som funnits på mark-
naden sen i oktober. Den 
släcker med kalium. Tekniken 
utvecklades först för att an-
vändas av ryska kosmonauter. 

– Det var av en slump vi 
förstod att den är en viktig 
innovation för personer med 
funktionsnedsättning. Vi träf-
fade en kille med permobil, 
han blev jätteintresserad ef-
tersom den var så smidig. 
Man kan till och med montera 
den på rullstolen, säger 
Andreas Wistrand.

Han berättar att hans egen 
mamma har fibromyalgi och 
att hon haft en pulversläckare 
på 6 kilo hemma, som hon 
inte kan använda längre.

– Istället kan hon ha Maus 
installerad i köket ifall en 
brand skulle uppstå. Vid brän-
der i hemmet är de första se-
kunderna de allra viktigaste, 
säger Andreas Wistrand.

Kompakt släckare 
som bara väger  
480 gram.

NY 
PRODUKT

I det mest intima rummet är behovet av anpassning störst

höjdjustering på alla huvud-
produkter kan de anpassas till 
användare med olika längd. 
Hur ser ni på framtida ut-
vecklingen?

– Vi tar till oss all feedback 
vi får från brukarna och an-
vänder oss av detta till framti-
da produkter. Vi söker även 
vägledning i olika akademiska 
miljöer, för att hela tiden fin-
na lösningar för olika behov. 
Hittills har vi mest levererat 
till sjukhus och äldreboen-
den, men vi har fått flera för-
frågningar från privatperso-
ner i Sverige under senaste 
året. Vi vet att många behöver 
anpassningar hemma i det 
egna badrummet. l

DANIELS BÄSTA TIPS FÖR ANPASSAT BADRUM

•  Tänk igenom vad det faktiskt är du använder mest i badrummet 
och bygg upp badrummet runt det. 

•  Stödhandtag är en enkel produkt som dessutom är en billig för-
säkring mot fallskador. 

•  Vår forskning visar att toalett och tvättställ används mest under 
dagen. Det är därför naturligt att placera dessa två i närheten 
av varandra. 

•  Dusch använder vi inte alls lika mycket, så denna bör placeras i 
ett eget hörn och ej mellan toalett och tvättställ. Om duschen 
placeras mellan tvättställ och toalett, skapar man ett onödigt 
stort avstånd mellan det som används mest. Det kan göra att 
en person med funktionsnedsättning inte klarar att ta sig från 
toalett till tvättställ på egen hand.

•  Tänk inte bara på hur situationen ser ut i dag. Bygger man nytt 
badrum bygger man ofta för 20–30 år framåt. Dagens situation 
kan ändra sig om 5–10 år. Tänk därför på att badrummet bör 
kunna anpassa sig till olika funktionsnivåer genom åren, utan 
att göra stora byggnadsändringar.

Elekriska toaletter gör 
stor skillnad för alla 
som behöver hjälp  
med att resa sig.

Fallolyckor i duschen  
är en stor risk, så en 
modern dusch bör ha 
rejäla stöd och lättreg-
lerade handhållare.

Duschsitsen kan 
justeras i höjdled.

Med stödhandtag på tvätt-
stället blir det lättare att 
förflytta sig på egen hand.

ˆ

ˆ
ˆ

TEXT: VALTER BENGTSSON   
FOTO: LINNEA BENGTSSON 
info@faktapress.se
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Lena HelgessonINTERVJUN

Hon är mamma till författaren, stå-uppkomikern och musikalartisten 
Jonas Helgesson. Under många år förde hon en egen kamp mot Jonas 

CP-skada, något som tog mycket kraft. I sin bok ”CP-barnet  
– kampen, sorgen, glädjen” berättar Lena Helgesson om livet  

som mamma till ett barn med funktionsnedsättning.

T a emot eller sök professionell och konti-
nuerlig hjälp om du har ett barn med 
funktionsnedsättning. Man klarar att 
hantera jobbiga situationer själv till en 
viss gräns, men det som sopas under 

mattan kommer alltid upp, förr eller senare.

Så säger Lena Helgesson, mamma till Jonas 
Helgesson, en av huvudrollsinnehavarna i Jonas 
Gardells musikal ”Livet är en schlager” som 
spelades på Cirkus tidigare i år. 

Lena Helgesson vet vad hon pratar om. Jonas 
föddes under dramatiska omständigheter. Hela 
moderkakan lossnade innan förlossningen, Lena 
förlorade hälften av sin blodmängd och Jonas 
drabbades av en 40 minuter lång syrebrist vilket 
resulterade i att han fick en cp-skada. 

Lena fick åka hem från sjukhuset en vecka efter 
förlossningen, men först nio dagar senare kunde 
Lena och Lars Helgesson hämta hem sin son. 

Lyckan var stor. Att syrebristen kunde resultera i 
en skada var det ingen som pratade om.

– När jag var på tvåmånaderskontrollen med 
Jonas konstaterade läkaren att allt var som det 
skulle. Själv hade jag vid den tidpunkten upptäckt 
att det var något fel med hans rörelsemönster, men 
jag ville inte ta till mig det. Istället tänkte jag att 
han säkert var svag efter förlossningen. 

Lena tar upp en broschyr ur sin handväska och 
bläddrar fram till en av sidorna där några mening-
ar är understrukna. De handlar om cp-skador.

– Den här fick jag vid femmånaderskontrollen. 
Läkaren tyckte att jag kunde läsa broschyren 
hemma. Det var ett omänskligt bemötande, säger 
Lena och ser bister ut.

Tiden efter besöket beskriver Lena som tom och 
oviss. Hon hade inte fått några rekommendationer 
eller råd kopplade till Jonas skada. Hon hade inte 
en aning om vad som skulle hända. Två månader 
senare kom räddningen i form av Ulla, en sjukgym-

Lena Helgesson
För Lena Helgesson var det en lättnad att 
skriva om sonen Jonas CP-skada. Att det 

skulle bli en bok var inte tanken från 
början, men det blev det. All royalty från 
boken går till Erikshjälpens arbete med 
barn med funktionsnedsättning i länder 

där hjälpen är så gott som obefintlig.

ˆ

Jag var  
supermamman 

men inombords 
på väg att  

gå sönder
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nast som gjorde ett hembesök och tipsade Lena om 
olika rörelser.

– Ulla betydde allt, hon blev min livlina under 
många år. Det var när jag träffade henne jag 
bestämde mig för att ägna mitt liv åt att hjälpa 
Jonas, det blev på sätt och vis mitt kall. Jag accepte-
rade inte att han inte skulle bli bra, även fast 
läkarna sa att han troligen varken skulle kunna gå 
eller tala.

Och så blev det. Lena återvände aldrig till 
arbetet som sekreterare utan stannade hemma. 
Dagarna fylldes av träning, träning och mera 
träning. Besök hos talpedagog, 
sjukgymnaster och hjälpmedelscen-
tralen stod också på agendan. När 
Jonas var två år började han i en 
specialförskola tre dagar i veckan.

– Då blev jag avlastad lite grann, 
jag visste ju att han blev väl omhän-
dertagen.

Annars var det ofta oro och sorg 
som präglade Lenas liv under Jonas 
uppväxt. Oro för att han skulle ramla 
och skada sig, bli retad i skolan eller 
inte hänga med i skolarbetet. Sorg 
när han blev kvar hemma medan 
kamraterna trampade iväg till havet 
eller när han med tårar i ögonen 
undrade om han någonsin skulle 
hitta någon att leva ihop med.

– Det fanns så mycket att oroa sig 
för eller känna sorg över, men under 
många år vägrade jag att prata om hur jobbigt jag 
tyckte allt var; min ständiga kamp mot att cp-ska-
dan överhuvudtaget fanns, den praktiska omsor-
gen med mat, hygien, av- och påklädning, den 
dagliga träningen och mina egna fördomar mot 
personer med funktionsnedsättning som jag var 
tvungen att göra upp med. Tidigare hade jag alltid 
känt mig obekväm när jag träffade personer med 
olika svårigheter. 

Utåt sett var Lena supermamman som klarade 
allt och som aldrig klagade. Inombords var hon på 

väg att gå sönder. Hon grät ofta i sitt hjärta eller när 
ingen såg. 

– Min tystnad berodde främst på att jag inte ville 
att andra skulle tycka synd om mig. Jag ville helt 
enkelt inte ha deras medlidande.

Men tystnaden hade ett högt pris. Huvudvärk, 
smärtor i hela kroppen och återkom mande 
yrselanfall var i det närmaste vardagsmat.

– Yrseln var värst. Jag fick ofta ringa min mamma 
och be om hjälp. Läkarens recept var mer motion. 
Men hur skulle jag hinna med det, med ett barn 
som behövde all min hjälp och två andra som också 

behövde uppmärksamhet. Dessutom 
arbetade Lars mycket för att vi skulle 
få ekonomin att gå ihop. 

När Jonas var sju år skulle Lena för 
första gången vara borta från Jonas 
en vecka; hon och Lars skulle 
tillbringa en vecka på Mallorca på tu 
man hand. Det var på denna spanska 
ö som Lena för första gången började 
sätta ord på sina känslor, något som 
fick allt att brista. 

Sju års oro, sorg och slit kom upp 
till ytan. Det som skulle ha blivit en 
avkopplande semester blev istället 
flera dagar fyllda med ångest, ett 
ihållande tryck över bröstet och en 
strid ström av tårar. Vid hemkom-
sten var hon mer utmattad än när 
hon åkte och ett besök på sjukhuset 
var nödvändigt. Där fick hon 
diagnosen panikångest och en burk 

ångestdämpande tabletter.
– Jag blev snabbt läkemedelsberoende och 

vågade inte gå ut utan att ha tagit tabletterna. Inte 
heller det berättade jag för någon. Jag ville ju vara 
”den duktiga flickan”. Många i min bekantskaps-
krets kommer säkert att bli förvånade när de läser 
om det i min bok. 

Åren gick, något erbjudande om samtalsstöd dök 
aldrig upp, däremot fick Lena ännu fler tabletter.

– När jag mådde som sämst insåg jag att jag var 

LENA HELGESSON

Ålder: Nybliven 
pensionär.

Familj: Gift sedan 46 år 
och har tre barn och 

sex barnbarn.

Bakgrund: Under 23 år 
har jag arbetat inom 

sjukvården som 
läkarsekreterare, eller 

medicinsk sekreterare, 
som det heter numera. 

Mer: Mina stora 
intressen är att vara 

tillsammans med min 
familj, läsa böcker och 

motionera. Laga mat 
gillar jag också.

Jonas fick en tippbräda när han var 1,5 år, för att stå eller ligga i, för att stärka skelettet. 
Man fällde upp den i stående men den kunde också användas liggande.ˆ

Min tystnad 
berodde 

främst på att 
jag inte ville 

att andra 
skulle tycka 

synd om mig. 
Jag ville HELT 
ENKELT INTE  
HA DERAS  

MEDLIDANDE. 
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tvungen att prata med någon. Jag kunde inte klara 
detta på egen hand. Och det fungerade! Redan 
efter andra samtalet insåg jag att all min oro var 
onödig. Jag hade ju uppnått allt det jag ville. Jonas 
kunde både gå och tala rätt så bra, han trivdes i 
skolan och våra andra barn mådde bra. Jag tackade 
psykologen och sa att jag inte skulle komma fler 
gånger. Istället började jag trappa ner på tabletter-
na och ägna mig mer åt mitt eget liv. 

Jag utbildade mig till läkarsekreterare, började 
arbeta, fick arbetskamrater och ett liv utanför 
hemmet. Helt plötsligt gjorde jag saker för min 
egen utveckling, det gjorde att jag blev både 
piggare och gladare. Naturligtvis spillde det över 
på mamma-rollen, säger Lena och ler.

Det som trots alla svårigheter drivit Lena framåt 
genom åren är enligt henne själv en medfödd 
envishet. Jonas funktionsnedsättning har stärkt 
henne i filosofin att inte ge upp när man blir 
drabbad av motgångar eller ställs inför olika 
prövningar. Den har också fått henne att inse att 
något gott kan uppstå ur det jobbiga.

– Nu för tiden blir jag inte förkrossad om något 

Lena och Jonas på Löttorps badstrand på Öland somma-
ren 1979. Jonas är 1,5 år och kan inte stå själv.ˆ

Jag blev snabbt läkemedelsberoende 
och vågade inte gå ut utan att ha 
tagit tabletterna. INTE HELLER DET  
BERÄTTADE JAG FÖR NÅGON. 

Annonsen till Foraldrakraft 1504

En grund- och gymnasiesärskola 
med inriktning ämnesområden och 
fritids för flerfunktionshindrade 
elever. Rullen erbjuder rätt utbildning 
i en kommunicerande och trygg miljö 
med höga förväntningar som ger en 
elev med största möjliga självkänsla 
som mår bra i sin kropp och kan 

www.heldagsskolanrullen.com
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Välkommen!

förmedla vad hen vill till vem som 
helst, när som helst. 
PODD som AKK: Centralt i Rullens 
idé ligger att språket är avgörande för 
utveckling av ny kunskap. På Rullen 
pratar alla PODDiska och eleverna är 
delaktiga i utvärdering och 
förbättring av utbildningen.
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DET HANDLAR 
OM FLEXIBILITET
Vi tänker bli Sveriges bästa assistansanordnare. 
Henri är en av dem som kommer att göra  
det möjligt.

Se filmen där Henri berättar mer om sitt arbete. 
Scanna QR-koden i din smartphone eller gå in på 
youtube.com/aassistans

Henri Perkiö
Personlig assistent
Umeå

LSS-enhet Claesborg i Skövde

CLAESBORG I SKÖVDE är Grynings boende 
för tonårs pojkar med autismspektrumstörning 
i  kombi nation med en social problematik. Vi tar 
emot placeringar enligt LSS, LVU och SoL. Vi har ett 
 sam arbete med en liten friskola i Skövde, vilket är 
mycket uppskattat och en viktig framgångsfaktor, 
då många av pojkarna som kommer till oss har en 
problematisk skolgång i bagaget.

FÖR MER INFORMATION: 
kontakta Claesborgs enhets chef, tel 0500–48 78 50. 
För övriga frågor:  kontakta Grynings 
placeringsrådgivning, 031-703 73 48 eller 
placeringsradgivningen@gryning.se

Gryning Vård ägs gemensamt av 
 kommunerna i Västra Götalands län.
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går åt skogen. Jag vet att det finns en möjlighet att 
allt ordnar sig. Livet kan vända för vem som helst. 
Jag önskar att läkarna som sa att Jonas troligen inte 
skulle kunna lära sig gå och tala 
skulle se honom idag, när han står på 
scenen, för att glädjas över hur bra 
allting blev. Givetvis har även min 
familj varit en kraftkälla. Och min 
tro. I början bad jag om att få styrka 
nog att hantera situationen.

Idag är Lena en nybliven pensionär. 
Hon lever ett annat liv, ett liv med 
mer tid för sig själv. Tid att ta prome-
nader, gå på gym, läsa, resa och att 
vara tillsammans med sina barnbarn.

– Idag är jag ”kändisens mamma”, 
vilket känns overkligt. Det är som en 
dröm, en stor gåva.

Men de jobbiga åren är inte 
bortglömda, istället har de fått 
komma upp i ljuset. Arbetet med 
boken har fått Lena att bearbeta det 
som hände för 37 år sedan. Genom att 
gå igenom journalanteckningarna har hon konfron-
terat och bearbetat sina känslor och upplevelser.

– I början fungerade skrivandet mest som egen 
terapi. När jag plockade upp känslorna kom hela 
berättelsen till mig som ett rinnande vatten. Det 

gjorde ont, jag grät, men samtidigt 
har det varit det bästa jag har gjort. 
Då fanns inga tankar på att publicera 
mina rader, men sedan samlade jag 
mod och skickade texten till ett 
förlag. Nu är jag glad om boken kan 
ge tröst till andra föräldrar eller ge 
dem hopp när det känns som mest 
jobbigt.

Även om tillvaron varit kämpig, 
tårarna många och sorgen djup säger 
sig Lena inte vilja ändra på någonting. 

– Det har inte bara varit kamp och 
sorg, det har varit mycket glädje 
också. Jonas har berikat mig på det 
bästa av alla sätt. Det känns stort att 
vi har haft honom i vår familj och att 
jag har fått följa hans liv. Jag har fått 
en annan syn på livet och det har 
gjort mig gott. Mycket gott. l

Idrotten har hjälpt 
Aron tillbaka till livet.

ˆ

Det känns 
stort att vi 

har haft  
honom i vår 
familj och att 
fått följa hans 
liv. Jag har fått 
en annan SYN 

PÅ LIVET OCH 
DET HAR GJORT 

MIG GOTT. 

Lena blev hemskickad 
av läkaren med en 
broschyr som nödtorf-
tigt förklarade vad en 
CP-skada är. Idag ryser 
hon vid tanken på hur 
hon behandlades.

ˆ

TEXT: HELEN ADOLFSSON   FOTO: LINNEA BENGTSSON 
info@faktapress.se

En brukarstyrd assistans utan vinstintresse som satsar stort 
på assistenternas utbildning och handledning.

Personlig Assistans

www.agrenska.se
Vill du veta mer, tveka inte att kontakta:

Anders Sandegård, 031-750 91 56, 0709-100 142, anders.sandegard@agrenska.se 
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OM BOKEN

Titel: CP-barnet
Författare: Lena Helgesson
Förlag: Libris förlag. 
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”Min sons cp-skada blev min värsta fiende. Att 
jag inte kunde acceptera den blev som att gå ut i 
krig mot en allt för stark motståndare. Striden 
både styrkte mig och knäckte mig. Den gav kraft 
men tog också kraft. Jag ville ge min son allt, all 
min kärlek ville jag ge honom. Jag ville ge mitt liv 
för honom. Vid ett psykologbesök kom jag 
plötsligt till insikt om vad min son kunde, vad 
han hade lärt sig, vilken utveckling som hade 
skett. Mina ögon öppnades. Jag fylldes av en stor 
tacksamhet. En tacksamhet som läkte mitt 
hjärta. Jag fick sluta fred med cp-skadan. Jag fick 
sluta fred med mig själv.”
Lena Helgesson, mamma till ståupparen,  

författaren och skådespelaren Jonas Helgesson, 

berättar om kampen, våndorna och lyckan som 

mamma till ”grabben i kuvösen bredvid”.   

Kapitel 17

jag spelade en roll. En roll som den 
glada, starka och bekymmerslösa mamman. 
Hon som orkade och klarade allt. Hon som 
inte tyckte något var ett problem. Hon som 
skrattade på beställning. Det frestade på. 
Att jag ville visa mig duktig. Jag ville inte 
visa mig svag. Jag slöt mig inom mitt skal. 
Jag ville inte vara svag, jag ville vara stark. 
Jag ville inte och orkade inte ta upp allt och 
prata om det med mina väninnor. Jag visste inte vad som skulle komma ut 
om jag öppnade mitt hjärta. Jag bad helst inte om hjälp. Kunde själv.

det doftar gott av kaffe när dörren öppnas. Det är fullt av barn i hallen. 
Jag ser mig om efter en stol där jag kan sätta mig med Jonas medan jag klär av 
honom overallen och skorna. De andra barnen springer snabbt in i det stora 
rummet där bordet är dukat med kakor och tårta. Jag sätter ner Jonas på golvet 
så han kan luta sig mot väggen medan jag själv klär av mig min jacka och mina 
skor. Med Jonas på armen tar jag mig fram till det dukade bordet där mina 
väninnor redan har hunnit sätta sig. Jag sätter Jonas i en barnstol. Vi pratar 

Utdrag:   

UR BOKEN  
CP-BARNET!

Föräldrakraft  
bjuder på ett kapitel ur 
Lena Helgessons bok!

En brukarstyrd assistans utan vinstintresse som satsar stort 
på assistenternas utbildning och handledning.

Personlig Assistans

www.agrenska.se
Vill du veta mer, tveka inte att kontakta:

Anders Sandegård, 031-750 91 56, 0709-100 142, anders.sandegard@agrenska.se 
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Lena HelgessonINTERVJUN

lena helgessons bok
sid 94-97, kapitel 17
sid 98-102, kapitel 18
sid 137 - 142, kapitel 25 om resan till 

Mallorca
113-  kapitel 21 

Är du lika nyfiken som vi på 
att läsa hela boken av Lena 
Helgesson? Passa på att delta 
i Föräldrakrafts utlottning 
av 10 exemplar av boken. 

Hör av dig med ett mejl till  
pren@faktapress.se eller med  
ett brev till Föräldrakraft, Målargatan 7,  
111 22 Stockholm så deltar du  
automatiskt i utlottningen. 

Skriv gärna några ord om vilken betydelse 
en bok som denna har. Plus några ord om 
vad du tycker om Föräldrakraft, och vad  
du helst vill läsa om framöver.

Hör av dig senast 31 augusti  
för att delta i utlottningen!

UTLOTTNING 

VINN 
BOKEN:

”CP-barnet”

och skrattar, det klirrar av koppar och fat, det är kalas. Barnen leker och 
springer omkring. På mammors vis pratar mina väninnor om sina barn, vad de 
kan, vad de gör, vad de har lärt sig. Jag lyfter upp Jonas ur barnstolen och lägger 
honom på golvet. Han blir liggande i en hög. Barnen springer runt honom och 
skrattar. Jag tittar på dem och på Jonas. Han tittar på barnen där han ligger. Jag 
böjer mig ner och lyfter upp honom, sätter honom lutande mot väggen så att 
han kan se de lekande barnen bättre. En liten flicka ger honom en boll, då skrat-
tar han.

– Och Jonas då, frågar en väninna, hur går det för honom?
– Jo, svarar jag, medan jag känner av en annalkande huvudvärk, han har 

nyss lärt sig sitta.
Lutad mot en vägg.
– Kan han inte gå alls?
– Nej, svarar jag, inte själv, bara om jag går bakom och håller i hans armar.
Det känns som om det blir lite tryckt stämning. Vad finns att tillägga? 

Väninnorna tittar på Jonas, sedan tittar de på sina barn. Det finns inget att 
tillägga, det är som det är.

Vi pratar vidare som om ingenting hänt.
Jag sätter på mig en glad mask och försöker koncentrera mig på att ha trevligt, 

dricka kaffe och äta tårta, titta på de andra barnen och skratta med dem.
Masken krackelerar förstås. Jag spänner mig för att inte bryta ihop när jag 

ser alla de andra barnen, fulla av spring i benen, de hoppar och skuttar, medan 
Jonas ostadigt sitter där på golvet, eller ligger i en hög framför mina fötter, oför-
mögen att ta sig fram.

Gråten vill ut, men jag biter ihop. Min styrka är bara en attityd, ett skydd. 
När vi kommer hem från detta kalas gråter jag i min ensamhet. Jag vill inte visa 
min sårbarhet för någon. Sedan kommer migränen som ett brev på posten. Jag 
lägger mig i soffan i vardagsrummet för att vila medan Jonas kör runt med sin 
trampbil, helt obekymrad om hur jag mår. Han tjuter av skratt och det spränger 
i mitt huvud. Nu är det han som tar sig fram och jag som ligger i en hög.

vi bor ganska nära havet så under sommaren cyklar vi dit. Jonas sitter i 
barnsadeln på pakethållaren på min cykel och hans bror och syster cyklar 
själva. Det går fort att ta sig till havet, vi har bra fart och det är nedförsbackar 
hela vägen. Där vid havet brukar min svägerska och jag umgås. Hon har också 
tre barn så vi är en stor grupp som sitter på våra handdukar och filtar.

Kusinen springer ut i det grunda vattnet själv och plaskar, men Jonas kan jag 
inte släppa alls. Varje gång han vill bada, och det är ofta, måste jag gå med ut i 
vattnet och som vanligt gå med krum rygg och hålla honom i händerna. 
Kusinen skvätter vatten och slänger sig på magen med stor förtjusning. Jag 
lägger Jonas försiktigt på magen ner i det grunda vattnet, men jag får vara 
ytterst uppmärksam på att han inte får vatten i munnen. Jag går också lite 
längre ut med honom där det är djupare och så doppar jag honom upp och ner. 
Han skrattar hela tiden och vill inte att jag ska sluta. Men ryggen tar slut, så vi 
får gå upp och sätta oss på handdukarna igen.

Jag önskar att jag också kunde släppa Jonas fri i vattnet.
Jag önskar att han kunde springa och hoppa som sin kusin.
Jag känner frustration i situationen.
Känner avundsjuka.
Blir arg. På svägerskan.
På Jonas. På allt.
Ilskan drar in som ett oväder över mig.
Förmörkar mitt sinne.
Jonas vill ha saft. Jag tittar på honom. 

Han skrattar.
Vattenpärlor i ögonfransarna. Det 

solblekta ljusa håret i stora lockar. Lite 
blött i topparna.

Hjärtat svämmar över av kärlek.
Ovädret drar förbi.
Jag ler mot honom. 
Jag ler mot svägerskan.

Utdrag:   

UR BOKEN  
CP-BARNET!
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TEMA Aktiv

Hugo, 6, skiner upp när pappa Mikael 
kommer in och hämtar honom på 
förskolan för en gemensam löpar-
runda. Den friska vinden i håret och 
den skumpande vagnen gör att Hugo 

snart slumrar till. Ett bevis på att han njuter säger 
pappa.

Mikael har annars ägnat mycket tid det senaste 
dygnet på Facebook för svara på drygt 
1  000 kommentarer och glädjas åt  
45 000 likes som kommit in efter 
helgens halvmara. 

Innan Hugo föddes var Mikael 
periodare när det gäller fysisk 
aktivitet, och under Hugos första år 
tränade han ingenting. Hugo behövde 
omvårdnad dygnet runt och alma-
nackan fylldes snabbt på med sjukhus- 
och habiliteringsbesök.

– Jag gick ner mig, både fysiskt och 
psykiskt, av de tunga besked vi fick om 
Hugos medfödda hjärnskada.

Men så hände det att Mikael slog vad med några 
kompisar om att han skulle springa ett maraton 
inom ett år. Han började springa lite sporadiskt, 
men när Stockholm Marathon närmade sig på 
våren kände han sig för dåligt tränad. I stället 
sprang han sin mara på hösten i Amsterdam.

Han har en ovanligt stark drivkraft att vilja lyckas 
med saker, säger han, så ganska snart efter alla 
tunga besked kring Hugo kände han ”Det här ska  
vi klara”. 

– Jag ville göra situationen så bra som möjligt. Ett 
sätt var att hålla sig i form fysiskt, då mår man 
bättre psykiskt. Men det ger också mer ork att vara 
en bra förälder. Många föräldrar lägger så otroligt 
mycket tid på sitt barn och så lite tid på sig själv. 
Men mår du bra själv, spiller det över på ditt barn 
och resten av familjen. Du orkar vara mer närva-
rande och har energi att orka med tärande vak-

nätter, sjukhusvistelser, och att lyfta 
och bära ett barn som växer och blir 
tyngre.

Kopplingen till att springa tillsam-
mans med Hugo kom inte förrän några 
år senare. Som många andra säger 
Mikael att han var fastlåst i traditionel-
la tankegångar om vad man som far 
och son ska göra tillsammans, ”vi 
skulle sparka fotboll” och att Hugos 
flerfunktionsnedsättning innebar att 
de inte skulle kunna dela den typen av 
gemensamma upplevelser och 
aktiviteter. Det var också svårt att hitta 

inspiration och förebilder. Eller att bara ta sig 
hemifrån.

– Vi har provat bad i varm bassäng och det 
uppskattade han, men det är svårt att få till 
regelbundet. Passande aktiviteter finns inte i 
närområdet på samma sätt som för Hugos syster, 
och man behöver ha en anpassad bil eller krångla 
med färdtjänst när man ska iväg, vilket kan vara 
jobbigt när Hugos dagsform inte går att förutsäga 
och det är svårt att passa tider eftersom kramper, 
kräkningar eller spontana tupplurar kan sätta 

AktivTEMA

Drömmen om att spela fotboll tillsammans krossades dagen Mikael 
Nordmark fick veta att Hugo bar på en grav hjärnskada. Istället gav de 
sig ut i löparspåret. Här är teamet som utmanar alla  
att komma igång med ett aktivt liv.

Team Nordmark  
    mot nya mål

Team Nordmark vill 
inspirera andra att 
komma igång med ett 
aktivt liv och drömmen 
är att springa tillsam-
mans med andra 
föräldrar och barn.

ˆ

”Många lägger 
otroligt mycket 
tid på sitt barn 

och så lite på sig 
själv. Men mår 

DU BRA SJÄLV, 
SPILLER DET ÖVER 

PÅ HELA FAMILJEN.”
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AktivTEMA

käppar i hjulet. Att åka hemifrån blir ett stort 
projekt och det är lätt att fastna i tankar om att 
Hugo har det bäst hemma. 

För två år sedan bestämde sig Mikael för att göra 
en insamling till välgörande ändamål i samband 
med att han skulle göra en ”Svensk klassiker”, där 
både simning, löpning, skidåkning och cykling 
ingår. Något senare samma år såg han ett 
Youtubeklipp som kom att förändra allt i ett enda 
slag. Klippet handlade om Dick och Rick Hoyt, eller 
Team Hoyt som de kallar sig, som 
tillsammans genomfört mängder av 
lopp under åren genom att pappa Dick 
puttar på sin son Rick i hans rullstol. 

Där och då föddes Team Nordmark.
– Det gick upp ett ljus. Så här ska vi 

också göra, Hugo och jag. 
Och återigen behövdes ett till synes 

oöverstigligt mål för att komma igång.
– Att komma ut och träna är inte 

lätt. Soffan lockar jämt. Därför behövs något 
konkret, man måste sätta upp mål. 

Mikael kontaktade därför Stock holm Marathon 
och bad om tillstånd för Team Nordmark att delta. 

Aktivitet tillsammans med Hugo kunde nu ske 
utanför dörren, när det passade dem båda. 

Mikael såg att Hugo njöt, en förutsättning för att 
de skulle göra det ihop.

En lättare och snabbare vagn behövdes. Efter en 
del letande hittade de en som passade efter vissa 

justeringar. Men tre veckor innan start vändes livet 
upp och ned. Hugo drabbades av svåra krampan-
fall och andningsuppehåll. Det var ovisst om han 
skulle klara sig.

Därför var det en obeskrivlig känsla när de stod 
där i startfållan i slutet av maj förra året.

Loppet har Mikael själv beskrivit tidigare i 
Föräldrakraft. Om hur människor hörde av sig 
innan, slöt upp och sprang med dem. Hur publiken 
längs vägen peppade dem hela vägen fram till mål. 
Hur han lyfte upp Hugo de sista metrarna inne på 

Stadion. 
Han har fortfarande svårt att sätta 

ord på känslan när de korsade 
mållinjen.

– Det var väldigt starkt. Att gå i mål 
är en häftig känsla för alla som 
sprungit ett långt lopp, men att göra 
det tillsammans med Hugo väckte så 
otroligt många känslor, tankar kring 
Hugos och vårt liv och vår familjs 

tillvaro. Det var känslosamt. Tårar blandat med 
härliga känslor. 

Efter det första loppet har det blivit några till. Det 
är aldrig någon självklarhet att de kan genomföra 
ett helt lopp, det är osäkert in i det sista om de ens 
kan vara med på startlinjen. Men hittills har de 
genomfört de lopp de anmält sig till. 

De springer ihop ungefär en gång i veckan. 
Mikael springer även själv, ofta på kvällstid när 
barnen har lagt sig. 

Att de springer ihop har väckt många positiva 
reaktioner, han får ofta höra att andra blir inspire-
rade av honom och Hugo, och nyligen fick de RBUs 
utmärkelse Guldrullen för sitt engagemang.

– Vi gör det för oss själva först och främst, men 
det känns viktigt att visa att de här barnen, de med 
de allra svåraste funktionsnedsättningarna, finns 
därute. Jag vill också inspirera andra föräldrar att 
göra liknande saker med sina barn. Man kan göra 
mycket mer än man tror tillsammans.

”Det kan vara 
svårt att hitta 
motivationen 

BLAND ALLA  
KRAMPER.”

Någon som kommer att 
finnas i startfållan på 
LidingöRullet i 
Stockholm den 25 
september är Hugo 
assisterad av pappa 
Mikael Nordmark. 
Tillsammans har de 
genomfört flera lopp, 
bland annat två 
Stockholm Marathon. 

ˆ

GENOMFÖRDA 
LOPP

Stockholm 
Marathon 2015

Nacka halvmara-
thon 2015

Stockholm Tunnel 
Run 2014

Team Nordmark 
Täby Halv marathon 
2014

Stockholm 
Marathon 2014

Mikael och Hugo utmanar dig!
Mikael och Hugo skänker 1 krona för varje kilometer de springer tillsammans 
till sin insamling till ”Aktivt liv för alla”. De utmanar dig att göra samma sak. De 
lovar att lägga upp en bild på sin Facebook-sida på alla som antar utmaning-
en. Målet är att samla in 100 000 kr till sista december.  
Läs mer på facebook.com/TeamNordmark
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Drömmen är att springa tillsammans med andra 
föräldrar och barn, och i september väntar två 
sådana lopp. Först ut är Team Nordmarks egna 
lopp Glädjeruset som de anordnar tillsammans 
med föreningen Glädjeknuff och som de hoppas 
ska bli ett återkommande evenemang för alla typer 
av löpare. Därefter väntar Lidingörullet, 1,5 
kilometer för alla som rullar fram, med eller utan 
någon som puttar på. 

Han har sett klippet om Team Hoyt över 100 
gånger. Trots det blir han lika rörd varje gång. 
Precis som när han och Hugo korsar mållinjen. l

”Hugo blir lugn och harmonisk när vi springer. Frisk luft och 
vagnens skumpande får honom att somna.”ˆ

TEXT & FOTO: ANNA PELLA 
info@faktapress.se

       sätt att  
komma igång
5
1  Hitta en aktivitet som både du och ditt barn 

uppskattar men också kan göra var för sig.

2  Välj en aktivitet som kan ske mer eller mindre 
var och när som helst och börja enkelt.

3  Hitta tiden för träning var för sig och tillsam-
mans, är det sent på kvällen eller i samband 
med hämtning på förskolan eller skolan?

4  Berätta för andra vad ni ska göra eller anmäl er 
till en tävling, då ökar motivationen! 

5  Hitta rätt hjälpmedel. Kolla vad som gäller kring 
fritidshjälpmedel där ni bor. Finns en pool?

”Inför loppet…
...försöker Hugo och jag träna extra 
mycket ihop. I övrigt laddar vi inte upp 
på något speciellt sätt då heltidsjobb, 
hus och familj inte tillåter så mycket 
”specialuppladdning”, även om det 
hade varit härligt.”

Bästa mindsetet
”Att börja träna är svårt för vem som 
helst, det finns många hinder att ta sig 
över. I en familj som vår finns det ännu 
fler saker att skylla på som krånglar till 
det. Det kräver också mer logistik och 
planering. Soffan lockar jämt. Därför 
är det viktigt att sätta upp mål. Annars 
är det lätt att tappa motivationen.”

LOPP I HÖST
Glädjeruset 
Plats: Stockholm, Täby.
Datum: 13 september.
Lopp öppet för alla. Gå, 
spring, jogga eller rulla 10 km 
längs vattnet mellan Häger-
näs Strand och Näsby slott. 
Alla under 18 år deltar gratis. 
Arrangör: Team Nordmark 
och Glädjeknuff. 
www.gladjeruset.se

LidingöRuset/LidingöRullet 
Plats: Stockholm, Lidingö. 
Datum: 25 september.
Du som har någon form av 
funktionsnedsättning är 
välkommen att utmana dig 
själv och dina vänner i 
LidingöRuset eller Lidingö-
Rullet, med eller utan assi - 
s tent. Var med och spring,  
gå eller rulla 1,5–4 km. 
Arrangör: Lidingöloppet.
www.lidingoloppet.se/sv/
Vara-lopp/LidingoRuset

LADDA UPP MED HUGO OCH MIKAEL

Konduktiv pedagogik

Träna hos oss! Både barn och vuxna kan hitta 
sina styrkor och öka sin självständighet genom 
konduktiv pedagogik – träning för livet.

Till oss kommer du via remiss eller privat och vi 
finns  i Göteborg, Falköping och Jönköping.

www.brackediakoni.se/konduktivt-center

Konduktivt center Bräcke
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Följ med på Arons
träningspass

De är förra årets första- och 
andrapristagare i Lidingö-
Rullet. Nu laddar de inför 
årets lopp och får värdefulla 
tips av Aron Anderson, som 

själv tog sig igenom Lidingöloppet på 3 
mil förra året. 

– Det ska bli fantastiskt roligt! Som 
ambassadör kommer jag att finnas på 
plats för att peppa och ge tips, säger 
Aron.

Han vill vara en förebild för unga och 
har i många år samlat in pengar till 
Barncancerfonden med spektakulära 
äventyr. Han hade själv cancer när han 
var barn.

– Det var idrotten som förde mig 
tillbaka och gav mig motivation i livet. 

Unga mår bra av att få utmana sig själva 
och därför tycker jag det är så bra att 
Lidingöloppet verkligen satsar på 
LidingöRuset och -Rullet, säger Aron.

Kevin och Kristoffer har deltagit i 
LidingöRullet sen starten för två år 
sedan. De har båda två ett stort sportin-
tresse och går inriktning idrott och hälsa 
på Häggviks gymnasium i Sollentuna. 
När Föräldrakraft möter dem på Lidingö 
har Kevin fullt upp med förberedelser 
inför studenten.

– Jag ska jobba efter gymnasiet, sen vill 
jag studera vidare i framtiden, säger 
Kevin.

Båda två ser fram emot livet efter 
gymnasiet.

– Jag har ett år kvar, men det ska bli 

inför Lidingörullet
LidingöRullet och Ruset  

närmar sig och ambassadör 
för årens lopp är äventyraren 

Aron Anderson som nu ger 
sina bästa träningstips inför 

loppet. Följ med på Arons 
träningspass med Kevin 

Sädberg och Kristoffer 
Nordberg.
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kul att komma vidare sen. Jag har en 
plan att jag ska utbilda mig till cykelme-
kaniker efter studenten, säger 
Kristoffer.

Aron möter upp Kevin och Kristoffer 
vid Lidingövallen.

– Om man ska träna för att bli 
snabbare så krävs styrka, flexibilitet 
och uthållighet, säger Aron.

Träningspasset börjar med att Kevin 
och Kristoffer får visa vad de går för på 
löparbanan. Med små justeringar kan 
man bli bättre och få ett mer behagligt 
lopp.

– Med rätt teknik går det snabbare 
och man får lättare i uppförsbackarna, 
säger Aron.

Det första han går igenom med Kevin 
och Kristoffer är hur man kan förbättra 
sin teknik kring hur man rullar med 
armarna.

– Det är viktigt att man tar ut 
rörelserna och verkligen gör en 
cirkelrörelse med armarna, så att man 
inte bromsar upp sig själv, säger Aron.

Man ska även tänka på att, vid start, 
inte ha händerna för långt bak på 
hjulen. Då får man sämre kraft för att 
trycka ifrån.

Tillsammans tränar de rörelsen en 
stund och efter det går de vidare. I 
tävlingsstolar sitter man ofta lite längre 
ner i stolen, för att kunna ta ut rörelser-
na ännu mer. Aron tipsar Kevin och 
Kristoffer att testa att plocka bort 
dynorna i rullstolarna.

– Det är inte lika bekvämt och 
funkar inte för alla. Men om man ska 
köra ett lopp som inte tar alltför lång 
tid, kan det här vara en enkel föränd-
ring som kan ge mer kraft, framför allt i 
uppförsbackarna, säger Aron.

Från löparbanan rör vi oss vidare 

mot starten för LidingöRullet och Aron, 
Kevin och Kristoffer testkör banan. 
Framför allt är det viktigt med backträ-
ning och inter valler inför ett lopp av 
det här slaget.

– Här stannar vi och kör backövning, 
säger Aron.

Han låter Kevin och Kristoffer testa 
backen med och utan dynan, så att de 
får känna om det blir någon skillnad. 
Upp och ner får de kämpa uppför den 
långa backen ett par gånger.

– Det gjorde skillnad, det känns som 
att jag fick mer kraft! säger Kristoffer 
när de är klara.

Tiden förbättras dock inte för vare 
sig Kevin eller Kristoffer, men det har 
antagligen mer att göra med att de 
tröttade ut sig på första rundan!

– Det känns väldigt bra att börja 
träna, säger Kevin. Och det är bra att 
Lidingö Rullet finns, för några år sen 
var det ju bara Ruset. Men jag önskar 
att det i framtiden finns en längre 
variant, så att man får möjlighet att 
utmana sig ännu mer.

Kristoffer håller med, och tillsam-
mans med Aron tar de sig vidare i 
banan. Första delen är asfalterad, men 
efter ett tag går det över till grusstig.

– Här blir det lite tuffare. Man kan 
tänka på att sätta sig mer rakt i stolen när 
man kör på grus, så att man inte lägger 
för mycket tryck framåt, säger Aron.

Det är en fin sommardag på Lidingö 
och träningsgruppen susar iväg nerför 
en backe medan Föräldrakrafts fotograf 
springer runt i skogen bredvid, käm-
pande för att hinna med. Banan 
avslutas på Grönsta gärde och här går 
Aron igenom några sista tips.

– Inför Rullet är det bra att träna upp 
sin överkropp; bröst, armar och axlar. 
Det kan vara bra att köra en hel del 
backträning och intervall. Och så ska 
man se till att däcken är pumpade och 
länkhjulen är smörjda, säger Aron.

De har haft en fin dag ute på Lidingö 
och Aron hälsar Kevin och Kristoffer 
stort lycka till inför årets tävling. På 
tävlingsdagen är han på plats för att 
heja på alla som är med, både i 
LidingöRullet och -Ruset.

– Det blir en härlig dag. Jag hoppas 
att alla bara ska njuta, säger Aron. 

Själv siktar han på nya projekt i år. 
Bland annat ska han simma från 
Finland till Sverige i början av augusti, 
drygt fyra mil.

Hur det äventyret gick vet vi när 
denna tidning är tryckt. Men här och 

ˆ

ˆ

Kevin, Aron och Kristoffer är 
laddade inför LidingöRullet 
och LidingöRuset – är du?
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komikapp.se
Stormhallsvägen 4, Varberg               

Telefon: 0340-66 68 70

PROTAC
 BOLLTÄCKE™

BÄDDAR FÖR GOD
 LIVSKVALITÉ

GÖR MORGONDAGEN MENINGSFULL

Kevin och Kristoffer har pluggat på 
samma gymnasium med inriktning på 
idrott och hälsa. Men på fritiden spelar 
de i rivaliserande rullstolsbasketlag. Det 
stora idrottsintresset har de gemensamt.
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STEG 3: Låt armarna röra 
sig i en cirkelrörelse, så att 
du inte stoppar farten när du 
släpper hjulet.

STEG 2: Låt händerna följa 
med hjulet så långt ner du 
kan för att maximera 
rörelsen.

STEG 1: Börja armrörelsen 
inte för långt bak, du ska ha 
kraft att trycka ifrån. Luta dig 
framåt för mer kraft.

1. Att testa banan i lugn och ro innan själva 
tävlingsdagen är ett bra tips.

2. Det gäller att vara förberedd 
på uppförsbackarna i loppet. 
Backträning och intervall är bra 
uppladdning inför LidingöRullet 
och -Ruset.

TAKTIK

ARMAR

3. Sista delen av Lidingö Rullet består av 
en bred grusstig med lite backar. Här får 
man kämpa lite extra.

nu, vid Lidingövallen, säger Kevin och 
Kristoffer hejdå till Aron, som ska vidare 
på fler uppdrag för dagen.

Killarna är nöjda med träningspasset 
och känner sig rejält peppade. Båda 
understryker igen att det vore kul om det 
i framtiden fanns flera längder att välja 
på. Kanske 5 km eller till och med 1 mil. 
Men i år är de inställda på att slå sina 
gamla tider.

– Jag har vunnit loppet två år i rad, 
säger Kevin. Men förra året fick jag en 
sämre tid än första året. Så i år är målet 
att slå mitt gamla rekord!

De berättar att deras gymnasium 
brukar ta med dem till Lidingö en vecka 
före loppet, för att testköra banan.

– Det är väldigt bra att få känna in 
banan i lugn och ro. När man åker 
LidingöRullet är det till exempel bra att 
veta att sista nerförsbacken kan vara lite 
lurig. Om man stressar för mycket kan 
man falla omkull, säger Kristoffer.

Han har ett år kvar på Häggviks 
gymnasium, men har redan tankar om 
vad han vill göra i framtiden. Ett mål är 
att han bli cykelmekaniker.

– Jag har det intresset, så det vore kul. 
Men sen skulle jag också tycka att det vore 
väldigt häftigt att jobba som personlig 
tränare och hjälpa andra, säger Kristoffer.

Båda gillar idrott och när de inte går i 
skolan spelar de i rivaliserande rullstols-
basketlag.

– Jag har alltid varit intresserad av 
sport. Rullstols basketen var det min 
mamma som hittade, och nu har jag 
spelat i fyra säsonger, säger Kevin.

På gymnasiet har de inriktning på idrott 
och hälsa, så mycket fokus ligger på fysiska 
aktiviteter. Båda har mycket på gång i livet, 
och Kevin laddar inför studentfirande när 
Föräldrakraft träffar dem.

– Det ska bli kul! Vi kommer ha firande 
med familj och släkt hemma och sen blir 
det lite firande med kompisar på kvällen, 
säger Kevin.

Nu när tidningen tryckts har en stor del 
av sommaren passerat. Och när tävlings-
dagen är kommen återstår att se om 
Kevin och Kristoffer lyckas nå sina mål 
att slå sina gamla tider.

– Jag kommer stå vid starten och vara 
helt fokuserad på mitt eget race, säger 
Kevin.

– Man kommer vara laddad och 
fokuserad, säger Kristoffer. Och så får 
man se till att bara ha kul, helt enkelt! l

Träningstips

TEXT: SARA BENGTSSON  FOTO: LINNEA BENGTSSON 
info@faktapress.se

FK_1504_s28-47_AKTIV_v11.indd   34 2015-07-17   18:54



2015 # 4  FÖRÄLDRAKRAFT     35

UTAN DYNA.  Armen når 
längre ner.

MED DYNA.  

Känslan att gå i mål är något alldeles speciellt. Kevin, Aron och 
Kristoffer längtar till dagen för LidingöRullet och -Ruset.

DYNAN

PEPP!

1. Aron sätter Kristoffer 
och Kevin på prov i en av 
loppets backar. Att köra 
upp och ner för en lång 
backe på tid är en viktig 
del av träningspasset.

2. Det krävs 
en del 
styrka för 
att orka sig 
upp för 
backarna.

BACKE

Besök etac.se
för mer 
information!

NYHET! R82 Heron
En multifunktionell 
dusch- och toalettstol 

Sitt bättre – 
i Heron från R82

R82 Heron är en av de mest funktionella dusch- 
och toalettstolarna på marknaden. Bakom den rena 
och enkla designen döljer sig många funktionella 
egenskaper, som förbättrar upplevelsen för såväl 
hjälparen som användaren. 

Sätter nya standarder 
för användare 
med särskilda 
positioneringsbehov.

Egenskaper som 
förbättrar upplevelsen 
för såväl hjälparen som 
användaren.

Smart design för 
bättre sittkomfort 
och användning utan 
kompromisser.
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Nu är det bara en dryg månad 
kvar till LidingöRuset och 
Rullet, storsatsningen på lopp 
för alla med någon form av 
funktionsnedsättning.
Föräldrakraft kontaktade 
Jessica Lindén, projektledare, 
för att höra vilka hennes 
bästa tips är inför loppen.

Är det många som är intresserade?
– Traditionellt anmäler sig 

många ganska sent till dessa lopp, 
så vi väntar den största anstormningen i 
augusti. 
Vad tror du blir höjdpunkten?

– Det blir definitivt att få se alla glada kil-
lar och tjejer när de stormar in i mål, den 
glädjen går det inte att sätta ord på. Att se 
hur stolta de blir när medaljen hängs runt 
deras halsar är magiskt. Vi hoppas ju även 
på att få finbesök på scenen men det är inte 
100 procent spikat än.
Hur ska man förbereda sig bäst? 

– Bäst förbereder man sig genom att få 
med sig många kompisar eller familjen 
med ut till Lidingö, så man är många som 
delar upplevelsen och glädjen. Alla 
måste inte vara med i loppet, utan att 
heja och vara på plats är minst lika kul. 

– Planera att ha gott om tid. Njut av 
dagen och allt vad den har att erbjuda!
Något som anhöriga och andra åskåda-
re bör tänka på?

– Ni är jätteviktiga! Gör hejaskyltar, 
dela upplevelsen, heja, uppmuntra alla, 
både den som är först och sist, alla är lika 
viktiga! 

– Var också ute i god tid före start så det 
inte blir ett stressmoment. Om ni åker 
kommunalt har vi satt in extra handikapp-
vänliga bussar men det kan ändå bli en 
liten väntan, bättre att vara ute lite för 
tidigt än tvärtemot.

 
uppmuntra är lika kul 
som att delta i loppen” 

”Att heja och
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Vilka är de vanligaste frågor ni får? 
– Många vill veta om man måste anmäla och 

betala för assistenten som springer med. Nej, 
det ingår startplats för alla assistenter i bruka-
rens anmälningsavgift.  
Hur kom ni på idén om en rullstolsklass? 

– Vi vet att många som deltagit på Ruset går 
på samma skolor eller bor på samma hem som 
de som är rullstolsburna, men de har inte 
kunnat vara med då terrängen har varit för 
svår för dem. Vi ville inkludera även rullstols-
burna och tog fram en alternativ bana.
Finns det några problem och hinder som 
behöver övervinnas? 

– Vi försöker att förbättra vår information 
till målgruppen, vårt mål är att försöka se 
över vår anmälningssida som kan vara svår 
att förstå. 
Vad händer runtomkring loppen? 

– Det händer flera grejer längs banan. Vi 
skapar även ett torg runt scenen att samlas på 
för att få maximal upplevelse av just Ruset 
och Rullet. 
Hur känns det personligen inför loppen? 

– Tiden kan inte gå snabbt nog till loppen 
och för mig är Ruset och Rullet den självklara 
höjdpunkten. Jag är speaker vid Rullet starten 
och det är alltid så otroligt roligt att träffa alla 
deltagare, anhöriga och personal. Nu håller 
jag alla tummar jag har för att det ska bli 
väldigt många som vill dela allt det här med 
oss!
Vad hoppas du själv mest på?

– Mycket kan man som arrangör planera så 
”hoppas”, det gör jag på vädret, det är nästan 
det enda vi inte kan påverka och det är ju 
faktiskt mycket roligare om det blir en solig fin 
dag!
Vad tror du årets satsning betyder inför 
framtiden?

– Det arbete vi påbörjat med en arbets-
grupp är bara början på något som ska bli 
väldigt stort. Vi vill verkligen bidra till att 
denna upplevelse inspirerar till en hälsosam 
livsstil, året runt. l

Har koll på det mesta 
inför LidingsRuset och 
Rullet den 25 septem-

ber. Jessica Lindén 
räknar med att många 
nya deltagare anmäler 

sig under augusti. 

ˆ

TEXT: VALTER BENGTSSON   
FOTO: LINNEA BENGTSSON 
info@faktapress.se

Stolt partner till 
LidingöRuset och 
LidingöRullet
Ottobock tillverkar proteser, ortoser 
och rullstolar för att återställa och 
förbättra din rörlighet. Numera är  
vi också stolt partner och loppvärd  
till LidingöRuset och LidingöRullet. 
Läs mer om oss på ottobock.se.  
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Hopp på schemat
Oxhagsskolan i Kalmar kan 
tack vare en lokal föräldraför-
ening erbjuda eleverna nya 
möjligheter till fysisk aktivitet 
under skoldagen.

ˆ

Tyra Samby, 9 år.
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Tyra sätter sig på sadeln och 
sjunker ned med fötterna 
stadigt mot golvet. Benen 
böjs. Blicken är fäst i golvet 
och ett spjuveraktigt leende 

kommer smygande på läpparna. Sen bär 
det av. Tyra trycker ifrån med benen och 
flyger upp från golvet. Upp och ner. Upp 
och ner. Leendet byts till ett stort gap-
skratt och glädjen sprider sig runt om i 
klassrummet.

Det var under fruktstunden några 
minuter tidigare, när Tyra Samby, 9, och 
några av hennes klasskamrater i klass 
F-5 B satt runt bordet och åt äpple tillsam-
mans, som hon plötsligt utbrast:

– Jag vill hoppa!
Hon reste sig, till synes något ostadigt, 

och tog sedan några vingliga men be-
stämda steg fram till den klarröda pinnen 
med sadel och ett halvcirkelformat hjul-
underrede i samma nyans. 

Hennes lärare Kajsa Sahlström såg 
lugnt på när Tyra försökte klättra upp på 
sadeln, och hjälpte henne sedan att vän-
da sig om åt rätt håll och spänna fast 
banden runt midjan och höften. 

Och som hon hoppar.

Snart är det 6-åriga klasskamraten Ester 
Näslunds tur. Ester börjar lite försiktiga-
re, och hon vill gärna ha den stora 
spegeln framför sig. Ingenting är i vägen 
mellan henne och spegeln och hon 
betraktar sig själv uppifrån och ned 
länge. Men när Kajsa och de andra i 
personalen börjar sjunga på en välkänd 
Mora träsk-melodi sträcker hon upp sin 
arm, först den ena och sen den andra.

Så börjar hon böja på benen, upp och 
ned, med fötterna kvar i golvet. Armarna 

Sedan ett halvår tillbaka har Tyra och hennes 
skolkamrater på Oxhagsskolan i Kalmar fått 
större möjlighet att upptäcka sig själva, var-
andra och omvärlden. Med nyfikenhet och 
lust tänjer de sina egna gränser när det gäller 
rörelse och fysisk aktivitet. Anledningen? 
En vanlig gåstol med ovanliga möjligheter. 

Tyra får hjälp av 
Kajsa att vända 
sig om åt rätt håll 
och spänna fast 
banden runt 
midjan och 
höften.

ˆ

Hur får jag in min 

 dotter i bilen utan att 

förstöra min rygg?

www.autoadapt.se  
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ˆ

ˆ

och benen rör sig nu till musiken. Hon 
dansar. Och skrattar. Ju mer hon rör sig, 
ju mer härmar och förstärker Kajsa och 
de andra pedagogerna hennes rörelser. 

Och när Kajsa stampar i golvet börjar 
Ester hoppa av ren förtjusning. 

Elias Björneling, 8 år, i klassrummet 
bredvid, använder oftast den nya 
gåstolen på det mer klassiska sättet, 
genom att gå på upptäcktsfärd runt om i 
skolans lokaler. Han är lite trött, men ett 
litet leende smyger fram på läpparna när 
han får hjälp att sätta sig på sadeln och 
spänna fast selen. 

Den stora skillnaden mot en vanlig 
gåstol är att Elias når fram till saker som 
han inte gör annars. Som nu till exempel, 
när han tar sig fram till sin klasskamrat 
för att känna på hennes matslang. Han 
får varsam hjälp därifrån och till den del 
av klassrummet där en trycka-hända-sa-
ga visas på en stor skärm. 

Medan klasskamraterna sitter i sina 
rullstolar, är Elias den enda som når 
fram till skärmen och därmed får till 
uppgift att trycka fram nästa bild.

Specialpedagogen 
Kajsa Sahlström 

tycker att den 
nya gåstolen 

påminna varandra om att alltid se möjlig-
heterna hos eleverna.  

– Det handlar om att våga tänja på 
gränserna, både sina egna och elevernas. 
Man måste våga vara lite apa själv och 
släppa taget. Men också känna att det är 
okej att barnen får slå sig lite ibland. Låta 
nyfikenheten ta plats. 

Det värsta hon vet är tankesättet ”Det 
är ingen idé”. 

Om det så handlar om att man har kort 
om tid för en aktivitet, eller om en elev 
har haft ett stort krampanfall, så finns 
ingen anledning att luta sig tillbaka och 
avstå från att göra något. 

Risken för en del barn är att det nästan 
alltid kommer något i vägen då. 

– Man hinner mycket på 20 minuter. 
Och även om man är trött efter en kramp 

Med den nya 
gåstolen når 
Elias ända fram 
till skärmen på 
väggen och kan trycka 
fram nästa bild.

Oxhags- 
 skolans rektor  
Susanne Lind tycker att man inom 
särskolan är lite för försiktig med  
att utmana invanda tankar.

ˆEsters tur att använda Movego. Hon betraktar sin spegelbild medan pedagogerna anpassar 
inställningarna för henne.

tillför flera nya möjligheter för många av 
eleverna på skolan.

– Det är alltid svårt att hitta bra saker 
för våra elever, men den här gången blev 
det bättre än vi vågade hoppas. Jag kan 
få in den här gåstolen i alla områden i 
kursplanen.

Hon har bara tre synpunkter på den 
nya gåstolen. Det ena är att underredet 
är så brett, så att det kan vara svårt att 
komma igenom vissa dörröppningar. Det 
andra är att elevernas fötter ibland kom-
mer emot underredet framtill, så där har 
hon satt fast skyddande plast tills vidare. 
Det tredje är att byta ut ratten för fjäd-
ringen mot en vev. Förbättringsförslagen 
är framförda till uppfinnaren som just 
nu klurar på lösningar.

Hon och hennes kollegor försöker 
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kan man alltid följa med ut på en prome-
nad, kanske vila i rullstolen och känna 
vinden och höra fågelsången.

Skolans rektor Susanne Lind tycker att 
man inom särskolan är lite för försiktig 
med att utmana invanda tankar.

– Det är svårt att hitta likvärdiga möj-
ligheter till aktivitet som för andra barn, 
men vi försöker alltid hitta nya upplevel-
ser för våra elever. Vi vill ge dem nya 
dimensioner och nya perspektiv och så 
hög livskvalitet som möjligt. Den nya 
gåstolen är både rolig och stimulerande 
men också bra för elevernas fysiska hälsa. 

En framgångsfaktor inom särskolan är 
att ha goda relationer och vara öppen för 
olika typer av samarbeten, tror Susanne.

– Det berikar alla. Den här gåstolen 
hade inte funnits här utan föräldrafören-
ingen. Det är deras förtjänst. l

TEXT & FOTO: ANNA PELLA 
info@faktapress.se

Amanda, 9 år, i 
parallellklassen, 
tycker också 
mycket om att 
hoppa. 

ˆ

Fråga produktspecialist eller boka visning.

0302 - 24 240

Ring Bilanpassningslinjen.

www.autoadapt.se  
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Anna Samby, Tyras mamma, är aktiv  
i den lokala RBU-föreningen som 
samlat in pengar för att kunna köpa 
gåstolen Movego.

Tyra har alltid älskat att hoppa och 
familjen har köpt en studsmatta 
som hon hoppar på året om. 

– Tyra har hittills suttit ned på 
studsmattan eller behövt hjälp att hålla i 
sig i oss för att kunna studsa på den, men 
när vi håller i henne, bromsar och styr vi 

Habiliteringen  
utvärderar nya gåstolen 
Under våren har två sjukgymnaster på 
habiliteringen i Kalmar gjort en utvärdering 
av den nya gåstolen. 

I åtta veckor fick fem elever på 
Oxhagsskolan använda Movego två 
gånger varje vecka. Eleverna hade 

stegräknare på sig så att den fysiska akti-
viteten kunde mätas och de filmades för 
att sjukgymnasterna skulle kunna se hur 
de upplevde det nya hjälpmedlet. 

– Vi kan se att alla elever har uppskat-
tat Movegon. Om man tycker att något är 
roligt blir man förhoppningsvis också 
mer aktiv, och Movegon är intressant 
eftersom den erbjuder en kombination 
av förflyttning och hopp, säger Kajsa 
Bergman, en av sjukgymnasterna.

 Ett roligt hjälpmedel gör också att 
lusten att använda det ökar menar Kajsa 
Bergman, förutsatt att hjälpmedlet står 
framme och att de vuxna förstår och 
hjälper eleverna att använda det när 
känslan infinner sig. Precis som man 
själv får lust att dansa till en bra låt. Då 
vill man inte vänta till nästa. 

” Det är så häftigt att se  
henne bli andfådd!”

omedvetet, säger mamma Anna Samby.
Den senaste tiden har dock Tyra börjat 

ställa sig upp själv och ta stöd mot 
skyddsnätet när hon hoppar. 

Kanske har det med Movegon att göra 
att hon fått bättre balans. Mamma Anna 
har inte tänkt på det.

Egentligen trodde Anna att gåstolen i 
första hand skulle gagna elever med 
större rörelsehinder, de som inte har så 
stor möjlighet att stödja på benen och 
hoppa själva. Och att den kanske mer 
skulle vara ”en kul grej” än ett tränings-
redskap.

Men nu har hon sett att den passar 
många barn med olika behov. Hon 
önskar att fler barn redan tidigt i livet 
fick känna svettdroppar i pannan och 
möjlighet att stärka skelett och muskler.

– Det är så häftigt att se Tyra bli 
andfådd, som vem som helst. Jag ser hur 
hon tränar balans och koordination, får 
utlopp för sin hopplust och blir mer 
självständig. 

Anna tycker att en stor fördel med den 
nya gåstolen är att den är ganska lätt att 
ställa om så att den kan användas av mer 
än ett barn. 

– Jag tycker att det är så förlegat att 
varje barn ska ha sitt individuella 
hjälpmedel, och att hjälpmedel är 
uppdelade i olika kategorier. Det känns 
jätteroligt att den här kan användas av 
flera barn och att den både är ett 
pedagogiskt hjälpmedel, ett tränings-
hjälpmedel och ett förflyttningshjälp-
medel. l

Mamma Anna har samlat in pengar  
för att Tyra och hennes skolkamrader  
ska få hoppa.ˆ

Kajsa Bergman, sjukgymnast.
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med fokus på 
innovativa
lösningar.

MedleM i Branschföreningen svensk fordonsanpassning

TrollhÄTTan | Tel 0520-200 130

Cab-on Wind är ett universalt formsytt 
vatten- och vindtätt täcke med fleece-
foder som passar de flesta rullstolar. 

Finns i storlekarna barn, junior och 
vuxen samt i flera olika varianter.

Mer information hos våra återförsäljare 
och i webbshopen www.cab-on.com.

Cab-on Wind 
täcket som haller dig varm!o

evelinasfoto.se

Cab-on AB
info@cab-on.com
www.cab-on.com

FK_1504_s28-47_AKTIV_v11.indd   42 2015-07-17   18:55



2015 # 4  FÖRÄLDRAKRAFT     43

Ylva Dalén är inte rädd för att 
sticka ut hakan. Som sjukgymnast 
på habiliteringen tyckte hon att 

det var svårt att utgå från barnets lust. 
Därför blev hon uppfinnare istället.

– Många tror att barn med stora rörel-
sebegränsningar inte kan ha kul och kän-
na lust. Alla barn är förstås olika men ge-
mensamt är att de vill hoppa och röra på 
sig. Många hjälpmedel gör dem fast-
spända och statiska, men barn ska inte 
sitta fast, de behöver dynamiska system 
som helst kan aktiveras av dem själva.

Tyvärr fokuserar sjukvård och habilite-
ring ibland ofta mer på de medicinska 
problemen när barnen föds, istället för att 
väcka deras lust till aktivitet, menar Ylva.

– Att ha kul är nyckeln till ett friskare 
liv. Då kan man minska antalet sjukhus-
vistelser och problem med tröga magar 
och slem, det är jag övertygad om. Själv-
ständig förflyttning är också den enskilt 
största faktorn för kognitiv utveckling.

Hon beskriver sin nya uppfinning 
Movego, lillasyster till Hoppolek, som ett 
dynamiskt stå- och gåhjälpmedel som 
ger utlopp för barnets nyfikenhet efter-
som man kan komma ända fram till det 
man vill undersöka. Inget störande styre 
i vägen som på de flesta andra gåstolar. 
Men Movego är också ett träningsred-
skap som väcker lust.

– Känslan ska vara svävande och det 
ska kittla i magen när man hoppar. 
Dubbelfjädringen gör att man kan hoppa 
25 cm högt. 

Drömmen är att det ska bli ett för-
skrivningsbart hjälpmedel för fysisk akti-

vitet och förflyttning som både kan fin-
nas hemma hos barnen, på skolor och 
habiliteringar. Men för det behövs evi-
dens och studier. 

– Det är många hinder att klättra över, 
men om det är det som krävs får jag ta 
det. 

Förutom de två egna uppfinningarna är 
hon återförsäljare för ett par andra 
uppfinningar med samma syfte och 
målgrupp, bland annat ett dynamiskt hu-
vudstöd och en gåsele. 

Och i huvudet har hon ännu en idé.
– Den är ännu enklare än de tidigare, 

och går ut på att hjälpa små barn att rulla. 
Jag tänker mig att man skulle kunna an-
vända inneslangen från ett litet traktor-
däck. Men den idén är gratis, haha, jag 
har fyllt 65 nu, så den uppfinningen ser 
jag gärna att någon annan utvecklar  
vidare. l

” Det ska kittla  
i magen”

– Alla barn behöver röra på sig, det 
gäller även barn med rörelsehinder. 
Skillnaden är att de här eleverna behöver 
hjälp för att göra det, kanske i form av 
hjälpmedel men det hänger också ofta på 
att en vuxen person förstår att eleven 
vill röra på sig och gör det möjligt. 

 Hon och hennes kollega har inte sett 
någon ökning av den fysiska aktiviteten 
hos barnen efter träningsperioden 
jämfört med innan, däremot var 
eleverna mer fysiskt aktiva under den tid 
de använde gåstolen. Även ledrörlighet, 
styrka och gångmönster undersöktes 
men där har sjukgymnasterna inte 
kunnat se några tydliga förändringar. 
Förutom detta har sjukgymnasterna bett 
föräldrarna skatta sina barns sömn- och 
smärtproblematik före och efter trä-
ningsperioden. 

– Föräldrar till tre av eleverna har 
svarat på vår enkät och de har alla sett en 
liten minskning av sitt barns smärta och 
en tydlig förbättring av barnets sömn. l 

OM MOVEGO

FAKTA OM STUDIEN

Uppfinnare: Ylva Dalén, leg. sjukgym-
nast, med. lic. specialpedagogisk 
kompetens.   
Konstruktör: Nils Gawell, EGA-service.
Är: Ett dynamiskt stå/gå-hjälpmedel med 
hoppfunktion.
Finns idag: Händelseriket Korallen i 
Stockholm och Oxhagsskolan i Kalmar.
Har finansierats av: Hjälpmedels-
institutet och Jimmy Dahlstens fond.
Läs mer om Movego: hoppolek.se

Syfte: Hitta skillnader i mängden fysisk 
aktivitet, rörlighet, sömn, mage och 
smärta när elever använder Movego.
Deltagare: 5 elever i Kalmar med olika 
grader av rörelsehinder.
Mätmetod: Stegräknare, mätning, 
video, föräldraenkät med mera.
Genomförare: Kajsa Bergman och 
Lottie Åsenius, habiliteringen i Kalmar.

Resultat i korthet:
•  Alla fem barnen tog fler steg/hopp per 

minut i Movegon, jämfört med övriga 
skoldagen.

•  Antalet steg under skoldagen ökade 
inte efter träningsperioden jämfört med 
innan och antalet steg/hopp per 
hopptillfälle ökade inte över tid.

•  Inga tydliga förändringar har uppmätts 
för ledrörlighet, styrka, gångmönster 
och tarmfunktion.

•  Alla barn har uppskattat Movegon.
•  De föräldrar som svarat på enkäten  

(3 av 5) skattade en liten förbättring av 
barnets smärta och en tydlig förbättring 
av barnets sömn..

Ylva Dalén, uppfinnare.

 

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.

Barn vill hoppa, snurra, bli jagade och leka tittut.  
Det ska kittla i magen, säger Ylva Dalén,  
uppfinnare till Hoppolek och Movego.
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TEMA Aktiv

Det luktar gammal gympasal i 
Ringsides träningscenter på 
Sandbackavägen i Umeå. Lokalen 

är utrustad med flera boxningssäckar, 
pilatesbollar och hopprep. Framför 
speglarna som pryder ena väggen tränar 
Erik Nyström skuggboxning sittandes i en 
elrullstol. Egentligen är han utbildad 
skådespelare och har jobbat på 
Ögonblicksteatern, men efter att ha testat 
boxning för sex år sedan, upptäckte han 
hur mycket träningen betydde och att 
den hjälpte honom att få utlopp för ilska 
och frustration och att bearbeta de 
jobbiga gymnasieåren. 

– Jag var så irriterad och besviken över 
att jag inte fick byta gymnasielinje eller 
gå vidare till något annat, och boxningen 
blev räddningen. 

Erik gick elprogrammet på Riksgymna-
siet och tycker att linjen var ”ett skämt” 
mot alla med en funktionsnedsättning.

– Det fanns personer som inte ens 
kunde starta en dator och de skulle enligt 
läroplanen jobba med att löda och koppla 
kablar, det är inte schysst. Man misslyck-
ades på prov efter prov och fick höra av 
lärarna att ’vi ger dig längre tid’, men det 
kompenserar ju inte dålig syn eller dålig 
handfunktion. Jag ville bara därifrån men 
fick inte. Alla med funktionsnedsättning 

skulle vara på samma ställe. Efter att jag 
slutat rekommenderade jag skolan att ta 
bort elprogrammet och det lyssnade de 
faktiskt på. 

För tre år sedan började Erik träna 
boxning i klubbmiljö och numera är han 
själv tränare för både gående personer 
och för personer som sitter i rullstol. 
Samtidigt föreläser han bland annat om 
tillgänglighet runt om i Västerbotten. 

– I början var det lite tufft att vara 
ensam med funktionsnedsättning i en 
boxningsklubb, men ju längre jag höll på 
desto mindre rädd blev jag för att göra 
bort mig. Jag tänkte att min funktions-
nedsättning kommer ju aldrig att försvin-
na och jag måste få göra på mitt sätt. 

Satsningen på boxningen har gått bra, 
så bra att han coachat gående boxare till 
framgång och dessutom varit ringsecond 
vid ett tillfälle (den som ger feedback till 
boxaren under en match). 

– Det är fantastiskt, det borde inte gå, 
men man lär sig. Och jag känner mig inte 
längre begränsad av min funktionsned-
sättning! Det känns som att man är något 
bättre, inte bara någon med en funktions-
nedsättning. Och att få hjälpa till att slipa 
till en bra vänster eller högerkrok är 
jävligt kul!

Förutom att boxningen är bra rent 
mentalt, berättar Erik att han också blivit 
mycket mindre spastisk. 

– Det har något med adrenalinpåslaget 

Erik Nyström  
leder andra till

I boxningsringen har Erik Nyström hittat hem. Träningen gör honom  
starkare, smidigare och tar bort muskelspasmerna. Nu vill han uppmuntra 

andra med funktionsnedsättning att börja boxas. 

framgång

– Fokusera på vad du kan göra, inte på vad 
du inte kan göra, säger Erik Nyström som 
tycker att boxningen förutom fysisk 
träning även ger mental styrka. 

Kom ihåg att livet 
kan svänga till det 
bättre, säger Erik.

ˆ

ˆ
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och muskelminnet att göra, när jag har 
tränat med mitsar är jag fri från spasmer i 
8–9 timmar. Det är en skön känsla. 

Till andra som funderar på att börja 
träna boxning vill Erik tipsa om att göra 
det utifrån ens egen förmåga och att inte 
jämföra sig med andra. 

– Fokusera på vad du kan göra, inte på 
vad du inte kan göra. Jag kommer 
exempelvis aldrig att bli professor på 
universitetet men jag har ändå kunnat 
jobba som föreläsare, skådespelare och 
boxartränare. Det finns andra vägar! Och 
kom ihåg att livet kan svänga till det 
bättre. 

– Stanna kvar och gör din grej, om du 
är trevlig och jobbar hårt kommer du att 
vinna respekt.

Erik rekommenderar också den som 
vill börja träna, att ta kontakt med sin 
läkare och ha ett samtal om vad kroppen 
tål att göra och inte, och att inte köra på 
för hårt från början. 

Om tio år hoppas han att han klarat alla 
fyra utbildningssteg inom boxningsför-
bundet och att han kanske fått köra lite 
mitsträning med proffsboxarna Klara 
Svensson och Erik Skoglund. 

– Jag vill fortsätta bryta fördomar och 
mönster och göra min egen grej och jag 
hoppas att fler med funktionsnedsätt-
ning börjar träna boxning! l

ERIK NYSTRÖM

Ålder: 24 år.

Familj: Mamma. pappa, syster, extrapappa 
med släkt.

Senast lästa bok: Döda samtal.

Senast sedda film: Die hard filmerna.

Lyssnar helst på: Blandat, metal och 
hårdrock, bluesmusik.

Favoritmaträtt: Spagetti och köttfärssås.

Inspireras av: Rockyfilmerna med 
Sylvester Stallone, Rocky vill bygga upp 
något som han är stolt över och som andra 
tycker om. Erik Skoglund samt Klara 
Svensson. 

Bor: Egen lägenhet på Haga med assis-
tans dygnet runt.

Längtar efter: Är lite småless på att vara 
singel, vill hitta en tjej någon gång! Och 
sedan längtar jag också efter att få stå i 
ringhörnan igen som ringsecond. Jag trivs 
med att guida andra till framgång. Ingen 
förväntar sig att en kille med funktions-
nedsättning står i ringen. Vill bryta 
fördomar och mönster och göra min egen 
grej. Om man inte gör något så syns man 
inte och då är det lätt att bli överkörd. 

TEXT & FOTO: STINA JOHANSSON 
info@faktapress.se

”Jag känner mig inte längre begränsad av min funktions-
nedsättning! Det känns som att man är något bättre, inte 
bara någon MED EN FUNKTIONSNEDSÄTTNING.”
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TEMA Aktiv

Shower och massvis av 
aktiviteter bjöds besökar-
na på när den stora 

fritidsmässan Min fritid ägde 
rum i Nynäshamn under 
våren. Hela 1600 personer 
kom för att inspireras. Bland 
annat bjöd Cirkus Gränslös på 
en färgglad och energirik 
show.

– Cirkus är inte så svårt om 
man övar mycket. Det är så 
kul, jag vill hålla på med det 
här i tusen år, sa Klas 
Rudolfsson, en av cirkusartis-
terna som varit med från 
början.

Cirkus Gränslös är en grupp 
som drivs av Studieförbundet 
Vuxenskolan sedan 15 år. Alla 
cirkusartisterna var lite ner - 
vösa inför showen, men fick 
hela publiken att jubla och 
klappa i takt, så fort de kom 
igång.

För tredje året i rad hölls 
mässan, som arrangeras av 
Stockholms läns landsting och 
kommunerna Nynäshamn, 
Haninge, Huddinge, Salem, 
Botkyrka, Nacka, Tyresö och 
Stockholm.

– Vi är verkligen jättenöjda. 
Det kom busslaster med 
besökare, många passade på 
att testa olika aktiviteter, 
stämningen var bra och 
mässan blev den mötesplats 
som vi hoppats på. Huvud-
syftet är att besökarna ska 
knyta nya kontakter och hitta 
aktiviteter som passar för den 
egna fritiden och vår uppfatt-
ning är att många nya kontak-
ter knöts, säger Monika 
Lundstedt, projektledare hos 
Nynäshamns kommun.

Mässan bjöd på ett full-
späckat program. Besökarna 
kunde prova på allt möjligt, 
som fäktning, judo, golf, 

Färgglada shower  
och aktiviteter på stor 
fritidsmässa

Cirkus Gränslös bjöd på show under mässan Min fritid i Nynäshamn. 

skytte, åsneridning, fyrhju-
lingen Zoom och elbilar. 
Dessutom uppträde Panetoz, 
Dogge Doggelito, Cirkus 
Gränslös och Funki models.

– Vi vill att mässan ska leda 
till en rikare fritid för 
personer med funktionsned-
sättning och att aktörer 
inspireras till att bredda sitt 
utbud så att alla har möjlighet 
till en meningsfull fritid. Vi 
uppfattar att mässan sporra-
de till just det, säger Monika 
Lundstedt.

Det var en välbesökt mässa och fullt ös vid mässcenen. Framför allt när 
bandet Panetoz stod på scenen och lockade hela publiken till dans. ˆ

ˆ

TEXT: SARA BENGTSSON 
FOTO: LINNEA BENGTSSON 
info@faktapress.se
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Neo Lindblad susade fram på 
skridskor och fick samtidigt 
testa på Nofall, hoppselen som 
går att installera i ishallen, så 
att fler kan åka skridskor.

Utomhusaktiviteter 
finns det gott om. 
Åsneridning 
arrangerades av 
Föreningen 
Skutans gård, en 
ungdomsgård med 
hästinriktning, dit 
alla är välkomna. 

Shuffleboard var en populär 
aktivitet som lockade många.

Dansgruppen Jordbro 
United invigde hela 
mässan med en 
energirik dansshow. 

Ett glatt gäng från daglig verksamhet i 
Nynäshamn var på plats och testade massa 
aktiviteter. Gruppen ”Leveransgruppen” har 
mycket hälsotema som en del av sysselsätt-
ningen, men arbetar även med att leverera 
förbrukningsmaterial och frukt till olika 
kontor i Nynäshamn.

”Boxning var inte så 
svårt”, sa tolvåriga 
Aylin, som var sugen 
på att testa det 
mesta. Botkyrka 
Shukokai karate var 
på plats och alla som 
var sugna fick prova 
på.

ˆ

ˆ

ˆ

ˆ

ˆ
ˆ

Nu kan du, om du vill, spela och tävla både mot dig själv och 
andra. Låt träningen bli till en rolig aktivitet tillsammans med 
familj och vänner! Du börjar med att starta upp Nintendos Wii 
Fit Plus samt tillhörande balansplatta. Därefter lägger du på 
GoDoc Balance Board och sedan är det bara att rulla på och 
börja spela och träna.

Kontakta oss för information och beställning.
Mail: info@godoc.se  Tel: 070 642 38 50  Webb: godoc.se

GoDoc Balance Board 
Ger dig som sitter i rullstol en ny och helt unik 
möjlighet att träna med Wii Fit Plus.
Med GoDocs Balance Board blir träningen 
både effektivare och roligare – inte minst 
den så viktiga bålträningen!
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TEMA AktivTEMA

Man ska inte vara tvungen att 
köpa in dyra anpassade leksaker 
till ett barn med särskilda behov. 

I stället ska man kunna låna och byta ut i 
takt med att barnet växer och utvecklas. 
Det menar Förbundet för rörelsehindrade 
barn och ungdomar i Kalmar, RBU, som 
nu tar saken i egna händer och öppnar ett 
lekotek på stadsbiblioteket.

Det är en enda röra i vardagsrummet 
hemma hos Anna Samby, ordförande för 
RBU i Kalmar. På golvet står lådor och 
stora förpackningar huller om buller. 
Anna tar upp något som ser ut som ett 
leksakståg i handen och visar hur det 
fungerar.

– Med det här tåget kan man träna 

orsak och verkan. Genom att trycka på 
stora knappar som är kopplade till tåget 
kan man få det att köra framåt, backa, 
pysa och tuta. Den här kan nog fånga 
intresset under en lång stund hos de 
flesta barn och samtidigt locka till 
träning. För många kan den nog vara till 
stor hjälp.

Anna vet vad hon pratar om. Hennes 
dotter Tyra har flerfunktionshinder med 
svårbehandlad epilepsi. Kontinuerlig 
träning och stimuli är viktigt för att hon 
ska kunna göra små framsteg i sin 
utveckling. 

– Det ligger ett oerhört stort ansvar på 
oss föräldrar att hitta de leksaker som 
passar för våra barn. Tyvärr får man 

ingen bra hjälp med detta utan det är upp 
till oss att hela tiden söka inspiration och 
testa vad som fungerar. I vissa fall är det 
väldigt dyra leksaker det handlar om och 
jag kan tänka mig att många avstår från 
att köpa dessa då man inte med säkerhet 
vet att de passar för ens barn.

Ur detta föddes tanken att starta ett 
lekotek där inte bara anhöriga utan också 
personal inom förskola, skola och habilite
ring ska ha möjlighet att låna leksaker till 
hemmet eller till sin verksamhet. Leko
teket ska också fungera som en neutral 
mötesplats där habilitering och familjer 
ska kunna träffas och prata samtidigt som 
barnet får prova olika leksaker.

– Vi tycker att det är oerhört tråkigt att 
habiliteringen finns i en så utpräglad 
sjukhusmiljö. Tidigare hade personalen 
vanliga kläder men numera måste de gå 
vitklädda. Habilitering handlar om att se 

Någon som kommer att 
finnas i startfållan på 
LidingöRullet i 
Stockholm den 25 
september är Hugo 
assisterad av pappa 
Mikael Nordmark. 
Tillsammans har de 
genomfört flera lopp, 
bland annat två 
Stockholm Marathon. 

Lekotek: Föräldrar tar 
saken i egna händer
Från och med i höst kommer barn med särskilda behov  
i Kalmar att kunna låna anpassade leksaker. Detta  
genom ett samarbete mellan RBU och biblioteket.

På lekoteket kommer såväl anhöriga som skola, förskola och korttids att kunna låna leksaker.ˆ

FK_1504_s48-51_AKTIV_lekotek_v05.indd   48 2015-07-17   18:56



2015 # 4  FÖRÄLDRAKRAFT     49

Boende för flickor i behov av extra stöd
Opalen i Järna är ett boende med 
särskild service för flickor enligt 9§ 
8p LSS. Vi erbjuder flexibla, individ
anpassade lösningar i en trygg miljö 
där vi kan stärka individen och vara 
ett stöd i övergången till vuxenlivet.

Stiftelsen Opalen 
Enevägen 10, 153 32 Järna

Telefon 08 551 702 89

Är du intresserad av att veta mer om Opalen, tveka inte 
att ta kontakt med oss så berättar vi mer – eller besök 
oss på www.stiftelsenopalen.se

Du kan göra skillnad!

Funderar Du på att 
bli kontaktfamilj 
eller kanske familje-
hem?

Läs mer på www.familjehemsbanken.se

TEXT & FOTO: TRINE NYBERG 
info@faktapress.se

LANDSTING/REGION SVAR

Stockholm JA

Uppsala JA

Sörmland NEJ – däremot finns lekotek i några kommuners regi i länet.

Östergötland NEJ

Jönköping JA – men verksamheten har minskat i omfång.

Kronoberg NEJ 

Kalmar NEJ 

Gotland NEJ – däremot finns möjlighet till datatek.

Blekinge NEJ

Skåne NEJ – men har DUMLE.

Halland JA – det finns i viss utsträckning.

Västra Götaland NEJ 

Värmland NEJ 

Örebro NEJ – däremot finns ett idétorg för inspiration.

Västmanland JA

Dalarna Har till viss del. Har delvis styrt om till ett så kallat Idétorg  
 för inspiration.

Gävleborg NEJ 

Västernorrland Begränsad tillgång.

Jämtland Härjedalen NEJ 

Västerbotten JA – men i väldigt liten skala.

Norrbotten NEJ 

Flera svarar att lekotek inte finns men att man kan visa/fungera som idébank. I vissa  
landsting kan man få låna enstaka saker i möten med specialpedagog om det finns ett behov.

n Föräldrakraft kontaktade alla 21 
landsting i Sverige för att ta reda på om 
det finns lekotek eller motsvarande 
utlåning av leksaker. Åtta landsting 
svarade att man har lekotek eller utlåning, 
resten har det inte. Däremot finns det i 
vissa län tillgång till så kallade idétorg där 

man kan få inspiration och information om 
var man kan köpa pedagogiskt material. 
Att man inte längre har en lekoteksverk
samhet förklaras i flera fall med mindre 
resurser, hårdare hygienkrav samt att 
behovet hos familjer har minskat.

ENKÄT
 FÖRÄLDRAKRAFTS ENKÄT OM UTLÅNING LEKMATERIAL: 

6 LANDSTING HAR FORTFARANDE LEKOTEK

det friska i våra barn och då borde det 
väl också vara en miljö som signalerar 
just detta – lekfulla och glada lokaler 
som är skapade på barnens villkor?

Lekoteket ska invigas i augusti  och då 
sätter också föreningen punkt för ett 
arbete som har pågått sedan 2013.

– Under drygt två års tid har vi varit 
ute och föreläst och samlat in pengar 
från bland annat Rotary, Rädda Barnen, 
Luciafonden och Rebecka logen i Kalmar. 
Utöver det har vi fått in pengar från en 
konsert som anordnats till förmån för 
våra barn. Överallt där vi har varit har vi 
mötts av en oerhörd värme och ett stort 
engagemang för vårt arbete för ett 
lekotek. Samtidigt har många blivit 
förvånade över att vi över huvud taget 
ska behöva göra detta.

Det har också varit praktiska frågor 
kring utlåningen som måste lösas. 
Stadsbiblioteket i Kalmar står för själva 
utlåningen men till en början blir det 
RBUföreningen som sköter reparation 
och rengöring av de utlånade leksakerna. 
Tanken är emellertid att försöka hitta en 
långsiktig lösning där kanske kommunen 
ställer upp med resurser. 

Anna öppnar en förpackning och lyfter 
upp en liten låda i trä, full med olika 
beslag och lås. Det är en liten leksak men 
den är inte billig. Anna berättar att den 
kostar drygt tusen kronor. Hon skakar på 
huvudet men strax därefter ler hon. 

– Tänk dig, nu slipper kanske några 
familjer att köpa den här. Eller så kanske 
en familj som annars inte hade haft råd 
kan låna den i några veckor. Det räcker 
med att de åker till biblioteket. Har de 
inte bil eller körkort ordnar vi så att 
leksakerna körs ut via bokbussen. Det 
enda som behövs är ett lånekort. Svårare 
än så behöver det inte vara. l
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TEMA Aktiv

ˆ Specialpedagogen Marianne Lindberg var under många år ordförande i den nationella 
lekoteksföreningen.

På 70-talet fanns 73 lekotek  
i Sverige.  Där lånades hundra-
tals specialpedagogiska leksa-
ker ut till barn och ungdomar 
med funktionsnedsättning.  
En föregångare var lekoteket  
i Kalmar dit specialpedagoger 
från hela landet vallfärdade.  
I dag är de flesta lekotek 
nerlagda, även i Kalmar.   
Vad hände egentligen?

Det är strålande sol den här 
okto berdagen 1979. En liten skara 
läkare, pedagoger och beslutsfat

tare har samlats för att inviga de nya 
handikappanpassade lokalerna hos 
Lekoteket i Kalmar län. Inrymt i ett 
vackert jugendhus med höga fönster och 
ljusa rum ryms specialsnickrade möbler, 
bollar, spel och andra leksaker. Allt är 
utvalt till barn med särskilda behov. På 
plats finns också specialpedagogen och 
föreståndaren för verksamheten, 
Marianne Lindberg. 

– Under 60talet hörde jag talas om 
Evy Blid och Karin Stensland Junker. De 
var båda mammor till barn med särskilda 
behov och startade den första lekrådgiv
ningen i Stockholm, det som senare 
skulle komma att kallas lekotek. Det blev 
en mötesplats för föräldrar som hade 
barn med funktionsnedsättning.

De båda kvinnorna kom att påverka 
inriktningen på Mariannes arbete. 
Genom stark vilja och engagemang 
lyckades hon få de resurser som krävdes 
för att utveckla lekoteket i Kalmar. Från 
en mörk källarlokal till nya lokaler, helt 
anpassade efter barnens behov.

– De rummen vi höll till i var ganska 
avskalade men målade i glada eller 
lugnande färger. Inför varje besök så 
anpassade vi det utifrån barnets förut
sättningar. Vi tog fram de möbler, 
leksaker och pedagogiska redskap som vi 
trodde skulle passa honom eller henne. 
På så sätt lockade vi fram lärande och 
träning på ett lustbetonat sätt. Samtidigt 

som barnet lekte kunde vi vuxna iaktta 
och göra en bedömning av vilka behov 
som fanns.

Ryktet om lekoteket i Kalmar spreds 
snabbt och verksamheten blev mycket 
populär. Efter några år arbetade fyra 
förskolelärare halvtid. Vid sidan av dessa 
fanns en anställd som skötte rengöringen 
av leksakerna. Till sin hjälp hade hon 
elever från ett dagcenter. Tre timmar i 
veckan fanns också en sjukgymnast från 
landstinget på plats för att handleda 
personalen.

– Vi pedagoger gjorde även hembesök. 
Genom att komma hem till familjerna 
kunde vi på ett bättre sätt lära känna dem 
och deras behov. Under våra resor var 
bilarna packade med lekotekskassar fulla 
av lekmaterial. Föräldrarna var så 
lyckliga när vi kom med inspiration och 
råd, säger Marianne och ler vid minnet.

Vid träffarna med familjerna var även 
syskonen i fokus. Inget besök planerades 
utan leksaker togs med även till dem.

– Så mycket fokus låg ju på de barn 
som hade särskilda behov. För oss var det 
viktigt att även syskonen fick uppmärk
samhet och beröm för sina förmågor och 
kunskaper.

I början av åttiotalet hade idén med 

lekotek slagit igenom. Då fanns 73 
verk samheter över hela landet. Ryktet 
spreds även internationellt och snart 
fanns lekotek i 50 länder. Samtidigt 
bildades en nationell lekoteksförening 
där Marianne under många år var 
ordförande. Den arbetade bland annat 
med utbildning för specialpedagoger vid 
lekoteken. Det var också under denna 
period som en förändring påbörjades. I 
stället för att vara en separat enhet 
började man diskutera möjligheten att 
införliva pedagogiken och upplägget med 
barnhabiliteringen.

– Grundtanken var att alla resurser 
skulle finnas samlade på ett och samma 
ställe. Psykologer, läkare, sjukgymnaster, 
arbetsterapeuter, specialpedagoger, 
logopeder med flera. Och så skulle 
föräldrarna ta en aktiv del i arbetet och be
gära vilket stöd de önskade för sitt barn.

I slutet av 80talet slogs lekoteket ihop 

Här var lekoteket en föregångare 
– nu är det nedlagt

”Grundtanken var  
att alla resurser 

skulle samlas på ett  
och samma ställe.” 
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ˆ

n DUMLE är en specialenhet inom 
hjälpmedelsverksamheten i Skåne. 
Namnet står för Du Utvecklas Med Lek. 
Det fungerar som en idébank om 
leksaker och aktiveringsmaterial. I lokaler 
intill universitetssjukhuset i Lund finns en 
utställning med sinnesstimulerande och 
aktiverande material både från leksaks
affärer och specialbutiker samt en del 
material som personalen har tillverkat 
själva. Verksamheten tar emot besök av 
familjer och yrkesverksamma, erbjuder 
utlåning samt anordnar kurser och 
utbildningar. De har även en tipssida på 
webben om bland annat surfplattor och 
appar samt hur man tillverkar eget 
material. Läs mer på skane.se/dumle 

n Många av de barn som kommer till 
oss är infektionskänsliga. Det, i kombi
nation med de regler som gäller i dag, 
kräver att utlånade leksaker tvättas 
noggrant och de resurserna har vi 
tyvärr inte, säger Edyta Johansson.

I samband med att habiliteringen 
flyttade in i sjukhusets lokaler gjorde 
man sig av med en stor del av lekotekets 
material. Leksaker såldes eller skänktes 
till barnhem i Litauen. I dag har man 
kvar ett fåtal leksaker som ibland 
används vid exempelvis hembesök hos 
familjer.

Marie Rindsäter har arbetat som 
specialpedagog på Habiliteringen i 
Kalmar sedan 1991. Hon tycker sig se att 
behovet har ändrats.

– Vi ser inte så stor efterfrågan på 
specialpedagogiska leksaker bland de 
familjer vi möter idag om man jämför 
med hur det var tidigare. Det kan bero 
på att man kanske i högre utsträckning 
köper det man behöver själv men också 
att det finns helt andra möjligheter med 
surfplattor, säger hon.

Marie säger samtidigt att hon gärna 
hade sett att habiliteringen hade haft 
möjlighet att köpa in lite dyrare 
leksaker för att visa upp för föräldrar 
som inspiration.

– Det viktiga för många är att få idéer 
kring vad man kan köpa in till sitt barn. 
Eftersom en del är väldigt dyrt hade det 

Marie Rindsäter och Edyta Johansson 
menar att behoven av specialanpassade 
leksaker har ändrats över tid.

med habiliteringen och flyttade så 
småningom till ett nedlagt vårdhem i 
utkanten av Kalmar. Där skapades en 
lekfull miljö där både föräldrar och barn 
kände sig välkomna. I anslutning till 
lokalerna fanns en nedsliten utemiljö på 
3 000 kvadratmeter, något som Marianne 
lyckades förvandla till en lekpark som 
skulle vara tillgänglig för alla.

– I lekparken fanns ett anpassat 
lusthus, planteringslådor för rullstolsbur
na, gungor, anpassade lekställningar och 
gungbrädor. Där fanns även en härlig 
liten kulle. Där skapade vi en nergrävd 
rutschbana och en trappa med räcken 
där barn i rullstol själva kunde ta sig upp 
och ner.

Men habiliteringens nya lokaler skulle 
inte bli särskilt långlivade. Några år 
senare var det dags att flytta på nytt.  
Verksamheten flyttades till mindre 
lokaler, inne på länssjukhuset i Kalmar. 
Nya regler kring hygien men också 
mindre resurser gjorde att det som hade 
ingått i lekoteksverksamheten minskades 
ner. I dag sker inte längre någon utlåning. 
Marianne är pensionär sedan flera år 
tillbaka men har följt utvecklingen.

– Jag tycker att utvecklingen är oerhört 
tråkig. Jag tror att behovet hos föräldrar 
av att få tips och inspiration är lika stort i 
dag som det var på min tid. Barn med 
funktionsnedsättning behöver ofta mer 
leksaker än andra barn. De är ofta 
begränsade i sin rörelseförmåga och kan 
inte ta för sig och undersöka sin omvärld 
som ett barn som lätt förflyttar sig gör. 
De behöver även mer tid för att lära in 
förmågor. Det ställer krav på ett varierat 
utbud av pedagogiskt material på samma 
utvecklingsnivå. Därför är det en stor 
fördel för föräldrar att kunna låna 
leksaker innan man själv köper de saker 
som passar barnet.

Marianne menar att tanken bakom 
lokalernas betydelse har gått förlorat i 
samband med flytten till sjukhuset.

– Som jag ser det så är de barn som 
besöker habiliteringen inte sjuka. De 
behöver hjälp med sina särskilda behov. 
Sjukhusbesök får de ju ändå så att det 
räcker och blir över. Besöken hos 
habiliteringen ska vara en högtidsstund 
som ett barn kan se fram emot. Dessutom 
är ju sjukhusets mål att bota så snabbt 
som möjligt för att man sen ska bli 
utskriven. Detta gäller ju inte habilite
ringens barn och ungdomar som har en 
bestående skada. l

TEXT & FOTO: TRINE NYBERG 
info@faktapress.se

DUMLE – ETT NYTT GREPP FÖR ATT UTVECKLAS MED LEK 

också varit en fördel om vi hade kunnat 
låta barnet testa leksaken hos oss innan 
föräldrarna tar beslut om de ska köpa in 
det eller inte.

Att satsa på någon form av idétorg med 
lekmaterial tror varken Marie eller Edyta 
är möjligt i dagsläget. 

– Vår arbetssituation ser annorlunda 
ut idag. Mer tid läggs framför datorn 
jämfört med tidigare. Dessutom är vi ett 
ganska litet landsting. En sådan satsning 
kräver ett större patientunderlag. l

DÄRFÖR FÖRSVANN LEKOTEKET I KALMAR
Hårdare hygienregler och minskade resurser. Det är förklaringen  
till att inte lekoteksverksamheten inte längre finns kvar på  
habiliteringen i Kalmar. Det säger Edyta Johansson,  
avdelningschef på Habiliteringen, länssjukhuset i Kalmar. 
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Julia Ejremyr och sjukgym-
nasten Johan Arnfridsson 
visar hur ett säkert och 
skonsamt lyft kan gå till.
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1 
VAD BÖR JAG SOM  

FÖRÄLDER KÄNNA TILL?
Vi människor är gjorda för att 
bära våra barn till dess att de 
i ettårsåldern börjar ta sig 
fram på egna ben. Att lyfta 
och bära ditt barn under 
många år, vartefter hon eller 
han blir tyngre och tyngre, 
påverkar och belastar din 
kropp negativt. Många barn 
är dessutom svåra att hålla, 
då de kan vara spända eller 
slappa i kroppen eller kanske 
inte kan hålla upp sitt huvud 
eller sina armar själv. Om bar-
net har en växlande tonus el-
ler gör oväntade rörelser un-
der lyftet parerar vi ofta detta 
med vår egen kropp. Dessa 
hastiga rörelser ökar risken 
för att vi skadar oss. 

2 
HUR FUNGERAR  
MIN KROPP SOM  
LYFTREDSKAP?

Din ryggrad är uppbyggd av 
hals-, bröst-, länd- och svans-
kotor som går att böja i flera 
olika riktningar. Musklerna 
har en mycket viktig stabilise-
rande funktion och ser till att 
vi inte böjer våra leder fel. 
Mellan kotorna finns diskar 
som skapar svikt och 
stötdämp ning. Kring rygg-
rads pelaren har vi många 

muskler som flätas samman. 
Tillsam mans med bålmusku-
laturen, det vi kallar muskel-
korsetten, skapas stabilitet i 
bålen. Så länge du varierar 
ditt rörelsemönster varieras 
belastningen på diskar och 
muskler. Om du spänner en 
muskel länge så får den på 
sikt sämre blodtillförsel och 
samlar på sig slaggprodukter 
vilket i längden ger smärta. 
Om diskarna belastas snett 
ökar risken för att de ska bris-
ta, så kallat diskbråck. 

3 
VAD MÅR MIN  

KROPP BRA AV?
Det viktigaste är variation, att 
växla ställning ofta. Första 
steget är att se över hur du an-
vänder din kropp i vardagen, 
hur du står och sitter. Din 
hållning är viktig. Skanna av 
kroppen med jämna mellan-
rum. När du står upp: Tänk 
att någon lyfter dig i ett hår-
strå. Ha lite svikt i knäna, och 
hela fotsulan mot underlaget. 
När du sitter: Hur är bäcke-
nets position? Prova att tippa 
bäckenet lite framåt genom 
att svanka din ländrygg. Du 
kan också tilta stolen framåt 
och dra in fötterna strax un-
der dig. 

4 
HUR KAN JAG  

STÄRKA RYGGEN?
Dagliga avslappningsövning-
ar, till exempel att ligga på 
rygg med fötterna på en stol 
eller på mage med pannan 
mot händerna, sträcker ut 
muskler och leder. Man mås-
te inte gå på gym, även om 
det såklart är extra bra om 
man lyfter och bär sitt barn 
mer än andra. Det finns rygg-
vänliga övningar som du kan 
göra hemma, till exempel att 
ligga på rygg med benen böj-
da och fötterna i golvet och 
lyfta bäckenet, att stå på alla 
fyra och sträcka ut ett ben 
och en arm i taget, att göra 
armhävningar mot en vägg 
eller vanliga situps. De flesta 
gym erbjuder tid med in-
struktör som kan hjälpa dig 
att göra ett träningsprogram 
utifrån just dina behov.

5 
VAD SKA JAG TÄNKA  
PÅ NÄR JAG LYFTER  

MITT BARN?
Ta ett steg framåt. Att vara nä-
ra barnet är A och O. Ju längre 
ifrån du är, desto större blir be-
lastningen. Prova att lyfta en 
stol med raka armar istället för 
nära dig med böjda armar så 
märker du skillnaden. Dina 
knän klarar också mer belast-

&Lyft-
bärguide

 
BELASTANDE  
VARDAGSFÖRFLYTT-
NINGAR OCH LYFT

► Vända i sängen

► Ned och upp i badkar

►  Ned och upp i pool, 
sjö eller hav

►  Upp och ned från 
hästsadel

►  Upp och ned från 
gunga

►  I och ur vagn och 
rullstol

► I och ur ståskal

► Ned och upp från golv

►  Ned och upp på 
skötbord

► I och ur bil

► Av- och påklädning

EXEMPEL PÅ  
HJÄLPMEDEL SOM 
AVLASTAR DIG

•  Glid/draglakan – för att 
kunna flytta och vända 
barnet i sängen

•  Rullpall – sittande på 
denna kan du förflytta ditt 
barn i ditt knä, kanske helt 
utan att behöva lyfta.

•  Taklyft och mobil lyft  
– med lyfthjälpmedel 
sparar du din rygg 

•  Stårullstol – med hjälpme-
del som kan användas på 
flera olika sätt minskar 
behovet av förflyttning.

•  Parkeringstillstånd – med 
detta kan ni välja en p-plats 
där ni har mycket utrymme 
vid lyft i och ur bilen. 

•  Bilanpassning – till exempel 
ett säte som går att vinkla ut 
eller möjlighet för barnet att 
åka i rullstolen. 

•  Extra stor höj- och sänkbar 
säng – när barnet är litet, 
så att ni kan använda den 
som dagbädd och leka där 
istället för på golvet. 

•  Smal höj- och sänkbar 
säng – när barnet är stort, 
för att kunna nå ordentligt 
vid omvårdnadssituationer 
och förflyttningar med en 
bibehållen, god arbets-
ställning.

Många föräldrar till barn med nedsatt rörelseförmåga lyfter och bär  
sina barn ända till deras egna kroppar börjar strejka. Men det  
finns sätt att spara ryggen på, säger sjukgymnasterna Johan 
Arnfridsson och Johanna Strand, som här bjuder på tips från 
Habilitering & Hälsas kurs i lyft- och bärteknik.
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ning än din rygg, böjda knän 
och rak rygg är också en 
grundförutsättning. En annan 
viktig sak är att försöka vara på 
samma nivå som ditt barn. Om 
barnet är på golvet, var själv på 
golvet. Om du har svårt att vara 
på golvet kanske inte ditt barn 
ska vara där heller?

6 
HUR KAN JAG  

FÖRBEREDA MITT BARN?
Berätta för barnet om vad 
som ska hända och ge tid för 
att förstå. Vänta in barnets 
tecken att hon eller han är re-
do, var inte för snabb. Använd 
stora händer och kontaktytor 
mellan dig och barnet, fasta 
grepp så att barnet känner 
vad du gör. Anpassa också lyf-
tet utifrån barnet. Är hon el-
ler han spastisk så försök bry-
ta spasticiteten innan du lyf-
ter. Utnyttja också barnets 
egen förmåga och låt barnet 
hjälpa till. Kan hon eller han 
stå på sin spasticitet eller läg-
ga armarna om din hals?

7 
VILKA SAKER FÅR  

JAG INTE TUMMA PÅ?  
Förbered kroppen och situa-
tionen. Minimera risken för 
att behöva korrigera något 
under själva lyftet. Hur står 
du? Har du balans med benen 
isär och lätt böjda knän? Med 
stor understödsyta, det vill 
säga fötterna brett isär, får du 
bästa möjliga balans. Fundera 
på: Vart ska vi någonstans? 
Om barnet ska lyftas till sin 
stol: Var står stolen? Är den i 
lagom höjd för dig, tiltad och 
låst? Försök att arbeta lugnt 
och utan stress, i längden 
spar du tid på att göra rätt. 
Det är också viktigt att röra 
på fötterna istället för att vri-
da kroppen. Om du ska lyfta 
ett stort barn utan lyfthjälp-
medel ska ni alltid vara två. 
En som lyfter vid ryggen och 
en som lyfter vid knäna.

8 
FINNS DET SÄTT  

ATT SLIPPA LYFTA?
Ja, i många fall där man tror 
att man måste lyfta kan man 
istället använda tyngdöverfö-
ring, att flytta den egna 
kroppsvikten från ett ben till 
ett annat. Om du ska hjälpa 

Avslappning

Träning

►  Tänk att du är ett torn 
av klossar. Träna på att 
ha en god hållning. Till 
exempel när du står 
och väntar på bussen! 

►  Ligg på rygg och stöd 
benen på en pall eller 
stol med höfterna och 
knäna i rät vinkel.

►  Ligg på mage och stöd 
pannan mot händerna. 

►  Stå och pendla med 
armarna.

►  Ligg på rygg med benen böjda och 
fötterna på golvet. Lyft bäckenet 
och korsryggen från golvet. Håll 
några sekunder. Lägg dig långsamt 
ner på samma sätt. 

►  Stå på alla fyra. Håll magmusklerna 
spända, sträck ut ena armen framåt 
och motsatt ben bakåt. Återgå 
sedan sakta till utgångsställningen.

►  Situps med armarna i kors. Ligg på 
rygg med armarna korsade över 
bröstet. Spänn magmusklerna och 
lyft huvudet och axlarna från golvet.

►  Armhävningar mot vägg. Stå vänd 
mot en vägg med armarna raka och 
händerna mot väggen. Gör armhäv-
ningar mot väggen. Håll hela 
kroppen rak. Om du vill förändra 
övningen kan du stå längre ifrån 
väggen eller öka hastigheten i 
rörelsen.

Anpassa efter egen förmå-
ga. Gör när du har möjlighet.

Anpassa efter din egen förmåga. 
Upprepa 10–15 gånger, 3 gånger per 
vecka. Spänn magen innan du börjar.

9 
VILKA HJÄLPMEDEL 

FINNS OCH HUR KAN  
JAG ANVÄNDA DEM?

Det finns mängder av hjälp-
medel för att hantera de fles-
ta vardagssituationer, men 
det är ofta både en mental 
process och att den egna 
kroppen börjar säga ifrån 
innan man accepterar att bar-
net behöver dem. Det tar ock-
så tid att ansöka och få hem 
dem. Vissa hjälpmedel känns 

till en början krångliga och 
bökiga att använda, men när 
man väl fått in rutinen tycker 
de allra flesta föräldrar att 
det är väldigt skönt. Börja an-
vända hjälpmedel så tidigt 
som möjligt. Ett av de första 
avlastande hjälpmedlen bru-
kar vara en höj- och sänkbar 
säng. Taklyftar installeras 
vanligtvis från att barnet är 
ungefär 6 år, men många vän-
tar längre med att använda 
dem. 

barnet att sätta eller ställa sig 
upp kan du i stället använda 
din kroppstyngd under hela 
eller delar av förflyttningen. 
Om barnet glidit ned i sängen 
kan du använda tyngdöverfö-
ring genom att glida i sidled 
och förflytta tyngden från 
ditt ena ben till det andra. Då 
slipper du lyfta. Fundera all-
tid på om detta kan vara alter-
nativ och om det går att dela 
upp förflyttningen i flera steg 
och använda olika tekniker.

RYGG- 
VÄNLIGA 

ÖVNINGAR

Sjukgymnasten Johanna 
Strand träffar många föräldrar 
som lyfter och bär sina barn 
under hela deras uppväxt.
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 1  Förbered din egen kropp och situationen

 2   Förbered barnet och utnyttja dess förmåga

 3  Arbeta lugnt

 4  Arbeta nära

 5  Arbeta med stor understödsyta

 6  Använd tyngdöverföring

 7  Arbeta rörligt

 8  Utnyttja din kroppstyngd

 9  Använd hjälpmedel

10  Ta hjälp av barnets arbetsterapeut och  
sjukgymnast för att hitta de tekniker som 
fungerar för just er!

►  Var nära. Använd stor understödsyta med fråntryck 
på främre foten, tyngdöverföring och god balans. 

►  Var helst två. Se till att det finns ett samspel mellan 
samtliga. Var nära och ha stor understödsyta och 
god balans.

►  Använd barnets egen förmåga och var på samma 
nivå som barnet. 

►  Använd rullpall som förflyttningshjälpmedel.

Vill du som förälder veta mer?
För dig som förälder
Kontakta ditt barns habilitering.  
I Stockholm håller habiliteringen 
kurser för föräldrar och assisten-
ter en gång per år.
För dig som professionell
Att bära och lyfta barn & 
ungdomar med rörelsehinder,  
en modell för föräldrautbildning. 
Eva Wallin, Habilitering & Hälsa 
2007.
Kan laddas ned på publicerat.
habilitering.se

10 
VILKA SITUATIONER KAN 

VARA EXTRA TUNGA?
Att lyfta sitt barn i och ur bad-
karet över en hög kant och 
när golvet är blött är ett av de 
farligaste lyften man kan gö-
ra. Att installera en taklyft i 
badrummet gör att barnet 
kan lyftas i och ur med sele, 
men också bada med selen 
som stöd. Ett annat extra 
tungt lyft är i och ur bilen, 
och även här finns smarta lös-
ningar med vridbara säten 
som gör att du slipper böja 
och vrida ryggen. Andra be-
lastande situationer som vi 
inte tänker på är när vi klär 
på och av barnet, vid dusch-
ning eller matsituationer. Det 
är lätt att glömma att dessa 
situationer är påfrestande. 

11 
HUR KOMMER VI IGÅNG?
Be någon ta bilder i olika var-
dagssituationer och ta hjälp 
av barnets sjukgymnast och 
arbetsterapeut att hitta lös-
ningar i olika situationer som 
fungerar för just dig och ditt 
barn. Ju tidigare desto bättre. 
Tänk också på din egen kropp 
och hur du ska få den att hål-
la. Prioritera dig själv så hjäl-
per du ditt barn. Ju starkare 
du är desto mindre påverkas 
du av lyften. Se över dina ar-
betsställningar i vardagen. 
Om du använder hjälpmedel 
när du kan så har du ork kvar 
att klara de extra besvärliga 
situationerna. Alla lyft kanske 
inte går att göra perfekt, men 
om majoriteten blir bra har 
du vunnit mycket. l

Att tänka på om lyft-
hjälpmedel inte finns:

 sätt att  
lyfta bättre10

Julia hjälper till med armarna  
när Johan lyfter. Johan står på 
knä för att komma i samma  
höjd som henne. 

Johan använder en rullpall när 
han hjälper Julia upp från stolen 
och vidare till sängen.

Johan använder Johannas egen 
förmåga för att hjälpa henne  
att resa sig upp från golvet.

Johan och Johanna visar hur man genom att vika in tårna  
kan bryta spasticitet.

Föräldrakrafts reporter Anna 
Pella testar hur det känns att bli 
lyft med taklyft av arbetsterapeut 
Anna Bergmark. 

TEXT: ANNA PELLA 
info@faktapress.se
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AssistansTEMA

Personlig assistent. Ett relativt nytt yrke som i dag sysselsätter 
drygt 80 000 personer i Sverige. Hur är det att jobba som 

personlig assistent? Vilka är utmaningarna och möjligheterna 
med arbetet? Vilken relation får man till sin brukare? 

Föräldrakraft har träffat assistenterna Yvonne, 51 år, Barbro, 
59 år och Marcus 25 år på deras arbetsplats.

De assisterar i

vardag
någon annans

Det är tidig morgon vid ridhuset 
Udden i Kalmar. Grusplanen 
framför stallet är omgiven av 

trästaket. Där innanför går hästar i alla 
storlekar och betar. Färdtjänstbussen har 
precis lämnat av lärare, barnskötare, 
assistenter och elever från klass 2-9 E 
från grundsärskolan några kilometer 
bort. 

Två av dem är Elias, 8 år och hans 
assistent Marcus. Frukosten och morgon
medicinen är precis avklarad. Det sköts 
via den lilla slangen som går till en PEG i 

Elias mage. Det är något som Marcus 
sköter om.

– I början var jag alltid lite nervös när 
jag skulle sköta slangen och maten i 
bussen men nu har jag rutin på det. Detta 
gör jag ju flera gånger om dagen, säger 
Marcus och drar upp dragkedjan till Elias 
jacka.

För några år sedan såg Marcus tillvaro 
annorlunda ut. Efter studenten från 
samhällsvetarprogrammet arbetade han 
först som brevbärare under några år. 
Därefter reste han till Oslo för att jobba 

”Jag vill  
jobba med 

människor”

Marcus, Yvonne och Barbro 
berättar om utmaningarna och 
möjligheterna med att jobba 
som personlig assistent.
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Assistans

på ett lager. Där ansvarade han för 
arbetsledningen av drygt trettio perso
ner, innan han reste hem till Sverige igen. 
Att han så småningom blev personlig 
assistent tror han inte är en slump.

–  Jag har alltid velat jobba med 
människor. Sen har jag kompisar som 
jobbar som personliga assistenter och de 
tyckte att det fungerade bra. Därför 
skickade jag in en spontanansökan till 
kommunen och ett privat assistansbolag 
där en av mina kompisar jobbade.

Markus fick till en början en anställ
ning på timmar inom kommunen. Det 
blev jobb på ett gruppboende för vuxna 
där han fick hjälpa till med att laga mat 
och städa. Efter några månader fick han 
via det privata assistansbolaget erbjudan
de om att jobba som personlig assistent 
hos Elias några timmar i veckan. Ett 
erbjudande som han nappade på. I dag 

har han jobbat hos Elias i ett drygt halvår.
– Jag hade väl egentligen inga förutfat

tade meningar innan jag började jobba. 
Jag hade fått en ganska bra bild från mina 
kompisar. Anställnings intervjun var 

också bra, genom den fick jag en tydlig 
bild av vad jobbet innebar.

Under en vanlig vecka jobbar Marcus 
antingen mellan klockan sju på morgo

nen till fem på kvällen eller mellan 
klockan tre på eftermiddagen fram till 
nio på kvällen. Det innebär att han vissa 
dagar är med i skolan och på de aktivite
ter som anordnas där.

– I skolan händer det något hela tiden. 
Förutom vanliga lektioner så gåtränar vi 
exempelvis eller åker iväg och simmar 
eller rider. Det är verkligen jätteroligt, för 
man ser ju hur glad Elias blir när vi gör de 
här sakerna. När han förstår vad som är 
på gång så skrattar han.

På eftermiddagarna och kvällarna blir 
tempot lugnare. Då måste Elias vila efter 
dagens aktiviteter och då blir det kanske 
en promenad och lite lugnare aktiviteter 
hemma. Dessutom tar matning och 
medicinering en hel del tid. Att jobba i nå
gon annans hem var något Marcus 
funderade på innan men i dag upplever 
han det inte som något problem.

Elias hem är anpassat så att 
vi har en egen del av huset 
som vi kan vara i om vi vill. 
Jag och familjen HAR EN VÄL-
DIGT BRA KONTAKT SÅ DET HAR 
ALDRIG VARIT NÅGRA PROBLEM.

Marcus har jobbat hos Elias ett drygt halvår. I början tyckte han att det kunde vara svårt att läsa av Elias behov men i dag känner de varandra väl.ˆ
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– Elias hem är ju anpassat så att vi har 
en egen del av huset som vi kan vara i om 
vi vill. Samtidigt så har jag och familjen 
en väldigt bra kontakt så det har aldrig 
varit några problem.

En svårighet med jobbet har varit att 
lära sig vad Elias vill. Kommunikationen 
sker med hjälp av bilder och till viss del 
gester. Vill exempelvis Elias ha något, så 
drar han i Marcus arm så att armen 
hamnar i den riktningen.

– I början var det lite svårt att läsa av 
Elias behov och hur han mådde. Men jag 
har lärt mig med tiden och i dag tycker 
jag att jag känner honom väl. 

En annan utmaning har varit att jobba 
ensam. Att gå från att ha trettio jobbar
kompisar till att jobba ensam är en stor 
skillnad enligt Marcus. Samtidigt är det 
inget som han upplever som ett problem.

– Skolan är jätteviktig. Där jobbar vi ju 
tillsammans och har en dialog om vad 
som ska göras under dagen. På helgerna 
försöker jag hitta på saker med Elias där 

vi kommer ut bland folk. Då kan vi 
exempelvis åka till något lekland eller till 
simhallen.

Marcus funderar en del på vad han ska 
göra i framtiden. Att han ska utbilda sig 
vidare vet han, däremot inte inom vad. 
Det enda han är säker på är att jobbet 
måste handla om människor.

– Jag har sökt till polisutbildningen två 
gånger men nu har jag börjat bli mer 
osäker på om det är det jag vill bli. 
Samtidigt är det ingen brådska. Jag trivs 
jättebra med Elias och det jag gör i dag. 
Det är jättekul att kunna hjälpa honom i 
hans utveckling.

Det är Elias tur att hjälpas upp på 
hästryggen. Marcus får hjälp av läraren 
Ulf med att lyfta upp och sätta honom 
tillrätta. Snart sitter Elias stadigt i sadeln 
med de båda vuxna vid sin sida. De båda 
händerna håller hårt i manen. Han 
skrattar med hela ansiktet. l

Det handlar om att läsa av och vara 
flexibel. Ibland kan du puffa på och  
i andra lägen ska du ligga lågt. Det 
säger Barbro Karlsson och Yvonne 
Roysdotter som har jobbat i flera år 
som personliga assistenter.

Barbro och Yvonnes arbetsplats 
är en trivsam lägenhet på två 
rum och kök i Kalmar. Här bor 

deras brukare Karin, högt upp, med 
tallskogen inpå knuten. Den här 
morgonen ligger även Yvonnes hund 
Tassa i ett hörn av vardagsrummet. 
Den nioåriga spanieltiken brukar få 
följa med och lägger sig direkt på det 
som har blivit hennes plats.

– Karin tycker mycket om djur och 
därför går det bra att Tassa följer med. 
Lyfter vi upp henne så stryker hon 
gärna pälsen en stund och gosar med 
Tassa, säger Yvonne och ställer fram 
lite hundmat i en medhavd matlåda.

Barbro och Yvonne är två assistenter 
i ett arbetslag om totalt sju stycken. 
Under veckorna går de omlott hemma 
hos Karin och har gjort så under ett 
par år. Att de hamnade där de är i dag 
var närmast en slump. Yvonne var 
under flera år administratör på 
Högskolan i Kalmar och arbetade 
därefter några år som keramiker i sin 
egen verkstad på Öland innan hon 
började som personlig assistent. 
Barbro har en liknande bakgrund.

TEXT & FOTO: TRINE NYBERG 
info@faktapress.se

Marcus jobbar både hemma hos Elias och i skolan. Den här dagen är de på ridskolan Udden i 
Kalmar.ˆ

” Man           lever på det där leendet”

Sedan 1995 har Furuboda 
folkhögskola utbildat 
personliga assistenter. 

Mia Fasting är kursansvarig 
för den ettåriga assistent
utbildningen.

Kursen har funnits sedan 
1995 och har successivt 
utvecklats. Innehållet 
och utformningen har 
vi skapat tillsam
mans med bland 
annat arbetsledare 

och med Kristianstads 
kommun. Tyngdpunkten i 
kursen ligger på psykologi 
och etik. Har pratar vi 
mycket om självinsikt, 
konflikthantering, gräns

dragningar, normer, 
regler och 

värdegrunder. 
Men även 
andra delar 
ingår som 
exempelvis 

pedagogik, medicin, olika 
funktionsnedsättningar, 
musik, bild och form. I 
kursen ingår sex veckors 
praktik.
Vilka är det som söker?

– Vi har en väldigt stor 
spridning både vad gäller 
åldrar och bakgrund. I år är 
vår yngsta deltagare 19 år och 
vår äldsta 55. En del kommer 
direkt från en gymnasieut
bildning, andra har lång 

” INTRESSET  
FÖR ATT BLI 
PERSONLIG 
ASSISTENT  
ÖKAR”

Mia Fasting, Furuboda folkhögskola.

Genom åren har man lärt 
sig att vara anpassnings-
bar. Alla hem och alla 
individer är olika. VISSA ÄR 
PEDANTISKA ANDRA ÄR RÖRIGA.
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TEXT & FOTO: TRINE NYBERG 
info@faktapress.se

” Man           lever på det där leendet”
– Jag jobbade trettio år som ekonomi

administratör på Mörbylånga kommun. 
En dag tog det bara stopp och jag blev 
sjukskriven i fyra år. När jag var redo att 
börja arbeta igen så fick jag inte tjänsten 
tillbaks utan började jobba på ett äldre
boende. En dag träffade jag en bekant 
som jobbade som uppdragschef på ett 
assistansbolag. Hon frågade om jag var 
intresserad av ett vikariat som personlig 
assistent och på den vägen är det, säger 
Barbro.

Det piper till i rummet intill där vi sitter 
och Yvonne går undan en stund. Hemma 
hos Karin finns alltid två assistenter som 
hjälps åt med matning, hygien, påkläd
ning och aktiviteter under dagtid. Under 
kvällar och nätter jobbar man ensam.

– I dag jobbar jag nästan heltid hemma 
hos Karin. Jag jobbar tillsammans med 
andra i ett arbetslag. Det är stor skillnad 
jämfört med tidigare då jag jobbade som 
timvikarie och kunde ha flera olika 
brukare varje vecka. Ibland blev jag 
inringd med kort varsel och visste inte 
riktigt vem jag kom hem till eller hur 
dagen skulle se ut, säger Barbro. 

Under vissa perioder kunde det bli så 
hektiskt att Barbro vaknade på morgonen 
och inte visste om hon befann sig hemma 
i sin egen säng eller hos en brukare. Nu 
trivs hon bättre när hon har en fast 
arbetsplats. Ändå är hon tacksam för den 
erfarenhet som hon har fått under åren 
som timvikarie. Det har lärt henne att bli 
mer flexibel. 

– Genom åren har man lärt sig att vara 
anpassningsbar. Alla hem och alla indi  
vider är olika. Vissa är pedantiska andra 
är röriga. Som assistent lär man sig att vi 
är olika och också jobbar på olika sätt. 
Inser man det så blir jobbet roligare.

Yvonne kommer tillbaks från rummet 
intill och samtalet kommer in på behovet 
av utbildning och kunskap. Båda menar 
att det är viktigt med kompetensutveck
ling men också uppdragschefer som är 
tydliga mot brukare och assistenter. 

– Som assistent kan det vara svårt att 
dra gränsen vid vad vi inte ska göra. Man 
är ju mån om att ha en bra relation med 
sin brukare. Visst har det förekommit att 
man har jobbat i hem där man har känt 
sig utnyttjad. Då hade det varit bra med 
en uppdragschef som hade kunnat sätta 
ner foten och förklarat för brukaren 
vilken roll vi egentligen har.

Vanligtvis hittar assistenterna hemma 
hos Karin på någon aktivitet utomhus 
under dagen. Men i dag är hon trött och 
sover länge. Det är bara för Barbro och 
Yvonne att vänta och se vad dagsformen 
medger.

– Vår roll handlar mycket om att lyssna 
och läsa av. Ibland kan vi puffa på och 
ibland ska vi ligga lågt. Det är en balans

gång som man lär sig, säger Yvonne.
Båda säger att de har förändrats som 

människor sedan de ändrade yrkesinrikt
ning. Det som de gör nu känns menings
fullt på ett annat sätt berättar Barbro.

– Det finns ju vissa tillfällen då man får 
det där leendet, då vi ser att Karin mår 
bra och att vi har hittat rätt. De leendet le
ver man på länge kan jag säga.

Både säger att de känner sig stolta över 
att de jobbar som personliga assistenter, 
inte minst när de möter omgivningens 
reaktioner. Barbro minns fortfarande den 
första reaktionen när hon berättade för in 
syster om sitt nya arbete.

– Min syster sa: Äntligen har du fattat 
vad du ska jobba med! Du har alltid varit 
omhändertagande och lyhörd. Du ska inte 
sitta på kontor och jobba med siffror och 
papper. Du ska jobba med människor. l

yrkeserfarenhet från vitt 
skilda yrken. 
Har intresset för att utbilda 
sig ändrats på något sätt?

– Intresset har ökat. En 
intressant utveckling är att 
för varje år söker sig fler män 
till utbildningen. I dagsläget 
är 65 procent av våra 
studenter kvinnor och 35 
procent män.
Det finns de som säger att 
assistent är ett genomgångs-

yrke, hur ser du på det?
– Jag håller faktiskt inte 

med. Vår bild är att yrket har 
fått högre status och blivit 
intressant för fler, det speglas 
inte minst i det intresset vi 
ser för vår kurs. Jag tror att 
just utbildning och kontinu
erlig fortbildning är A och O 
för att göra yrket attraktivt 
och för att få anställda att 
stanna kvar. Det är ett av de 
svå raste yrken du kan ha, 

därför är det viktigt med en 
bra utbildning.
Vilka egenskaper är bra att 
ha som personlig assistent?

– Det är att vara empatisk, 
inlyssnande och ha förmåga 
att sätta sig själv i andra 
rummet. Har du exempelvis 
haft en dålig morgon så 
måste du kunna lägga det åt 
sidan och vara professionell. 
Det handlar också om att 
kunna sätta gränser för vad 

du ska och inte ska göra. Sen 
gäller naturligtvis personlig 
lämplighet som i alla yrken.
Om man vill bli personlig 
assistent, vad bör man 
tänka på innan?

– Man bör fundera på hur 
man är som person och om 
man tror att man har de 
egenskaper som krävs. Ett 
tips är att försöka få ett 
timvikariat eller ett sommar
jobb för att testa sig fram. l

Barbro och Yvonne 
är två assistenter  
i ett arbetslag om 
totalt sju stycken. 

Under veckorna går 
de omlott hemma 

hos Karin.

ˆ

Not: Karin heter egentligen något annat.
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Aiai - marknadens främsta verksamhetsstöd för personlig assistans

Den 3–6 juni var det åter dags 
för den 24åriga traditionen, 
Sweden Rock Festival, SRF. 
Där andra festivaler får 
stänga igen på grund av bris

tande publikintresse slår SRF nya 
publikrekord år efter år. I år var festiva
len slutsåld långt innan portarna slog upp 
och hela 35 000 rockare från hela 
världen samlades för att ägna sig åt sitt 
gemensamma intresse, rocken, under 
fyra långa dagar. 

Två av besökarna var Anders och Åsa. 
De ser ut som rockare gör mest, låter som 

rockare gör mest och beter sig som 
rockare gör mest. Ändå finns det något 
som skiljer Anders och Åsa från många av 
de andra besökarna. Hemma väntar 
nämligen Erik, sexton år och Elin, tolv år. 
Erik är beroende av assistans dygnet 
runt.  

Erik är medlem i brukarkooperativet 
HandiHand. Han bor i Höör i Skåne med 
sina föräldrar och sin lillasyster Elin.

2015 var det femte året i rad som 
Anders och Åsa åkte på SRF. Första året 
var de borta i tre, ganska nervösa, dagar. 
I år var de hemifrån i hela fem dagar.

Tisdag eftermiddag åkte de direkt från 
jobbet i Lund till campingen i Norje där 
festivalen äger rum. Den började inte 
förrän dagen efter, så Åsa och Anders 
hann bo in sig i tältet och sova tolv 
timmar i sträck innan det var dags för 
rock’n’roll! Festivaldagarna var noga 
förberedda för att få ut så mycket bra 
musik som möjligt och Åsa skrev efteråt 
på Facebook vad hon tyckte om de olika 
banden. Efter festivalens avslutning på 
lördag natt stannade de kvar för ytterliga
re en natts god sömn och sen tog de sig i 
lugn och ro hem på söndag eftermiddag.

För femte året i rad åker Anders och Åsa på rockfestival 
utan barnen. De är hemma med mormor och sonens 
assistenter som möjliggör föräldrarnas resa, en 
välbehövlig paus från vardagen.

Föräldrar
på Festival

–   då får Erik FF tack vare 
assistans i hemmet

Sweden Rock Festival samlar människor i 
alla åldrar med ett gemensamt: kärleken 
till musiken. På mittbilden ses artikelför-
fattaren (mitten) och föräldrarna.

ˆ

älska
vardagen

Självständighet   Delaktighet  Närhet

www.optimalassistans.org
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Hur fungerar assistansen de dagarna? 
Och nätterna? 

Under tiden föräldrarna är på festival 
har Erik sina assistenter hela dagarna. 
Han har också jour de nätter föräldrarna 
inte är hemma. Sex externa assistenter 
delade på arbetet de här dagarna. 

Mormor stod för markservicen. Åsa 
och Anders menar att de inte gärna kan 
lämna en sextonåring och en tolvåring 
ensamma hemma i fem dygn utan 
vuxenstöd.

För att få det hela att fungera har de 
utsett en tillförordnad arbetsledare (en av 
assistenterna) som har till uppgift att lösa 
alla eventuella assistansproblem i deras 
frånvaro. Att assistansen inte fungerar 
ska inte behöva vara ett skäl till att bryta 
”festivalandet”. Däremot är de väl 
medvetna om att de, liksom alla andra 
föräldrar, skulle tvingas åka hem om det 
hände något annat allvarligt, som att Erik 
eller lillasyster Elin blir allvarligt sjuk. Än 
så länge har det inte inträffat. 

Till vardags har Erik assistans från halv 
sex varje morgon till halv tio på kvällen. 
Han har med sig sina assistenter i skolan. 
Erik har precis gått ut första året på 
gymnasiet. 

– Vi föräldrar har insett att vi faktiskt 
inte är några särskilt bra assistenter, 
säger Åsa. Vi försöker därför hålla nere 
antalet assistanstimmar för oss själva. 
Just nu ligger det på tre timmar var per 
vecka. Det handlar mest om de tidigaste 
morgontimmarna, då det är rätt skönt att 
inte ha externa assistenter i huset. 

Anders och Åsa delar på ansvaret som 
arbetsledare. Eftersom de har nio 
externa assistenter krävs det en del 
arbete för att få ihop schema, tidrappor
ter, personalmöten och annat.

 
Allt eftersom Erik blev äldre såg Anders 
och Åsa att de begränsade hans självstän
dighet när de skulle assistera honom. De 
kunde inte stänga av föräldrarollen 
ordentligt. Det medförde att Erik inte fick 

möjlighet göra allt det där han ville, utan 
istället fick han följa med på typiska 
föräldraaktiviteter – handla mat, gå på 
promenad i skogen, diska, tvätta, laga 
mat, jobba i trädgården… Lagom kul för 
en kille i niotioårsåldern! Erik blev då be
viljad tio timmar assistans per vecka. 

När mamma och pappa är borta roar sig 
Erik kungligt med assistenten.ˆ
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Detta tillhandahölls via en extern 
assistent från kommunen. Den externa 
assistenten uppskattades storligen av 
Erik. Han kunde nu gå ut, titta på bilar 
och ploppa stenar i dammen och annat 
kul som föräldrarna sällan tyckte sig ha 
tid att göra med honom. 

Allt eftersom Erik sedan blev äldre fick 
han fler assistanstimmar beviljade. Nu 
bytte man också assistansanordnare från 
kommunen till kooperativet HandiHand. 
Anders och Åsa blev anställda som 
assistenter och som arbetsledare. Anders 
berättar att han tyckte det var en kluven 
upplevelse att få betalt för att ta hand om 
sitt eget barn. Det kändes fel, för ta hand 
om sitt barn gör man ju av kärlek, gratis 
– men samtidigt kändes det helt fantas
tiskt att samhället helt plötsligt såg och 
uppskattade att de uträttade ett stort 
arbete varje dag. De hittade fler externa 
assistenter allt eftersom, och det fungera
de bra därhemma. Alla hjälpte de Erik att 
få mer frihet, både från konsekvenserna 
av sina funktionsnedsättningar och från 
föräldrarna. Och så har det fortsatt.

– Det svåra har varit att acceptera att 
vi faktiskt är bäst som föräldrar – inte 
som assistenter, säger Åsa. Om vi vill att 
vårt barn ska få bli så självständigt som 
det kan måste vi föräldrar våga släppa 
taget, gradvis. Detta gäller även vårt 
andra, ickeassistansberättigade, barn.

Eftersom Erik har så mycket assistans 
är familjen mycket sällan ensamma 
hemma. Det finns nästan alltid en extern 
assistent med. 

– Men vilka föräldrar till en 12 och en 
16åring har ”privatliv”, skrattar Åsa. När 
familjen ska ha privatliv är Eriks assistent 
en nödvändig komponent – annars kan 
Erik ju inte delta på lika villkor.

Delar av Eriks gäng på kooperati-
vets jubileumsfest mars 2015.  
Foto: ©photobystefan.se

Erik tar en aktiv del i allt som rör 
hushållet.

Erik älskar vatten! Med stöd av sin assistent badar han helst hela tiden!

ˆ

ˆ
ˆ

Vi är ett brukarstyrt kooperativ. Du har möjlighet att själv styra över 
din assistans inom ramarna för lagar, förordningar och kollektivavtal. 
Personalen på administrationen är alltid beredda att stödja dig. 
Vi har regelbundna utbildningar för dig och dina assistenter.

Vi har tillstånd från Socialstyrelsen, är IFA-godkända och medlemmar i 
Assistansanordnarna. Vi är anslutna till arbetsgivarorganisationen KFO.

Vill du veta mer hittar du oss på www.koop-viol.se Du kan också 
ringa till Eva, 036-440 05 80 eller Margareta 036-440 05 81.
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Vem väljer assistenter 
till ert barn?

– Visst är det Erik som 
assistenterna måste fung
era bra ihop med, men ett 
barns assistenter måste 
även fungera ihop med 
hela familjen. Vi föräldrar 
väljer efter bästa förmåga 
ut lämpliga kandidater, 
Erik säger sitt och Koope
ra tivet HandiHand kollar 
upp referenserna. Alla 
assistenter är provanställ
da minst tre månader för 
att vi ska se att det funge
rar.
Vilken utbildning krävs?

– Det krävs ingen for
mell utbildning för att 
börja jobba med Erik, 
men det är mycket att lä
ra sig när man väl är här: 
kommunikation, medi
cin, hjälpmedel – och så 
att lära sig läsa av och för
stå Erik. Helst vill vi att 
alla assistenter ska ha nä
ra erfarenhet av funk
tionshinder, och det är ett 
extra plus om de själva 
har eller har erfarenhet 
av astma eller epilepsi! Vi 
vill att assistenterna lär 
sig stödtecken.
Vilken roll har assistans-
anordnaren?  

– HandiHand har ald
rig pushat på, men alltid 
stöttat oss i vår strävan 
att få in fler externa assis
tenter. De kan hjälpa oss 
sålla bland ansökningar, 

men vi har insett att själ
va rekryteringen måste vi 
stå för själva. Däremot är 
det Handi Hand som kol
lar referenser, det är ju de 
som står som arbetsgiva
re. De har hand om det 
administrativa (schema, 
löner, tidrapporter, rese
räkningar, arbetsgivarav
gifter, internutbildning
ar…) och tar det tunga an
svaret för assistenterna.
Vad har ni för tips till an-
dra föräldrar?

– Föräldraansvaret, 
som Försäkringskassan 
ser det, dalar drastiskt 
vid 13årsåldern. Sök or
dentligt med assistans
timmar som verkligen 
täcker den tid ert barn 
behöver hjälp. Leta assis
tenter överallt omkring 
er! Vi tror på den ”sociala 
kontrollen” – visst, de 
kommer in i vår familj 
och får insyn i vårt liv, 
men vi har rätt bra koll på 
vilka de är också. 

– Vår erfarenhet av 
kommunen som assis
tansanordnare är att de 
inte vill anställa föräldrar 
som assistenter, hävdar 
att assistanspengarna in
te räcker till omkostnader 
så att brukare kan företa 
normala semesterresor 
med nödvändig assistans, 
och dessutom är det 
mycket svårt att få svar 
och beslut i vettig tid från 

dem. 
Efter
som det tar 
mycket tid och energi att 
överklaga kommunbeslut 
till förvaltnings rätten re
kommenderar vi starkt 
att istället vända sig till en 
privat assistansanordna
re. Vi har hittat ett lagom 
stort, icke vinstdrivande, 
brukarkooperativ som vi 
känner ser till vår sons 
intressen. 
Hur ser ni på framtiden?

– Vi håller just på och 
bygger om och till där
hemma, och anpassar 
vårt gamla hus för att 
Erik ska kunna bo kvar 
hemma och assistenterna 
ska få en bra arbetsmiljö. 
Vi gör plats för liftar och 
anpassar badrum och kök 
så att Eriks vardag ska 
kunna fungera. 

– Erik ska i framtiden 
ha sin assistans så att han 
kan rå sig själv så mycket 
som möjligt. Vi ser inte 
att vi kan lämna över för
äldra och arbetsledaran
svaret helt till någon an
nan än oss själva på länge 
än, men den bördan blir 
lättare att bära eftersom 
assistansen ger oss möj
lighet till en del privatliv, 
som att till exempel åka 
på festival tillsammans 
och ladda batterierna!

– Om vi föräldrar behöver 
diskutera något privat utan att 
assistenterna ska höra det är det 
troligen inte något som våra barn ska 
höra heller, säger hon. Då gör vi som 
alla andra föräldrar: tar en prome
nad tillsammans, går ner i tvättstu
gan, går ut i trädgården eller väntar 
tills barnen gått och lagt sig.

– Om man i begreppet ”privatliv” 
lägger in socialt umgänge så är det 
faktiskt så att det är först när vi har 
med assistenten som familjen kan 
umgås med släkt och vänner, 
fortsätter Åsa. 

– Assistenten hjälper Erik att vara 
med, och vi föräldrar kan umgås 
utan att behöva vara assistenter 
samtidigt. Jobbar man som assistent 
kan man inte umgås samtidigt.
Självklart levs vårt liv mer inför 
öppen ridå än det annars hade gjort, 
men utan assistenterna hade vi inte 
haft något annat liv än att hjälpa 
Erik. Det är mer fördelar än nackde
lar för privatlivet att ha assistenter 
på plats.

Nu är festivalen över för i år men 
nästa år är det 25årsjubileum. Och 
då planerar Åsa och Anders att vara 
på plats igen. l  

Erik och assistenten pratar om vad 
föräldrarna egentligen har för sig där 
borta på festivalen.ˆ

Personlig assistans
Stöd till att Leva Livet 

Vi är godkänd utförare inom personlig 
assistans av Inspektionen för vård och omsorg.

Vi på Förenade Care erbjuder assistans för en självständig vardag och ökad 
livskvalitet. Den goda assistansen skapar vi tillsammans, efter varje enskild 
persons förutsättningar, behov och önskemål. 

Välkommen att kontakta oss: 0739-015 518, 0739-015 606
personligassistans@forenadecare.com, www.forenadecare.com

TEXT: ANNA BARSK HOLMBOM  FOTO: PRIVAT 
info@faktapress.se

Anders & Åsa om assistans
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[REPORTAGE OM DANSAREN EMILIA 
WÄRFF SOM - lyft fram bilder så bra det går!]

Allmänna bildtexter till Emilia

Handläggaren ifrågasatte om 
Emilia behövde assistans över 
huvud taget, efter att ha sett hen-
nes dans med danskompaniet 
Spinn.

Emilia tycker att det är viktigt att 
alla människor får möjlighet att 
utmana sig själv, på sina egna 
villkor.

I två år fick Emilia strida för sin 
assistans.

”Ibland orkar man faktiskt inte 
hålla på. Man strider för sin rull-
stol, rätt hjälpmedel, assistansen, 
handikapptillstånd och allt möjligt 
och ibland finns det en gräns för 
hur mycket man orkar motivera 
sig”, säger Emilia.

Emilia oroar sig inför utveckligen 
där många verkar tro att personer 
med funktionsnedsättning ”har 
det så lätt”.

 0 0 0 0

Text: Sara Bengtsson
Foto: Linnea Bengtsson

”Assistansen gör att jag 
kan känna mig lugn och 
fri och fokusera på det 
som är viktigt för mig”, 
säger Emilia.
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Utan assistans skulle jag känna mig 
bunden vid min funktionsnedsättning. 
Mitt liv skulle handla om de grundläg
gande behoven och jag skulle inte kun
na vara en fullvärdig arbetskraft, säger 

Emilia Wärff.
Den här lite märkliga historien får sin start i 

Göteborg sommaren 2012. Ingenting i Emilias liv 
eller hennes tillstånd hade förändrats. Det som 
förändrades var att en ny handläggare tog över 
Emilias ärende och det var dags för omprövning.

Och efter att handläggaren varit och sett 
Danskompaniet Spinn uppträda på Kulturkalaset i 
Göteborg, förändrades Emilias situation drastiskt.

– Jag och Malin Kåveryd, som jag dansar mycket 
med, har hittat olika sätt för att få dansen att se lätt 
ut. Jag nästan flyger upp i luften och det ser ut som 
att jag gör det själv. Men det ligger många års arbe
te bakom, säger Emilia.

Men den nya handläggaren såg annorlunda på 
saken och ifrågasatte om Emilia behövde personlig 
assistans över huvud taget. 

– Så det blev en granskning och en process som 
höll på i två år. Det var ett riktigt slag i ansiktet för 
mig. Man hör hela tiden att det är svårt för unga 
och personer med funktionsnedsättning att skaffa 
jobb. Men jag har jobb, har startat min egen design
firma och allt rullar på. Det är ju det som samhället 
vill. Jag har kämpat för att kunna komma dit jag är 
och bidra till samhället. Men ofta känns det som att 
det liksom inte får gå för bra, lite problem ska man 
ha som funktionsnedsatt, annars blir man ifråga
satt. Det gör mig ledsen, säger Emilia.

När Emilia var fem år fick hon en virusinfektion 

på ryggmärgen, som ledde till en ryggmärgsskada 
som gör att hon är rullstolsburen. Hon är född tidigt 
80tal och då hade ännu inte LSS sett dagens ljus.

– Jag växte upp med inställningen att jag skulle 
lära mig att klara mig själv. Jag åkte på flera läger 
med Rekryteringsgruppen och anammade inställ
ningen att man själv måste se till att man får leva 
det liv man vill, det går inte att vänta på att samhäl
let ska anpassa sig, säger Emilia.

Hon berättar att de idéerna satte sig djupt i hen
ne, och att det alltid varit ett mantra för henne att 
hon ska kämpa till sista blodsdroppen för att klara 
sig själv.

– Därför såg jag på personlig assistans som ett 
misslyckande för mig. Jag hade hjälp med städning, 
handling och dylikt, men jag kämpade mig fram i li
vet utan assistans fram till att jag var 23 år, säger 
Emilia.

2002 gjorde hon en skoliosoperation som inte gick 
så bra som hon hade hoppats och efter det följde 
sex år av ”ut och in på Sahlgrenska”.

– Och till slut insåg jag att jag inte skulle klara av 
vardagen och arbete om jag inte sökte assistans. Det 
drog upp starka känslor hos mig, jag var rädd för att 
hamna i ett liv som handlade om att jag bara blev 
omhändertagen och att andra skulle se på mig som 
ett offer. När jag ansökte kände jag mig för första 
gången i livet funktionshindrad med betoning på 
hindrad. Men ganska snart insåg jag att det faktiskt 
var oerhört bra med assistans, säger Emilia.

En ny värld öppnade sig för Emilia där hon helt 
plötsligt kunde utvecklas inom sina studier och 
senare ha möjlighet att ge allt i hennes arbete.  

DRÖMMER OM ATT 
STARTA ETT REHAB

Ålder: 34 år

Bor: Göteborg

Familj: Vänner! 
Mamma, pappa, systrar 
och syskonbarn.

Yrke: Designer och 
dansare.

Okänd talang: Pratar 
danska och svenska 
dialekter.

Framtidsdrömmar: Ett 
maffigt uppdrag till 
Kontor Kontur som 
handlar om kreativ 
tillgänglighet. Samt att 
jag någon gång i 
framtiden skulle vilja 
öppna ett eget rehab.

självständighet
Hon fick slåss  
för att behålla sin

Hon är en driven entreprenör med egen designfirma och har lagt ner  
sin själ på dansen i Danskompaniet Spinn. Men när Försäkringskassan  
såg hennes dans på scen – ville de snabbt dra in assistansen som gör  
att Emilia Wärff slipper vara beroende av andras välvilja.
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Helt plötsligt fanns energi till så mycket annat än 
att bara klara det mest grundläggande i vardagen.

– Mycket tid gick tidigare till att planera och tän
ka i förväg. Jag kände mig på något sätt alltid i under
läge med mina vänner, eftersom jag nästan alltid 
behövde deras hjälp. Idag tycker jag att jag borde ha 
skaffat assistans mycket tidigare, säger Emilia.

Hennes självständighet är fortfarande väldigt 
viktig, men hon menar att hon har förändrats lite i 
sin syn på att man måste klara sig själv i allt.

– Det är viktigt att både utmana sig själv så myck
et man kan, men samtidigt inte skämmas för att 
man ibland kan behöva hjälp. Jag har förändrats i 
min syn på funktionsnedsättningar. När jag växte 
upp ville jag absolut inte vara ”rullstolstjejen” och 
ville inte umgås med andra i rullstol, säger Emilia.

Att hjälpa till och förändra ingrodda synsätt i 
samhället brinner hon för och där har danskompa
niet Spinn blivit en viktig del.

– Jag tror på integration, att människor med 
olika funktionsvariationer måste mötas i alla situa
tioner. Och därför älskar jag Spinn, säger Emilia.

Innan hon blev förlamad hade Emilia börjat på 
balett och hon minns tydligt att hon gillade den där 
stämningen att ta på sig skorna och träda in i rum
met där en pianist satt i ett hörn.

En av Emilias systrar dansade mycket och hade 
ett litet kompani när hon var ung och familjen gick 
ofta och tittade på olika dansföreställningar till
sammans. Så ett dansintresse har Emilia haft hela 
livet och hon berättar att hon drömde om att gå på 
jazzdans och balett.

– Men vi hade precis också flyttat från en stad i 

England till ett litet samhälle i Småland, så utbudet 
av fritidsaktiviteter var liksom bordtennis eller 
fotboll. Men att jag skulle gå på dans var nog aldrig 
något vi funderade på, jag tror faktiskt inte att det 
första mina föräldrar tänkte var att ”vår dotter ska 
börja på balett”, säger Emilia och skrattar.

Istället fick dansintresset växa genom att hon 
upplevde föreställningar. Det Emilias kropp inte 
kunde göra, kunde hon däremot känna när hon såg 
andra göra det.

– Jag minns att jag såg en dansföreställning på tv 
när jag var i tonåren och en kille i stol gjorde massa 
balla grejer. Men jag minns att jag tänkte att han 
måste varit professionell dansare innan och sen 
fått sin funktionsnedsättning, säger Emilia.

Det skulle dröja många år innan dans blev aktu
ellt i Emilias liv. Hon hade ett starkt intresse för 
konst och formgivning och utbildade sig till desig
ner.

– Det har verkligen inte känts som att jag offrat 
något! Jag hade fullt fokus på att jag ville arbeta 
med formgivning och bland annat förändra hjälp
medelsvärlden. Varför måste till exempel en ramp 
vara en ful stålkonstruktion som ser ut som en 
svulst på en byggnad? Säger Emilia.

Hon hoppas att hon i framtiden kan vara med och 
påverka så att hjälpmedel kan bli mer personliga 
och snygga.

– Ett hjälpmedel är ofta det som bär upp en män
niska. När man köper kläder och prylar vill man själv 
kunna välja design och färg, varför ska inte det vara 
möjligt när det gäller hjälpmedel som man visar upp 
och använder varje dag? säger Emilia.

”Jag kände mig på något sätt alltid i underläge med mina 
vänner, eftersom jag nästan alltid behövde deras hjälp. Idag 
tycker jag att jag borde ha skaffat assistans mycket tidigare.”

På hemmakontoret 
gror nya idéer för 
designfirman Kontor 
Kontur, som Emilia har 
tillsammans med My 
och Eva Erwander.
Emilia älskar att vara 
ute på balkongen och 
odla, en hobby hon 
inte skulle kunna foku-
sera på om hon inte 
hade personlig assis-
tans.

ˆ
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På Trädgårdsföreningen i Göteborg trivs Emilia som allra bäst.ˆ
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Att saker för personer med funktionsnedsätt
ning alltid måste vara något special motsätter hon 
sig starkt. För några år sedan började hon träna på 
Friskis och Svettis, i samband med att de drev pro
jektet ”Öppna dörrar”.

– Egentligen är det ju patetiskt att det ska krävas 
ett projekt hos Friskis och Svettis för att man ska 
vara välkommen till gymmet. Men då hade de ett 
pass i veckan där det både fanns en sittande och 
stående instruktör, vilket var superbra, säger 
Emilia.

Men snart upphörde projektet, eftersom trä
ningskedjan tyckte att det var för få deltagare.

– Så då frågade ju jag om jag kunde gå på något 
annat pass, men fick svar att det inte skulle gå för 
att det inte fanns sittande instruktörer och att det 
fanns risk att jag skulle vara i vägen. Jag önskar att 
jag hade orkat strida för min sak den gången. Men 
ibland orkar man faktiskt inte hålla på. Man strider 
för sin rullstol, rätt hjälpmedel, assistansen, handi
kapptillstånd och allt möjligt och ibland finns det 
en gräns för hur mycket man orkar motivera sig, 
säger Emilia.

Men snart kom dansen in i hennes liv och har 
blivit en viktig del av hennes engagemang för inte
gration samt hennes personliga glädje i kulturen. 
Konstnärliga ledaren Veera Suvalo Grimberg blev 
alldeles tagen av det Londonbaserade danskompa

niet Candoco Dance Company, och började ha tan
karna om att göra samma sak i Sverige. 

2008 var det en dans och teaterfestival i 
Göteborg och Emilia och en vän var på en föreställ
ning med virtuosen Akram Khan.

– Efteråt orkade vi inte vänta på mannen som 
hade en specialnyckel till hissen så vi frågade en 
person som stod nära om hjälp. Att detta visade sig 
vara Veera Suvalo Grimberg som just höll på att 
anordna en workshop där hon bjudit in dansare 
från bland annat Candoco var nog ödet och det 
fantastiska med att ibland sker bara saker i livet, 
säger Emilia.

Snart hade Veera övertalat Emilia om att hon 
skulle följa med på en dansworkshop och på den 
vägen gick det. Sedan mars 2010 tillhör Emilia den 
fasta ensemblen och de reser runt både i Sverige 
och världen med sina dansföreställningar.

– Det har varit en fantastisk upplevelse att få upp
täcka dansen. Jag kände att oj, det här är en värld 
som jag verkligen skjutit ifrån mig. Det handlar om 
det konstnärliga och det går faktiskt att dansa med 
en funktionsnedsättning, det skapar helt nya rörel
semönster när vi dansar ihop i kompaniet. Och idag 
har vi arbetat fram ett fantastiskt samspel oss dan
sare emellan, säger Emilia.

Och då är vi tillbaka där vi började i denna berät

Emilias hjärta klappar 
för design och integra-
tion. Med projektet 
”Krumbukt” skapade 
designkollektivet 
bland annat lekmodel-
ler för att lära sig mer 
om kroppen. 

ˆ
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Personlig assistans, 
Daglig Verksamhet, Lägenheter 

och Friskvårdscenter 
utan externt vinstintresse.

Mer än bara personliga assistans 

www.7hassistans.se
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TotalAssist är en helt webbaserad tjänst 
för personlig assistans. Det är enkelt att 
komma igång med schemaläggning, 
tidrapportering och elektronisk signering.

info@totalassist.se                www.totalassist.se
Aros Circle AB, 021-448 49 50

TotalAssist
ger en effektiv och säker administration för 
assistansföretaget med avseende på lagar och regler 
enligt Försäkringskassan, ATL, etc.

telse. Det där med assistansen. Det blev dags för en 
ny omprövning och Emilia hade aldrig kunnat tro 
att hon kunde bli nekad assistans för att hon var för 
duktig på att aktivera sig i sin vardag.

Hösten 2012 fick hon avslag på hela assistansen 
från sin nya handläggare. Trots att ingenting i hen
nes hälsotillstånd hade förändrats och alla läkarin
tyg som behövdes fanns.

– Det enda som var nytt var att handläggaren 
hade gått och sett vår föreställning och jag blev 
direkt ifrågasatt, ”du hävdar att du inte kan ta dig 
upp från marken, men det såg ju jag”. De vägrade 
förstå att vår dans mycket handlar om illusioner. 
Det var en tuff tid, men jag fick fantastiskt bra stöd 
från Veera och Kultur i Väst som skrev debattartik
lar och jag hade en ovärderligt bra jurist, säger 
Emilia.

Precis innan julen 2014 kom äntligen det positi
va beskedet, två år senare. Förvaltningsrätten an
såg att Emilia tillhörde personkretsen och hon är 
åter beviljad assistans.

– Jag tänker på det ibland, hur mitt liv hade sett 
ut annars idag. Jag skulle inte kunna känna mig 
lugn och fri. Jag kör till exempel mycket bil och 
bara att lyfta ut och in rullstolen, hur skulle det gå 
till? Och jag tycker om att odla, köpa olika matva
ror från små butiker här och där, och av allt detta 
sylta, laga, baka och safta. Detta stora glädjeämne i 
mitt liv skulle få platt fall. Och framför allt skulle 
jag inte kunna utföra mitt jobb, utan skulle behöva 
be andra om hjälp hela tiden. Jag skulle inte kunna 
vara en fullvärdig arbetskraft och jag skulle verkli
gen känna mig rullstolsbunden, säger Emilia.

Framför allt är hon orolig över utvecklingen där 
många i samhället verkar tro att personer med 
funktionsnedsättning ”har det så lätt” och att de
batten om assistansfusk har fått det att nästan bli 
fult med assistans.

– Då ska man veta att det verkligen inte är lätt att 
vänja sig vid att ha personlig assistans, de ska ju 
finnas i din vardag och hjälpa dig med de allra inti
maste delarna av ditt liv. Det är ingen som vill ha 
assistans om de inte måste för att klara sin egen 
vardag. För mig har assistansen betytt oerhört 
mycket. Den gör att jag kan känna mig som en fri 

I danskompaniet Spinn skapar man nya rörelsemönster 
och man har jobbat fram ett alldeles unikt samspel 
dansarna emellan.ˆ

individ i samhället som lever efter min egen hjär
na, och inte är begränsad utifrån vad min kropp 
har att erbjuda, säger Emilia. l

TEXT: SARA BENGTSSON   
 FOTO: LINNEA BENGTSSON 
info@faktapress.se

FK_1504_s56-73_assistans_v09.indd   69 2015-07-17   17:50



70     FÖRÄLDRAKRAFT # 4 2015

TEMA Assistans

Nytt namn, samma företag, samma ägare, samma trygghet,
fler tjänster

Fortfarande Ditt tryggaste val!
www.alminia.se   Telefon: 08-735 86 86

Byter namn till

Personlig Assistans Hemtjänst
Boendestöd Ledsagning

Personlig Assistans Hemtjänst
Boendestöd Ledsagning

Personlig assistans är ett person
ligt utformat stöd som ges av ett 
begränsat antal personer. Den 

personliga assistenten är ett medel för att 
ett barn med funktionsnedsättning ska 
kunna leva ett liv så likt andra barn i 
samma ålder som möjligt.

Förutsättningar för barn och unga 
med funktionsnedsättningar i Sverige 
har genom senare år varit ett prioriterat 
område inom funktionshinderpolitiken. 
Den parlamentariska utredningen, som 
2004–2008 hade som uppdrag att se 
över LSS hävdade att en del i det arbetet 
borde vara att stärka barns och ungas 
inflytande vid insatser enligt LSS. Det 
ledde till en lagändring i januari 2011 där 
man förtydligade barnets rättigheter. 

Lagändringen innebar att man till viss 
del frångick det som propositionen 1993 
lyft fram, där man talade om barnets 
assistans som ett medel för att i första hand 
familjen ska kunna leva ett liv som andra. 

När man nu lyfter fram de krav som 
ställs på den som väljer att anordna 
assistansen för barn, handlar det om att 
kunna påvisa vilka rutiner man har för 
att barnet ska komma till tals och för hur 
den personliga assistansen ska utformas 
så att barnet kan växa, utvecklas och 
frigöra sig med stöd av sin personliga 
assistans. 

 Syftet med assistans för ett barn är i 

Barn som vuxen - alla har vi mänskliga rättigheter. Vissa barn 
med omfattande funktionsnedsättning har rätt till personlig 
assistans. Principerna är desamma som för vuxna. 

SÅ FUNKAR BARNS RÄTT  
TILL PERSONLIG ASSISTANS

Målet med lagstiftningen är att barns funktionsnedsättning ska kompenseras med assistans.
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Vi har anordnat personlig assistans sedan 2007 
och vi kan stolt säga att vi är bra på det vi gör. 
Vill du veta mer? Kontakta oss så berättar vi 
gärna. Telefon 08-700 20 60.

Personlig assistans 

www.elfa-assistans.se

ELFA Assistans
Ett Liv För Alla

Elfa 180x60 fk1504.indd   1 2015-06-15   12:43

huvudsak att kompensera funktionsned
sättningen och finnas där som barnets 
möjlighet i olika situationer. 

Barn beviljas personlig assistans för 
behov som anses gå utöver det så kallade 
föräldraansvaret för omvårdnad till barn 
i motsvarande ålder. 

Att assistera ett barn med kognitiva 
svårigheter kan vara mer komplext än att 
assistera ett barn som enbart har fysisk 
funktionsnedsättning. För att komma 
fram till hur assistenterna ska agera i 
olika situationer måste hänsyn tas dels 
till vilken ålder barnet har, dels till vad 
som kan bero på barnets kognitiva 
funktionsnedsättning. Det kräver djupare 
kunskap om barnets person och funk
tionsnedsättningens karaktär. 

Huvuduppgiften för den personliga 
assistenten som assisterar ett barn med 
rörelsehinder är snarare att följa barnets 
initiativ och vilja, att vara armar, ben 
eller röst, att vara barnets möjlighet och 
hjälpmedel.

Att den personliga assistentens 
arbetsuppgifter så långt som möjligt bör 
stå i relation till barnets ålder och 
utveckling innebär att arbetsuppgifter 
förändras i takt med att barnet blir äldre. 
Grundtanken är att assistera i det som 
hen skulle ha gjort utan sin funktions
nedsättning. 

När det gäller barn bör därför en 
jämförelse göras av hur barns liv gene
rellt kan se ut i motsvarande ålder. Ett 
barn som har personlig assistans ska 
exempelvis inte behöva ta ett större eller 
mindre ansvar för sin omvårdnad, eller 
för sina aktiviteter, än vad barnet skulle 
ha gjort om hon eller han inte hade haft 
sin funktionsnedsättning och personlig 
assistans. Med stigande ålder ska barn ta 
ett allt större ansvar för sig själv, för 
gemensamma uppgifter i hemmet liksom 
för sin skolgång och fritidsaktiviteter. 

Med assistans får barnet möjlighet att 
ta mer och mer ansvar. På så vis kan vi 
stimulera barnets utveckling och 
möjligheten att växa. Det är viktigt för att 
barnet ska bli så självständigt som 
möjligt. Assistansen måste anpassas till 
familjens situation och livsstil och till 
föräldrarnas sätt och vilja att uppfostra 
sitt barn. Hur man väljer att uppfostra sitt 
barn är upp till de enskilda föräldrarna 
att bestämma!.

ASSISTANSEN  
MED ANNAT SYFTE

Huvudregeln är att den personli
ga assistansen ska följa barnets 
ålder och i praktiken ofta måste 

modifieras något för att insatsen ska fylla 

OM BARNETS  
RÄTTIGHETER
n Det är viktigt att vi alltid beaktar att 
barnkonventionen faktiskt är en del av 
den internationella folkrätten. Konven
tionen stärker rättigheter för en utsatt 
grupp, barnen, och det är viktigt att un
derstryka att den innefattar alla barn i de 
länder där man har ratificerat den. 

Nyligen firade barnkonventionen 
25årsjubileum, men än är det långt ifrån 
alla barn som kan tillgodogöra sig rättig
heterna. Inte minst barn som på grund av 
funktionsnedsättning behöver ha tillgång 
till ytterligare resurser och insatser från 
samhället och från sin omgivning för att 
kunna ta del av sina rättigheter fullt ut 
utifrån den egna förmågan.

Barnkonventionen slår fast att alla barn 
har rätt att utvecklas och växa, oavsett 
bakgrund, etnicitet och oavsett om barnet 
har en funktionsnedsättning eller inte. 

Att vara barn och att ha en funktions
nedsättning kan innebära ytterligare rät
tigheter som bland annat regleras i 
Lagen om stöd och service till vissa funk
tionshindrade (LSS), Social tjänstlagen 
(SoL) och i FN:s konvention om rättighe
ter för personer med funktionsnedsätt
ning. Lagar och konventioner ökar möjlig
heten för personer med funktionsned
sättning, barn som vuxna, att få samma 
rättigheter som människor har i allmän
het. Rättigheter som för de flesta är själv
klarheter, men som ibland är en utopi för 
barn med omfattande funktionsnedsätt
ningar. 

För att barn med funktionsnedsätt
ningar ska kunna vara delaktiga, göra sig 
hörda på sitt sätt och utvecklas behöver 
barnkonventionen kompletteras med 
stöd och insatser enligt LSS och FN:s 
konvention om rättigheter för personer 
med funktionsnedsättning.

Assistentens 
uppgifter ska 
förändras i takt med 
att barnet blir äldre 
och därmed också 
kunna leva mer 
självständigt.

ˆ
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sitt syfte. En del uppgifter, som vanligen 
hör till föräldrarnas ansvar, kan komma 
att bli mer omfattande på grund av 
barnets funktionsnedsättning. Viss 
omvårdnad och skötsel av medicinsktek
niska hjälpmedel kan ingå i den personli
ga assistentens arbetsuppgifter även då 
assistansanvändaren är ett litet barn. 
Annars skulle barnets och familjens 
dagliga liv inte kunna fungera praktiskt 
och den personliga assistansen skulle inte 
ge någon avlösning för det som går utöver 

det normala föräldraansvaret.
I vissa fall kan den personliga 

assistansen också ersätta andra insat
ser. Barn kan ibland på grund av sin 
funktionsnedsättning inte vistas i olika 
miljöer. Assistansen kan då komma att 
ersätta behovet av andra insatser som 
korttidshem, stödfamilj eller tid då 
barnet skulle ha vistats i barnomsorg.

I dessa situationer får den personliga 
assistansen per automatik ett annat 
syfte. Assistenten kan bli ensam med 
det lilla barnet och kan därmed få ta ett 
vuxen och ibland även ett pedagogiskt 
ansvar. Det kan falla sig naturligt att 
barnet inte använder sin assistans som 
sin möjlighet att kunna leva som andra 
barn i jämförbar ålder i denna situation. 

Den personliga assistenten finns i de 
här situationerna tillgänglig som vuxen 
person och inte som en kompensation 
för barnets funktionsnedsättning, vilket 
är assistansens egentliga syfte. Men för 
barnet och familjen kan detta vara 
nödvändigt för att barnet ska kunna 
leva med sin familj och för att föräldrar
na ska kunna ta och behålla ett arbete.

För assistansanordnaren gäller det att 
tillsammans med föräldrarna hitta 
lösningar för att så långt som möjligt 
kunna utforma barnets assistans så att 
att barnet kan växa och utvecklas. Att 
en och samma person å ena sidan finns 
vid barnets sida som en ”barnvakt”, å 
andra sidan finns till hands som barnets 
möjlighet, kan bli förvirrande för 
barnet. Detta kan leda till att hen 
undviker att använda sin assistans som 

10 TIPS FRÅN IFA OM  
ASSISTANS FÖR BARN
1    För att barn ska få rätt till och kvalitet i 

sin personliga assistans behöver alla 
arbeta med ett barnperspektiv i fokus. 

2    Handläggare och assistansanordnare 
bör föra en diskussion med barnets 
föräldrar om hur barnet kan göras del
aktig på sitt sätt utifrån sin förmåga.

3    Du som förälder företräder ditt barn. 
Det är du som bedömer och ger sam
tycke till när och på vilket sätt ditt barn 
ska vara delaktig.

4    Ju äldre barnet är desto större är rätt
en att på egen hand fatta beslut om 
assistansen. Både om vilka insatser 
man vill ha, när och utformningen. Vid 
15 år kan barnet på eget initiativ ansö
ka om insatser enligt LSS.

5    Barn behöver informeras om sina rät
tigheter. Informationen ska anpassas 
så att små barn och barn med kogniti
va svårigheter får större möjlighet att 
ta del av informationen.

6    Tydlighet i rollerna gynnar barnets 
utveckling och relationen mellan barn 
och föräldrar, samt med eventuella 
syskon. Ett tips till föräldrar är att re
flektera över vad barn i jämförbar ål
der utan funktionsnedsättning kan 
göra och ta ansvar för på egen hand. 
Detta ska kunna kompenseras med 
assistentens stöd. På så sätt kan för
äldrarna få avlastning i det som går 
utöver det ansvar som man normalt 
har för barnet med hän syn till barnets 
ålder. Ta hjälp av ditt barns assistans
anordnare!

7    Den personliga assistansen kan be
höva kompletteras med andra insatser 
för att skapa en fungerande situation 
för barnet och dess familj.

8    Föräldrar behöver erbjudas stöd i sin 
roll som förälder till ett assistansberät
tigat barn. 

9    Personliga assistenter behöver utbild
ning och stöd i sin yrkesroll. Detta 
ansvar ligger på assistansanordnaren.

10   Som assistansanordnare till ett barn 
har du krav på dig. Hur du ska uppnå 
dessa krav har du uppvisat i din till
ståndsansökan till IVO. Det är viktigt 
att detta inte bara blir en papperspro
dukt utan används i praktiken. 

Barns möjligheter att göra sig hörda ser olika ut – men alla har rätt att ge uttryck för sin vilja, 
sina känslor och önskemål.ˆ
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”möjligheten” i vissa situationer, vilket i 
sin tur kan verka hämmande för barnets 
utveckling. 

En lösning kan vara att vissa assisten
ter enbart arbetar under tider då föräld
rarna inte finns tillgängliga, medan andra 
assistenter enbart är schemalagda under 
tid då barnet vistas med sin familj. 
Lösningen måste alltid utformas utifrån 
barnets individuella situation så att 
barnet får maximal möjlighet enligt LSS 
och barnkonventionen.

BARNET HAR RÄTT  
TILL SJÄLVBESTÄMMANDE 

Vad som är självbestämmande 
måste alltid ses och anpassas till 
personen och dennes förmåga, 

med eller utan stöd av assistans eller 
företrädare. Det är viktigt att de personli
ga assistenterna får det stöd och den 
utbildning som krävs för att varje 
assistansanvändare får maximal möjlig
het till självbestämmande på sitt sätt. 

Konventionen om mänskliga rättighe

ter, barnkonventionen, propositionen om 
strategi för att stärka barns rättigheter, 
konventionen om rättigheter för perso
ner med funktionsnedsättning och LSS. 
Alla tar de upp barnets rätt att göra sig 
hörd i frågor som rör barnet själv, rätten 
att få information, bli lyssnad på och inte 
minst bli respekterad för sina åsikter. 

När vi pratar om barnets rätt att delge 
sina åsikter och komma till tals, så 
handlar det inte om att barnet ska fatta 
avgörande beslut i livet utan om att vi ska 
ta till oss barnets tankar, känslor och 
önskemål för att kunna fatta ett så bra 
beslut som möjligt. Samtidigt måste vi 
beakta att barns möjligheter att göra sig 
hörda ser olika ut. Detta kan bero på 
barnets ålder, men också på att barnet på 
grund av en funktionsnedsättning har 
svårigheter att ge uttryck för sin vilja, 
sina känslor och önskemål. 

Det är viktigt att vi så långt det går 
tillåter alla barn att komma till tals på sitt 
eget sätt. För det ena barnet kan det 
handla om att delge sina åsikter direkt i 
samtal. För barnet med kommunikativa 
funktionsnedsättningar kan det handla 

om att erbjudas anpassat stöd, så att 
barnet ges möjlighet att besvara de frågor 
som barnet med stöd har förmåga att 
förstå.

För barn med mycket omfattande 
funktionsnedsättningar kan delaktighe
ten innebära att vi lyssnar till signaler, 
kroppsspråk. Här spelar barnets närstå
ende ofta en viktig roll för att tolka 
barnets vilja om sin assistans. Att vi 
lyssnar till barnets signaler som säger att 
något är bra eller mindre bra, innebär att 
barnet med de mest omfattande funk
tionsnedsättningarna också får delaktig
het och inflytande. 

När det gäller assistansberättigade 
barn äger barnet rätt att utifrån sin egen 
förmåga få komma till tals och vara 
delaktig. För att kunna utforma en 
personlig assistans med respekt för den 
assistansberättigade behöver vi ta till oss 
åsikter, tankar och känslor från barnet. 
Barnet är expert på sin egen vardag och 
har rätt att bli lyssnad på. l

TEXT: KARIN BOSKOVIC   
Intressegruppen för Assistansberättigade (Ifa)
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Långa stärkande kramar 
avlöser varandra den här 
lördagsförmiddagen på Skårs 
gård utanför Kungsbacka. Det 
är fem av sex medlemmar i det 

inofficiella nätverket ”Funky Mamas” 
som träffas för att äta gott, prata, träna 
och återhämta sig tillsammans under ett 
dygn.

Katarina Sommansson, Christina 
Pettersson, Louise Laanemets Åslund, 
Maria Ericsson och Jennie Bergman från 
Göteborg med omnejd har sedan länge 
planerat att ses just den här helgen. 

Egentligen skulle den sjätte medlemmen 
Marina Andersson också vara här, men 
hon har tyvärr fått ett sent förhinder. 

De har egentligen inte setts allihop på 
ett halvår, men trots det går det inte 
många minuter innan de kommer in på 
ett välbekant ämne. Christina berättar att 
hon precis ska anställa ett par nya 
assistenter till sin dotter. Det har varit så 
svårt att rekrytera att hon till och med 
har försökt ”headhunta” assistenter på 
gymmet, dock utan resultat, säger hon 
och alla skrattar. 

Att leva med personlig assistans är ett 

återkommande ämne i den här gruppen, 
några har till och med delat och ärvt 
varandras assistenter genom åren. 

Katarina berättar om hur ett sjukt 
husdjur gjort att en av hennes sons 
assistenter inte kan komma och jobba. Ett 
igenkännande skratt bryter ut, fler 
verkar ha upplevt liknande historier. 

De sex familjerna träffades på en 
kommunikationskurs som ägde rum på 
habiliteringen för drygt fyra år sedan. 
Ganska snart upptäckte de att deras barn 
hade en hel del gemensamma utmaning-

Baby & barn
ATT FÅ TILLVARON ATT FUNGERA 

Den allra första tiden med ett nyfött barn kan vara 
mycket omtumlande, särskilt om barnet föds med 

någon form av funktionsnedsättning. Det stöd man 
som förälder får i början spelar stor roll för hur snabbt 

man kan hitta en fungerande tillvaro. Vi på 
Föräldrakraft vill bidra till denna process  

med vår artikelserie Baby & barn.  

De fann varandra på en habiliteringskurs  
för fyra år sedan, och sen dess har de varit 

oskiljaktiga. Genom att dela sin vardag med 
varandra blir den lättare att bära – både i  
nöd och lust. Möt mammorna som peppar 

varandra att möta livets utmaningar.

Samtalet svänger  
mellan skratt och gråt.  

Ibland ryms alla känslor 
samtidigt när Funky  

Mamas ses. Från vänster: 
Jennie Bergman, Katarina 

Sommansson, Maria Erics- 
son, Christina Pettersson och 

Louise Laanemets Åslund.
Marina Andersson var inte med 

vid fototillfället.  

ˆ

FUNKY 
MAMAS
– mammorna som bär sorgen  

och glädjen tillsammans
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ar, och de blev nyfikna på att lära känna 
varandra. I början träffades mammorna 
en gång i månaden och åt middag ihop. 
Idag försöker de ses en helg per termin. 
Under åren har också flera olika familje-
sammankomster ägt rum.

Däremellan har de kontakt via mejl, 
sms och telefon. Ibland dagligen.

Christina berättar hur hon bar på en 
stor känsla av ensamhet innan hon 
träffade det här gänget. Att hon upplevde 
att ingen ute på Tjörn där familjen bor, 
eller någon annanstans heller för den 

delen, förstod vad det annorlunda 
föräldraskapet handlade om. 

– Jag kände mig så ensam. Här fann jag 
gemenskap, jag fick tillhöra något. 

Plötsligt kändes det som att livet föll lite 
mer på plats. Idag ser jag de här träffarna 
som min egen terapi. Och så fort jag 
behöver kan jag slänga iväg ett mejl eller 
sms och få svar direkt. 

Maria nickar. Hon säger att hon också 
kände sig fruktansvärt ensam innan. 

– Det är så skönt att veta att ni finns. 
De beskriver känslan som att de 

”nästan sitter på varandras axlar”. 
Delar varandras livspussel och ångest 

att inte räcka till.
Peppar varandra att nöja sig med att 

vara ”good enough”. 

 ”Plötsligt kändes det  
som att livet föll lite mer  

på plats. Idag ser jag  
de här träffarna som  

min egen terapi.”
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HockeyIDROTT
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BABY & BARN

Bär sorgen över barnens svårigheter 
gemensamt. Och glädjen över deras 
framsteg. 

Och genom att fördela tyngden blir 
den totala bördan lite lättare att bära.

Christina säger att det skapar en 
känsla av trygghet att veta att de andra 
också kämpar på sina håll. Innan tyckte 
hon att det var jobbigt att över huvud 
taget ge sig ut bland människor, men det 
har blivit bättre nu. När sondmaten 
läcker ut på restaurangen och alla stirrar 
så vet hon att hon inte är ensam. 

Katarina ler och nickar och säger att 
det här gänget har lärt henne att känna 
stolthet över sin situation, ett slags ”här 
kommer vi” som gör att hon vågar ta 
plats när hennes son till exempel börjar 
krampa inne i en affär.

När de träffas kan de skratta åt 
omgivningens reaktioner. De minns en 
gång när de åt middag på restaurang 
tillsammans och samtalet kretsade kring 
att ett av barnen för första gången skött 
magen helt spontant. Detta framkallade 
stor glädje runt bordet, men däremot en 
något konfunderad kypare.

Louise minns känslan av att ha känt sig 
som en outsider även i funktionshinder-
sammanhang innan hon mötte de här 
familjerna. Det var första gången hennes 
familj hamnade i en grupp där alla barn 
hade liknande behov.

– Med andra kompisar är det omöjligt 
att prata på det här sättet, men här blir 
jag förstådd på alla plan, även känslo-
mässigt, säger hon och Jennie fortsätter:

– Ibland ses vi i mindre konstellationer 
inom gruppen. Men ingen blir sur för 
det, så som det kan vara i vanliga 
kompisgäng. Det rinner inte ut i sanden 
om man inte är med på ett tag, man är 
alltid med och ingen glöms bort. Det är 
också okej att vara med hur man än mår. 
Man får vara som man är. 

Hon vet vad hon talar om. Hon skiljer 
sig från gruppen på så sätt att hennes 
dotter sedan ett år tillbaka inte finns 
kvar i livet. 

För Jennie har det ändå känts viktigt på 
flera sätt att fortsätta vara med i grup-
pen.

– Det är skönt att ha kvar en fot i den 
här världen och det är fantastiskt att få 
höra era storys och få fortsätta vara en 
del av detta, även för min andra dotter, 
så att hon inte glömmer sin storasyster. 
Ni och era barn kan hjälpa oss med det. 

Katarina får tårar i ögonen. Ja, det är 
ju ett slags syskongrupp också.

överklaganden, eller frågor om barnens 
medicinska tillstånd.

Vid sjukhusvistelser blir banden dem 
emellan extra synliga. 

När omgivningen kanske tafatt famlar 
och inte vet hur de ska stötta familjen 
sker saker helt automatiskt. Ett sms med 
orden ”Vi ligger inne” kan medföra att 
någon åker upp till sjukhuset och 
levererar mat, medan någon annan 
kommer förbi och hälsar på. Jennie säger 
att eftersom man själv vet hur det är, 
behöver man inte heller säga vad man 
behöver.

Hon tycker också att det är enkelt att 
prata om tunga ämnen tillsammans i den 
här gruppen.

– Vi pratar om hela livet och vi 
kompletterar varandra, säger hon och 
Louise nickar och säger att det är skönt 
att kunna prata om förbjudna tankar, 
som att även en av hennes söner förmod-
ligen kommer att få ett kort liv, och hur 
det ska bli sedan.

– Det är så kravlöst. Vi pratar om allt 
och kan peppa varandra. Vi hjälper 
varandra att spränga gränser åt alla håll. 
Vi har inga hämningar, säger Louise och 
skrattar. 

Att ha den här ventilen gör också att det 
är lättare att hantera omgivningen enas 
de fem mammorna om, man måste inte 
säga allt till alla runt omkring. Maria 
säger att hon ibland försöker berätta om 
sin son för nya kollegor på jobbet men att 
det ofta slutar med att hon blir arg när de 
säger att de förstår. 

Så skrattar hon till. 
– Hur ska någon kunna förstå hur det 

är att åka till hjälpmedelscentralen tre 
gånger samma vecka och ändå få med sig 
fel saker hem?

Bordet fullkomligt exploderar i 
skratt salvor och den gemensamma 
slutsatsen ”Skönt att det är fler som inte 
gillar hjälpmedelscentralen…”

De tror att fler föräldrar skulle må bra av 
en sådan här gemenskap och tycker att 
sjukhus och habiliteringar runt om i 
landet ska ta ett större ansvar för att 
sammanföra föräldrar. Deras tips till 
föräldrar är att försöka hitta andra som 
är i samma ”fas” psykologiskt, barnets 
ålder eller diagnos spelar inte så stor roll. 

Kanske genom just ett sådant sam-
manhang som de själva hittade varandra. 

Men det kan också ge resultat att 
nätverka, vara på sociala medier, säger 
Katarina. 

– Idag finns sådana möjligheter att 

Efter kursen träffades mammorna några 
gånger för middag på stan, själva, ibland 
med respektive, ibland alla, ibland några.

Att syskonen får se att det finns andra 
liknande familjekonstellationer där 
sjukhusvistelser, assistenter, kramper, 
kräk och sondmatning är normala inslag. 

Det händer att de hjälper varandra 
handgripligen också. Till exempel med 
råd och tips kring ansökningar och 

ˆ

Christina bar på en stor känsla av ensam-
het innan hon träffade Louise och de andra 
mammorna.ˆ

 ”Det är skönt att kunna 
prata om förbjudna tankar, 
som att även en av hennes 

söner förmodligen kom-
mer att få ett kort liv, och 

hur det ska bli sedan.”
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TEXT & FOTO: ANNA PELLA 
info@faktapress.se

träffa andra. Man behöver inte sitta 
ensam. Att träffas ger förstås något extra. 
Men vi planerar minutiöst med assisten-
ter och korttids för att alla ska kunna 
vara med. 

När Katarina ska sätta ord på vad Funky 
Mamas betyder för henne får hennes 
ansikte ett allvarligt och andaktsfullt 
uttryck. 

– Jag är inget offer längre, tack vare 
dem. Tillsammans med dem är det okej 
att gråta. Att våga öppna lådan och ta in 
den fruktansvärda sorgen. Det har gjort 
att jag hittat acceptans för min familjs 
situation. Jag sitter själv bakom ratten i 
mitt eget liv nu. 

Hon hoppas att de kommer följas åt 
genom hela livet, de sex mammorna. För 
med dem upplever hon något som hon 
nästan inte gör någon annanstans.

– Tillsammans med dem kan jag vara 
mer än bara funkismamma. Jag kan vara 
hela Katarina. l

”Om man inte mår bra när man kommer, så gör man det när man åker härifrån”, säger Maria (mitten).ˆ
FUNKY MAMAS BESTÅR AV

n Sex mammor till barn med flerfunk-
tionsnedsättning som lärde känna 
varandra på en kommunikationskurs på 
habiliteringen för drygt fyra år sedan. 
Barnen är idag mellan fyra och tio år. Ett 
barn har avlidit.

SKAPA EN EGEN GRUPP

n Kontakta sjukhuset och habiliteringen 
och fråga om de kan hjälpa till att hitta 
likasinnade föräldrar. Försök hitta andra 
som är i samma fas psykologiskt, 
barnets ålder eller diagnos spelar inte så 
stor roll. Nätverka och prova sociala 
medier.

Privata bilder: Familjerna har bland 
annat haft kalas, julmingel, varit på 
bröllop, åkt på tågutflykt, hängt på Lilla 
Amundöns strand, varit på upplevelse-
centret Eldorado ihop, eller bara varit 
hemma hos varandra. 

ˆ
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Psykisk hälsa

”Vi känner igen  
oss själva i varandra”

Ibland är det inte förrän vi träffar någon första gången som  
vi förstår hur viktigt det är. Då upptäcker vi hur mycket vi har  

gemensamt, som inte går att dela någon annanstans  
än tillsammans. Så var det för deltagarna i gruppen 

”Av syskon för syskon” i Karlstad. 

FOTO: PASSALEN
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Stekpannan fräser när Matti 
Engström häller i kryddbland-
ningen i köttfärsen och snart 
sprids en välbekant doft för alla 
som då och då ägnar sig åt det 

mexikanska sättet att blanda olika 
till behör i majsskal. 

Jenny Gustavsson, Emma Jönsson och 
Ida Helgesson hjälps åt att skära lök, 
paprika och tomater, samt duka fram 
resten av tillbehören till kvällens tacobuf-
fé. Snart ansluter även Linnéa Närman 
och Tilde Karlsson Qvisth. 

Projektledare Annika Nordin ser nöjd 
ut. Onsdagsträffen i projektet ”Av syskon 
för syskon” i Karlstad har börjat bra.

Alla utom Tilde har varit här förut, 
men det är bara Jenny och Emma som 
känner varandra sen gammalt. Ändå är 
stämningen lugn och avslappnad, med en 
stor varsamhet när man talar till varan-
dra, och låter varandra tala.

Det var mamma som 
först ville att jag skulle gå 
hit. Så säger både Emma, 
Matti, Ida och Linnéa. 

Först var de lite tveksam-
ma, vad var det för vits med 
att träffa någon bara för att 
den också hade en syster 
eller bror med funktions-
nedsättning? Sen tog 
nyfiken överhanden. Sedan 
oktober träffas gruppen en 
gång i veckan och hittar på 
saker tillsammans.

Annika Nordin är uppväxt i Hökarängen 
med mamma, pappa och två äldre 
systrar, varav den äldsta har Aspergers 
syndrom och lindrig utvecklingsstörning. 
Redan som liten visste Annika att systern 
hade ett stort behov av rutiner och att 
veta på förhand vad som ska hända. 
Annars fick hon raseriutbrott. 

– Jag har vetat att min syster är 
annorlunda så länge jag kan minnas och 
har alltid känt mig väldigt ensam om min 
situation. Jag har också hållit det för mig 
själv och inte ens berättat för mina 
närmaste vänner. Jag visste inte vad jag 
skulle säga och hade inga svar på de 
frågor jag trodde skulle ställas, så därför 
sa jag inget.

Hemma blev det ofta skrik och bråk, 
något som kändes pinsamt om Annika 
hade kompisar på besök.

– Jag skämdes och var rädd för vad 
mina kompisar skulle tycka, och det blev 
en jobbig situation för alla. 

Det hände att Annika stack hemifrån 
när det blev bråk. Eller stängde in sig på 
sitt rum. 

– Ibland gick jag ned till min andra 
syster som bodde i källarplanet. Vi kunde 
sitta knäpptysta på sängen och vänta ut 
stormen tillsammans. Det har varit en 
stor trygghet att ha henne.

Annika lärde sig tidigt att det bästa var 
att kapitulera, att gå in till sin syster och 
be om ursäkt för det som hade hänt, även 
om det inte var hennes fel, och att låta 
systern prata av sig om saken. Om hennes 
pappa var hemma kunde det sluta med 
att han kom in och drog ett kiss- och 
bajsskämt, som gjorde att den jobbiga 
stämningen bröts och att alla började 
skratta.

Annika kan däremot inte minnas att 
hon någonsin bråkat med sin mellansys-
ter eller med sina föräldrar, det har inte 
funnits utrymme för det.

Hon vet inte var hon har 
gjort av sin frustration. 
Kanske fick hon utlopp för 
den på handbollsplanen, 
som under många år blev en 
viktig del av vardagen. 

När det varit lugnt ett tag 
hemma kunde Annika börja 
fundera på vad som skulle 
bli orsak till systerns nästa 
utbrott. Hon tänkte därför 
extra noga på vad hon sa och 
gjorde för att inte orsaka 
detta. 

Så är det till viss del 
fortfarande.

Och även om Annikas storasyster till 
stor del klarar sig själv idag bär hon på en 
gnagande oro kring sin syster, och en öns-
kan att systern ska ha något meningsfullt 
att göra, med människor som älskar 
henne omkring sig. 

Hon hade inte kommit i kontakt med 
andra syskon förrän hon såg platsannon-
sen till syskonprojektet i Karlstad. Första 
mötet med hennes kollega i Göteborg var 
en aha-upplevelse. 

– Även om vi hade olika känslor och 
erfarenheter kring våra syskon så var det 
så skönt. Vi kände igen oss i varandra. Det 
var en stor lättnad.

Sedan oktober träffas syskon på de två 
orterna en gång i veckan och hittar på 
något tillsammans. Som tillexempel laga 
mat, bowla, spela biljard eller fika.

– Först tänkte jag ”Vad ska vi prata 
om?” men redan första gången slogs  

”Vi känner igen  
oss själva i varandra”

Gör saker tillsammans. Varje onsdagkväll 
träffas syskonen i Karlstad. Här förbereder 
Matti Engström köttfärsen till den gemen-
samma tacokvällen.

En ”aha”-upplevelse. Annika Nordin hade 
inte kommit i kontakt med andra syskon 
förrän hon blev projektledare för projektet 
”Av syskon för syskon”.  Foto: Passalen

ˆ

ˆ

Jag skämdes 
och var rädd 
för vad mina 

kompisar 
skulle tycka, 

och DET BLEV EN 
JOBBIG SITUATION 

FÖR ALLA.
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PSYKISK HÄLSA

jag av att bara här i Karlstad finns det 
minst tio personer som har upplevt 
liknande saker som jag.

 Den stora skillnaden mot habilitering-
ens syskongrupper är att fokus är att ha 
roligt tillsammans.

– Vi ses ute på stan, inte i miljöer där 
våra brorsor och syrror är, och inte med 
psykologer som har en tanke om vad vi 
ska prata om. Fokus är att ha roligt och vi 
bestämmer tillsammans vad vi ska göra 
nästa gång. Det är vi som är proffs på hur 
det är att vara syskon. Det handlar om 
oss. Vi måste inte ens prata om våra 

systrar och bröder, ibland nämner vi dem 
inte alls. Men om det är något jobbigt som 
har hänt kan man säga det. Alla här 
förstår.

Annika tror att många 
syskon undviker att prata 
om det som är jobbigt med 
sina föräldrar för att man 
inte vill belasta dem ”ännu 
mer”.

Flera i syskongruppen här 
i kväll beskriver lättnaden 
av att vara bland andra som 
förstår. Emma säger att det 
är svårt att beskriva vad det 
är som är så skönt med det. 

– Innan man kommer hit 
vet man inte att man 
behöver det. Men ingenting 
är konstigt här, säger hon och Linnéa 
nickar:

– Det är skönt att prata och få förståel-
se för det man säger.

Ida upplever att inga andra fattar vad 
hon pratar om.

– Här är det okej att gnälla och säga 
vad som är jobbigt.

Att få vara delaktig i sitt syskons situa-
tion och få egen tid med sina föräldrar 
under uppväxten är något de önskar alla i 
liknande situation. Emmas föräldrar 

jobbade mycket och hade 
inte någon avlastning när 
hon var liten. 

– Det är viktigt, för 
syskonens skull, att skaffa 
så mycket avlastning det 
går, kanske även med andra 
praktiska saker som 
städning till exempel, för att 
frigöra tid för syskonen. Ta 
hjälp med allt som går, och 
ge syskonet den timme du 
tänkt städa.

Linnéa, som är bland de 
yngsta i gruppen, bor 
fortfarande hemma. Hon 

berättar att hon sällan är ensam med 
någon av sina föräldrar.

Tilde är uppväxt med assistenter i 
hemmet och tycker inte att föräldrar ska 
vara rädda för att det ska påverka 
syskonen negativt. Tvärtom. 

– Om det är bra assistenter blir de som 
en del av familjen. 

Tilde har heller aldrig skämts för sin 

En lättnad att vara bland andra som förstår. Så känns det när Tilde Karlsson Qvisth, Emma Jönsson, Linnéa Närman, Matti Engström, Annika 
Nordin, Jenny Gustavsson och Ida Helgesson träffar varandra.

OM PROJEKTET  
AV SYSKON FÖR SYSKON

…riktar sig till dig som är 15–25 år och 
har en syster eller bror med funktions-
nedsättning. Projektet har startats på 
initiativ av vuxna syskon och drivs av den 
ideella föreningen Passalen med medel 
från Arvsfonden. Syskongrupper finns än 
så länge i Göteborg och Karlstad samt 
på Facebook. Läs mer på:  
facebook.com/syskonprojektet

ˆ

Att få vara 
delaktig i sitt 

syskons situa-
tion och få 

egen tid med 
sina FÖRÄLDRAR 
UNDER UPP VÄXTEN 

ÄR NÅGOT DE 
ÖNSKAR ALLA
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bror. Hon tror att det varit lättare på ett 
sätt för att hennes bror har en fysisk 
funktionsnedsättning. Jenny, som 
däremot har en syster med neuropsykia-
triska svårigheter har helt undvikit sin 
syster i perioder. Hon valde under en 
period att komma försent till skolan för 
att slippa åka samma buss som sin syster 
och se på när hon blev utsatt för krän-
kande behandling.

– Jag valde att komma försent till 
skolan för att slippa åka samma buss som 
henne. Idag är jag säker på att jag skulle 
säga ifrån om jag såg att någon blev utsatt 
för en dum kommentar för att den var 
annorlunda.

Jenny har själv fajtats med psykiska 
problem som startade i 12-årsåldern. Om 
det hänger ihop med syskonskapet vet 
hon inte, men tanken har slagit henne.

På grund av sina egna problem har 
hon både fått egen tid och sl   uppit ta 
ansvar för sin syster. 

Ida däremot har själv tagit väldigt 
mycket ansvar för sin bror på grund av 
att hennes föräldrar inte har kunnat.

Emma har alltid fått ta mycket eget 
ansvar. Hennes föräldrar förutsatte att 
gympapåsen var packad och läxorna 
gjorda. De har också uttryckt att de 
hoppas att Emma tar hand om sin syster 
när de inte längre kan. 

Tallrikarna börjar bli tomma och 
samtalet kommer in på mammorna och 
att de tagit det största ansvaret för 
syskonets situation. Matti ler snett och 
konstaterar att det är ”Morsan som styr 
hemma”. De enas om att skicka med en 
uppmaning till alla föräldrar att dela mer 
lika, för syskonens skull. l

TEXT & FOTO: ANNA PELLA 
info@faktapress.se

TIPS TILL MAMMOR & PAPPOR

Jag vill att ni pratar om:

   vad funktionsnedsättningen kallas.

   vad funktionsnedsättningen innebär.

   annorlunda beteenden och vad jag kan 
göra vid konstiga situationer.

   vad jag kan säga till kompisar, lärare 
eller andra som frågar.

   vad jag kan göra om människor stirrar 
eller säger något dumt.

   varför jag och min syster eller bror har 
olika regler hemma (om det är så).

   både nuet och framtiden för min syster 
eller bror.

   saker på ett ärligt sätt, om ni inte vet 
hur det ska bli eller är oroliga för något, 
säg det!

   varför ni är arga, ledsna eller oroliga, 
min fantasi har inga gränser!

   att det är ingens fel att min syster eller 
bror fått en funktionsnedsättning.

   att min syster eller brors funktionsned-
sättning inte smittar.

   att det är okej att känna sig arg, rädd, 
avundsjuk, åsidosatt.

   att alla mina känslor är okej och att jag 
inte är dum eller elak för det.

Jag vill att ni:

   portionerar ut allt prat i små doser och 
med ord anpassade utifrån min ålder 
ända från det att jag är pytteliten till jag 
blir vuxen.

   delar på ansvaret för allt som har med 
mitt syskon att göra, för min skull.

   ger mig en liten stund med er varje dag 
som bara är min.

   låter mig få följa med till sjukhus, 
korttids, habilitering eller andra ställen 
som min syster eller bror besöker.

   hjälper mig att träffa andra syskon.

TIPS TILL ANDRA SYSKON

   Hitta någon att prata med      Hitta ett sätt att få ur dig känslorna

   Gå på syskonträffar om du har möjlighet      Fråga när du inte förstår

Det är väl känt att syskon till barn 
med funktionsnedsättning 
utsätts för ökad stress. En del 

studier visar att syskon har något ökade 
risker när det gäller problem med 
psykologisk anpassning, kamrataktivite-
ter och kognitiv utveckling, jämfört med 
jämnåriga. 

Det finns också studier som visat 
högre grad av depressioner, ängslan, 
inåtvändhet, blyghet, social isolering,  
aggression, konflikter med kamrater och 
skolproblem. 

Å andra sidan finns studier som visar 
att det kan vara positivt att ha ett syskon 
med funktionsnedsättning, att man 
utvecklar ett mer socialt inriktat beteen-
de, mer beskyddande och vårdande 
attityder, större empati, mindre självcen-
trering, hjälpsamhet och större mognad 
och ansvar. I dessa effekter finns det 
dock även en viss risk, till exempel att ta 
ett alltför stort ansvar eller att inte ta 
hänsyn till de egna behoven.
Källa: autismforum.se

Vad vi vet om  
syskonskap

LITET SYSKON 
Författare: Christina Renlund 
Förlag: Gothia 2009

BOKEN OM MIG OCH MITT 
SYSKON 
Författare: Eva Cim von Greyers 
Förlag: Nypon förlag 2012

SYSTER SÄLLSYNT OCH JAG 
OCH LIVET 
Författare: Frida Blomgren 
Förlag: Atremi 2007

ANNORLUNDA SYSKON 
Författare: Frida Blomgren
Förlag: Ica Bokförlag 2010

BOKTIPS

SIBLINGS TAKE OVER 

Det slutna onlinenätverket ”Siblings- 
bypassalen” har idag ungefär 90 medlemmar 
där deltagarna delar erfarenheter med 
varandra. Alla som har ett syskon med 
funktionsnedsättning får vara med i detta 
föräldrafria nätverk. 
Nätverket finns på facebook.com/
groups/1496104487336393

”Det finns studier som visar 
att det kan vara positivt att 
ha ETT SYSKON MED FUNKTIONS-
NEDSÄTTNING”

Källa: Boken ”Litet syskon” och projektet 
”Av syskon för syskon”.
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FÖRÄLDRAKRAFTS EXPERTER SVARAR          Mejla gärna frågor till info@faktapress.se

VI FÅR INGEN HJÄLP  
AV FÖRSÄKRINGS
KASSAN ELLER  
FÖRSÄKRINGEN.  
VAD SKA VI GÖRA?
FRÅGA: Jag har en dotter, snart 
ett år gammal, med en udda 
sjukdom som heter Hyperinsu

linism. Både jag och min sambo 
är sjukskrivna för vård av allvar
ligt sjukt barn. Vi har två små 
tjejer till på 4 och 6 år. Var kan 
jag ansöka om hjälp? Försäk
ringskassan har inte varit till 
hjälp, inte heller den försäkring  
vi tog innan vår dotter föddes. 
Med andra ord har vi begränsad 
ekonomi, tills jag kan börja arbe
ta igen. 

SVAR: Hyperinsulinism är en 
mycket ovanlig och allvarlig 
sjukdom. Den kan bero på en 
medfödd defekt i bukspottskör
teln. Hyperinsulinism hänger 
som regel samman med hypo
glykemi. Direkt efter förlossning 
ska prov på blodsocker tas på 
det nyfödda barnet för att säker
ställa att inte hypoglykemi före
ligger. Efter kontakt med insän
darskribenten vet vi att det i det
ta fall dröjde 5–6 timmar innan 

provet togs och då var det omät
bart. Med tanke på den korta 
information vi har, men ändå kan 
se att det finns vissa brister i 
handläggningen av förlossning
en, rekommenderar vi familjen 
att begära ut journalunderlaget 
och förslagsvis boka möte med 
juridiskt ombud med kompetens 
på vårdskador och tillsammans 
gå igenom underlaget för att se 
om det finns anledning att till 
Patientförsäkringen LÖF lämna 
in en anmälan om patientskada.

Eftersom hyperinsulinism är 
en ovanlig diagnos rekommen
derar vi att familjen kontaktar 
Ågrenska i Göteborg, www. 
agrenska.se, som är specialister 
på sällsynta diagnoser och har 
riktade aktiviteter för personer 
med ovanliga diagnoser. En vik
tig organisation för personer 
med ovanliga diagnoser är Riks
förbundet Sällsynta diagnoser, 

Aj Personskadors medarbetare 
får ofta frågor om assistans.  
Här svarar personskadespecia-
listerna Maria Nyström och 
Marie Nilsson på vanliga frågor 
samt ger tips.  www.aj.se

www.sallsyntadiagnoser.se. Att 
träffa andra i samma situation 
och ta hjälp av deras tips och 
erfarenheter är mycket värde
fullt. 

Gravidförsäkring
Gravidförsäkring och Gravid 
Extra är försäkringar som kan 
tecknas under graviditeten och 
som berättigar till ersättning för 
vissa skador och sjukdomar.  
I detta fall fanns en Gravid 
Extraförsäkring som lämnade 

” Vidare bör möj-
lighet till avlösare 
utredas innan 
föräldrarna blir 
utbrända.”

JURIDIK
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AJ PERSONSKADORS 
TIPS…

   Ta hjälp av kunnig person 
för att utreda eventuell 
vårdskada.

   Bevaka möjligheten att 
överklaga till försäkrings
bolaget.

   Ta hjälp av avlösare eller 
assistans innan du blir 
utbränd.

   Ta hjälp av kunnig person 
för tips om ersättningsba
ra merkostnader.

   Sök fonder.

   Anlita ett juridiskt ombud 
om du inte orkar bevaka 
ditt barns rättigheter själv.

OM SPASTICITET…

   Ovanlig muskelsamman
dragning som känns som 
benstelhet, oroskänsla i 
benen, upprepade ryck
ningar i foten, muskelkram
per i ben eller armar, ben 
som blir stela och sträcks 
ut eller som drar ihop sig.

Björn Linde och Andreas Södahl, 
båda sjukgymnaster, driver 
Momentum Ergonomi och 
Förflyttning. Med mångårig  
erfarenhet inom sjukgymnastik, 
personlig assistans och hem-
tjänst kommer de kunna svara 
på era frågor i ämnena förflytt-
ningskunskap, arbetsmiljö  
och ergonomi.  
www.momentumergonomi.se

ERGONOMI

HUR KAN VI HJÄLPA 
VÅR SON ATT STÄLLA 
SIG UPP UTAN ATT HAN 
SKA BLI SÅ SPASTISK 
OCH SPÄND?
FRÅGA: Min son är 13 år och har 
cerebral pares. När jag och hans 
assistenter ska hjälpa honom att 
ställa sig upp och förflytta sig till 
rullstolen så blir han ofta väldigt 
spastisk och spänd, det gör det 
svårt både för oss och för honom. 
Finns det något vi kan tänka på 
för att det ska gå bättre?

SVAR: Tack för din fråga! Att få 
hjälp att förflyttas kan upplevas 
som ett osäkert och riskabelt 
moment och det kan i sig trigga 
spasticiteten, speciellt om ni gör 
förflyttningen på olika sätt och 
om din son inte är med på vad 
som händer. Kom ihåg att spas
ticitet har individuella variationer 
och alla råd vi ger kanske inte 
fungerar för just din son.
 
Planering. Eftersom stress kan 
utlösa eller förvärra spasticitet är 
det viktigt att arbeta lugnt och 
förmedla en säkerhet i förflytt
ningssituationer. Planera förflytt
ningen noga innan, förbered 
rullstol, säng osv så de är rätt 
placerade och låsta. Planera 
också dagen och ge tid till för
flyttningarna. Att vänta ut spasti
citeten kan fungera om ni har tid 
i vardagen för det.

Lugn röst och andning. Prata 
med en lugn röst där ni beskri
ver vad som ska hända härnäst, 
beskriv förflyttningen i etapper 
och på vilket sätt ni ska hjälpa 
din son i de olika momenten. 

Andningen påverkar stressni
vån hos både assistenten och 
din son. Ta djupa andetag till
sammans innan förflyttningen 
så minskas stressnivån och  
förhoppningsvis också spastici
teten.

Lugna rörelser. Genom att 
arbeta med stora muskelgrup
per, såsom benen, kan ni hjälpa 
din son på ett mjukt men ändå 
säkert sätt. Undvik att arbeta 
bara med armarna då rörelsen 
ofta blir mer ryckig och spänd.

Utbildning. Vi rekommenderar 
också att ni får hjälp av en sjuk
gymnast eller arbetsterapeut i 
hur ni på bästa sätt kan hjälpa 
din son. De kan också förskriva 
hjälpmedel om behov finns som 
skulle kunna förenkla förflytt
ningen. Optimalt är om ni får 
hjälp att samordna ert arbete så 
din son får ungefär samma hjälp 
av alla assistenter och anhöriga. 
Självklart kan förutsättningarna 
att hjälpa din son vara olika på 
grund av bland annat assisten
tens längd, styrka och eventuell 
smärtproblematik.

Positiva aspekter. Vid förflytt
ningar kan det finnas en fördel 
att ha måttlig spasticitet, det kan 
ge ett stabilt stående på grund 
av den ökade muskelaktiviteten 
i benen. 

Spasticitet kan också motver
ka sittsår och ge en bra blodcir
kulation. Lycka till! l

ersättning initialt för vistelsen på 
sjukhuset. 

Därefter har försäkringsbolaget 
avböjt vidare ersättning. Vid ge
nomgång av försäkringsvillkor 
måste man kontrollera om det 
finns undantag för denna diagnos 
eller nära förknippade diagnoser. 
Här är därför viktigt att läsa vad 
försäkringsbolaget skriver och 
undersöka möjligheten till att 
överklaga beslutet. Då måste 
man noga kontrollera att en över
klagan kommer in i tid.

Vård av allvarligt sjukt barn
Båda föräldrarna är här sjukskriv
na för vård av allvarligt sjukt barn. 
De har från Försäkrings kassan 
erhållit besked om att de därför ej 
kan ansöka om vårdbidrag. 

Ekonomin tar allvarlig skada 
när ingen kan arbeta. Här skulle 
man, om man vet att sjukskriv
ningen kommer att fortgå över 
lång tid, kunna undersöka möjlig
heten att ansöka om personlig as
sistans. En av föräldrarna skulle 
exempelvis kunna bli anställd 
som assistent och på så vis få en 
högre inkomst än som nu utbe
tald sjukpenning. 

Vidare bör möjligheten till avlö
sare utredas innan föräldrarna blir 
utbrända av det dygnet runtarbe
te som de nu har med att vårda 
sitt svårt sjuka barn. Här måste 
beaktas att också syskonen be
höver få uppmärksamhet från si
na föräldrar.

Vårdbidrag – merkostnader
Försäkringskassan har i detta fall 
bedömt att familjen inte kommer 
upp i sådan nivå på kostnader att 
ersättning kan lämnas. Vi ser ofta 
att familjer med stort behov av 
hjälp inte får tillräcklig hjälp av 
handläggare på 
Försäkringskassan. 

Det är svårt att veta vad man 
kan få ersättning för. Här kan kon
takt med andra i samma situation 
vara värdefull för att få kännedom 
om ersättningsbara merkostna
der. I detta fall blir det många re
sor till och från sjukhuset, betyd
ligt högre kostnad för mat då bar
net kräver ständig matning som 
också medför en hög förbrukning 
av blöjor. Här får man jämföra 

med kostnad för ett friskt barn.
En kurator på den vårdinrätt

ning som man tillhör bör kunna 
vara behjälplig. Ställ därför krav 
på att få hjälp från de specialis
ter som finns inom vården.

Fonder
Det finns mängder av olika fon
der som kan lämna ersättning 
för olika ändamål. 

Vårt tips är därför att förutsätt
ningslöst ge sig ut på internet 
och söka efter en lämplig fond. 
Även här bör en kurator kunna 
hjälpa till.

Juridiskt ombud
Om man som föräldrar inte orkar 
driva sitt barns ärende själva 
finns möjlighet att anlita ett juri
diskt ombud. 

För att kunna finansiera ett 
juridiskt ombud måste det före
ligga en tvist till exempel mot ett 
försäkringsbolag. Då kan ombu
det hjälpa till med att ansöka om 
rättsskydd i hemförsäkringen 
eller gå vidare med att ansökan 
om rättshjälp hos Rättshjälps
myndigheten. l
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DEBATT

Arbetslinjen leder till ett mer 
meningslöst liv för många 
som har daglig verksamhet, 
skriver Harald Strand. 

Fokuseringen på arbetslin
jen är fel för 95 procent av 
de personer som har daglig 
verksamhet enligt LSS, 
hävdar Harald Strand, FUB,  
i denna debattartikel.
Istället för arbetslinjen 
borde debatten handla om 
hur vi kan uppnå allas lika 
värde på riktigt, med eller 
utan arbete.

Arbetslinjen är död, 
länge leve arbetslus-
ten, säger Per 

Schlingmann, den främste 
arkitekten av Alliansens snart 
10-åriga arbetslinje. Det är 
något ansvariga för daglig 
verksamhet (DV) ute i 
kommunerna, oavsett politisk 
hemvist, borde fundera på!

Jag blir betänksam över 
fokuseringen på arbetsmark-
nadsfrågor hos styrande 
politiker, media och funk-
tionshinderrörelsen.

Att våra ansvariga politiker 
gärna pratar arbete gissar jag 
är för deras egen skull. Det är 
ett tryggt område att diskute-
ra. I frågor om LSS, lagen om 
stöd och service till funktions-
hindrade, har de för dålig 
kunskap.

Ibland undrar jag om 
intresse saknas. Man lämnar 
över LSS till tjänstemännen 
med vaga riktlinjer och en 
budget med besparingskrav. 

När det gäller daglig 

verksamhet är det en insats 
som personer i LSS person-
krets 1 (utvecklingsstörning 
och/eller autism) och person-
krets 2 (förvärvad hjärnskada) 
har rätt till. 

I LSS-propositionen står det 
bland annat om daglig 
verksamhet:

”Verksamheten skall 
erbjuda den enskilde stimu-
lans, utveckling, meningsfull-
het och gemenskap efter hans 
önskemål. Verksamheten bör 
generellt sett ha som mål att 
utveckla den enskildes 
möjligheter till förvärvsarbete 
även om detta mål för vissa 
endast kan uppnås på längre 
sikt eller vara orealistiskt.”

”Skall-mening” är natur-
ligtvis viktigare än ”bör-me-
ningen”.

Men jag häpnar över att 
våra ”företrädare”, exempel-
vis Misa och Lars Lööw, inte 
stöttar daglig verksamhet 
utan snarare tvärtom. 
Självklart inbjuder deras brist 
på stöd till besparingar inom 
daglig verksamhet ute i 
kommunerna. Med arbetslin-
jen som ursäkt tar man bort 
det som beskrivs i ”skall-me-
ningen” om aktivitet och 
upplevelse.

Att övergå från daglig verk-
samhet till arbete händer inte 
i 6 av 10 kommuner! Ser man 

totalt över alla kommuner är 
det bara någon procent. Inte 
konstigt då statistik från 
Arbetsförmedlingen säger att 
1 procent av alla med lönebi-
drag har intellektuell funk-
tionsnedsättning. Statistiken 
säger också att bara 1 procent 
av kvinnorna och 1,6 procent 
av männen med intellektuell 
funktionsnedsättning har ar-
bete på den öppna arbets-
marknaden.

Därför är det märkligt att 
myndigheter som 
Socialstyrelsen och Riksrevi-
sionen samt ett antal debattö-
rer kritiserar daglig verksam-
het för att inte uppfylla målet 
att den enskilde på sikt ska ha 
ett lönearbete!

Anpassningen till arbets-
linjen leder till ett mer 
meningslöst liv för de som 
har daglig verksamhet. Att 
förberedas till ett arbete man 
aldrig kan få!

Min fråga till de ”företräda-
re” av vår grupp, där arbets-
linjen är allenarådande, är 
naturligtvis om de förstår 
vilket budskap de skickar till 
de 95 % av gruppen som i dag 
har DV för att de inte är 
aktuella på arbetsmarknaden? 
Många av dem inser att ett 
jobb i vårt samhälle är 
synonymt med att vara en god 
samhällsmedborgare.

Det är bara våra politiker 
som kan sätta stopp för den 

synen på LSS och återinföra 
LSS goda intentioner!

Steg ett är att de lär känna 
alla de personer som har LSS. 
Inte bara de som har insatsen 
personlig assistans och kan 
prata för sig själva och 
dessutom inte har rätt till DV. 
Förstå vad utvecklingsstör-
ning och autism är och vad 
det innebär för svårigheter.

När det gäller DV måste 
man som vanligt börja med 
frågan ”För vem finns daglig 
verksamhet?” Först när man 
förstår för vems skull man 
jobbar kan man utveckla 
verksamheten. 

Om du som politiker nu 
förstått gruppens funktions-
nedsättningar, med de 
variationer som finns, ska du 
även förstå orsaken till det 
ständiga upprepandet i 
LSS-lagen om ”individuella 
behov”. Först då är du redo 
för debatt!

I den visionen utgör 
arbetslinjen en mycket 
blygsam del av dialogen. Den 
skulle handla om hur vi skall 
uppnå målen med LSS och 
andra lagar och konventioner 
inom funktionshinderpoliti-
ken. Hur vi kan uppnå allas 
lika värde på riktigt, med eller 
utan arbete. l

Harald Strand 
ordförande  
Stockholms Läs FUB

” Arbetslinjen  
i daglig verk-
samhet, för 
vems skull?”©

 L
IN

N
E

A
 B

E
N

G
TS

S
O

N

ˆ

HET DEBATT:
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rätt väg?
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Orolig för framtiden för unga med aktivitetser-
sättning. ”Jag gillar inte utvecklingen och det 
var därför jag och några till startade Peritos”, 
skriver Lars Lööw. 

FUB Stockholm län har 
genom Harald Strand i 
ett debattinlägg nämnt 

mig och Peritos Ungdoms re-
kry tering, som jag är VD för.

Jag blir jag inte klok på vad 
som förvånar mig mest i 
debattartikeln. Är det den 
förvirrande användningen av 
fakta, eller att artikeln bara 
förmår att lyfta fram en enda 
tanke i en komplex fråga?

När jag läser om artikeln 
slår det mig att det handlar 
om mer grundläggande 
frågor. Harald Strand väljer att 
att se lösningar baserat på att 
grupper tillskrivs en viss funk-
tionsnedsättning, istället för 
att se individer. Jag är överty-
gad om att ett samhälle byggt 
på detta är dåligt för alla. 

Jag gillar artikel 6 i FN:s 
barnkonvention, om barns 
rätt att utvecklas på bästa 
möjliga sätt utifrån sina 
förutsättningar. Det tycker jag 
är viktigt för alla, även i vuxen 
ålder. Dit når vi inte om vi 
först ser diagnosen och sen 
människan. Därför är det 
självklart för mig att även en 
skola för en elev med utveck-
lingsstörning ska sikta högt.

En annan viktig princip är 
att människor i största möjliga 
mån ska ges förutsättningar 
att försörja sig själva, rätten 
till ett arbete.

Jag vill klara ut något som 
kan missförstås. Peritos 
Ungdomsrekrytering är inte 
en arbetsinriktad daglig 

verksamhet, utan arbetar 
med rekrytering och anställ-
ningar. Alla våra kandidater 
är unga vuxna med olika 
funktionsnedsättningar, de 
flesta med en bakgrund i gym-
nasiesärskolan. Närmare 150 
ungdomar har fått anställning 
med lön.

För ordnings skull vill jag 
även berätta det som FUB 
Stockholms län redan vet: Jag 
är pappa till en ung man som 
jag stöttat i att ansöka om och 
få daglig verksamhet enligt 
LSS. Jag är också styrelseord-
förande i Vida Omsorg som 
bland annat driver två dagliga 
verksamheter. Slutsatsen är, 
att bara för att jag driver ett 
företag som utgår från att det 
finns unga vuxna med 
funk tions nedsättning som vill 
arbeta, så är jag inte motstån-
dare till daglig verksamhet 
enligt LSS.

Idag finns nästan 35 000 
personer i aktivitetsersätt-
ning (”förtidspension” för 
unga). På bara sju år har vi 
fått 60 procent fler! Anser 
FUB att det är en bra utveck-
ling? 

Uppskattningar, som 
Försäkringskassan och 
Socialdepartementet gjort, 
visar att upp mot 70 procent 
av dessa personer inte 
kommer att beviljas sjuker-
sättning (”förtidspension” för 
äldre) när de fyller 30 år.I 
stället kommer samhället då 
att hänvisa till arbetsförmed-
lingen. Är detta ett problem 
som du och FUB berörs av, 
Harald? Vad ska de som är 
beviljade daglig verksamhet, 
men inte får sjukersättning, 
leva på? 

Låt oss titta på några saker 
kring daglig verksamhet. År 
2000 hade cirka 20 000 
personer daglig verksamhet. 

År 2013 var det 32 000 
personer, en ökning på 60 
procent. Om jag förstått rätt 
välkomnas utvecklingen av 
FUB Stockholms län, men är 
det verkligen en helt sund 
utveckling? När jag träffar 
kommunföreträdare berättar 
de att det är människor med 
helt andra behov som 
ansöker om daglig verksam-
het idag än för 15 år sedan. 
Har antalet personer med 
utvecklingsstörning ökat så 
mycket, eller beror det på 
förändringar i arbetslivet 
eller skolan?

Det är viktiga frågor för 
samhället och ännu mer för 
de många berörda människor-
na. Vad betyder ökningen för 
de som får insatsen? Hur 
påverkas kvaliteten? När 
kommer krav på besparingar?

Det dyker upp diffusa krav 
på att dagliga verksamheter 
ska redovisa åtgärder de 
vidtar för att fler ska komma i 
arbete, utan att kommunen 
reflekterat över utmaningen 
ur ett större perspektiv. 
Samtidigt kan samma 
kommun tillåta att vaktmästa-
re arbetar gratis på kommu-
nala skolor, under täckman-
teln daglig verksamhet.

Är det det Harald vill åt så 
slåss vi på samma sida. Men 
lösningen är inte att motarbe-
ta att de som kan och vill 
arbeta ges förutsättningar för 
det!

Jag anser att alla ska få 
möjlighet att utvecklas på 
bästa möjliga sätt utifrån sina 
förutsättningar.

För vissa betyder det en 
individuellt utformad daglig 
verksamhet enligt LSS. För 
andra betyder det att de 
måste ges rätt förutsättningar 
att få och utföra ett arbete 
som de ska få lön för. 
Lars Lööw

” Arbetslinjen  
i daglig verk-
samhet, för 
vems skull?”

” Motarbeta  
inte de som  
kan och vill  
arbeta”
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Problemen inom daglig verksamhet löses inte  
genom att motarbeta att de som kan och vill arbeta  
får förutsättningar att göra det, skriver Lars Lööw  
i ett svar på Harald Strands debattartikel.
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DEBATT

Vi ser med stor oro på att 
många blir utan både 
sjukersättning och annat 
stöd när de fyller 30 år. Det 
skriver Lillemor Holgersson, 
Riksförbundet FUB, i en ny 
debattartikel om arbete och 
daglig verksamhet. Hon 
kommenterar här tidigare 
debattinlägg från Harald 
Strand och Lars Lööw.

Föräldrakraft  har 
nyligen publicerat två 
viktiga debattartiklar 

om arbete och daglig verk-
samhet. Den ena skriven av 
Harald Strand, den andra av 
Lars Lööw, vd på Peritos.

Riksförbundet FUB anser 
att båda två lyfter flera viktiga 
problemställningar bland 
annat:

•    ökningen av beslut om 
daglig verksamhet och 
aktivitetsersättning

•    kvaliteten på daglig 
verksamhet

•    ekonomisk situation
•    svårigheter att få arbete 

för personer med utvecklings-
störning

Riksförbundet FUB arbetar 
både för att de personer med 
utvecklingsstörning som har 
en arbetsförmåga ska få 
lönearbete och för att de 
personer som behöver daglig 
verksamhet ska få en god och 
kvalitativ sådan.

Riksförbundet FUB arbetar 
för att personer med utveck-

lingsstörning ska få ett gott liv. 
Ett gott liv innebär olika saker 
för olika personer men 
generellt kan väl sägas att 
gemenskap och stimulerande 
aktiviteter hör till gott liv för 
de flesta av oss. Likaså att ha 
en ekonomi som man går runt 
på, vilket många personer 
med utvecklingsstörning inte 
har. I rapporten ”Fångad i 
fattigdom” visar 
Riksförbundet FUB på många 
olika problemställningar 
kring ekonomin för personer 
med utvecklingsstörning.

FUB anser inte att aktivitets-
ersättningen och åtgärder 
kring denna är tillräckliga. Vi 
ser också med stor oro på att 
många med aktivitetsersätt-
ning blir utan både sjuker-
sättning och annat stöd när 
de fyller trettio år. 

Forskarna på Högskolan i 
Halmstad, som Lars Lööw 
nämner i sin artikel, gör ett 
mycket viktigt arbete när de 
kartlägger hur personer som 
gått ut särgymnasiet går 
vidare i livet. Riksförbundet 
FUB följder denna forskning 
med stort intresse och 
engagemang och avser att 
jobba vidare med detta. Exakt 
hur vi arbetar med de olika 
frågor som tas upp kan vi av 
utrymmesskäl inte redogöra 
för i detta korta svar.

FUB har haft en nära dialog 
med företrädare för både 

Misa, Peritos och andra kring 
frågor relaterade till arbete för 
personer med utvecklings-
störning. FUB uppskattar det 
goda arbete dessa företag 
gjort för att stödja personer 
med utvecklingsstörning till 
att komma ut på arbetsmark-
naden. Riksförbundet FUB 
anser att det är viktigt att 
företag som arbetar för att få 
personer med utvecklings-
störning ut i arbetslivet har 
goda förutsättningar att 
utföra sitt arbete.

I projektet Störd och Stolt, 
som drivs med finansiering av 
Postkodlotteriet, arbetar 
Riksförbundet FUB bland 
annat med att undersöka 
arbetsgivarnas syn på att 
anställa personer med 
utvecklingsstörning. Både 
Misa och Peritos har bidragit 
på olika sätt i projektet.

När det gäller daglig 
verksamhet ska den självklart 
hålla hög kvalitet, ha kompe-
tent personal och erbjuda 
personer med utvecklingsstör-
ning en meningsfull arbetsdag. 
Arbetstagarna i daglig verk - 
samhet ska kunna känna sig 
nöjda och stolta med det.

Det är mycket olyckligt att 
många upplever att det 
innebär lägre status att 
arbeta på daglig verksamhet. 
Till en del kan detta vara 
kopplat till ekonomisk 
ersättning men också annat 

spelar troligen in, bland 
annat den arbetslinje som 
drivs. Ibland även för 
personer vars funktionsned-
sättning innebär att de inte 
kommer kunna ha ett 
lönearbete. 

Detta är en diskussion för 
sig och vi behöver arbeta 
vidare med att den som 
behöver daglig verksamhet 
också ska känna sig nöjd med 
en meningsfull sysselsättning 
och ha en rimlig ekonomisk 
ersättning för sitt arbete.

Riksförbundet FUB arbetar 
för att alla personer med 
utvecklingsstörning, oavsett 
nivå och eventuella tilläggs-
handikapp ska ha ett gott liv. 
Det innebär att vi har en stor 
bredd i arbetet och att vi 
måste ha en helhetssyn för 
att kunna driva olika frågor 
där olika grupper gynnas av 
olika åtgärder.

För Riksförbundet FUB är 
det viktigt att se till mångfald 
och bästa lösning för varje 
individ. För en del personer är 
denna lösning ett arbete, 
vilket man då bör få stöd till 
att få. För andra är det daglig 
verksamhet. När det gäller 
daglig verksamhet ser vi stora 
brister som måste åtgärdas 
och det arbetar vi med. l

Lillemor Holgersson,  

1:e vice ordförande

Riksförbundet FUB

” Det är viktigt 
att hitta bästa 
lösningen för 
varje individ”

Den som har daglig verksamhet ska känna sig nöjd 
med en meningsfull sysselsättning och ha en rimlig 
ekonomisk ersättning, skriver Lillemor Holgersson, 
Riksförbundet FUB.

ˆ

MER DEBATT:

Är arbets-
linjen  

rätt väg?
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” Alternativ till daglig 
verksamhet behövs 
även för de som har  
de största behoven”

I debatten ställs daglig 
verksamhet och lönear-
bete förenklat mot 

varandra. Möjligheten till 
lönearbete kan mätas genom 
att bedöma om en person 
förväntas kunna producera 
något som någon annan är 
beredd att betala så mycket 
för att personen kan försörja 
sig. Och utifrån det perspekti-
vet har oftast personer med 
omfattande funktionsned-
sättningar och nedsatt 
intellektuell förmåga ingen 
chans.

Arvsfonden beviljade i juni 
Föreningen JAG stöd till ett 
treårigt projekt för att hitta 
nya former för delaktighet i 
arbetslivet för personer med 

de största funktionsnedsätt-
ningarna. För naturligtvis kan 
även den som har så stora 
funktionsnedsättningar bidra. 
Alla människor har en 
drivkraft att vara en del av 
samhället och göra något i sitt 
liv som betyder något för 
någon annan.

Delaktighet i samhället är 
ett av de övergripande målen i 
Sveriges funktionshinderpoli-
tik. Det betyder inte bara en 
fysisk närvaro i allmänna 
miljöer. Delaktighet förutsät-
ter också kommunikation och 
gemenskap med andra 
människor i samhället.

Att både ta och ge i det 
arbets- och näringsliv som 
utgör vardagen för de allra 
flesta vuxna i vår kultur.

Daglig verksamhet har ofta 
inte den ambitionen. Daglig 
verksamhet är en insats 
enligt LSS, lagen om stöd och 
service till vissa funktions-
hindrade. Det erbjuds dem 
som inte förväntas kunna 
göra en insats själva. Den 
fungerar ofta sämst för de 
med de största behoven. 
Daglig verksamhet har sina 
tydliga rötter i omsorgslagen, 
från början som en daginsti-
tution och avlastningsfunk-
tion för anhöriga. Det är dags 
att gå vidare, för den som vill 
och vågar!

Påståendet att det finns 
personer som ”måste” vara på 
daglig verksamhet är fel 
utgångspunkt. Däremot finns 
personer som inte under 
överskådlig tid kommer att bli 
anställda av någon. Många 
gånger är det personer som 
använder personlig assistans 
eller andra samhällsstöd för 
sina personliga behov. Och 
med sitt fungerande praktiska 
stöd kan de utgöra en tillgång 
i många olika sammanhang.

Föreningen JAG har länge 
haft en vision om ett nytt 
arbetsmarknadsstöd. Ett som 
inte villkorar försörjningen 
för de med de allra största 
behoven och den sköraste 
hälsan, men som öppnar 
dörrar till ett meningsfullt 
arbete i gemenskap med 
andra i samhället. Nu får vi 
chansen att pröva våra idéer.

Vi hoppas nu på samarbete 
med viktiga aktörer som 
kommunerna, 
Arbetsförmedlingen och 

Försäkringskassan, för att 
skapa framtidens lösningar. 
Och vi ska i praktisk verksam-
het på flera olika platser i 
landet visa hur personer med 
de största funktionsnedsätt-
ningarna kan både förverkli-
ga sina drömmar och göra en 
insats för andra människor.

Cecilia Blanck, Verksamhetschef  

i Föreningen JAG

Det behövs en helt ny form av arbetsmarknadspolitiskt 
stöd, skriver Cecilia Blanck i denna debattartikel. Arbetet 
med att utveckla det nya stödet börjar nu. Föreningen JAG 
har beviljats projektmedel av Arvsfonden för pilotprojekt 
på fem platser runt om i landet, för att skapa praktikplatser 
för personer som har störst funktionsnedsättningar.

”VI VILL BIDRA”

Arvsfonden stödjer projektet 
Vi vill bidra. Målgruppen är 
personer med omfattande 
funktionsnedsättningar och 
nedsättning av den intellek
tuella förmågan som är 
berättigade till personlig 
assistans. Projektet ska dels 
hitta nya former för inklude
ring på arbetsmarknaden för 
målgruppen, dels bedriva 
pilotverksamhet på fem 
platser i landet. Lokala 
koordinatorer ska stötta 
deltagarna att utveckla sina 
styrkor. Praktikplatser ska 
ordnas genom samarbete 
med näringsliv eller organi
sationer. 

Förhoppningen är att 
projektet ska leda till en helt 
ny form av arbetsmarknads
politiskt stöd, där insatserna 
respekteras och synliggörs, 
men där tryggheten och 
försörjningen för personer 
med de största behoven inte 
naggas i kanten.
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Anki Widh bor i 
Linköping med man 
och två barn. Hon 
jobbar som adminis-
trativ assistent på en 
grundskola.

M ånga gånger tänker vi oss inte för. 
Många gånger har vi vuxna inte tid 
och väldigt många gånger glömmer 
vi.

Vi är fenomenala på att bestäm-
ma nya rutiner ihop med barn, och sen strunta i 
dem. Vi lovar dyrt och heligt och sen blir det inte 
av i alla fall.

För barn i skolåldern med särskilda behov är 
detta förödande!

För ett barn som ska få en påminnelse varje dag, 
är det viktigt att det blir varje dag, inte bara när de 
vuxna kommer ihåg.

Den vuxne som glömt vad den lovat kanske inte 
tänker på det så mycket. För barnet som inte fick 
den hjälp den blivit lovad, rasade just dagen ihop.

Barnet får återigen känna sig sämre än sina 
kamrater, känna att den inte klarade av situatio-
nen, känna sig misslyckad. Och detta bara för att 
en vuxen glömde bort vad den lovat…

Det kan handla om en så enkel sak som att bli 
påmind om att ta sin medicin i tid, eller att gå på 
toaletten regelbundet. 

Någon hade kanske lovat att finnas där på rasten 
för att hjälpa med lek & kompisar, men något kom 
emellan.

Vi vuxna är bra på att släta över det vi glömt med 
att ”något kom emellan, och så blir det ibland”. 
Men vet du? Vi borde samtidigt förklara för barnet 
varför det som kom emellan var viktigare. Det är 
väl ändå barnen värda?

Självklart kan det komma något emellan.
Men frågan är om de vuxna ska låta det ske? 
Kan man be någon annan vuxen att göra det de 

lovat? Eller kan någon annan vuxen ta hand om det 
som kom emellan?

Kan man kanske rent av göra en omprioritering?
Kan de vuxna skaffa sig egna rutiner så de inte 

glömmer?

De vuxna ska vara barnens trygghet och stöttepelare 
– inte tvärtom! Barnen är väldigt förlåtande många 

gånger. Bara för att barnen tröstande säger att det 
inte gör så mycket att det glömdes bort, så  
är det inte förlåtet och det är inte okej.

Ett barn med särskilda behov kan ha svårt i 
skolan, några av dem vill inte ens gå till skolan 
vissa dagar. Självklart är en del dagar bättre och en 
del dagar sämre, som för oss alla.

Här kan vi vuxna hjälpa de som behöver extra 
stöd, de som behöver en påminnelse eller extra 
hjälp på lektionen eller på rasten.

Här har vi verkligen chansen att göra nytta!
Hur vill du förvalta din tid tillsammans med 

barnen, vill du hjälpa eller stjälpa?
Vi vuxna kan vara skillnaden på en bra dag och 

på en katastrof.

Sen kommer det fina i hela kråksången. De barn 
som har särskilda behov men är tysta och lugna av 
sig, de har fortfarande särskilda behov, trots att det 
varken syns eller hörs.

Även om de jobbar på i det tysta och inte får 
utbrott eller slåss, så behöver de hjälp. Det är väldigt 
lätt att glömma bort de här barnen, men de behöver 
fortfarande hjälpen som de vuxna har lovat.

De behöver den där påminnelsen varje dag och 
hjälpen på lektionen som den blivit lovad.

Om vi inte håller vad vi lovar, varför ska då 
barnen göra det? De lär sig av oss hela tiden – det 
vet vi, eller hur?

Du som vuxen ska inte sitta på möten och lova 
att du ska hjälpa på ett visst sätt, med en viss rutin 
för att sen, två veckor senare, säga att du glömmer 
det vissa gånger. Det är inte OK! Det kommer aldrig 
vara OK!

Med den här texten vill jag bara försöka få fram 
att det räcker att du som vuxen glömmer att hjälpa 
en gång för att stjälpa barnet en hel dag.

Dina handlingar styr hur dagen blir för barnet.
Du som vuxen gör skillnad för barnen, på vilket 

sätt du gör skillnad bestämmer du själv. l

TEXT Anki Widh, Linköping 

Att hjälpa eller stjälpa

ˆ

FÖLJ DEBATTEN PÅ WWW.FORALDRAKRAFT.SE/DEBATT

dygnet 
runt!

PÅGÅR
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 – Sedan många år arrange-
ras Festival Spezial i Blekinge 
och i år har vi förmånen att 
inkludera kulturfestivalen i 
Funka för livets utbud. 
Festival Spezial är kulturfesti-
valen som sätter fokus på kul-
tur och eget skapande för 
barn, unga och vuxna med 
särskilda behov. 

– Uppträdanden med  
musik, konst, diktläsning  
och teater är inslag under  
festivalen som arrangeras  
under första mässdagen,  
säger Eric Gröön. l
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PÅ GÅNG

Funka för livet i Karls-
krona 14–15 september 
är en mässa fullmatad 

med allt från kultur till idrott. 
Bland föreläsarna finns kända 
namn som Aron Ander son 
och Mikael Anderson. 

En höjdpunkt blir också att 
se och höra Malin Ovesson 
från Ronneby, TV-kändis från 
”Outsiders” på Kanal 5. 

– Jag vill gärna puffa för vårt 
aktivitetstorg där prova-på-ak-
tiviteter och uppvisningar äger 
rum. Bland annat finns möjlig-
het att prova olika handikappi-
drotter eller att köra hinderba-
na med rullstol. Varför inte 
prova paracykel eller racerun-
ning, eller kolla på uppvis-
ningsmatch i handikapp-
innebandy? säger Eric Gröön, 
projektledare för mässan.

Bland utställarna bjuds 
också på många tips för ett ak-
tivt liv, inte minst i montrarna 
för Handikappidrottstorget 
med Sisu, Blekinge Handi-
kapp idrottsförening och 
Furuboda Idrotts förening.

Många hjälpmedelsleveran-
törer är på plats och visar upp 

allt möjligt, från mobilappar 
till senaste nytt på rullstols-
fronten.

– Invacare visar upp sin nya 
aktivstolen Attract från 
Küschalls K-serie som är till 
för alla, oavsett ålder, som vill 
ha en stol med obehindrad 
rörlighet, i kombination med 
extra styrka och elegans, sä-
ger Eric Gröön. Den nya rull-
stolsdesignen utgår från mot-
tot ”No Limits”, vilket gör den 
lämplig även för de mest ex-
trema rullstolsanvändarna.

Flera myndigheter är på 
plats och beredda att svara på 
frågor och hjälpa till.

– Karlskrona kommuns 
funktionstödsförvaltning vi-
sar upp i stort sett hela sin 
verksamhet så ett besök hos 
dem under mässan blir säker-
ligen mycket givande. Dess-
utom presenterar de sina dag-
liga verksamheter i föredrag 
och på aktivitets ytan, säger 
Eric Gröön.

Ett besök hos Landstinget 
Blekinges Hjälpmedelcenter 
kan också löna sig. Medarbe-
tarna där är beredda att utfö-

ra enklare service på bland 
annat rullstolar, rullatorer 
och permobiler – på plats.

Försäkringskassan lyfter 
fram sitt nya sätt att hjälpa 
personer med funktionsned-
sättningar. 

Det handlar om det nya löf-
tet ”En enklare vardag” som 
innebär att man lovar att för-
verkliga förbättrat stöd i form 
av en kontaktperson, stöd till 
föräldrar, förenklade och sam-
ordnade uppföljningar, kor-
tare väntetider, plan för elever 
på gymnasiet och en enklare 
digital kontakt.

Digitala hjälpmedel finns 
också att se och prova bland 
utställarna. Ett exempel är 
nya kokboks-appen Matglad. 
Den som behöver lite extra 
hjälp kan använda appen i en 
telefon eller surfplatta för att 
planera, handla och laga mat. 
Appen kan även användas 
som stöd för personal.

Vad tror du själv blir bästa 
dragplåstret på mässan?

Küschalls nya aktiv-rullstolar 
visas av Invacare.

Projektet Mamma 
Pappa Lam som 
handlar om att 
vara förälder och 
ryggmärgsskadad 
presenteras på  
Funka för Livet.

Arbetsterapeut 
Catrine Träff från 
Permobil ger tips 
och råd.

Matglad är en ny app för mat-
intresserade som behöver lite 
stöd för vid matlagning.

Bildstödet KomHit 
som används för att 
över brygga språk-
svårigheter i vården 
visas upp av Hjälp-
medelscentret i 
Karlskrona.

Det händer på mässan 
Funka för livet i september

MISSA INTE TORGEN

Föreningstorget med lokala 
intresseorganisationer.

Folkbildningstorget med 
lokala studieförbund.

Idrottstorget med Blekinge 
Handikappidrott, Sisu 
Idrottsutbildarna och 
Furuboda IF med flera.

Biltorg med Autoadapt, 
Permobil och Bilinredarna.

Malin Ovesson föreläser om hur 
det är att fajtas med tvångssyn-
drom, aspergers och cykotymi.

ˆ

ˆ

ˆ

ˆ

ˆ

ˆ
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➤  22 AUG 2015
Lekens Dag anordnas 
både hos Furuboda och 
Ågrenska. 

➤  3 SEPT 2015
Internationell anhörig
konferens i Göteborg.

➤  14-15 SEPT 2015
Funka för livet, Karlskrona.

➤  25 SEPT 2015
LidingöRuset och Rullet.

➤  19–20 OKT 2015
Funka för livet, Halmstad.

➤  23–24 OKT 2015
Dysleximässan anordnas i 
Göteborg.

➤  20–21 APRIL 2016
Funka för livet, Växjö.
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Nästa nummer ute 8 oktober. Boka annons  SENAST 10 SEPT 2015.

NÄSTA NUMMER UTE 8 OKTOBER

TEMA: Läs & skriv
Snart sjösätts den nya 
läs-, skriv- och räkna- 
garantin. Följ utveckling-
en och få tips och råd i 
vårt tema om Läs & skriv, 
som dessutom ger dig 
senaste nytt inför dyslexi-
mässan i höst. 

TEMA: Förlust & sorg
Går det att förbereda sig för döden? En unik 
guide om  vad man behöver känna till och 
vad man kan förbereda inför det egna 
barnets död. 
I ett annat viktigt reportage tar vi upp alla viktiga frågor om 
hur man som förälder förbereder för sin egen bortgång: ”När 
jag inte längre är med”. Vårt tema om förlust och sorg har 
flera angelägna reportage och intervjuer:

►  Tyra finns inte längre.

►  När sorgen biter sig fast.

►  Mamman som slutade kämpa  
mot känslorna.

TEMA: Arbete & 
Daglig verksamhet
Vägar till meningsfull 
sysselsättning och för-
sörjning. Föräldrakraft 
kartlägger möjligheterna 
för dig som har funk-
tionsnedsättning eller är 
anhörig i en värdefull 
guide, där vi också lyfter 
fram goda exempel. 
Konkret och handfast om 
en av samhällets största 
utmaningar.

INTERVJU:  

Karin 
Flyckt
Från sin nyckelpost på 
Socialstyrelsen försöker 
hon lösa några av de 
tuffaste utmaningarna. 
”Jag är extra frustrerad 
över att vi inte har fått en 
bra samordning för 
familjer. Det kanske inte 
finns en universallösning”, 
säger Karin Flyckt i vår 
intervju.
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ANNONSTORG

”Värdefull 
Föräldrakraft är tidningen 
för Dig som är förälder eller 
anhörig till barn eller vuxna 
med funktions nedsättning 
och särskilda behov. Varje 
nummer innehåller massor 
med tips och praktisk 
vägledning, intervjuer, 
teman och reportage. 

Beställ en helårsprenu
meration (6 nr) för 395 kr 
 genom att fylla i kupongen 
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(12  nr) för endast 790 
kronor så missar du 
ingenting!

LÄSNING FÖR DIG SOM  
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Välj ett   
alter nativ!
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i ett kuvert till FaktaPress, 
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pren@faktapress.se

Digital  
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OM BARN, UNGA OCH VUXNA I BEHOV AV SÄRSKILT STÖD
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Jag låtsades vara stark

74 kr
INKL. MOMS 

# 4 
AUG-SEPT  
2015  
ÅRGÅNG 10

Tema aktiv 
HÄNG MED PÅ  ARON ANDERSONS  TRÄNINGSPASS • ERIK HITTADE HEM I BOXNINGEN

SIDOR MED VÄRDEFULLA TIPS 

Tema Assistans ROCKFESTIVAL = FÖRÄLDRAFRITT• EMILIA WÄRFF  OM KAMPEN

Experter ger svar 
HUR KAN VI FÅ RIMLIG ERSÄTTNING FÖR ALL VÅRD?

92

SÖREN OLSSON: DAGS ATT SLUTA SKÄMMAS
FK_1504_s01_ettan_v04.indd   1

2015-07-17   18:47

031 - 301 17 20 

info@somna.eu

Kedjetäcket®

För fler kognitiva 

hjälpmedel gå in på

www.somna.eu

Dags att  
nominera 
till nytt pris:

BÄSTA LSS-KOMMUN
Föräldrakraft, Dagens Omsorg och ABH Utbildning 
och Rådgivning utlyser tillsammans en tävling om 
vilken kommun som är bäst i Sverige på LSS. 
Nomineringarna är redan i gång!

LÄS MER: www.foraldrakraft.se/lss-pris
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Barn har svårt att vänta. 
Särskilt i flera år.
–Jag är en vinnartjej, säger Isabelle. Och den största vinsten är att hon mår bra 
och kan leva ett liv som de flesta andra barn, trots en tuff start i livet. Under en 
period var de tvungna att suga rent plaströret i halsen från slem 300 gånger per 
dygn. Var femte minut. Det är svårt att förstå för den som inte har upplevt oron 
och tröttheten som är ständigt närvarande. 

Vi på Humana brinner lite extra för våra barnkunder och har 23 jurister som står 
upp för att du ska få rätt beslut. Vår övertygelse är att barn inte ska behöva vänta, 
särskilt inte i flera år! 

Behöver du hjälp? Ring 020 - 30 31 00

Ett tryggt val av personlig assistans

Avsändare: 
FaktaPress AB
Backebogatan 3
129 40  Hägersten

B-POSTTIDNING
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