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LIDINGÖLOPPET 2015

Rekord-rullet!
Tufft, svettigt och en massa 

rekord! Lidingöloppshelgen i 
slutet av september inleddes med 

LidingöRullet och LidingöRuset med 
totalt cirka 940 deltagare.

Två av de gladaste bland alla tävlande 
var nog Kevin Sädberg, som vann Rullet 
för tredje gången, och Martin Jönsson, 
som tog hem båda Ruset-sträckorna.

Med cirka 940 tävlande var det nytt 
rekord för LidingöRullet och -Ruset, en 
ökning med nästan en tredjedel från 
förra året. Drygt 100 av dessa deltog i 
Rullet.

Jessica Lindén, Lidingöloppet, var 
strålande glad över resultatet och ser 
fram emot fortsatt växande intresse. 

– Det är en jättefin ökning men det 
här ska bli större än Paralympics och ha 
flera tusen deltagare!

Det var tredje gången Rullet genom-
förde och 12:e gången för Ruset. Flera 
förbättringar hade gjorts, bland annat 
genom att starta Rullet mitt i arenaom-
rådet, inte lite undanskymt som 
förra året. Det var också en mer 
aktiv medverkan från sponso-
rer som Otto Bock och 
Nord ströms Assistans och 
samarbetspartners som RBU, 
som en gång var med om att 
initiera Rullet.

– LidingöRullet är en del i vår 
kampanj Aktivt liv för alla, sa Henrik 
Petrén, generalsekretare för RBU, som 
personligen var på plats för att heja fram 
RBU-medlemmar.

– Det är härligt att se så många barn 
med och utan funktionsnedsättning 
tävla och mötas under samma dag, och 

roligt att Lidingöloppets arrangörer 
satsar så stort på Rullet och Ruset.

 Arrangörerna hade sett till att det 
fanns både vätskekontroller och 

hejaklacker utmed banan. Det fanns 
till och med en musikstation med 

discjockey. Och i Rullets 
tuffaste backe mötte Aron 
Anderson upp som extra stöd. 

Det kunde behövas – Arons 
backe var den bandel som alla 

tyckte var allra kämpigast. 
– Det känns jättehäftigt att den 

mest rejäla backen heter Arons backe. 
Den är värre än man tror, man får 
kämpa för att komma upp. Men det är 
bra, det ska vara jobbigt, sa Aron.

FOTO: LINNEA BENGTSSON 
info@faktapress.se

 Arons backe var den allra tuffaste utmaningen...

 ... men Aron Anderson var sjŠlv pŒ plats fšr att heja pŒ.

 Jobbigt men roligt, sa 
Zamuel Lauberg som 
deltog i LidingšRullet med 
sin snabba racerunner. 
Han sprang tillsammans 
med sin bror Zackarias, 
som enda deltagare frŒn 
Gotland.

 FšrŠldrakrafts egen 
reporter Anna Pella deltog  
med sin dotter Agnes.

LidingöRullet sekundrar före start.

RULLET

 Kevin SŠdberg tog 
hem tŠvlingsklassen 
i LidingšRullet pŒ 
tiden 10 min 28 sek.
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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.  

 LidingöRuset hade rerkordmånga taggade deltagare.

 Många gjorde fantastiska insatser på 4-km-Ruset.

Martin Jönsson vann 
först LidingöRusets 
1,7 km-lopp. Sedan 
laddade han om och 
tog hem även 4 km- 
loppet och satte 
dessutom banrekord. 
Han hyllades av 
Markoolio på scenen.

RUSET
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Under tonåren bodde Malin Lucchesis på flera olika HVB-hem. 
Nu är hon 25 år, har fått en korrekt diagnos och, ännu viktigare, 
en ny familj. Livet har fallit på plats och hon bär 
med sig kraften att vilja förändra.  
Möt henne i Tema: HVB på sid 65–63.

”Jag visste att jag skulle fxa det”
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Baby & barn 
Möt Kerstin Edberg – mamman som 

slutade kämpa mot känslorna. 76
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”Livet är i en ständig  
förändring” 

SÖREN OLSSON  SIDAN 8
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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 fnns 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.
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www.jcmelektronik.se
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NÄR JAG INTE 
LÄNGRE ÄR MED

n NŠr Beatrice 
Klackenberg insŒg att 
sonen Frederic skulle 
kunna šverleva henne 
vŠcktes tankar och oro 
fšr hans framtid. I Anna 
Pellas reportage 
berŠttar Beatrice hur 
hon har fšrberett sig fšr 
den dagen hon inte 
lŠngre Šr med. LŠs mer 
i Tema Fšrlust & sorg 
pŒ sidorna 36Ð53.

Valter Bengtsson 
chefredaktšr
valter.bengtsson@faktapress.se

Isomras blev många blev besvikna över 
Föräldrakrafts debatt i Almedalen om Vägen till 
arbete för personer med funktionsnedsättning-

ar. ”Handlingsförlamning” och ”skrämmande 
okunnighet” var ett par arga omdömen om 
politikernas inlägg.

Kritikerna har rätt. Arbetsmarknaden för denna 
grupp har i princip bara försämrats 
de senaste 20 åren. Ändå har förslag 
om bättre, enklare och snabbare stöd 
kört fast. 

Politiker har hyllat förslagen i 
bland annat Funka-utrednin gen, 
men ändå inte genomfört dem! 

På vår debatt stod det klart att det fortsätter att 
dra ut på tiden. Lars Lööw, tidigare Handikapp-
ombudsman, var en av de åhörare som blev rejält 
irriterad på politikerna. Men han nöjer sig inte med 
att gnälla utan har själv gått till handling genom att 

grunda företaget Peritos Ungdoms-
rekrytering som rekryterar unga 

med funktionsnedsättning. Du 
möter honom på sidan 69 i 
detta nummer.

Frånvaron av resoluta åtgärder skyller politikerna 
oftast på finansdepartementets motstånd till 
kostnader. Det är ett svagt argument, eftersom alla 
samtidigt är överens om att en rättvis arbetsmark-
nad lönar sig.

Situationen blir nu allt sämre i snabb takt. 
Antalet unga vuxna med aktivitetsersättning 

närmar sig 35 000. 

Handlingsförlamningen blir ännu 
tydligare om man läser den statliga 
utredningen ”Brist på brådska” från 
2008. Utredaren föreslog bättre stöd 
till arbete för att kraftigt minska 
antalet unga med aktivitetsersätt-

ning. Men: precis som med Funka-utredningen har 
förslagen bara samlat damm!

Den som tror sig spara pengar på att inte göra 
något har fel. Nu ökar kostnaderna bland annat för 
daglig verksamhet för personer med funktionsned-
sättning. Men istället för att satsa på bättre stöd till 
jobb försöker en del kommuner pressa fram lägre 
ersättningar i upp handlingar. Och hur bra blir  
verksamheten då? l

Sluta prata, gör något!

Politikerna är 
för okunniga, 
är det därför 
inget händer?

DET ÄR VI (OCH NÅGRA TILL) SOM GÖR FÖRÄLDRAKRAFT
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Johansson 
Skribent

Anna 
Pella  
Skribent
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Bengtsson  
Redaktšr

Trine 
Nyberg 
Skribent

Helen
Adolfsson 
Skribent

Linnea 
Bengtsson 
Fotograf 
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Elin Breyer 
Hedberg 
Grafisk 
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Annette 
Wallenius 
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ANPASSAD FÖR DIG.FORM OCH FUNKTION I ETT.
TiLite är aktivrullstolar i titan eller aluminium. 
TiLite finns också med TiFit, som innebär att 
rullstolen måttanpassas efter dig och dina mått.

Du är unik. Se till att din rullstol passar dig perfekt.

Med vår långa erfarenhet och rikstäckande verkstäder 
anpassar vi din bil utifrån dina förutsättningar. 
Kontakta oss för en kostnadsfri utprovning!

MÖT OSS PÅ HÖSTENS EVENEMANG

14/10  Öppet hus Permobil, Stockholm
19-20/10   Funka för Livet i Halmstad

www.permobil.se

www.permobil.se/TiLiteSverige

Projekt Utbildningsplats Skärgården vill få alla barn och 

unga att upptäcka naturen. Nu söker vi dig som är 

pedagog och dig som elev med synnedsättning, hörsel-

nedsättning eller nedsatt rörelseförmåga. Kom ut och 

testa Stockholms skärgård! 

   Pröva på att håva, testa vår naturslinga, hjälp oss att 

skapa våra WIFI-punkter och testa hur blåstång känns. 

Var med och utforma vårt nya aktivitetsmaterial med lä-

rarhandledning för elever i årskurs 4-9.

Vill du veta mer?  
Kontakta Sandra Löfgren, projektledare, tel 0703-77 23 07   
sandra.lofgren@skargardsstiftelsen.se • www.skargardsstiftelsen.se

Med näsan i blåstången
Foto: Sören Colbing

Labanskolan Frisärskola, Levertinsgatan 31, 754 30 Uppsala, tel: 018-505070
info@labanskolan.se     www.labanskolan.se     Facebook/Labanskolan

”I den här skolan är alla någon”

Labanskolan är en fristående grund-, sär-, träning- och 
gymnasiesärskola i Uppsala med inriktning drama/teater.
Välkommen att besöka våra  
fna lokaler och träffa vår 

proffsiga personal.

…ppet Hus 
           tisdagen 17/11 kl. 17-19

Elever och daglig  
verksamhet ger en  
otraditionell och glittrig 

show med mycket humor.  
Söndag 13/12 kl.16.  
UKK Uppsala. Biljett via Ticnet.se

Lucia-  
& julshow
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KRÖNIKA Sören Olsson

De flesta av oss strävar efter att bli lyckliga. 
Det är det svar som man oftast får när man 
frågar folk vad de egentligen vill uppnå i 

livet. De vill bli lyckliga!
Men för mig är det nåt som skorrar när jag hör 

det. Man ska bli lycklig. Som om det skulle vara ett 
mål som man ska sträva efter att nå. Lyckan blir en 
målsättning. Ingenting man kan vara. Bara nåt 
man kan bli.

Någon dag. Någon stund kan vi uppleva lyckan 
och då känns livet riktigt, riktigt gott.

Lyckan är en drog som vi blir beroende av i sam-
ma ögonblick som vi fått uppleva den.

Beroendet är omedelbart!
Vi vill bara ha mer och mer av den när vi en 

gång har upplevt den. Vi fortsätter sträva efter att 
återigen uppleva lyckan. Och många gånger kan 
jag själv tycka att jag inte inser att jag har varit lyck-
lig förrän efteråt. Det är först i backspegeln som jag 
ibland har kunnat se att ”då var jag faktiskt lyck-
lig”. De där lyckliga stunderna ser jag som små 
smultronstunder på vår väg genom livet. Men livet 
kan ju inte bara bestå av lycka och glädje. Allt an-
nat måste ju också få plats i våra liv.

Vi känner sorg och saknad. Ilska och frustra-
tion. Rädsla och oro. 

Jag läste en gammal persisk historia om en mäktig 
kejsare i Asien, som samlade sina klokaste män, för 
att de skulle komma fram till ett citat som kunde 

vara användbart i alla situa-
tioner och i alla tider. De klo-
ka männen konfererade, men 
kunde inte enas om nåt citat. 
Då kom en enkel tjänare till 
kejsaren och sa att han visste 

ett citat som för alltid skulle förändra kejsarens liv. 
Kejsaren bad tjänaren att genast säga citatet, som 
var lika enkelt som genialt. ”This too shall pass”. 
”Även detta kommer gå över”. 

Den mäktiga kejsaren blev så glad, så han lät 
skriva in citatet på en ring som han alltid bar på 
sig. En tid senare invaderades landet av en stark 
armé som snart vann stora segrar över den mäkti-
ga kejsarens soldater. Kejsaren förstod att hans tid 
som kejsare var över och han fick fly för sitt liv. 

Jagad av sina motståndare red han på en häst mot 
ett stup. Hästen stannade tvärt och kejsaren för-
stod att hans sista stund snart var kommen. Då 
kom han på att titta på sin ring med det inristade 
citatet. ”Även detta kommer gå över”. 

På något vis så inträffade det omöjliga och hans 
förföljare red vilse i jakten på kejsaren. Kejsaren 
kunde återvända till sina soldater och en tid senare 
så vann de en storslagen seger över fienden. 
Kejsaren återfick sin rikedom och ställde till en 
stor fest för hela staden. Då trädde den enkla tjäna-
ren fram till kejsaren igen och sa att han skulle titta 
på ringens citat ännu en gång. Kejsaren förstod 
inte varför. Han var ju lycklig nu! Allt var som det 
skulle. 

”Citatet blir magiskt först när du inser att det 
gäller i livets alla skeenden”, sa tjänaren. 

Kejsaren tittade på citatet. ”Även detta kommer 
gå över”. En stor insikt slog honom. Stunden av 
lycka blev plötsligt ännu mer intensiv och hela 
hans inre kunde jubla på ett sätt det aldrig hade 
kunnat tidigare. För han visste att han nu kunde 
njuta mer av stunden, eftersom den snart skulle 
vara över och en ny dag skulle ta vid. 

Jag tycker att det citatet är användbart även i 
dessa dagar. Det innebär att livet är i en ständig 
förändring. 

För att citera den brittiske poeten Rudyard 
Kipling i hans dikt ”Om”.

”OM du kan möta triumf och katastrof och  
behandla dessa två bedragare precis på samma sätt”.

Ja, även detta kommer går över. Det gäller såväl 
tråkiga och smärtsamma händelser, som glädjefyll-
da och lyckliga stunder. Även detta kommer gå över.

Detta har hjälpt mig i mitt eget liv och jag kan 
allt oftare ta dagarna så som de är, utan att hamna 
i att önska att saker skulle vara på ett annat sätt än 
hur de är.

Min älskade son, Prins Annorlunda hade något 
av detta synsätt under sitt alltför korta liv. Oavsett 
vad som hände i hans liv så var hans ständiga re-
spons ”spelar roll”. Det var som om han föddes 
med en förståelse att allt här i livet kommer och 
går. 

Enligt mig så förstod han på djupet det urgamla 
persiska citatet. ”Även detta kommer gå över”. l

TEXT Sören Olsson

”Det var som att min son 
föddes med en förståelse om 
ATT ALLT I LIVET KOMMER OCH GÅR”

Jakten på lycka
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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

Nu kan du som är rullstolsburen spela Wii Fit Plus och tävla 
på lika villkor med dina vänner. Du börjar med att starta upp 
Nintendos Wii Fit Plus samt tillhörande balansplatta. Lägg på 
GoDoc Balance Board. Sedan är det bara att rulla på och börja.

Med GoDocs Balance Board blir spelandet till träning som både 
är efektiv och rolig – inte minst den så viktiga bålträningen!

Kontakta oss för information och beställning, eller sök upp oss på 
Facebook. Mail: info@godoc.se  Webb: godoc.se  Tel: 070 642 38 50  

GoDoc Balance Board 

Spela Wii Fit Plus 
sittande i rullstol

w
w
w
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g
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eAnpassning 

med fokus på 
innovativa
lösningar.

MedleM i Branschföreningen svensk fordonsanpassning

TrollhÄTTan | Tel 0520-200 130

 
Ring Maria Blad tel 0739 41 46 73 

Läs mer på furuboda.org

Hjärnskaderehabilitering

 Kommunikation 
Kognition 

Delaktighet  
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n En av budgetens svaga 
punkter gäller jobb till 
personer med funktionsned
sättningar.

– Regeringens mål för 
sysselsättningen kommer 
garanterat att spricka. Det blir 
följden av att man glömmer 
våra medlemsgrupper som är 
en stor andel av de arbetslösa, 
säger Maria Johansson.

Hon kritiserar att jobbpoli
tiken bara har satsningar 
Samhall och lönebidrag.

– Det har under många år 

varit enda 
svaret från 
politiken när 
det handlat om 
arbetslöshet 
och funktions
nedsättning. Vi 
måste börja 
prata om 
människor som resurser 
istället för om att man som 
arbetsgivare måste ha betalt 
för att anställa, säger Maria 
Johansson.

Regeringen borde röja 

Maria Johansson, Lika Unika, kritiserar Stefan 
Löfvens budgetproposition: ”Den är långt ifrån så 
ambitiös som regeringsförklaringen 2014.”

Personlig assistans
med fokus på kvalité

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

Tel: 0322-67 07 00 • Fax: 0322-67 07 01

info@datavara.se • www.datavara.se

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

Çrona Rapportera LSS

text: VALTER BENGTSSON, info@faktapress.se

undan barriärer på arbets
marknaden.

– Inte minst saknar jag en 
tydlig nationell strategi för 
att offentliga arbetsgivare ska 
vara förebilder: fler med 
funktionsnedsättning borde 
få arbete i kommun, stat och 
landsting, säger Maria.

Positivt är att regeringen 
har planer på att inrätta en 
oberoende institution för 
mänskliga rättigheter – men 
Maria Johansson kritiserar 
att det bara nämns i ett 
resonemang om en komman
de strategi.

– Det är oroande att frågan 
hänvisas till ett fortsatt bere
dande. Nu krävs en tidsplan, 
handling och konkret politik, 
säger Maria. l

Flera funktionshinderorganisationer är be-
svikna över regeringens budget proposition 
för 2016. ”Budgeten är långtifrån så ambitiös 
som regeringsförklaringen 2014”, säger Lika 
Unikas ordförande Maria Johansson.

” BUDGETEN ÄR INTE ALLS LIKA  
AMBITIÖS SOM REGERINGSFÖRKLARINGEN”

ˆ

Regeringen vill 
skapa 3 000 nya 
jobb för personer 
med funktions-
nedsättning
n Upp till 3 000 nya jobb inom 
Samhall och genom ökade re-
surser till lönestöd. Så vill reger-
ingen öka sysselsättningen för 
personer med funktionsnedsätt-
ning nästa år. Det är framförallt 
inom Samhall som de nya job-
ben ska skapas.

Samhall får ytterligare 300 
miljoner kronor för att öka möjlig-
heterna till arbete för personer 
med en funktionsnedsättning 
som medför nedsatt arbetsför-
måga. Detta ska resultera i upp 
till 2 000 fler platser årligen.

Regeringen satsar också 400 
mkr i ökade resurser till lönestö-
den och till ett särskilt introduk-
tions- och uppföljningsstöd. 
Detta ska resultera i ytterligare 
upp till 1000 jobb.

Andra satsningar görs på 
Arbetsförmedlingen som ska bli 
bättre på att erbjuda insatser 
utifrån de arbetslösas behov. 
Dessutom ska det göras sats-
ningar på subventionerade an-
ställningar, utbildning och prak-
tik som en del av den utlovade 
avvecklingen av Fax 3.

Däremot sägs inget om de i 
regeringsdeklarationen utlovade 
nya ”flexjobben”, höjda lönebi-
dragstak eller förenklade löne-
stöd i enlighet med Funka-
utredningen. Satsningen på 
Samhall går stick i stäv med 
Funka-utredningens förslag. l
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n En ny fuskdelegation ska be-
kämpa fusk med personlig assis-
tans och anställningsstöd. Det 
sa Stefan Löfven i regeringsför-
klaringen den 15 september.

– Ett arbete påbörjas för att 
komma tillrätta med missbruk 
kring personlig assistans och 
subventionerade anställningar. 
Välfärden ska skyddas från eko-
nomisk brottslighet. 

Löfven utlovade också ”ett 

kraftfullt åtgärdspaket för att 
bromsa de växande sjuktalen”.

I flera sammanhang betonade 
Löfven att ingen ska komma på 
efterkälken i samhället, inte minst 
på arbetsmarknaden.

– Arbetsmarknadspolitiken ska 
inte förpassa människor till en 
återvändsgränd i arbetslivet. Extra-
tjänster införs. Långtids arbets-
lösa ges möjlighet att studera 
med bibehållet aktivitetsstöd.

– Upphandlingar ska använ-
das strategiskt. Krav ska kunna 
ställas på att långtidsarbetslösa 
får jobb eller praktik. Trafikverket 
har som första myndighet fått 
detta uppdrag.

– Möjligheter till delaktighet 
och arbete ska gälla 
alla, oavsett funktions-
förmåga. Ingen ung 
ska dömas till långtids-
arbetslöshet. Unga ska 

plugga eller jobba. Arbetet för att 
ge unga under 25 år utbildning, 
arbete eller praktik inom 90 da-
gar påbörjas nu i landets kommu-
ner. Traineejobb och utbildnings-
kontrakt byggs ut, sa Stefan 
Löfven. l

n ”Ett näst intill skrämmande 
åskmoln på assistansberätti
gades framtidshimmel”, säger 
Vilhelm Ekensteen, ordföran
de för IfA, Intressegruppen 
för assistansberättigade.

– Vi har redan tydligt för
sämrade rekryteringsförhål
landen. Färre vill bli assistent. 

Regeringen måste ta det på all
var. Vem som helst kan inte bli  
assistent. Och snart vill inte 
ens vem som helst bli det. Den 
utvecklingen är samhällsfar
lig, säger Vilhelm.

Branschorganisationen 
Assistansanordnarna menar 
att regeringen nu ”fortsätter 

att förstöra förutsättningarna 
för en hel bransch”.

– Det är ett oerhört bekym
mersamt läge som regeringen 
försätter våra medlemmar i. 
Detta kommer att få mycket 
allvarliga konsekvenser får 
medlemmarna. Det finns inte 
några marginaler att ta av, sä
ger Katarina Bergwall, vice 
ordförande för Assistans
anordnarna.

Assistansföretagen har re
dan tidigare fått försämrade 
villkor genom höjningen av ar
betsgivaravgiften för ungdo
mar.

– För värdegrundsbaserade 
assistanstanordnare blir det 
oerhört tufft att fortsätta ver
ka. Vi känner självklart också 
en stark oro för assistanan
vändare som säkert får färre 
utförare att välja mellan, och 
därmed sin frihet beskuren, 

säger Katarina Bergwall.

Harald Wessman, affärs
områdeschef för Humana 
Assistans, menar att det är 
mycket tydligt att det är kost
nadsbegränsning som är re
geringen mål.

I ett pressmeddelande skri
ver han att regeringen har ett 
bristfälligt underlag för beslu
tet om att begränsa höjningen 
till 1,4 procent per år ända 
fram till 2018.

– Försäkringskassans tidi
gare uppdrag att ta fram ett 
förslag på timersättningen in
för varje år tas bort med ett 
pennstreck, säger Harald.

Med den i budgeten före
slagna höjningen blir assis
tansersättningen 288 kronor 
per timme under 2016. l

TotalAssist är en helt webbaserad tjänst 

för personlig assistans. Det är enkelt at 

komma igång med schemaläggning, 

tdrapportering och elektronisk signering.

info@totalassist.se                www.totalassist.se

Aros Circle AB, 021-448 49 50

TotalAssist
������

ger en efektv och säker administraton för 

assistansföretaget med avseende på lagar och regler 

enligt Försäkringskassan, ATL, etc.

– Utvecklingen är samhälls
farlig. Regeringen måste ta 

assistansen på allvar, menar 
Vilhelm Ekensteen, IfA.

text: VALTER BENGTSSON, info@faktapress.se

Stefan Löfven vill skärpa kampen mot fusk

”Välfärden ska skyddas 
från EKONOMISK BROTTSLIGHET.”

”Regeringen måste 
ta det på allvar.  

Vem som HELST KAN  
INTE BLI ASSISTENT.”

”SKRÄMMANDE FÖR ASSISTANSBERÄTTIGADE”
Kritik mot regeringens oväntat låga höjning av assistans- 
ersättningen kommer från både assistansberättigade och 
assistansbranschen.

ˆ
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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.

ASSISTANS:”VI ÄR MYCKET  
OROLIGA ÖVER DEN NYA DOMEN”
Den nya domen från Högsta 
Förvaltningsdomstolen i ju-
ni fick snabbt allvarliga kon-
sekvenser för vissa assis-
tansanvändare.

n Organisationen Stil uppger 
att Försäkringskassan har 
stoppat handläggningar av 
ärenden där personer söker 
personlig assistans utifrån det 
femte grundläggande behovet.

– Det är mycket oroande 
om den här domen leder till 
en ny tolkning av lagen utifrån 
en alltför snäv definition av 
begreppet ”psykisk funktions

nedsättning”, säger Katarina 
Bergwall, verksamhetsledare 
på Stil, Stiftarna av Inde
pendent Living i Sverige.

Den 1 juli rapporterade 
foraldrakraft.se om den nya 
domen under rubriken ”Ny 
dom väntas begränsa person
lig assistans”.

Domen gäller en person som 
var beviljad assistans utifrån 
det så kallade femte grundläg
gande behovet som handlar om 
”annan hjälp som förutsätter 
ingående kunskaper om den 
funktionshindrade”.

Högsta förvaltningsdomsto
len ansåg att enbart personer 
med psykiska funktionsned
sättningar kan åberopa det 
femte grundläggande beho
vet.

Enligt ett pressmeddelande 
från Stil har domen redan lett 
till stoppad handläggning av 
ärenden hos Försäkrings
kassan eftersom man avvak
tar nya tillämpningsanvis
ningar.

Stil varnar för att en snäv 
tolkning av begreppet 
psykiska funktionsnedsätt

ningar innebär att vissa 
grupper kan förlora sina 
assistanstimmar.

– Begrepp förändras över 
tid. Definitionen av ”psykisk 
funktionsnedsättning” får 
inte påverka tillämpningen av 
en lag, säger Katarina 
Bergwall.

– Högsta Förvaltnings dom
stolen ger i en tidigare dom en 
person med ”måttlig utveck
lingsstörning och autism” rätt 
att tillgodoräkna sig det femte 
grundläggande behovet. Den 
domen gäller naturligtvis 
fortfarande. Det visar att den 
aktuella domen inte kan 
generaliseras att gälla i alla 
situationer, säger Katarina 
Bergwall.

– Om Försäkringskassan 
gör en snävare tolkning av 
begreppet ”psykiska funk
tionsnedsättningar” än vad 
som var intentionen när lagen 
skrevs, så kommer lagen att 
tillämpas mer begränsande 
än vad som var tänkt. Det är 
viktigt att förstå att en dom 
bara kan tolkas om den görs 
med förståelse för lagtexten 
så som den var tänkt, säger 
Katarina Bergwall. l

text: VALTER BENGTSSON, info@faktapress.se

Högsta förvaltnings
domstolen beslut 
uppfattas som ett 
sätt att begränsa 
rätten till personlig 
assistans.

ˆ

foto: LINNEA BENGTSSON
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Röster om kommunikation

2014:1

Inspirationsmaterial

1

Vägledning AKK

Vägledning för samtalsledare i lärande nätverk om AKK –  
Alternativ och kompletterande kommunikation för barn och 

personer med kommunikativa funktionsnedsättningar

Hälsa och välbefnnande
för barn och ungdomar med 

funktionsnedsättning
Margareta Adolfsson 

P
u
b
lik

at
io

n
er

 f
ör

 a
n
h
ör

ig
a 

ti
ll 

b
ar

n
 o

ch
 u

n
g
a 

m
ed

 f
er

fu
n
k
ti
on

sn
ed

sä
tt

n
in

g

Jenny Wilder

Kommunikation hos och med barn och  
ungdomar med ferfunktionsnedsättningar: 
En systematisk kunskapsöversikt

Kunskapsöversikt 2014:1

Kunskapsöversikt 2015:3

Författare: Margareta Adolfsson

En vägledning genom WHO:s hälsoklassifikation ICF-CY 

Hälsa och välbefinnande 
för barn och ungdomar med funktionsnedsättning

Kunskapsöversikt 2015:4

Författare: Bitte Rydeman

Om kommunikation och kommunikations-
hjälpmedel för och med barn och ungdomar 
med ferfunktionsnedsättning 

Du, jag och något att tala om

Du, jag och något att 
tala om 

Om kommunikation 
och kommunikations-

hjälpmedel för och med 
barn och ungdomar med 
flerfunktionsnedsättning

Bitte Rydeman

www.anhoriga.se

  FAKTA SVB-FÖRETAG

  •  SVB är en aktiebolags

      form med en särskild 

      vinstutdelningsbegräns-

      ning.

   • Verksamheten drivs 

       primärt av att vinsten ej

       går till ägarna utan 

       istället återinvesteras i

       verksamheten.

Vinsten hör hemma 
i verksamheten!

Vi är helt unika. Idag är vi Sveriges första 
och enda assistanssamordnare, som valt 
att begränsa vinstuttag genom bolagsfor-
men svb. Vi är övertygade om att vinsten 
hör hemma och gör mest nytta i verksam-
heten. 

Bli Kompis med oss, du med!

www.kompisassistans.se

LSS: SOCIAL STYRELSEN VILL  
STOPPA KOMMUNERS ORÄTTVISA  
VILLKOR FÖR ASSISTANS
Varannan kommun har infört 
egna riktlinjer som skapar 
ojämlikhet och kan begrän-
sa personlig assistans. 
Många assistansberättigade 
har också drabbats av krafti-
ga nedskärningar. Det fram-
går av en mycket kritisk rap-
port som Socialstyrelsen 
släppte 1 september.

n Ungefär hälften av kommu
nerna har satt upp egna 
avgränsningar och riktlinjer 
för per sonlig assistans. Det 
påverkar både ersättningsnivå
erna och kriterierna för att få 
hjälp, säger utredaren Karin 
Flyckt.

– Bostadsorten kan därför 
bli avgörande för funktions
hindrades möjlighet att arbeta, 
få hjälp med vardagssysslor 
och själva kunna välja assis
tent.

Nu vill Socialstyrelsen att 
lagen LSS ses över, för att 
minska olikheterna mellan 
kommunerna.

Socialstyrelsen vill också ha 
en ny insats i form av boende
stöd för bättre hjälp i hemmet.

Socialstyrelsen har också 
granskat hur kommunerna 
hjälper assistansberättigade 

som fått assistansen indragen 
av Försäkringskassan.

– Hälften av de som fick sin 
assistansersättning indragen 
av Försäkringsk assan bevilja
des senare assistens av 
kommunen enligt LSS. I 
genomsnitt sänktes då 
ersättningen med 18 timmar i 
veckan, vilket så klart riskerar 
att inverka negativt på 
vardagen, säger Karin Flyckt.

(Om de grundläggande 
behoven av assistans understi
ger 20 timmar per vecka 
övergår ansvaret från Försäk
ringskassan till kommunen.)

Socialstyrelsen är också 
kritisk till att kommunerna har 
olika ersättningsnivåer. Bara 
tre av fyra kommuner följer 
Försäkringskassans schablon
nivå. 14 procent av kommuner
na använder en lägre timscha
blon. Tolv procent använder 
andra ersättningslösningar, till 
exempel utbetalningar mot 
faktiska kostnader.

– Det behövs en mer 
enhetlig bedömning av 
ersättningsnivåer, skriver 
Socialstyrelsen i ett pressmed
delande. l

RBU rasar över granskning
n ”Kommunerna misshandlar LSS!” RBU rasar över att många 
av landets kommuner har hittat på egna regler för hur personlig 
assistans ska beviljas.

– Det är rättsosäkert, det är orättvist och det strider mot 
lagens intentioner, säger Maria Persdotter, förbundsordförande i 
RBU, Riksförbundet för rörelsehindrade barn och ungdomar.

– Våra medlemmar upplever ett stort godtycke när det gäller 
vilka beslut som fattas kring barnen och ungdomarna. Vi har 
länge påtalat att LSS håller på att urholkas, säger Persdotter.

Karin Flyckt, 
Socialstyrelsen

Maria 
Persdotter, 
ordförande  
för RBU.

ˆ

ˆ

text: VALTER BENGTSSON, info@faktapress.se

foto: LINNEA  
BENGTSSON
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n Riksförbundet FUB hyllar TV4 för den nya serien ”Heja Sverige” 
som drog igång i september.

– Vi är mycket glada över att serien sänds. Vi vill också ge beröm 
för utrymmet som dessa idrottare har fått på bästa sändningstid, 
skriver FUB i ett pressmeddelande.

– TV4 har visat ett modernt tänk, där mångfald har en naturlig och 
självklar plats, skriver FUB som hoppas att få se fler personer med 
utvecklingsstörning i media och reklam i framtiden. l

DE HYLLAR TV4 FÖR ”HEJA SVERIGE”

HANDIKAPPFÖRBUNDEN  
KRÄVER SÄKRA FLYKTVÄGAR

Stjärnorna i nya 
tvserien Heja 
Sverige lovordas 
– liksom TV4.

ˆ

n Stefan Löfven och rege
ringen måste uppmärksam
ma behoven hos flyktingar 
som har funktionsnedsätt
ningar. Det skriver Handi
kapp förbundens ordförande 
Stig Nyman i en debattartikel.

Handikappförbunden 
stödjer det öppna brevet 
som European Disability 
Forum, EDF, har skickat till 
EU:s ledare. Där kräver man 

att EU age
rar på ett 
humant 
sätt i flyk
tingkrisen.

– Allra 
värst drab
bas barn, 
sjuka och 

personer med funktions
nedsättning. De som svårli
gen kan förflytta sig till fots, 
genom taggtråd och över 
hav. Det är också de som of
tast lämnas kvar, med allt 
vad det innebär, skriver Stig 
Nyman.

Handikappförbunden krä
ver att Sverige ”omedelbart 
driver frågan om säkra och 
tillgängliga flyktvägar i EU”.

En viktig orsak till svårig
heterna är transportörsan
svaret inom EU. Detta inne
bär att det är transportören, 
alltså flygbolaget eller rede
riet, som får det ekonomiska 
ansvaret för resenären. l

text: VALTER BENGTSSON, info@faktapress.se

foto: MIKAEL GUSTAVSEN/TV4

Stig Nyman.ˆ

Huvudpartner MediapartnerMedarrangör

kraft

www.funkaforlivet.se
facebook.com/funkaforlivet

Boka kostnadsfri entrebiljett på www.funkaforlivet.se 

Mikael Andersson

Aron Anderson

MÖTESPLATS OM
FUNKTIONSNEDSÄTTNING

2015

19-20 OKT
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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

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.

Vi är kunder hos Särnmark
”Vi valde Särnmark för vi kände att det är ett  
seriöst företag med en genuin värdegrund.”

Vill du veta mer om Särnmark
och våra assistansmodeller?

Du är varmt välkommen att
kontakta oss redan idag.

Särnmark – personlig assistans • sedan 1992                 sarnmark.se • 08-505 920 00

JJ med familj

n Ett nytt hjälpmedel för barn 
med autism, adhd och Downs 
syndrom är på väg att bli en 
framgång på skolor. 

”PictureMyLife” heter 
hjälpmedlet som är en digital 
dagbok för mobil, läsplatta 
och dator.

Den webbaserade dagbo
ken lanserades tidigare i år 
och redan har tre skolor 
nappat på den nya möjlighe
ten att kommunicera.

Syftet är att förenkla 
kommunikationen kring barn 
som själva inte har så lätt att 
berätta vad som hänt under 
dagen, vilket är ett vanligt 
problem för många barn med 
neuropsykiatriska funktions
nedsättningar.

Med PictureMyLife kan 
barn och unga, föräldrar, 

lärare och 
stödpersoner 
enkelt ladda upp 
bilder och skriva 
texter.

– Dagboken 
förenklar kommuni
kationen mellan 
hem och skola och 
stärker barnets 
sociala nätverk 
eftersom släkt och 
vänner kan följa barnet 
när de vill och oavsett 
geografiskt avstånd, säger 
Yvonne Malmström Grimme, 
vd och en av grundarna.

Bakgrunden är att en av de 
fyra kvinnliga entreprenörer
na själv hade letat efter ett 
digitalt hjälpmedel för sin son 
som har Downs syndrom. 
Hon hittade inget bra hjälp

medel och därför satsade man 
på att skapa ett helt nytt 
verktyg.

– Det bästa är att den gör 
arbetet enklare, snabbare och 
bättre, säger Annika Stock, 
specialpedagog på Västberga
skolan som testat hjälpmedlet.l
Läs mer: picturemylife.se

Digital dagbok förenklar  
för barn i behov av stöd

Entreprenörerna bakom PictureMyLife 
saknade ett bra diigitalt hjälpmedel – och 
beslöt sig därför för att skapa det själva.ˆ

Nya bildstödet  
välkomnar  
flyktingar
n Det nya bildstödet KomHit 
har fått ett nytt viktigt använd-
ningsområde: Kommunika-
tionsstöd för flyktingar.

Det är Dart, ett kommunika-
tions- och dataresurscenter vid 
Sahlgrenska universitetssjuk-
huset i Göteborg, som har tagit 
fram KomHit som ett alternativt 
sätt att kommunicera i 
vårdsituationer. Nu lyfter man 
fram KomHit som ett hjälpme-
del för att kommunicera med 
människor på flykt.

Så här skriver Dart på 
hemsidan för KomHit:

”Det kan vara svårt att sätta 
ord på det man har upplevt. Då 
kan man använda bilder som 
stöd i kommunikationen.” Se 
även kom-hit.se ltext: VALTER BENGTSSON, info@faktapress.se

FK_1505_s10-17_Nyheter_v06.indd   15 2015-09-28   18:22



NYHETER

16     FÖRÄLDRAKRAFT # 5 2015

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

 Alltför ofta 
glömmer man 

bort den enskilda 
människan och 

att göra familjen 
delaktig, säger 

Maria Blad.
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Furuboda folkhögskola 
har sedan tidigare en 
populär ettårig hjärn

skadekurs, men de åtta 
platserna räcker inte så långt 
och många har dessutom inte 
möjlighet att gå ett helt år.

Därför satsar Furuboda nu 
även på en 3veckorsvistelse 
som man ser som ett komple
ment till landstingens och 
kommunernas verksamheter.

En av de första deltagarna var 
en 20årig kille, som deltog i 
rehabiliteringen under våren. 
Efter den svåra skada han 
råkat ut för stod hemkommu
nen handfallen.

– Han blev liggande på ett 
äldreboende ett helt år utan 
rehabilitering, det var bara 
förvaring. Nu har han varit 
här på en treveckorsvistelse, 
och vilken förändring, vad 
mycket man kan väcka till liv! 
säger Maria Blad, ansvarig för 
hjärnskadekursen på 
Furuboda folkhögskola.

Efter en hjärnskada har man 
olika behov men alla behöver 
en långsiktig rehabilitering.

För denne 20årige kille 
handlade det om att äntligen 
få en chans att kommunicera 
igen, att få göra många 
vardagliga saker – som att 
smaka på mat, vilket han inte 
gjort på länge.

– Han kan äta men hade 
ändå bara fått mat genom 
knappen, berättar Maria Blad.

Under en intensiv tre 
veckor lång rehabilitering 
väcks många förhoppningar, 
både hos individen och hos 
anhöriga runt omkring.

För för de flesta är det en 
självklarhet att en 20åring 
aldrig ska hamna i äldreom
sorg. Men tydliga riktlinjer för 
att undvika detta saknas ofta. 
När en person är medicinskt 
färdigbehandlad tar kommu
nen över från landstingsvår
den, ofta utan någon tydlig 
strategi för rehabilitering.

– Den här killen bor 

numera i egen bostad med 
assistenter. Men innan han 
kom hit handlade det fortfa
rande om omvårdnad. Nu ser 
vi till han får utvecklas med 
förbättrad kommunikation 
och sjukgymnastik. Han har 
fortfarande sin logoped och 
kommunikationsträning här 
på Furuboda. Tidigare vilade 
han 17-18 timmar per dag, nu 
12-13 timmar. Han har visat att 
det finns ett bra liv även efter 
en svår hjärnskada.

Maria Blad beklagar att 
många som är medicinskt 

färdigbehandlade och flyttar 
hem  ofta inte får den träning 
på kommunikation och 
kognition som behövs efter en 
hjärnskada.

– Man glömmer bort den 
enskilda människan och att 
göra hela familjen delaktig. Jag 
läste en rapport från Social
styrelsen om att det som ofta 
glöms bort är kommunika
tion, kognition och delaktig
het, det som är ledorden för 
vår rehabilitering, säger Maria 
Blad. l

Efter en hjärnskada är det viktigt att man får en rehabilitering 
som utvecklar förmågorna till kommunikation och kognition. 
Det är utgångspunkten för en ny satsning hos Föreningen 
Furuboda i Skåne.

NY HJÄRNSKADEREHAB: 
ÓTänk vad mycket man kan väcka till livÓ

text: VALTER BENGTSSON, info@faktapress.se

ˆ
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Bilanpassning efter 

dina förutsättningar 
– från personbilsanpassning 

till golvsänkta minivans.

www.woodstar.se

Satsningen på special
pedagogisk grundkom
petens för alla lärare är 

en av de viktigaste delarna i 
de skolsatsningar regeringen 
presenterade i september.

Det säger Helene Öberg, 
statssekreterare på utbild
ningsdepartementet, till 
Föräldrakraft.

Runt 500 miljoner kronor 
per år ska spenderas på olika 
specialpedagogiska satsning
ar. Det handlar i hög grad om 
att lärare ska bli bättre 
rustade att möta elever som 
har funktionsnedsättningar 
och därför kanske är i behov 
av särskilt stöd.

– Kunskaper i specialpeda
gogik är den form av kompe
tensutveckling som lärare ef
terfrågar mest, säger Helene 
Öberg.

Satsningen riktar sig till alla 

lärare i grundskolan och ut
formas som ett erbjudande 
enligt samma modell som 
”Mattelyftet”. På det sättet vill 
regeringen täppa till kun
skapsluckor hos lärare som 
ofta har mycket bristfällig ut
bildning om funktionsnedsätt
ningar.

Tidiga insatser för elever 
som behöver särskilt stöd är 
ett återkommande inslag i 
flera satsningar. Det hand
lar om allt ifrån den nu 
aktuella satsningen på 
mindre klasser till den 
skrivaläsaräknagarantin 
som ska införas 2017.

– Våra satsningar på fritids 
och ökad personaltäthet är 
särskilt viktiga för barn med 
funktionsnedsättningar, säger 
Helene Öberg.

Allra viktigast för att tidigt 
identifera elever som har be

hov av stöd blir den komman
de läsaskrivaräknagarantin, 
som just nu utreds.

Vad betyder då tidiga insat-
ser i praktiken?

– Framför allt handlar det 
om att barn snabbt får insat

ser när man har upptäckt att 
de behöver det. Idag kan det 

ta lång tid. Vilket stöd som 
behövs måste man avgöra uti
från barnets behov.

– Vi ser också att stöden 
och åtgärdsprogrammen idag 
peakar i mellanstadiet och att 
man tappar det i övergången 
till högstadiet, sedan kommer 
det tillbaka i åttan och nian. 
Det är helt orimligt.

Helene Öberg har även stora 
förhoppningar om att ”hem

masittare”, barn med stor 
olovlig skolfrånvaro, ska få 

bättre förutsättningar att 
komma tillbaka till sko

lan. 
– Förhoppningen är att 

alla barn ska känna sig trygga 
med att vara i skolan, säger 
Helene Öberg. l

Läs mer på:
foraldrakraft.se/skola

Vi vill att tidiga insatser blir ett 
verktyg på lågstadiet och 
förskolan, säger Helene Öberg, 
statssekreterare hos utbild
ningsminister Gustav Fridolin. 
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Nu ska ALLA lärare

funktionsnedsättningar
förstå elever med

ˆ
Föräldrakraft har pratat med Helene Öberg,  
statssekreterare hos utbildningsminister Gustav  
Fridolin, om regeringens budgetsatsningar på skolan. 

 ”Vi går systematiskt 
igenom alla tänkbara 

områden med  
utgångspunkt från att 

ALLA BARN SKA KLARA 
SKOLGÅNGEN.”

text: VALTER BENGTSSON, info@faktapress.se
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Elin Wahlstedt, 21 år, är en av 
de ungdomar som engagerat 
sig i det nya projektet om 
övergången från barn- till 
vuxensjukvård. ”Jag hoppas  
vi kan ta åtminstone ett steg i 
rätt riktning, så att övergång-
en inte blir lika ostrukturerad 
i framtiden.”

Unga 
ska inte 
behöva 
känna 
panik
  över  
att allt 
förändras 
över  
en natt!

”

”
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Elin är aktiv i Svenska HPN-föreningen, 
för barn och unga som får dropp i 
hemmet, men är lika mycket represen-
tant för sig själv i övergångsprojektet.

– Det är jättekul att vara med, även 
om jag bara varit med på ett möte ännu. Det var så 
roligt att få höra att andra upplevt samma sak som 
jag.

Möte nummer två missade Elin på grund av att 
det krockade med starten för hennes högskolestu-
dier.

En ganska typisk situation – vardagen för en ung 
person med en sällsynt sjukdom är ofta ett svårlöst 
pussel av skola, läkartider och egen vård.

– Just nu är jag mitt i nollningen på högskolan 
och ska lära känna klasskamraterna. Det blir 
mycket när man också har en sjukdom som gör att 
man måste ta hand om sig själv och ha dropp varje 
natt. Det är alltid ett problem för mig att göra 
många saker samtidigt.

– Jag vet om att min energinivå är nedsatt och att 
jag inte har samma ork som andra. Om jag försöker 
hinna lika mycket som andra orkar inte kroppen 
– när jag har försökt har det slutat med att jag blivit 
utmattad och sjukskriven.

Trots detta har Elin valt att prioritera sitt deltagan-
de i övergångs projektet.

– För det är så himla viktigt! Allt fler barn med 
speciella diagnoser kommer upp i vuxenvården 
och det är så tokigt att övergången från barnsjuk-
vården inte fungerar bättre än idag. Det kan direkt 
leda till sämre hälsa när man fyller 18, för då måste 
man plötsligt ta alla beslut själv, kanske får man 
sämre medicinering och föräldrarna har inget att 
säga till om.
Vad tror du själv behöver förändras?

– Jag är säker på att barn- och vuxenvården 
måste ha en bättre kommunikation. De fungerar så 
annorlunda så de borde verkligen kommunicera 
bättre! 

– Det borde också vara en sluss mellan barn- och 
vuxenvården, så att det inte blir som natt och dag: 
Shit nu är du 18 och får ta ansvar för allt själv!

– Själv bad jag min barnläkare att få ett gemen-

samt möte med barnläkaren, vuxenläkaren och 
min mamma innan jag skulle gå över till vuxenvår-
den. Barn läkaren fixade det, men det var jag själv 
som bad om det. Det var bara en pytteliten grej och 
det skulle behövas betydligt mer. Jag hade velat 
lära känna mina nya läkare och sjuksköterskor 
under en lite längre tid. När det fungerar bra känns 
det tråkigt med ett abrupt avslut.
Något som har överraskat dig med övergångspro-
jektet hittills?

– Jag var inte beredd på att ett tjänstedesignföre-
tag skulle vara med! Men jag blev glatt överraskad. 
Det känns som att de vet hur man kan komma in 
med nya perspektiv och få en helhetsbild. Jag är 
väldigt fast i min roll som patient, läkare är fast i 
sitt perspektiv, men designföretaget kommer 
utifrån och kan prata med alla.
Hur tror du att det fungerar om tio år?

– Jag hoppas att det blir bättre snab bare än så, 
men om tio år tror jag verkligen att det kommer att 
vara en mjukare övergång – att allt inte blir helt 
nytt över en natt. Unga ska inte behöva känna den 
paniken och frustrationen! Man behöver bli insko-
lad i hur det blir i vuxenvården och få chans att för-
bereda sig.
Vad gör du själv om tio år?

– Då jobbar jag inom vården, jag utbildar mig till 
sjuksköterska nu. Så jag kommer helt klart att 
fortsätta strida med frågan! l

ELIN WAHLSTEDT

Ålder: 21 år.

Gör: Studerar 
sjuksköterska på 
Mälardalens högskola 
i Västerås. Ingår i 
HPN-föreningens 
ungdomsgrupp.

Bor: Med mamma, 
pappa, lillebror och 
tre hundar i Västerås.

Intressen: Allt 
kreativt! Musik, 
författande, måla, sy. 
Väldigt svag för 
tv-serier. 

TEXT: VALTER BENGTSSON 
info@faktapress.se

Elin deltog i kickoffen 
för Riksförbundet 
Sällsynta diagnosers 
övergångsprojekt i 
augusti, tillsammans 
med flera andra ungdo-
mar. Fr. v. Ann-Louise 
Ragnarsson, Sara Wallin 
och Elin Wahlstedt.

ˆ
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anordnades workshops med ungdomar-
na. Här fick de unga möta läkare och 
sjuk sköterskor för att tillsammans sätta 
fingret på vad som är problem och hitta 
lösningar.

Tanken är att nya lösningar ska födas. 
Konkreta verktyg som gör livet enklare 
som patient med sällsynt diagnos, sär-
skilt i övergången från barn till vuxen.

– Att vi arbetar med tjänstedesign 
innebär att vi prövar nya idéer konkret. 
Vi gör istället för att bara prata. Våra 
medlemmar har redan gett uttryck för 
problem och föreslagit lösningar, säger 
Malin Grände. 

På en av dessa workshops framhöll 
ungdomarna att man alltför ofta betrak-
tas som provsvar – inte personer – hos 

Stående från vänster: Mårten Fjällström, Marie Eriksson, Karl Eriksson, Jacob Fichtelius, Elin 
Wahlstedt, Angelica Sakobon, Alexandra Völker, Kristina Slettvåg och Åshild Husjord Selboe.
Sittande från vänster: Malin Grände, Ann-Louise Ragnarsson, Sara Wallin, Elisabeth 
Wallenius och Malin Holmberg.

läkaren. Om provsvaren är bra så menar 
läkaren att man mår bra. Men det kanske 
inte stämmer, som patienten kanske man 
upplever att man har lika ont som tidigare. 

Vad är då ”tjänstedesign”? Rent prak-
tiskt kan det innebära att man utformar 
en app som löser ett problem. Till 
exempel en app som ger en helhetsbild 
av patienten som person – inte bara som 
provsvar. En app som även skulle kunna 
minska behovet av att varje gång behöva 
upprepa hela bakgrundshistorien. 

– Än så länge vet vi inte hur det kom-
mer att gå, men senare i höst gör vi en 
utvärdering av alla idéer och då får vi se 
om det finns utkast till modeller som vi 
vill testa, säger Malin Grände. 

Kanske kan detta leda till nya verktyg 
vid de nya kompetencentrum för sällsyn-
ta diagnoser som nu byggs upp. Eller mer 
personliga verktyg. Eller en kombination. 

– Hur man ska förverkliga förslagen 
vet vi inte ännu. Det kan bli att vi driver 
det vidare i ett nytt projekt eller att nå-
gon annan tar över, säger Malin Grände.

Hon är övertygad om att det behövs 
nya grepp för att minska alla de problem 
som uppstår när man flyttar från den 
ganska trygga barnsjukvården till den 
splittrade vuxensjukvården.

– Det finns flera äldre projekt om över-
gångsfrågorna. De har visat att det finns 
ett glapp i kunnande och kontinuitet. 
Dessa projekt har varit bra och genomar-
betade, men tyvärr har de inte fått så sto-
ra effekter på vården. 

RBU:s projekt ”Ge mig vingar som bär” 
är ett av de tidigare projekten. RBU tog 
fram ett utmärkt utbildningsmaterial om 
övergången, men inte heller detta har 
gett de ringar på vattnet som man 
hoppades.

– Nu vill vi göra något helt nytt med 
tjänstedesign, som bland annat går ut på 
att man kan lära av hur helt andra bran-
scher har löst problem, säger Malin. 

Framgångsrika exempel på tjänste-
design finns. Exempelvis har vårdcentra-
ler, med hjälp av tjänstedesign, gjort enk-
la förändringar som har underlättat för 

ˆ

Direkt efter sommarledigheterna 
hade Riksförbundet Sällsynta  
diagnoser kickoff för ett nytt pro-

jekt som siktar på att förbättra övergång-
en mellan barn- och vuxenvård.

I centrum finns ett tiotal unga vuxna i 
åldern 18–30 år med färska erfarenheter 
av övergången.

Projektet tar helt nya grepp för att hitta 
lösningar med hjälp av tjänstedesign och 
brainstorming där ungdomarna står i 
centrum, men där de även möter profes-
sionella som läkare och sjuksköterskor.

– Vi har engagerat en tjänstedesign-
byrå för att hjälpa oss titta på processen 
från barn till vuxen inom sjukvården 
med helt nya ögon, säger Malin Grände.

Redan under augusti och september 

UNG & SÄLLSYNT:
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Unga med sällsynta diagnoser är själva de bästa specialis terna 
på sin egen vård. Och nu får de äntligen chansen att påverka. 
Malin Grände, ansvarig för ”Övergångsprojektet” inom 
Riksförbundet Sällsynta diagnoser, berättar mer.

OM ÖVERGÅNGS-
PROJEKTET 

Nu får de chansen att påverka
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”̂Vi vill ta helt nya 
grepp”, säger 
Malin Grände, 
projektledare  
för övergångs-
projektet.

foto: MALIN HOLMBERGpersoner med kroniska sjukdomar.
För patienter med sällsynta diagnoser 

är chansen just nu extra stor att påverka 
utvecklingen inom vården.

– Vi har ett unikt läge att göra rätt från 
början, nu när nationella centrum för 
sällsynta diagnoser växer fram, säger 
Malin Grände.

Dessa nationella centrum har redan 
från starten i uppgift att ta med hela livs-
perspektivet. Där ska inte finnas någon 
uppdelning mellan barn, vuxna och äld-
re. Och även om centrumen inte utför 
behandlingar ska deras kunnande påver-
ka hela vården.

Unga medlemmar i föreningar för säll-
synta diagnoser är nu med och tar ett litet 
men viktigt steg, som kan bli en del i de 
stora visionerna om en mer jämlik vård.

Om projektet lyckas utforma bra verk-
tyg för en bättre övergång från barn till 
vuxen kan det påverka vården inte bara 
för sällsynta diagnoser utan för alla pa-
tienter.

– Det är avgörande att unga är med 
och säger hur det fungerar i verk ligheten. 
Vi vill inte genomföra projektet för unga, 
utan med, säger Malin.   

Hon har redan känt en annan stäm-
ning när professionen möter ungdomar, i 

stället för organisatio-
ner eller föräldrar. 

– Det blir en mer 
öppen stämning när 
unga vuxna själva är 
med och sitter där med 
egna erfarenheter. Tack 
vare att det är engagera-
de läkare och sjukskö-
terskor som deltar blir 
det en väldigt bra 
diskussion. 

För många unga kan 
det vara krävande att 
delta, både fysiskt och 
psykiskt.

– De ställer upp som experter på sig 
själva och sin egen resa. Det finns alltid 
en risk att man inte kan delta i alla 
möten, kanske för att det krockar med ett 
viktigt läkarbesök eller att man inte 
orkar. Så är det alltid för våra medlem-
mar när de ska engagera sig, säger Malin 
Grände. l

TEXT: VALTER BENGTSSON 
info@faktapress.se
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www.somna.eu | 031 - 301 17 20 | kundtjanst@somna.eu

SVÅRT ATT VARVA NER?

KOM TILL RO MED KEDJETÄCKET®

Kedjetäcket® är ett tyngdtäcke som är unikt på marknaden med sin 2 i 1-funktion. Kedjetäckets® 

två sidor, den vadderade sidan och kedjesidan, ger dig möjlighet att välja extra taktil stimulans 

eller ej. Tyngden i täcket gör att det formar sig perfekt efter kroppens konturer och det är gjort 

för att vara så svalt som möjligt.

Kom gärna och testa 
produkterna på mässorna 
Funka för livet i Halmstad 

och Fysioterapi 2015
i Stockholm!

UNIK 2 i 1 FUNKTION

Somnas dagprodukter Kedjefi lt,

Kedjeväst, Somnakragen och

HD-täcket har samma goda

egenskaper som Kedjetäcket®.

ˆ Jacob Fichtelius är av de unga vuxna som 
deltar aktivt i övergångsprojektet.
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Från barn till vuxenSÄLLSYNTA DIAGNOSER

NORGES NYA  
TANKESÄTT:
Övergången från 
barn till vuxen 
måste få ta tid

Övergången från barn till vuxen  
inom sjukvården måste få ta tid,  
säger Åshild Selboe, projektledare  
inom Unga funksjonshemmede i Norge.  
Vi träffar henne i samband med att 
Riksförbundet Sällsynta diagnoser  
startar upp ett projekt om att förbättra 
övergången till vuxensjukvården.

Många problem är likartade i 
Sverige och Norge – men många 
svenskar sneglar avundsjukt på 

utvecklingen i Norge.
Åshild puffar för ett nytt arbetssätt 

som redan finns på Akershus universi-
tetssjukhus, en modell som nu sprids till 
allt fler sjukhus i Norge.

– Där ser man övergången som en 
process över flera år, säger Åshild. För att 
få en bra övergång måste den planläggas 
noga och både brukare och personal mås-
te vara med i planeringen. Det är också 
viktigt att man som ung får veta att man 

tar över ansvaret vid en viss tidpunkt.
I den nya norska modellen ser man 

övergången som en gradvis förändring, 
där ungdomen får flera år på sig att ta 
över ansvaret från sina föräldrar.

Nu kämpar Unga funksjonshemmede för 
att modellen ska införas över hela Norge 
så snart som möjligt.

– För unga med sällsynta diagnoser är 
det ännu viktigare att övergången blir 
bra. De träffar ofta personal som inte har 
så mycket kunskap om deras diagnos, 
däremot har deras föräldrar ofta tagit en 
mycket aktiv roll. Om övergången inte 
fungerar bra då så blir det väldigt mycket 
anvar på den enskilde som blir vuxen.

Åshild är osäker på hur lång tid det 
kommer att ta innan Akershus-modellen 
får genomslag i hela Norge, men trenden 
är ändå tydlig, menar hon.

– Vi ser ett ökande intresse och en 
politisk vilja mot mer ungdomsvänlig 

vård. Samtidigt känner vi oss 
väldigt otåliga. Detta är en 
viktig sak för oss, många unga 
får inte den hälso- och 
sjukvård som de borde få, 
säger Åshild.

Samtidigt är Åshild osäker 

på om Norge verkligen leder utvecklingen.
– Det finns liknande övergångsprojekt 

i Danmark som delvis har kommit längre.
Och när det gäller ungdomshälsa fram-

håller hon Sverige som föregångare.
– I Sverige är ungdomshälsa en egen 

specialisering vilket har gett ökat fokus  
på ungdomar. Den svenska barnläkaren 
Kristina Berg Kelly har i många år haft  
en central roll för utvecklingen, säger 
Åshild Selboe.  l

Åshild Selboe gläds åt ett framgångsrikt 
norskt projekt där unga patienter får en 
noga planerad övergång till vuxenvården.ˆ

”Vi ser ett ökande intresse och  
en politisk vilja mot mer ungdoms-
vänlig vård. Samtidigt K€NNER VI OSS 
V€LDIGT OT•LIGA.Ó

TEXT: VALTER BENGTSSON 
info@faktapress.se

OM UNGA FUNKSJONSHEMMEDE

n Unga funksjonshemmede är en sam - 
lingsorganisation för 33 olika funktions-
hinderförbund, varav några har inriktning 
på sällsynta diagnoser.

Arbetsmarknad är en viktig fråga. ”Mitt 
handikapp är att jag inte har ett jobb att 
gå till” är den tänkvärda rubriken på en 
jobbkampanj som man drivit.
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Ungdomsråd på de norska sjukhu-
sen är ett nytt grepp för att 
ungdomar ska få mer att säga till 

om. Även på detta område ligger 
Akershus i framkanten.

– Vi har ett projekt tillsammans med 
Akershus universitetsssjukhus där vi tar 
fram riktlinjer för hur man kan upprätta 
ungdomsråd på sjukhus, säger Åshild 
Selboe på Unga funksjonshemmede. 

Dessa riktlinjer kan handla om hur 
man rekryterar ungdomar till rådet, hur 
samarbetet med sjukhusledningen kan 
utformas och vad som ska hända med de 
frågor som ungdomsråden tar upp. 

– Det blir också en uppsättning 
praktiska tips om hur man kan komma 
igång och sedan driva ungdomsrådet på 
ett bra sätt. Det är exempelvis viktigt att 
det finns en koordinator som tar ansvar 
för driften, säger Åshild Selboe.

Redan håller flera sjukhus med 
barnavdelningar på att starta upp 
ungdomsråd. Åldern på deltagarna 
varierar från sjukhus till sjukhus. 

NORGE: De satsar på ungdomsråd

n Mer om det 
norska övergångs-
projektet finns på 
webben för 
Akershus universi-
tetssjukhus:
www.ungdoms-
medisin.no/
overganger/

– Vi tror att det kan bli ett väldigt bra 
sätt att påverka, förutsatt att det förank-
ras i sjukhusledningen. De saker som tas 
upp i ungdomsråden måste tas på allvar, 
säger Åshild.

De flesta unga tycker att det är bättre 
med separata ungdomsråd än att ”knuffa 
in” ungdomar i råd som domineras av 
vuxna.

– När man har brukarråd inom vården 
är det mest äldre som deltar. ”Unga vill 

inte komma”, säger man, men det är inte 
ungdomarna det är fel på, det är vården 
som måste anpassa sig, säger Åshild.

För unga med sällsynta diagnoser är 
ungdomsråden en chans att påverka.

– Hur ungdomsrepresentanterna 
kommer att utses kommer att variera, 
men många kommer att utses genom 
patientorganisationer. En förutsättning 
är att man engagerar sig, menar Åshild 
Selboe. l

ˆ

Kristina Slettvåg  
och Åshild Selboe  
från Unga funksjons-
hemmede i Norge 
träffade svenska 
ungdomar för att utbyta 
erfarenheter kring 
övergången från 
barn- till vuxenvård.

n Inom projektet ”Sällsynta möts” 
(Sjedne möter) uppmärksammar 
Unga funksjonshemmede flera 
frågor för sällsynta unga.

Man måste vara sin egen 
specialist, själv samla kunskap och 
förmedla den till vården. Samtidigt 
klarar inte många läkare av ombytta 
rollen – att möta en 17-årig patient 

som är specialist. Det är avgörande 
hur man blir bemött. Det är nöd - 
vändigt att man blir trodd, respekte-
rad, att läkaren är villig att sätta sig 
in i diagnosen och möjligheterna till 
behandling. 

Ungdomsfasen är speciell på 
grund av övergången till vuxensjuk-
vården. Som barn har man tätare 

uppföljning från vården, men också 
från föräldrarna. 

Unga funksjonshemmede jobbar 
för att höja olika åldersgränser på 
sjukhusen, tidigare har det även 
förekommit åldersgränser på 13 
och 15 år för barnsjukvård. l

SÄLLSYNTA MÖTS

ARTIKELSERIE:  
DEL 1

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.

                Nu är vi IfA-certifierade!

Personlig assistans 

www.elfa-assistans.se
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Från sin nyckelpost på Socialstyrelsen försöker Karin Flyckt lösa många 
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 hon i vår intervju.

Hon ser                       på
ökad jämlikhet

ljust

KARIN FLYCKT

Yrke: Samordnare  
och sakkunnig inom 

funktionshinders
området på 

Socialstyrelsen.

Ålder: 43 år.

Bor: Sigtuna.

Familj: Sonen  
Viktor, 21 år.

Okänd talang: Rätt 
grym på tvspel.

 Socialstyrelsen
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Jag tycker att vi måste bli bättre på att 
lägga upp strategier för rätt stöd när man 
till exempel vill bilda familj. Vi tenderar 
att fokusera på basala livsområden, men 
glömma bort saker som att det faktiskt 

                 finns många människor med funktions-
nedsättning som skaffar barn. Jag tror vi kan 
förbättra mycket där, säger Karin Flyckt.

 Hon är samordnare för funktionshinderfrågor 
inom Socialstyrelsen och lägger just nu upp en ny 
strategisk plan för funktionshinderfrågorna. Det 
var inte från början planerat att hon skulle bli 
expert på frågorna, men idag känns det som en 
självklarhet.

– Jag har ett grundläggande intresse för männ-
iskor och har bland annat studerat psykologi och 
KBT. Men det är lite av en slump att jag just skulle 
arbeta som ansvarig för funktionshinderfrågor. Jag 
tycker det är fantastiskt att få arbeta som samord-
nare och ha möjlighet att påverka Socialstyrelsens 
arbete i framtiden, säger Karin Flyckt.

 
Föräldrakraft har träffat Karin för ett samtal om 
framtida utmaningar och hennes eget engage-
mang. Hon berättar att hon själv har narkolepsi, 
men att det inte är en av anledningarna till hennes 
arbetslivsinriktning.

– Det är intressant att man ofta får frågan om 
ens engagemang för funktionshinderfrågor 
kommer från privata erfarenheter. Personer som 
är engagerade för till exempel personer med 
utländsk bakgrund och deras rättigheter, får ju 
inte den frågan på samma sätt. För mig handlar det 
om att alla människor ska ha lika rättigheter i 
samhället, säger Karin.

Hon värnar om omsorgsfrågor och menar att 
samhället står inför utmaningen att skapa en 
välfärd som erbjuder jämlik vård och stöd. Det 
handlar om att se till att alla människor har lika 
tillgång till stöd och insatser. Under våren tillsatte 
även regeringen en kommission för jämlik hälsa.

– Jag tror verkligen på att vi överlag måste bli 
bättre på att implementera funktionshinderfrågor i 
alla frågor, vi måste få bort stuprörstänket. Det har 
både vi på Socialstyrelsen och andra myndigheter 
varit dåliga på. Jag känner en viss oro över att funk-
tionshinderfrågor kommer att hamna lite i 
skymundan i regeringens kommission. Därför 
hoppas jag att organisationer och andra aktörer 
trycker på, säger Karin.

 
Men hon ser positiva förändringar inom sin egen 
organisation och en större kunskap växa fram. 

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
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Jag tŠnker till 
exempel pŒ 
mŠnniskor 
med dšv-

blindhet, som 
vŠldigt SÄLLAN 
UPPMÄRKSAM-

MAS I DEBATTER. 

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

Möjligheterna att skapa mer jämlik vård och stöd 
för alla människor oavsett förutsättningar ser ljusa 
ut menar hon.

– Det blir ett viktigt arbete. Något som gör mig 
extra frustrerad idag är att vi ännu inte fått kläm på 
det här med bra samordning för familjer och deras 
myndighetskontakter. Något som kan ge otroliga 
konsekvenser för barn och föräldrar. 
Det är konstigt att det är en så svår 
knut att lösa, säger Karin.

 Det är en utmaning för henne att 
hitta nya vägar kring hur 
Socialstyrelsen kan hjälpa till med 
den utvecklingen för framtiden.

– Vi diskuterar den frågan väldigt 
mycket i vår samordningsgrupp. Men 
kanske är en del av problemet att vi 
tar grepp om för många människor 
på samma gång och hanterar dem 
som en homogen grupp, trots att det 
finns människor med så olika behov 
och förutsättningar. Det finns kanske 
inte en universallösning för samord-
ningen, säger Karin.

 Där tror hon att möjligheterna med internet och 
e-hälsa kommer kunna göra mycket för att förenkla 
vardagen för familjer.

 
Hon funderar vidare och menar att det också är 
viktigt att man plockar fram grupper som blir 
osynliga i debatten.

– Jag tänker till exempel på människor med 
dövblindhet, som väldigt sällan uppmärksammas i 
debatter. Det är tufft att hitta balansen, men alla 
grupper måste få ta sin plats i den framtida 
samhällsdiskussionen, säger Karin.

 På Socialstyrelsen arbetar hon nu med att lägga 

upp en ny strategisk plan för funktionshinderfrå-
gor. Hon beskriver det som ett spännande arbete 
med många kontakter med brukare och bransch-
folk.

– Vi försöker ta reda på var vi kan göra mest 
nytta i framtiden, och ta fram handlingsalternativ. 
Det ger en otrolig energi att träffa så många 

samhällsengagerade människor, 
säger Karin.

För Karin är det viktigt att man slår 
vakt om grundintentionerna i LSS 
och att självbestämmande får vara i 
fokus.

– Det finns en risk att den historis-
ka bakgrunden glöms bort om vi inte 
aktar oss. Vi måste komma ihåg vad 
rättighetslagstiftningar som LSS har 
gjort och gör för samhället, säger 
Karin.

 Hennes tips till alla är att organi-
sera sig för framtiden. 

Funktions hinderr örelsen har av 
tradition varit en stark rörelse och 

hon hoppas att det förblir så.
– Organisationerna kan få ännu starkare 

ställning och gör faktiskt en massa skillnad. Fler 
som orkar borde organisera sig. Idag är funktions-
hinderrörelserna en självklar medspelare för oss 
på Socialstyrelsen och det är viktigt att de lever 
vidare. Tillsammans kan vi se till att frågor som är 
viktiga för personer med funktionsnedsättning 
finns med i alla livsområden, säger Karin. l

Karin Flyckt ser fram 
emot en ny strategi  för 
funktionshinderfrågor: 

Vi försöker ta  
reda på var vi kan  
göra mest nytta.

ˆ
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Läs & skrivTEMA

Han gick en hel skolgång utan att lära sig läsa och  
skriva ordentligt – men sen vände allt. Tillfällig heter 

gjorde att Jimmie Zackrisson fick tillgång till  
hjälpmedel för sin dyslexi. En ny värld öppnades.

På skolan var det aldrig aktuellt med 
några hjälpmedel. Så skolgången blev 
tung och framtidsutsikterna kändes 
inte så lovande för Jimmie.

– Jag kände mig helt utdömd, 
berättar Jimmie.

En otäck trafikolycka var märkligt nog det som 
gav honom en extra chans.

Jimmie körde in i en lyktstolpe med sin moped 
och ådrog sig allvarliga skador. Efter flera operatio-
ner fick han rehabilitering och i samband med det 
även möjlighet att fullfölja sina gymnasiestudier.

En lärare på Lärcenter i Falköping såg att 
Jimmie, trots sin svåra dyslexi, inte hade problem 

Jimmie fick en

till skola och jobb

ANDRA 
CHANS

ÄNTLIGEN MEDVIND  
I KAMPEN FÖR BÄTTRE 
STÖD VID DYSLEXI 

Ett förbund i medvind laddar inför 
Dysleximässan som i år äger rum i 
Göteborg den 23–24 oktober.

– Vi har stora förhoppningar kring reger-
ingens läsa-skriva-räkna-garanti. Dessutom 
har kunskapen om dyslexi ökat hos allmän-
heten, säger Bengt-Erik Johansson, ordfö-
rande för Dyslexi förbundet FMLS.

Fler hör av sig till förbundet för att bli 
medlemmar. En viktig förklaring till det tror 
Bengt-Erik Johansson är att prins Carl Philip 
trätt fram och berättat om sina dyslexi:

– Prinsen har gjort mycket för att lyfta 
upp frågan på ett högre plan.

Bengt-Erik Johansson hoppas nu på en 
fortsatt växande medvetenhet. En uppfölj-
ning på vårens stora hearing då prins Carl 
Philip medverkade är under planering.

Men först blir det en storsatsning på 2015 
års upplaga av Dysleximässan, två fullmata-
de dagar med föreläsningar, workshops och 
upp till 70-talet utställare.

– Nytt för i år är att vi jobbar med work-
shops då deltagarna kan få handfasta ge-
nomgångar med olika utställare och förelä-
sare. Många har frågat efter workshops för 
att lättare komma ihåg hur hjälpmedlet eller 
metoden fungerade i praktiken, säger Bengt-
Erik Johansson.

En nyhet på årets mässa är att förbundet för 
första gången delar ut ”Dyslexipriset” till 
någon som har gjort betydande insats för 
dyslexivärlden. Priset är ett samarbete med 
Svensk Talteknologi.

Den explosions artade tillväxten av mobil-
appar avspeglas förstås i föreläsningspro-
grammet. Johanna Kristensson, logoped 
från Halmstad, tipsar om hur appar kan fö-
rebygga och kompensera läs- och skrivsvå-
righeter. Även forskaren Idor Svensson och 
specialpedagog Gunilla Almgren Bäck puffar 
för appar i en föreläsning. 

En av föreläsarna 
är Jimmie Zackris-
son som du möter  
i ett reportage i detta 
tema.

Bengt-Erik Johansson 
är ordförande för 
Dyslexiförbundet.

ˆ

Trots  
        dyslexi:
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– Jag vill inspirera 
andra och visa att 
det går att lyckas 
även om det känns 
som hopplöst, säger 
Jimmie Zackrisson.
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TEMA ArbeteTEMA Läs & skriv

med siffror. Varför läser du inte ekonomi? frågade 
läraren.

Och visst var Jimmie intresserad.
– Men tidigare hade alla sagt att jag aldrig skulle 

klara ett sånt jobb, säger Jimmie.
Nu vände det, och i anslutning till rehabilitering-

en fick Jimmie hjälp från Arbetsförmedlingen att 
söka jobb.

– Jag hade sett ett skrivhjälpmedel på TV och 
frågade arbetsförmedlaren om det. Han ringde 
snart tillbaka och sa att jag skulle få prova ett 
liknande hjälpmedel.

Så rullade allt igång. Via arbetsförmedlaren fick 
Jimmie kontakt med hjälpmedelsföretaget Icap i 
Göteborg. 

Efter en kort tid hade Jimmie det han behövde i 
form av hjälpmedel för att läsa och skriva – och 
därmed kunna sköta ett jobb inom administration 
och ekonomi.

– Jag hade inte haft någonting. Inget jobb, inga 
möjligheter. Men nu öppnades en helt ny värld.

Under rehabiliteringen blev det några veckors 
praktikjobb inom kyrkan i Falköping. Sen dök 
chansen till en riktig anställning upp, på närradio-
stationen Radio Falköping. Ett jobb som Jimmie 
fortfarande har kvar, fem år senare.

För Jimmie hade det stor betydelse att han 
träf fade rätt personer vid rätt tillfälle, alltifrån 
läraren och arbetsförmedlaren till medarbetarna 
på Icap.

– Alla har betytt mycket, på olikasätt. För min 
självkänsla betydde läraren mycket, för att han såg 
mig, inte min problematik. Problemen var något 
som bara skulle lösas! Lika mycket betydde min 
arbetsförmedlare och kontakterna på Icap, som 
tillsammans såg till att jag fick rätt hjälpmedel.

När Jimmie fick ut sina första hjälpmedel för 7–8 
år sedan blev det rätt från början. 

– Ja, det var häftigt! Jag var lite chockad. Vi satt 
och pratade i ett par timmar på Icap, det räckte för 
att komma fram till vad som borde fungera. 

Det har inte krävts några särskilt komplicerade 
produkter. Både den bärbara datorn och mobiltele-
fonen är i standardutförande. Han har ett antal 
programvaror för inläsning av text, scanning, 
talsyntes, rättstavning med mera samt en diktafon. 
En utrustning som löpande uppdateras med nya 
versioner. 

Det fungerar så bra att Jimmie känner sig trygg i 
alla lägen. Antecknar gör han med diktafonen – 
han pratar in och låter datorn sköta skrivjobbet. 

– Det var inte någon stress när jag var hos Icap 
och att vi hade förtroende för varandra när vi 
provade ut hjälpmedlen, det bidrog nog till att vi 
hittade rätt direkt.

I oktober är det dags för årets upplaga av Dyslexi-
mässan och för första gången medverkar Jimmie. 
Han föreläser under lördagen om sin egen väg till 
arbete. Han ser fram emot att träffa många 
föräldrar, ungdomar och barn med dyslexi.

– Jag vill berätta min historia för jag tror att den 
kan hjälpa andra, alla de som känt sig dumförklara-
de i skolan, alla som tycker att högläsning är det 
värsta de vet, precis som jag!

För Jimmie kände sig verkligen dumförklarad i 
skolan, för att han inte kunde läsa och skriva. 

– Jag upplevde att mina lärare tyckte att jag var 
till besvär. De såg nog inte ned på mig utan allt 

JIMMIE ZACKRISSON

Arbete: Ekonomi-
ansvarig på Radio 

Falköping.

Ålder: 35 år.

Bor: Falköping.

Familj: Gift.

Fritid: Spelar allt från 
brädspel till rollspel. 

Men framförallt umgås 
med vänner.

Aktuell: Som föreläsare 
på Dysleximässan där 

han berättar om  
”Min väg till arbete”.

Favoritfilm: Det finns 
många. Dirty Dancing, 

Frozen med flera.

”Föräldrarna är den viktigaste 
personen man har när man går  

i skolan, så barnet måste få  
känna att FÖRÄLDRARNA TROR  

PÅ ENS MÖJLIGHETER.”

En av Jimmies många ovanliga 
talanger är att han hellre läser text 
upp och ned.

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

n Jimmies hjälpmedel 
består av en rad smarta  
verktyg för kontorsarbete 
och liknande. Vanliga  
standardprodukter som 
tillsammans skapar  
en väl fungerande helhet.

Mobiltelefon Samsung 
Galaxy Note med stor 
skärm.
Diktafon Olympus D-7 
som enkelt för över Jimmies 
diktamen till mobil eller dator 
och omvandlar till text. 
VoiceXpress är namnet på 
programvaran som används 
tillsammans diktafonen. 
Programmet finns i datorn 
och man för över ljudfilen 
med diktamen från diktafo-
nen till datorn och där 
omvandlar Voice Express ljud 
till text. För att den ska 
fungera bra behöver man 
träna en dag och låta 
programmet lära sig känna 
igen den egna rösten. Jimmie 
använder också Voice 
Express direkt med ett 
headset i datorn och till all 
skrivning.
Daisyprogram till dator och 
mobil för uppläsning av 
lagtexter, böcker med mera. 
Perfekt om man exempelvis 
vill ha full koll på momslagstift-
ningen.
Captura Talk är senaste 
tillskottet för Jimmie. Det är 
en app i mobilen som 
fotograferar, läser in texten 
med OCR och läser upp den 
i hörluren. Mycket praktisk 

bottnade nog i rädslan över att inte veta hur de 
kunde underlätta mitt lärande.

Vi frågar Jimmie om han har några goda råd till 
barn, föräldrar och lärare.

– Tro alltid på barnet. Låt aldrig dyslexin bli ett 
problem, utan se möjligheterna. Se inte ner på 
barn när de har problem med läxan.

Barn och unga uppmanar han att acceptera sin 
dyslexi. Jimmie beskriver det som en underbar 
befrielse när han själv gick igenom den processen.

– Det handlar om frigörelsen i att acceptera att 
man är annorlunda. Det var det min ekonomilära-
re hjälpte mig med. Och det var den frihetskänslan 
jag hade när jag gick ut från första mötet med Icap. 

Kloka föräldrar kan göra underverk, betonar 
han.

– Föräldrarna är den viktigaste personen man 
har när man går i skolan, så barnet måste få känna 
att föräldrarna tror på ens möjligheter, säger 
Jimmie. l

Jimmies prylar

Hos oss finns kunskap och tid. 
Varmt välkommen!

Nu tar vi emot 
remisser från hela 

landet!

www.logopedbyran.se 
info@logopedbyran.se

•  Dyslexi- och språkutredningar
•  Logopedisk behandling
•  Föreläsningar och workshops

om man ska kolla på restaurangme-
nyn eller om man får ett papper 
under ett möte. 
StavaRex – rättstavning.
Saida – underlättar mejlskrivande, 
eftersom det föreslår rätt ord. Men 
med längre mejl använder Jimmie 
helt enkelt Voice Express och låter 
datorn sköta skrivandet.
Claro Read för talsyntes.

Ständigt uppdaterad!   WWW.FORALDRAKRAFT.SE
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Bilanpassning efter dina förutsättningar – från personbilsanpassning till golvsänkta minivans.

www.woodstar.se

S atsningen på specialpedagogisk grundkompetens för alla lärare är en av de viktigaste delarna i de skolsatsningar regeringen presenterade i september.Det säger Helene Öberg, statssekreterare på utbildningsdepartementet, till Föräldrakraft.

Runt 500 miljoner kronor per år ska spenderas på olika specialpedagogiska satsningar. Det handlar i hög grad om att lärare ska bli bättre rustade att möta elever som har funktionsnedsättningar och därför kanske är i behov av särskilt stöd.– Kunskaper i specialpedagogik är den form av kompetensutveckling som lärare efterfrågar mest, säger Helene Öberg.
Satsningen riktar sig till alla 

lärare i grundskolan och utformas som ett erbjudande enligt samma modell som ”Mattelyftet”. På det sättet vill regeringen täppa till kunskapsluckor hos lärare som ofta har mycket bristfällig utbildning om funktionsnedsättningar.

Tidiga insatser för elever som behöver särskilt stöd är ett återkommande inslag i flera satsningar. Det handlar om allt ifrån den nu aktuella satsningen på mindre klasser till den skrivaläsaräknagarantin som ska införas 2017.– Våra satsningar på fritids och ökad personaltäthet är särskilt viktiga för barn med funktionsnedsättningar, säger Helene Öberg.
Allra viktigast för att tidigt identifera elever som har be

hov av stöd blir den kommande läsaskrivaräknagarantin, som just nu utreds.
Vad betyder dŒ tidiga insat-ser i praktiken?– Framför allt handlar det om att barn snabbt får insat

ser när man har upptäckt att de behöver det. Idag kan det 

ta lång tid. Vilket stöd som behövs måste man avgöra utifrån barnets behov.– Vi ser också att stöden och åtgärdsprogrammen idag peakar i mellanstadiet och att man tappar det i övergången till högstadiet, sedan kommer det tillbaka i åttan och nian. Det är helt orimligt.
Helene Öberg har även stora förhoppningar om att ”hemmasittare”, barn med stor olovlig skolfrånvaro, ska få bättre förutsättningar att komma tillbaka till skolan. 

– Förhoppningen är att alla barn ska känna sig trygga med att vara i skolan, säger Helene Öberg. l
Läs mer på:foraldrakraft.se/skola

Vi vill att tidiga insatser blir ett verktyg på lågstadiet och förskolan, säger Helene Öberg, statssekreterare hos utbild-ningsminister Gustav Fridolin. 
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Nu ska ALLA lärare
funktionsnedsättningar

förstå elever med

ˆ
Fšräldrakraft har pratat med Helene …berg,  
statssekreterare hos utbildningsminister Gustav  
Fridolin, om regeringens budgetsatsningar pŒ skolan. 

 ”Vi går systematiskt igenom alla tänkbara områden med  utgångspunkt från att ALLA BARN SKA KLARA SKOLGÅNGEN.”

text: VALTER BENGTSSON, info@faktapress.se

RIKSGYMNASIER 
 med Rh-anpassad utbildning för unga med svåra rörelsehinder

Riksgymnasier finns i Stockholm, Göteborg, Kristianstad och Umeå. Sista ansökningsdatum 2016-01-15. 
Skicka ansökan till: Specialpedagogiska skolmyndigheten, Box 1100, 871 29 HÄRNÖSAND
Tel: 010 473 50 00 eller 010 473 51 66. www.spsm.se

                    • För dig som har avslutat grundskolan och vill fortsätta på gymnasiet

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

      • För dig som behöver habilitering och personlig praktisk hjälp

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

MER OM LÄS & SKRIV PÅ SID 17
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För att få fart på intresset för 
arbets hjälpmedel åker Anders 
Pojkas till Dysleximässan i 

Göteborg i oktober. Han är specialist på 
arbetshjälpmedel och baserad på 
Försäkringskassan i Karlshamn, där alla 
frågor om arbetshjälpmedel handläggs.

– Det är viktigt för oss att så många 
som möjligt får det stöd och de hjälpme-
del de har rätt till, säger Anders Pojkas. 
Tyvärr är medvetenheten inte så stor om 
detta. Många arbetsgivare vet inte om att 
medarbetarna kan få hjälp och alla lands-
ting har inte heller tillräcklig information.

Han räknar med många givande 
samtal med besökarna på Dysleximässan 
om hur man söker hjälpmedel.

Det senaste året har han besökt flera 
andra mässor och sett stora kunskaps-
luckor om möjligheterna hos många 
grupper. Det gäller bland annat personer 
med läs- och skrivsvårigheter.

– Dyslexi är inget nytt, men det har 
visat sig att fler än man trodde tidigare 
har läs- och skrivsvårigheter. Om man 
har sådana problem hamnar man ofta i 
stress för att man inte hinner med 
uppgifterna och då kan hjälpmedel 
underlätta.

Arbetshjälpmedel beviljas som ett led i 
rehabilitering, enligt reglerna. Men man 
kan också för arbetshjälpmedel om det 
behövs för att fortsätta jobba – eller helt 
enkelt förhindra en hotande sjukskriv-
ning.

– Det viktiga är att det finns ett 
medicinskt underlag, ett intyg som visar 
att man har svårigheter som påverkar 
möjligheterna att utföra arbetet.

Ett sådant underlag kan man få 
exem pelvis genom dyslexiutredningar 
som vissa landsting, dock inte alla, 
erbjuder. Förutom ett medicinskt intyg 
på funktionsnedsättningen behövs en 
offert på ett lämpligt hjälpmedel. Det är 
allt som behövs för att kunna göra en 
ansökan om arbetshjälpmedel hos 
Försäkringskassan.

– Vi kan också bevilja bidrag till 
utredningar som behöver göras för att 
hitta rätt hjälpmedel, då kan det bli två 
ansökningar till oss, säger Pojkas.

Enkla ärenden behöver inte någon 
sådan utredning, exempelvis om en 
person med hörselskada behöver en 
streamer till sin telefon, för att överföra 
ljudet till hörapparaten.

Om en synskadad person behöver 
hjälpmedel som ska integreras med 
arbetsgivarens datorsystem är ärendet 
lite mer komplicerat – då kan det behövas 

en utredning om vilket hjälpmedel som 
passar bäst.

Försäkringskassan utlovar en ganska 
snabb handläggning.

– Internt har vi målsättningen att vi 
ska fatta beslut inom 30 dagar och det 
lyckas vi också uppnå i drygt 70 procent 
av fallen, säger Anders Pojkas.

Uppemot 80 procent av ansökningarna 
beviljas. En avgörande faktor är att 
hjälpmedlet inte får vara en produkt som 
normalt förekommer på arbetsplatsen.

– I övrigt gör vi individuellt prövning-
ar. Det som är hjälpmedel för en person 
behöver inte vara det för någon annan.

Det som också krävs är att personen 
som söker har ett arbete, eller är sjukskri-
ven och kan återgå till jobbet med hjälp 
av hjälpmedel. Även egenföretagare eller 
uppdragstagare kan få arbetshjälpmedel.

Om man inte har jobb så är det 
Arbets förmedlingen, inte Försäkrings-
kassan, som man ska vända sig till för att 
diskutera hjälpmedel.

Reglerna för arbetshjälpmedel har 
varit i stort sett oförändrade sedan 
början av 90-talet, men möjligheterna 
har ändå förändrats radikalt.

– Den tekniska utvecklingen har helt 
förändrat vad som är normalt på en 
arbetsplats. För oss är det en viktig 
utmaning att hänga med i utvecklingen. 
För tio år sedan kunde man få bidrag för 
bärbara datorer, det kan man inte nu 
eftersom de är ”normalt förekommande”. 
Motsatt utveckling har det varit för 
scannrar som tidigare var normalt 
förekommande men inte är det nu längre.

Den individuella bedömningen är 
viktig. För den som jobbar på kontor 
anses surfplattor vara ”normalt förekom-
mande”, och därför får man inte bidrag.

– Men en person som arbetar som 
svarvare på en verkstad och som är döv 

De hjälper 2700 personer med arbets-
hjälpmedel varje år - och hoppas att fler 
ska upptäcka möjligheten att söka bidrag. 
Anders Pojkas och Cecilia Ljungberg på 
Försäkringskassan i Karlshamn.

Nu höjer försäkringskassan ambitionen. Varje år beviljar  
de cirka 2 700 ansökningar om bidrag till arbetshjälpmedel. Men det 

borde vara ännu fler.”Vi tror att det finns ett stort mörkertal, att 
många fler kan ha rätt till arbetshjälpmedel”, säger Anders  

Pojkas på Försäkringskassan.

”Många fler har rätt  
  till arbetshjälpmedel”

ˆ
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kan få en iPad som hjälpmedel eftersom 
han kanske behöver den för att kommu-
nicera. Varje ärende är speciellt och det 
finns alltid nya ingredienser, säger 
Anders Pojkas.

Försäkringskassan i Karlshamn 
käm par för att fler ska utnyttja möjlighe-
terna till hjälpmedel.

– Ett arbetshjälpmedel kan vara 
avgörande för en människa, säger Cecilia 
Ljungberg, chef för arbetshjälpmedels-
verksamheten. Det kan vara skillnaden 
mellan att arbeta och att vara sjukskri-
ven. Eller att kunna jobba 75 procent 
istället för 25 procent.

Att resultaten är goda vet man tack 
vare de uppföljningar som görs sex 
månader efter varje beslut.

– Andelen som haft nytta av hjälpmed-
let är nästan 100 procent. Det är inte alls 
ovanligt att vi ser att personen som fått 
hjälpmedlet äntligen kan arbeta på ett 
avslappnat sätt och i vissa fall har gått 
upp i arbetstid. Kanske har man varit 
sjukskriven under lång tid och kunnat 

återgå till jobbet, säger Anders Pojkas 
som nu hoppas att fler ska utnyttja den 
tekniska utvecklingen och, vid behov, 
söka bidrag till arbetshjälpmedel.

– Vi jobbar jättemycket med att öka 
kunskapen om möjligheterna och tror att 
vi kan börja se effekterna, att fler söker, 
nu under 2015 och nästa år, säger Cecilia 
Ljungberg.

Försäkringskassan välkomnar också 
att det kommer många nya hjälpmedel 
– även om dessa kan vara betydligt 
dyrare.

– Det är naturligt att nya avancerade 
produkter kostar mer till en början, men 
den tekniska utvecklingen är väldigt 
viktig eftersom det skapar så många nya 
möjligheter för personer med funktions-
nedsättningar att kunna arbeta. Om det 
landar i en produkt för 2 000 kronor eller 
80 000 kan vi inte styra över, det är 
behovet som avgör. Och grejerna blir 
bättre och bättre, säger Anders Pojkas. l

TEXT: VALTER BENGTSSON  
info@faktapress.se

Exempel  
pŒ hjŠlpmedel
Källa: Försäkringskassan

HÖRSELSKADADE
¥ Bordsmikrofon för mindre möten
¥ Föreläsarmikrofon för större möten
¥ Streamer för telefoni (Bluetooth)
 
SYNSKADADE
¥ Förstoringskamera
¥ Läskamera
¥ Talande dator, Voice express, talsyntes
¥ Punktdisplay
¥ Punktskrivar

DYSLEKTIKER
¥ Läs- och skrivstöd
¥ Rättstavningsprogram
¥ Läspenna

RÖRELSHINDER
¥ Särskilt anpassad rullstol
¥ Elektrisk, stårullstol, permobil

LANTBRUKARE
¥ Elhydrauliskt fotsteg

FK_1505_s28-35_Las_o_skriv_v04.indd   33 2015-09-29   12:54



34     FÖRÄLDRAKRAFT # 5 2015

TEMA ArbeteTEMA Läs & skriv

LÄSER UPP PDF-FILER OCH E-BÖCKER

n Oribi Speak för webbläsaren Google Chrome har fått 
nya finesser. Oribi Speak läser nu upp även pdf:er och 
e-böcker (epub-filer). För att läsa upp markerar man valfri 
text och högerklickar på texten. Välj sedan ”Läs marke-
rad text” i dialogrutan.

På Dysleximässan visar Oribi från Lund även upp den 
efterlängtade iPad-appen Oribi Writer.   www.oribi.se

 
n Hur funkar det att använda talsyntes-
program på tentor och andra prov? Svar 
får du av TorTalk på Dysleximässan.

Förutom att demonstrera både 
Windows- och Mac-versionerna av 
TorTalks talsyntesprogram kommer man 
att visa hur en lösning skulle kunna se ut 
för de som vill skriva högskoleprovet med 
talsyntes.

TorTalk kämpar för att det en dag ska 
bli möjligt att få lyssna på text i samband 
med högskoleprovet. 

Under Dysleximässan kommer 
TorTalks skapare Tor Ghai (till vänster på 
bilden) hålla ett föredrag om vilka 
möjligheter det finns för dyslektiker som 
vill läsa på högskolan men även om det 
orättvisa i att högskoleprovet inte får 
skrivas med hjälp av talsyntes. 

TorTalk har talsynteslösningar på 20 
språk för personer med dyslexi, koncen-
trationssvårigheter, svenska som andra-
språk men även andra personer som vill 
få en effektivare läsning. 
www.tortalk.se

KLARA HÖGSKOLEPROVET  
MED TALSYNTES – EN DRÖM SOM  
SNART BLIR VERKLIGHET?

NYTT INLÄRNINGSVERKTYGET 

n På mässan visar Mappia sin första 
produkt, en visuell multiplikationstabell. 
mappia.se

NYHETER FÖR BARN

n MiniBladet är en nyhetstidning för 
barn 3–12 år. Syftet är att barn tidigt ska 
lockas att läsa nyheter. I MiniBladets 
skolprojekt blir barnen dessutom lokala 
reportrar. MiniBladets grundare Maria 
McShane är lärare och läromedelsförfat-
tare och finns på plats på mässan. 
www.minibladet.se

MISSA INTE det här 
på Dysleximässan!
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n Abilia tipsar om nya hjälpmedel 
för kommunikation, kognition och 
omgivningskontroll och larm. 
Bland annat visas kalendrar med 
talsyntes till mobiltelefoner med 
tid och minnesstöd.
www.abilia.se

n Läromedel som är särskilt 
framtagna för elever med dyslexi 
presenteras av Bokverkstan 
Förlag. ”HELP Start” och ”Bli en 
läsare” är två av de mest populära 
lösningarna.
www.bokverkstan.se

n Elever med koncentrationssvå-
righeter kan ha stor nytta av 
hörselprodukterna Focus från 
Phonak, produkter som annars 
riktar sig till personer med 
hörselnedsättning. Tekniken 
passar för att ge den tydlighet 
och klarhet som elever med 
koncentrationssvårigheter 
behöver i kommunikationen med 
lärare.
www.comfortaudio.se

n Frölunda Data har en mängd 
olika hjälpmedel för att läsa och 
skriva. På mässan visar man 
bland annat Mimios interaktiva 
produkter, ljudutjämningssyste-
met FrontRow och tillbehör till 
iPad.
www.frolundadata.se

n FonoMix är en munmetod där 
munbilder och konkreta namn på 
ljud underlättar för barn att lära 
den viktiga kopplingen mellan 
bokstav och ljud. Nu kan metoden 
dessutom användas med en ny 
app, som förstås visas upp på 
Dysleximässan. Metoden har 
tagits fram av Gullow Förlag & 
Utbildning.
www.fonomix.se

n Vill du ha hjälp med att låna 
talböcker? Göteborgs stads-
bibliotek är på plats för att visa 
vad biblioteken kan erbjuda 
personer med läs- och skrivsvå-
righeter.
www.stadsbiblioteket.nu
www.goteborg.se/bibliotek 

n Icap är ett företag som kan 
hjälpa dig att hitta rätt hjälpmedel 
inom många områden, alltifrån 
syn till rörelse. På mässan tipsar 
de bland annat om hur det går till 
att få arbetshjälpmedel.
www.icap.nu

n Lästräning som är rolig utlovas 
av företaget IngAst som erbjuder 
lässpelet Trugs. Fördelen med 
Trugs är att detta lässpel ger 
mängdträning på ett roligt och 
stimulerande sätt. Bakom 
verksamheten står Astrid Frylmark 
och Ingrid Häggström. 
www.svenskatrugs.se

n Cirka 3 500 läromedel i form av 
ljudböcker erbjuds av företaget 
Inläsningstjänst. Daisyspelare 
och programvaror ingår också i 
utbudet, för att underlätta för 
skolelever med läs- och skrivsvå-
righeter.
www.inlasningstjanst.se

n Skolstil 2 är namnet på läraren 
Karin Ohlis enkla men uppskatta-
de datorprogram. När bokstaven 
trycks ner på tangentbordet hörs 
bokstavsljudet. Skolstil 2 finns nu 
även som app för iOS, Android 
och Windows 8. 
www.skolstil.se

n Funktionsnedsättningar ska 
kompenserat så långt det bara 
går! Därför visar Polar Print upp 
en mängd olika apparater för 
bland annat förstoring, skanning 
och OCR, Daisy och fickminnen. 
www.polarprint.se

n Med nya Lexia Provia kan man 
testa och träna elever med dyslexi 
via webben. Det är Sanoma 
Utbildning som demonstrerar 
detta och andra hjälpmedel för 
läsning och skrivning.
www.sanomautbildning.se

n Modern hjärnforskning ligger 
bakom det nya inlärningsverktyget 
från Mappia. På mässan visar 
Mappia sin första produkt, en 
visuell multiplikationstabell.
mappia.se

n MiniBladet är en nyhetstidning 
för barn 3–12 år. Syftet är att barn 
tidigt ska lockas att läsa nyheter. I 
MiniBladets skolprojekt blir 
barnen dessutom lokala reportrar. 
MiniBladets grundare Maria 
McShane är lärare och lärome-
delsförfattare och finns på plats 
på mässan. 
www.minibladet.se

n Senaste nytt vad gäller bland 
annat skanning och textuppläs-
ning visas av XnX Data.
www.xnxdata.se

AVKODNING VID LÄSNING

n Bravkod är ett träningsmaterial för elever som 
behöver automatisera sin avkodning vid läsning. Det 
visas upp av Student litteratur som menar att det med 
Bravkod och en tränad pedagog finns alla möjlighet att 
lyckas med lästräningen. Bodil Jönsson har författat 
träningsmaterialet.
www.studentlitteratur.se

Podd är en kommunikations-
produkt från Abilia.

Help Start hjälper elever 
med dyslexi att läsa och 

stava på engelska och 
kommer nu i ny version.

Lexia Provia Trugs är ett spel för läsning.

MER ATT HA KOLL PÅ INFÖR 2015 ÅRS DYSLEXIMÄSSA
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Även den största kämpe behöver vila. 
Dessa sex ord finns i Tyra Bergmans 
dödsannons. Hon föds med akut 
kejsarsnitt på Östra sjukhuset i 
Göteborg den 27 augusti 2008. Hon 

har en så kallad läpp-, käk- och gomspalt, men 
operationssköterskan lugnar de nyblivna för-
äldrarna med att det kommer att vara lätt att fixa. 

Förstagångsföräldrarna Jennie och Joakim får en 
speciell nappflaska som ska göra det möjligt för 
Tyra att äta och familjen skickas efter en vecka 
hem till radhuset i Torslanda. 

Men det är svårt att få i Tyra mat och den första 
tiden matar de henne dygnet runt. Så känns det. 
Hon verkar inte hungrig, men de förstår att hon 
borde äta.

Mamma Jennie skriver ned varenda milliliter 
som Tyra får i sig. 

Känslan av att något är annorlunda kommer tidigt 
hos Jennie.

Det är något med ögonen. I sättet hon inte använ-
der dem. Vi får ingen ögonkontakt. Samtidigt vet vi 
inte hur det ska vara, hon är ju första barnet. Hon 
vrider också huvudet åt sidan och himlar med 
ögonen. Många säger ”hon vrider för att titta sig 
omkring”, men jag känner på mig att det är ofrivil-
ligt.

Den ständiga kampen i att få i Tyra mat ger 
heller inte utrymme eller tid att fundera, så Jennie 
tränger bort känslan av att något skulle vara fel. 
Men så en dag när Tyra är åtta veckor gammal får 
hon sitt första stora epileptiska anfall. Hon tappar 
färgen och slutar andas under tiden det pågår. 

På sjukhuset sätter läkarna in krampmedicin 
som verkar ge god effekt och familjen skickas hem. 

Jennie tänker: Det här är inte över än, det är bara 
början på något…

Krampanfallen kommer snart tillbaka och Tyra 
har ofta mellan tio och femton stora anfall per dag 
där hon stelnar, tappar andan och blir blå. Anfallen 

TEMA

Det här är mamma Jennies berättelse om sin 
dotter Tyra som föddes med en mycket ovanlig 
kromosom avvikelse och som dog i sviterna av  
ett RS-virus förra året, bara fem år gammal.

Tyra finns inte längre

illustration: ELIN B HEDBERG  foto: PRIVAT  
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söndrar vardagen och den lilla familjen håller sig 
mest hemma. Mamma Jennie minns en gång när 
hon promenerade hela vägen till centrum för att 
möta en kompis. Tyra låg i vagnen och Jennie 
tittade hela tiden ned för att se om hon krampade. 
”Ja, nu blir hon blå”, konstaterade hon inför sin 
skräckslagna väninna, och började räkna sekun-
derna. 

Vi för en sjukligt detaljerad bokföring över hennes 
”sluta-andas”-kramper. Vi delar in dem i olika 
kate go rier; lite fula, mellanfula och fula, beroende på 
hur många sekunder de pågår.

Tyra sover mellan sina föräldrar på nätterna. De 
upparbetar en förmåga att vakna när Tyra blir ”för 
tyst”. När det blir vakuum.

De lär sig att ha is i magen. Att krampanfallen går 
över förr eller senare. Men vid ett halvårs ålder 
förändras epilepsin. Först tillkommer så kallade 
grand mal-anfall, och några månader senare börjar 
Tyra få seriekramper som kommer i mönster och 
inte går över av sig själva. De åker in men läkarna 
skickar hem dem med några lugnande ord. När 
Jennie googlar om epilepsi läser hon om något som 
heter infantil spasm; det verkar stämma ganska bra 
in på de nya seriekramperna. Det verkar vara extra 
skadliga för hjärnan om de inte bryts direkt. Ändå 
blev vi hemskickade utan att detta diskuterats vidare. 
Nu i efterhand tänker jag att jag borde stått på mig 
mer den där gången.

Men i samband med den första korrigerande 
operationen av Tyras läpp-, käk- och gomspalt 
några månader senare börjar läkarna äntligen 
engagera sig. Tyra får nu genomgå diverse 
utredningar och EEG-undersökningar.

Tyra följer inga normala utvecklingskurvor och 
vid ungefär ett års ålder hittar läkarna orsaken till 

hennes tillstånd. Hon saknar en bit av den långa 
armen på kromosompar två. Om hon hade saknat 
lite mer hade hon inte kunnat leva. Det finns också 
en koppling till något som heter Dravets syndrom, 
ett syndrom som bland annat innebär mycket 
svårbehandlad epilepsi. Läkarna säger att Tyra har 
”Dravets ++” och hon får nu nya epilepsimediciner i 
en ”cocktail”, och för första gången börjar de se en 
liten förbättring hos henne.

När Tyra är ett och ett halvt får hon personlig 
assistans och börjar på specialförskola. Familjen 
får också tillgång till hemsjukvård och andnings-
hjälpmedel i hemmet. Familjen börjar förnimma 
en känsla av vardag som inte bara handlar om 
akuta situationer.

Vi känner för första gången lite kontroll över 
situationen, lär oss att hantera mer och mer hemma, 
men också när det är dags att ringa ambulans. Vi lär 
oss att ligga steget före.

Tyra mår i perioder riktigt bra och livet 
innehåller fler och fler ljusa stunder för henne och 
hennes föräldrar. Snart föds lillasyster Vera. Hon 
tittar sin mamma i ögonen och Jennie vet med en 
gång att hon är frisk. 

Tyra blir ofta förkyld. Infektionerna går runt på 
förskolan och för hennes del leder de ofta till att 
hon får lunginflammation. Ett par gånger är det så 
illa att hon behöver vårdas i respirator. 

Jag vet att jag ibland tänker ”Hur mycket orkar 
hon?”. Men även om hon ligger i respirator så kan jag 
se att hon kämpar, hon är förbannad och vill komma 
ur den. Jag är aldrig riktigt orolig för hennes liv och vi 
diskuterar aldrig detta med läkarna. Samtidigt inser 
vi nog att man inte kan vara så här sjuk så ofta och 
ändå leva ett långt liv. 

För att orka med situationen känner både Jennie 
och Joakim att det är viktigt att arbeta utanför 
hemmet. All fritid går åt till att vara ”projektleda-
re” för Tyra, och att renovera och bostadsanpassa 
huset. Hemmet är också numera en arbetsplats för 
Tyras assistenter, dygnet runt. Det är det som till 
slut tar knäcken på relationen. Samma höst som 
Tyra fyller fem bestämmer de sig för att separera 
och skaffar en lägenhet i närheten, där de turas om 
att bo varannan vecka, medan barnen får bo kvar i 
huset.

Tyra mår annars förhållandevis bra den här 
hösten. Visst har hon perioder av missnöje och sina 
epilepsianfall, men de blir mer och mer förutsägba-
ra och under kontroll. 

Almanackan visar nu januari 2014. Tyra är på 
korttids när hennes assistent ringer och säger att 
det ”piper i luftvägarna”. Det är Jennies barnvecka 
och hon bestämmer att Tyra ska komma hem. Tyra 
verkar vara riktigt dålig, så de åker till sjukhuset. 
Läkarna hittar inga bakterier, alltså är det ett virus, 
och det finns ingenting att göra mer än att lindra 
förloppet genom andningsstöd. Och vänta ut det. 
Men det hjälper inte med vanlig syrgas som det ofta 

Jennie säger att hon på 
ett sätt förberett sig på 
att hon en dag skulle 
förlora sin dotter.

ˆ

”Tyras gravsten är taktil, 
hon såg ju så dåligt”, 
säger mamma Jennie 
som besöker graven 
ungefär en gång i 
veckan. 

ˆ
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brukar. Tyra får en speciell grimma med fuktblan-
dad syrgas som ger bättre effekt. 

En stund.
När Tyra en stund senare tittar upp och hostar 

ordentligt, tänker Jennie att det är ett bra tecken. 
Hon tar en bild som kommer att bli den sista bilden 
på Tyra med öppna ögon. Hon mms:ar bilden till 
Joakim, för att lugna honom, och lämnar sedan 
Tyra och assistenten för att återkomma morgonen 
därpå. Men klockan tre på natten ringer läkarna 
och säger att Tyra måste flyttas till intensiven, bli 
intuberad och läggas i respirator. ”Vi får inte det här 
stabilt.” Jennie tänker, som många gånger förut, 
okej, det här blir tufft, men det har hänt förut. Vi 
klarar det. Därför propsar hon också på att hennes 
föräldrar ska åka på sin sedan länge planerade 
fjällsemester dagen därpå.

Men denna gång märker Jennie en tydlig skillnad 
mot tidigare gånger. Tyra ”bråkar” inte, kämpar 
inte. Hon tar inte heller upp den mat hon får i 
knappen. Hennes fötter är spända på ett sätt hon 
aldrig sett förut. Jennie börjar få dålig magkänsla. 
Vid ett tillfälle rasar syresättningen och Jennie 
drabbas av panik. ”Ska hon dö nu? Nej, inte nu! Jag 
är inte beredd! Jag vill vara beredd när det sker!”  
Hon ringer Joakim, som kommer till sjukhuset. 

Läkarna har nu konstaterat att Tyra fått RS-
virus, en kraftig infektion som för barn med svåra 
funktionsnedsättningar kan vara livshotande på 
grund av ovanligt segt slem som är svårt att hosta 
upp.

Dagen går. Natten går. Ingen förbättring sker.
Morgonen efter ber läkarna om ett avsides 

samtal. Det har aldrig hänt förut. Jennie minns att 
de går en trappa upp till ett samtalsrum. ”Det ser in-
te så bra ut. Nu vill vi se att det vänder inom det 
närmaste dygnet. ”

Jennie kan inte riktigt redogöra för vad som 

händer efter det. Men det går ytterligare ett dygn, 
kanske lite mer. Hon är ensam i rummet med Tyra 
när läkaren kommer in igen. Hon vet vad han ska 
säga. Det här kommer inte att gå. Hon ringer Joakim. 
Du måste komma nu. Hon ringer sina föräldrar. Ni 
måste komma hem.

Jennie känner sig märkligt lugn när läkaren lite 
senare ber henne och Joakim följa med in i ett 
intilliggande rum och berättar att ingenting mer 
finns att göra. Tyra får nu mediciner för att inte få 
inre blödningar. Nästan ingenting i hennes lilla 
kropp fungerar längre, och det är dags att stänga 
av respiratorn. 

Jag tror att jag på ett sätt förberett mig på att den 
här dagen ska komma ända sedan Tyra föddes. Nu är 
den dagen här som jag vetat ska komma. Det är idag 
det ska ske. Jag är en sån som inte tror på mirakel. Vi 
stänger av, det får vara nog nu.

En märklig känsla infinner sig hos Jennie när de 
går ut i korridoren och tillbaka in till Tyras rum. 
Verkligheten känns annorlunda. 

”Nu vet alla i personalen vad som ska ske. Nu är det 
bestämt. Vi ska stänga av respiratorn idag. Tyra ska 
dö idag. Det är inte längre bara en magkänsla. Det är 
faktum.” 

Ett par timmar sitter de hos Tyra inne på 
rummet. De säger inte så mycket till varandra. 

Så knackar det på dörren. Samma läkare som de 
haft de senaste dagarnas samtal med kommer in. 
Han inger ett lugn och en trygghet. Jennie ber att få 
hålla sin lilla flicka i knät. ”Om det inte plågar 
henne? Nej då.” 

Tillsammans lyfter de varsamt Tyra från sängen 
till sin mammas famn. Sen går läkaren fram till 
respiratorn och stänger av den. Någon sekund 
passerar och därefter försvinner kurva efter kurva 
på monitorerna och ersätts av raka streck. Precis 
som på film.

Den allra sista bilden på 
Tyra när hon var vaken. 

I det nya radhuset står 
flera flyttlådor ännu 
ouppackade. Överst i 
en av lådorna hittar 
Jennie sin dotter Tyras 
porträtt.

ˆ

ˆ

DRAVETS SYNDROM
Källa: www.dravetssweden.se

n Dravets syndrom kännetecknas vanligtvis av 
svåra epileptiska anfall samt utvecklingsstörning, 
temperaturkänslighet, skakighet och beteende-
avvikelser. I dag känner man till cirka 50 barn och 
vuxna med dravets syndrom i Sverige, men 
förmodligen finns det fler.

RS-VIRUS
Källa: 1177.se

n RS-virus är en infektion som för de allra flesta 
ger samma symtom som vid en vanlig förkylning. 
Om man tillhör någon riskgrupp kan man få 
andningsproblem bland annat på grund av det 
ovanligt sega slemmet som är svårt att hosta upp. 
Då bör man söka vård direkt.

foto: PRIVAT  

FK_1505_s36-55_Sorg_v08.indd   39 2015-09-28   18:26



40     FÖRÄLDRAKRAFT # 5 2015

TEMA Förlust & sorg

En sköterska hjälper dem att ta bort alla 
slangar, sladdar och nålar. 

Därefter lämnas de ensamma. 
De turas om att hålla henne den eftermiddagen. 

Den lilla kroppen blir snart kall. De ringer släkt och 
vänner. Jennies föräldrar hämtar lillasyster Vera på 
förskolan och kommer dit.

Vera, som dagen innan varit arg när hon var på 
sjukhuset, är nu lugn. Klappar sin storasyster och 
går sedan ut och leker. Deras egna syskon och en 
och annan vän kommer förbi. Farmor och farfar 
åker hem till Torslanda och hämtar Tyras finaste 
kläder och hårspännen. De tvättar henne, flätar 
hennes långa lockiga hår, som blivit så rufsigt av de 
senaste dagarnas sjukhusvistelse. De gör henne fin.

Det känns tryggt att vara på sjukhus även om jag 
någonstans tänkt att Tyra inte ska behöva dö här.

Framåt kvällen rullar personalen in två extra 
sängar och på natten sover de på var sin sida tätt 
intill sin dotter. 

Det blir morgon och det är dags att släppa taget. 
Tyras kropp ska flyttas till bårhuset. Det är jobbigt.  
Vi säger farväl, tar hennes saker, hennes rullstol och 
packning och går ut för att lasta bilen. Jag vill helst 
bara smita ut och gömma mig. Vill inte möta någon. 
Men redan vid hissarna möter vi en sjuksköterska vi 
känner. Det känns som det bara skriker om oss. Att vi 
kommer tomhänta.

I bilen på väg hem börjar mobilen blinka. Jennie 
får nu sms om att hennes inbokade arbetspass som 
assistent tagits bort. Det kommer ett till. Och ännu 
ett. Hennes pappa ringer senare och påtalar detta 
för vd:n för assistansbolaget. De lovar att ändra 
sina rutiner.

De första dagarna är märkliga. Vad ska jag göra 
med mig själv? Saknaden efter Tyra är en fysisk 

smärta. Som att förlora en kroppsdel. Hon känner 
sig amputerad.

Jennie och Joakim blir sjukskrivna, träffas varje 
dag för att besöka bårhuset och ta tag i allt det 
praktiska. Tyras farbror har en vän som jobbar på 
begravningsbyrå, som erbjuder sig att hjälpa dem. 

Det känns skönt att slippa ringa en begravningsby-
rå själv. Samtidigt är det absurt att välja catering, 
blommor, åka runt och titta på gravstenar och välja 
plats på kyrkogården åt sitt barn.

Jennie besöker Tyra ett par gånger på bårhuset. 
De första gångerna känns det fortfarande som Tyra 
är där, och Jennie känner att hon behöver komma 
tillbaka. Men så, den fjärde eller femte gången, hon 
minns inte riktigt, har Tyras egen doft försvunnit 
och ersatts av något annat. Då vet Jennie. Hon är 
klar. Hon behöver inte komma hit mer.

De vill göra allt själva. Lägga Tyra i kistan. Spika 
igen den. De kastar den beställda plaketten och 
målar istället Tyras namn direkt på kistan. Bär ut 
hennes kista själva, genom bårhusets huvudentré, 
mitt emot barnsjukhuset. 

Vi gjorde ju allt själva när Tyra levde, så det är 
skönt att få avsluta på ett eget sätt. 

De vill ha en borgerlig begravning och väljer en 
samlingslokal vid en båtklubb i närheten, med 
vacker utsikt över havet. Den borgerliga officianten 
säger att det är svårt att prata om ett barn som Tyra 
eftersom hon varit ett så ovanligt barn, och frågar 
om någon som kände henne kan hålla ett tal 
istället. Tyras mormor vill gärna. De bjuder alla 
som haft en anknytning ”på riktigt” och sina 
närmaste vänner. Det blir en mycket fin dag.

Vera har redan gått tillbaka till förskolan och när 
begravningen är över och det praktiska är omhän-
dertaget känner Jennie sig rastlös. Hon vill tillbaka 
till jobbet trots att det bara gått en månad. Hon har 
en mycket förstående chef som säger att hon gärna 
får prova. Går det så går det. En kollega hör av sig 
och frågar om hon vill äta lunch några dagar innan. 

Partille augusti 2015. Jennie har under sommaren 
flyttat ihop med sin nya sambo i ett hus några mil 
från Torslanda. Han har två barn från ett tidigare 

Efter begravningsakten 
kšrs Tyras kista ivŠg fšr 
att kremeras.

Tyra och lillasyster Vera tillsammans hemma i soffan.

ˆ

ˆ

foto: PRIVAT  

foto: PRIVAT  
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ˆ

förhållande och varannan vecka är de och Vera 
här. Varannan vecka är de barnfria. Flyttkartonger 
står uppradade här och var och Jennie pekar på 
hålen i väggen vid köksfönstret där de tidigare 
ägarna haft en gardinstång. Sånt har de inte riktigt 
tagit tag i än. Sorgen efter Tyra kommer och går. 

Jag vet att jag behöver vila emellanåt. Men också 
att jag inte mår bra av att vila för länge, jag behöver 
också bita ihop ibland. Det är en balans. På ett sätt 
var det lättare i början. När ingen i omgivningen hade 
några förväntningar på mig. I den akuta sorgen 
hjälpte alla till. Nu är det ganska tomt. Nu tänker 
omgivningen ”Hon är som vanligt”. Men jag har sex år 
som aldrig hunnit bearbetas. Livet med Tyra, med en 
ambulansväska ständigt packad i hallen. Det är 
borta nu. Jag är rastlös och utmattad på samma gång. 
Känner ofta att jag behöver pilla med något, och tror 
att jag måste passa på att göra många saker samti-
digt eftersom jag inte vet när jag får tid nästa gång. 
Ligga steget före som jag gjorde med Tyra. Härom-
dagen stekte jag pannkakor och strök samtidigt. 

Hon brottas med tanken om att ha misslyckats. Att 
det var hennes ansvar som mamma att hålla sitt 
barn vid liv. 

– Det är inte logiskt, jag vet. Men som mamma 
ska man ju skydda sina barn mot allt ont. 

Kanske är det därför som hon på senare tid enga-
gerat sig i föräldraföreningen för barn med Dravets 
syndrom. Nu finns det tid, tid som hon inte hade 
när Tyra levde. Dessutom kan hon använda både 
sin yrkeserfarenhet som förhandlare och sina 
erfarenheter som mamma till Tyra när hon 

försöker samla in pengar så att familjerna i fören-
ingen kan träffas. 

– Jag vet vad jag pratar om och det är härligt att 
veta att pengarna gör så stor nytta. Att små saker 
gör så stor skillnad. Det känns meningsfullt. 
Dravets syndrom är för jävligt. Om den hårda skola 
jag gått i med Tyra kan komma andra till nytta, så 
känns det som att det varit värt det. 

Tyras aska är begravd på Torslanda kyrkogård. Ett 
stenkast från huset där hon tillbringade sitt korta 
liv. Det var självklart att hon skulle vara just här.

– Vi promenerade ofta här och några stenar bort 
ligger en annan liten flicka som vi kände lite grand. 
Gravstenen är taktil. Tyra såg ju så dåligt. I början 
var jag här varje dag. Nu blir det ungefär en gång i 
veckan. På vintern kommer vi oftare, då vill vi att 
det ska brinna ett ljus här hela tiden. Jag försöker 
att inte få dåligt samvete, jag tänker ju på henne 
varje dag.  

Ibland vill lillasyster Vera sitta kvar i bilen när de 
åker till kyrkogården. Ibland frågar hon om de kan 
åka dit. Vera är också den som får välja färg på 
blommorna när det är dags att plantera om. Det 
blir ofta rosa eller lila. 

Om några veckor skulle Tyra ha fyllt 7 år. Då blir 
det nog ballonger på gravstenen. 

I Tyras dödsannons finns ytterligare sex ord.
Inom oss är vi alltid tillsammans. l

T yra, ditt liv har många gånger varit tufft men  
det har också varit väldigt mycket glädje. Du har  
lärt oss så mycket och det är vi tacksamma för.

Natten då du föddes var glädje. Du var det första 
barnet men också det första barnbarnet. Vi som inte  
var med längtade efter att få träffa dig och redan från 
början var du speciell.

Du visade tidigt vad du ville och vad du inte ville,  
vad du tyckte om och vad du inte tyckte om.

Dina leenden var alltid stora och varma.
Din lillasyster Vera var alltid mån om att hjälpa  

dig och när du inte var hemma undrade hon var  
du var och sa: Jag saknar Tyra. 

Vi tackar dig Tyra för allt du gett oss  
och instämmer i det Vera sagt.

Vi saknar dig Tyra.

TILL TYRA FRÅN MORMOR & MORFAR
En del ur det tal Tyras mormor höll på hennes begravning.

TEXT & FOTO: ANNA PELLA 
info@faktapress.se
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När Tyra hade dött 
gjorde Jennie och 
Joakim henne fin. De 
klädde henne i sina 
”Tyrigaste” kläder och 
flätade hennes långa 
lockiga hår. Som ett 
sista minne tog de 
sedan detta fotografi.
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GUIDE 

VILKET STÖD KAN FAMILJER 
VARS BARN ÄR DÖENDE FÅ?

Det ser olika ut runt om i landet, men till 
varje sjukhus hör en kurator och det är 
vanligt att det finns en sjukhuskyrka där 
man kan få stöd oavsett religion. Hit till 
oss på Lilla Erstagården kommer barn 
och ungdomar med sjukdomar som inte 
är botbara, dels för avlastning, dels för 
vård i livets slutskede. Vi har ofta kontakt 
med familjen redan innan de kommer 
hit, det kan handla om att vår personal 
besökt dem på sjukhuset eller i hemmet 
och familjen kan ha varit på besök hos 
oss för att se med egna ögon hur det ser 
ut här. När familjen kommer hit försöker 
vi se var familjen befinner sig i sin 
process och vad de behöver hjälp med. 

VILKA FRÅGOR KAN  
DET HANDLA OM?

Förutom frågor kring det sjuka barnets 
mående kan det även handla om praktiska 
saker som till exempel kontakt med För-
säkringskassan eller hur syskon kommer 
till skolan, men också existentiella frågor. 
Det är vanligt att föräldrar har frågor som 
rör begravningen. Vi vill se hela familjen 
och systemet kring den, det kan ju finnas 
andra personer som är mycket viktiga som 
inte ingår i familjen. Vi vill på ett varsamt 
men ändå tydligt sätt förbereda alla in-
blandade på det som kommer att ske, dö-
den. Vissa vill vara kvar i livet så mycket 
det går och inte planera begravning med 
mera när barnet ännu lever. Om familjen 
önskar vara hemma den sista tiden så för-
söker vi tillgodose det tillsammans med 
hemsjukvården. 

ÄR DET VIKTIGT ATT  
FÖRBEREDA SIG?

Jag tror att alla har behov av att veta 
något, det är trygghetsskapande. Det kan 
handla om vad som händer med kroppen 
efter att barnet dött, de närmaste 
timmarna, och sedan inga fler frågor just 
då. Andra har behov av att förbereda sig 
genom att fråga, planera, göra, träffa… Vi 
är olika och får vara det. Detsamma 
gäller efter att barnet har dött. Jag har 
olika mycket kontakt med familjerna 
beroende på deras behov. Även närståen-
de har behov av att förbereda sig, träffas, 
och ibland kan det vara svårt att veta 
vilka som ska få komma och hälsa på. Där 
måste barnet och familjen vara egoistiska 
och bestämma vad de orkar med.

ÄR DET VIKTIGT ATT FÖRBERE-
DA BARNET OCH SYSKONEN?

Ja. Barn har rätt att få veta sanningen och 
många vet mycket mer än föräldrarna 
tror, och kanske skapar egna fantasier 
som inte behöver stämma särskilt väl 
med verkligen. Jag tror att syskon mår bra 
att av få vara en del i det som händer och 
det kan ske på många sätt. Vi vill bland 
annat hjälpa familjen att skapa minnen 
tillsammans. Beroende på hur det sjuka 
barnet mår kanske familjen vill göra en 
utflykt där en sjuksköterska kan följa 
med, ta emot kompisar på besök, göra 
fotavtryck eller något annat kreativt i vår 
verkstad. Det finns så många fler sätt än 
ord som kan användas för att bearbeta 
det vi har inom oss och att skapa tillsam-
mans blir ett fint minne att bära med sig. 
Men det betyder inte att orden är ovikti-

ga, de olika uttryckssätten kompletterar 
varandra. 

KAN NI STÖTTA  
I DESSA SAMTAL?

Ja. Vi försöker hjälpa barnet, syskon och 
föräldrar att mötas och prata om det 
svåra tillsammans. Man behöver gå 
varsamt fram och försöka känna in vad 
barnet kan ta till sig. Men ibland tror jag 
att vi är för rädda för att säga saker som 
smärtar och då kan det handla om att vi 
inte vill att barnet, både det sjuka eller 
syskon, ska få höra tråkiga saker. Det är ju 
redan så svårt och då känns det som att 
göra det ännu värre. Men gör vi det? Det 
är en balansgång och jag kan inte säga att 
det alltid blir rätt men min erfarenhet är 
att det är bra att prata med barn om det 
svåra likväl som det roliga, men det är ju 
lättare. Det är viktigt att vara så konkret 
som möjligt och undvika ord som ”somna 
in” eller ”gå bort”. Det kan missuppfattas 
och leda till funderingarna ”Är det farligt 
att somna?” eller ”När kommer han 
tillbaka?”.

OM DET ÄNDÅ  
KÄNNS ÖVERMÄKTIGT?

Ofta känns det mest naturligt om föräld-
rarna själva pratar med sina barn, men 
ibland är vi med som länk mellan barn 
och föräldrar. Vi brukar börja med att 
fråga föräldrarna hur mycket barnen vet 
och hur de tänker kring att prata om 
döden med sina barn. En vanlig fråga är 
”Hur ska jag prata med mitt barn?” och 
ibland spelar vi rollspel där föräldrarna 

1

2

3
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5

6

Många av Föräldrakrafts läsare har någon gång snuddat vid  
tanken att de kanske kommer att få uppleva sitt barns begravning. 
Men går det att förbereda sig för döden? Här delar Lilla Erstagårdens 
kurator Suzanne Runesson med sig av sina erfarenheter kring  
vad som är bra att känna till när det ofattbara sker. 

Suzanne Runesson 
möter många familjer 
som står inför att förlora 
ett barn.

ˆ
När det ofattbara sker
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9får öva på att formulera sig, till exempel 
genom att fråga vad barnet vet om sin 
eller sitt syskons sjukdom, och svara 
ärligt på barnets frågor och funderingar 
som kommer upp. Hur man gör är 
individuellt för varje familj. 

VAD KAN DET LEDA TILL?
Min erfarenhet är att många föräldrar 

beskriver en lättnad över att man kunnat 
beröra ämnet man känt oro inför att 
prata om, det måste ju inte vara just 
döden. Det händer också att barn som vet 
att de ska dö känner oro för hur familjen 
ska klara sig efteråt. Om barnet kan sätta 
ord på det och höra från föräldrarna att 
de kommer vara väldigt ledsna, men ta 
hand om varandra, minskar oron och gör 
det lättare att släppa taget. Likaså kan det 
vara skönt för föräldrarna att i ord få 
uttrycka ett kärleksfullt tillåtande till 
barnet att sluta kämpa för att hålla sig vid 
liv. Men det är inte säkert att föräldrarna 
kommer till den punkt att de kan släppa 
taget om sitt barn och låta det dö. Det är 
svårt att förklara men jag tror att det 
handlar om ett steg i processen som sker 
inom föräldern och som ingen annan, 

vare sig personal eller annan närstående, 
kan känna. 

VAD HÄNDER  
I DÖDSÖGONBLICKET?

Barnkroppar är starka och det kan vara 
så att hjärtat orkar fortsätta även om de 
flesta andra funktioner i kroppen slutat 
fungera. Det är en av flera orsaker till var-
för det är så svårt att veta hur lång tid det 
är kvar till dödsögonblicket. Vi har alla 
att förhålla oss till att vi inte vet. De flesta 
familjer vill vara själva med sitt barn när 
det sker, men tycker att det är skönt att 
veta att vi finns i närheten. Om det drar 
ut på tiden flera dygn kan vi vara hos 
barnet så att föräldrarna får sova, men då 
väcker vi dem så fort vi märker en 
försämring. 

Med bra smärtlindring kommer döden 
ofta lugnt och rofyllt. Barnet befinner sig 
då i tung sömn vartefter andetagen blir 
glesare. Så upphör andningen och livet 
slutar, barnet dör. Ansiktsdragen brukar 
slätas ut och syskon kan säga ”Det ser ut 
som hon sover”. 

Även vuxna säger att det ser ut som en 
rofylld sömn utan smärta.

HUR KAN FÖRÄLDRARS  
KRISREAKTION SE UT?

Alla sörjer inte med tårar. Att förlora ett 
barn är en livshändelse som framkallar 
stor fysisk och psykisk smärta. Beroende 
på det sammanhang man befinner sig i, 
vilket stöd man har och ens egna tidigare 
erfarenheter i livet ser det olika ut för 
varje individ. Det är inte ovanligt med 
krisreaktioner i form av smärta i kroppen 
eller trötthet, inåtvändhet, svårt att samla 
sina tankar och förvirring. Sorgearbetet är 
en tung och mödosam uppgift som tar 
mycket energi. Alla reagerar vi på olika 
sätt och det är viktigt att försöka vara 
förstående för varandra, även när den ena 
kanske känner sig tillfälligt okej medan 
den andra är jätteledsen.

HUR LÄNGE KAN MAN HA  
SITT DÖDA BARN HOS SIG?

Här hos oss kan man stanna upp till 24 
timmar, därefter börjar kroppen föränd-
ras och behöver komma till ett kylrum. 
Även psykologiskt är det nödvändigt att 
kroppen flyttas, så där har vi hjälp av det 
biologiska. Först tvättar och klär man 
barnets kropp i de kläder familjen har 

10

DET HANDLAR 
OM RESPEKT
Vi tänker bli Sveriges bästa assistansanordnare. 

Malin är en av dem som kommer at göra  

det möjligt.

Se flmen där Malin berätar mer om sit arbete. 

Scanna QR-koden i din smartphone eller gå in på 

youtube.com/aassistans

Malin Norling
Personlig assistent
Karlstad Konduktiv pedagogik

Träna hos oss! Både barn och vuxna kan hita 

sina styrkor och öka sin självständighet genom 

konduktv pedagogik – träning för livet.

Kom och besök oss på mässan ”Funka för livet”, 

19–20 okt, i Halmstad.

www.brackediakoni.se/konduktvt-center

Konduktivt center  
Bräcke        
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planerat, lägger med gosedjur och kanske 
en teckning från något syskon. Så är det 
dags för det definitiva avskedet av 
kroppen som man kan hålla om, fysiskt 
röra. Det vanligaste är att kroppen sedan 
flyttas till sjukhusets patologavdelning 
eller så har man i förväg kontaktat en 
begravningsbyrå som kommer med en 
kista och kroppen kistläggs och förs 
direkt till en bisättningslokal i väntan på 
begravningen. 

VARFÖR ÄR DET VIKTIGT  
ATT TA AVSKED?

Avsked är en viktig del av sorgbearbet-
ningen. Vi stöttar familjen i att ta avsked, 
både när det är dags för kroppen att 
flyttas och vid efterföljande besök. De 
flesta familjer brukar känna sig redo att 
ta farväl när de 24 timmarna har gått, 
ofta tidigare. Om det är svårt att släppa 
taget visar vi med varsam hand när det är 
dags. Avsked är alltid svårt men ingen 
mår heller bra av att dra ut på det. Ibland 
vill också familjen besöka kroppen på 
bårhuset eller bisättningslokalen flera 
gånger efteråt. Vi följer gärna med 
familjen som stöd och även här kan några 
behöva hjälp med att säga ”nästa gång är 
sista gången”. Att få ett så bra avslut som 
möjligt ger bättre förutsättningar för 
sårläkningsprocessen som bland annat 
innebär att hitta tillbaka till gamla och 
delvis finna nya vägar i tillvaron.

HUR PLANERAR MAN  
BEGRAVNINGEN?

Det vanligaste är att man kontaktar en 
begravningsbyrå men man kan också 
göra allting själv. På fonus.se eller 
begravningar.se finns möjlighet att läsa 
mer om olika alternativ. Här finns också 
webbtjänster där man kan ta ställning till 
de alternativ som finns. Begravnings-
byrån gör också gärna hembesök och 
tillsammans kan man sedan komma 
överens om vad man vill göra själv och 
vad man vill att begravningsbyrån 
hjälper till med. Vill man snickra kistan 
själv? Hur ska ceremonin gå till? Många 
begravningsbyråer tar också ut en lägre 
avgift när det handlar om barn. Det är 
viktigt att involvera syskon så mycket 
som är passande för var och en, kanske 
genom att man får vara med och välja 
sånger eller blommor till begravningen. 

VILKA SKA KOMMA  
PÅ BEGRAVNINGEN?

Ibland kan det kännas konstigt att släkt 
och vänner som inte haft en nära relation 

till barnet ändå vill komma på begrav-
ningen. För vems skull vill de då komma? 
Jag tycker att man ska vara egoistisk och 
tänka ”Vad är bäst för oss?”. Samtidigt 
tror jag att många vill komma för att visa 
sin kärlek till hela familjen och visa att de 
finns där som stöd. Självklart är det 
familjen som ska vara i centrum och det 
som händer runt om ska vara till nytta för 
dem. Man bör också fundera på om 
barnets personliga assistenter och 
skol- och habiliteringspersonal ska få 
komma. Ibland har de stått barnet väldigt 
nära trots sin professionella roll. Viktigt 
att komma ihåg är dock att det är deras 
arbetsgivare som ska ge dem stöd, inte 
familjen.

HUR KAN TIDEN EFTERÅT  
SE UT FÖR FAMILJEN?

Föräldrar som mist ett barn har rätt till 
tillfällig föräldrapenning i tio dagar, så 
kallad sorgepeng. Man brukar även bli 
sjukskriven den första månaden, men de 
flesta börjar inte arbeta förrän efter 
tidigast tre månader, och då i liten skala. 
Om man har ett arbete att återvända till 
är det ofta lättare. Om föräldern själv 
jobbat som assistent åt sitt barn kan 
situationen se annorlunda ut. Det kan 
vara svårt att söka jobb när man befinner 
sig mitt i ett sorgearbete. Mycket prak-
tiskt ska också ordnas och hjälpmedel ska 
hämtas. Det kan dröja upp till ett år 
innan man går upp i sin vanliga arbetska-
pacitet. Men självklart är det mycket 
individuellt.

VILKET STÖD KAN  
BEHÖVAS? 

Under den här tiden behövs stöd från 
omgivningen, de människor man 
normalt har omkring sig i vardagslivet 
och från professionella. Det är viktigt att 
stötta familjen i att hitta en grundstruk-
tur i tillvaron, till exempel att sova på 
natten och vara vakna på dagen. Det är 
ovärderligt med ett bra stöd i form av 
respektfullt bemötande och praktiskt 
stöd. Samtidigt hör jag många säga att det 
är svårt med bemötandet. ”Vad ska man 
säga, göra och hur ska man bete sig?” 
Samma oro finns troligen hos kollegor 
och grannar, som familjen ibland kan 
uppleva som extra svåra att möta. 

Det är svårt men någonstans måste 
man börja.

HUR KAN DET SE UT  
FÖR SYSKONEN?

Om syskonen behöver mer stöd än 
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SŒ kan en  
ceremoni gŒ till
Källa: fonus.se

n  Föräldrar har möjlighet att vara med 
när kroppen ska läggas i kistan, barnet 
får gärna bära sina egna kläder och 
familjen får gärna lägga med en 
leksak, teckningar eller ett foto. Det 
mesta är tillåtet. 

n  Föräldrar får transportera kistan eller 
urnan mellan de olika platserna i sin 
egen bil. 

n  Lokaler för visning och personligt 
avsked tillhandahålls av Kyrkogårds-
förvaltningen eller sjukhuset. Visning 
kan också ske i hemmet. Ibland sker 
visningen i två etapper, först endast 
med föräldrarna och sedan för hela 
familjen. 

n  Särskilda urnor och kistor finns för 
barn. Man kan snickra, måla, dekorera 
och bädda kistan själv.

n  Det är bra att förbereda syskon genom 
att titta på bilder på kistor eller besöka 
ceremonilokalen eller gravplatsen i 
förväg. 

n  Alternativa ceremonilokaler tillhanda-
hålls utan kostnad även om man inte är 
medlem i Svenska kyrkan. Man kan 
också ha ceremonin i hemmet eller ute 
i naturen.

n  Om lokalen känns stor kan man samla 
alla gäster kring kistan. Man kan också 
placera kuddar på golvet för de allra 
minsta samt ta med leksaker eller 
ritsaker.

n  Om ceremonin är borgerlig råder inga 
begränsningar när det gäller musik. 
Annars kan man också låta musiken 
vara en del av den efterföljande 
minnesstunden. 

n  Det finns möjlighet för familjen att 
aktivt medverka när kistan eller urnan 
gravsätts. 

n  Minnesstunden kan ske precis som 
familjen önskar. Det kan vara bra att ta 
hjälp med att planera lokal, mat, 
minnesbord och program. Det är bra 
om syskon får vara med i planeringen 
om de vill. 

n  Vissa försäkringar, både privata 
graviditetsförsäkringar, kommunala 
skolförsäkringar och barngrupplivsför-
säkringar via föräldrarnas fackförbund, 
kan täcka delar av begravningskostna-
derna. Barnbegravningar är också ofta 
subventionerade.
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föräldrarna mäktar med är det viktigt att 
det uppmärksammas. Det kan konkret 
handla om att någon uttalad person sitter 
bredvid vid begravningen, förutom 
föräldrarna. Det är också bra att till 
exempel återvända till förskola och skola 
ganska snart. Barn mår oftast bra av att 
hålla strukturen någorlunda. Det kan 
vara tungt för dem att vara hemma länge 
med en sörjande förälder, även om det är 
viktigt att de får vara delaktiga. Pusha 
varsamt. Även om de återvänder till sin 
skola eller förskola redan efter några 
dagar behövs ofta anpassningar med 
kortare dagar under en period. En del 
syskon sover oroligt, har svårt att 
koncentrera sig och dagdrömmer 
mycket. Att ändå försöka komma iväg till 
skolan varje dag, även om det bara är 
några lektioner, brukar vara bra.

HUR KAN SORGEN  
SE UT ÖVER TID?

Tidigare pratade man om de fyra faserna 
chock, reaktion, bearbetning och 

nyorientering och att sorgen gick i tur 
och ordning från den ena till den andra 
fasen. Riktigt så enkelt skulle inte jag säga 
att det är. Det handlar snarare om att 
pendla mellan olika tillstånd i sitt 
varande. Man kan komma tillbaka där 
man varit tidigare men förhoppningsvis 
ändå ett steg framåt i processen. Man 
pendlar mellan att vara i sorgens alla 
känslor och att vända sig mot framtiden, 
reinvestera sin livsenergi. Barn går in i 
och ut ur dessa faser ännu snabbare. Ena 
sekunden är de ledsna, nästa vill de leka 
kurragömma. Det är helt normalt och 
båda delarna måste få finnas. l

I en minnesbok kan 
syskon och föräldrar 

skriva ned gemensam
ma minnen om barnet 

som dött.

ˆ

Det finns inga skäl till att acceptera en nedsatt livs-
kvalitet för att man har en funktionsnedsättning. 
Vi erbjuder personlig assistans till barn, ungdomar och 
vuxna i hela Sverige. Strandbergs är ett bra val för dig 
som önskar en flexibel, säker och trygg assistans. 
Du vet vad som är bäst för dig!

Adress: Bertha Nordqvists gata 3, 218 37 Bunkeflostrand. 
Tel: 040-60 85 600. Mejl: info@strandbergs-assistans.se

www.strandbergs-assistans.se

Flexibel och  
trygg assistans

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
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VISSTE DU ATT...

…du kan få hjälp att hitta begravnings
entreprenörer som är special utbildade på 
barnbegravningar? 

Kontakta Fonus som är en folkrörelseägd  
begravningskedja www.fonus.se eller  
Sveriges Begravningsbyråers förbund på  
www.begravningar.se

Alternativa…
… BEGRAVNINGSAKTER

Förutom en kristen eller borgerlig begrav-
ning, finns det många olika typer av begrav-
ningsakter, beroende på vilket trossamfund 
man tillhör. Många begravningsbyråer har 
erfarenhet av buddistiska, hinduistiska, 
judiska, katolska, muslimska, ortodoxa och 
romska begravningsakter. Oavsett om man 
tillhör ett trossamfund eller ej kan man välja 
en borgerlig begravningsakt. Förrättaren kan 
då vara en anhörig eller vän. En borgerlig 
ceremoni kan ske i princip var som helst, till 
exempel i naturen eller i hemmet. Grav-
sättning ska ske en månad inom dödsfallet. 

… GRAVSÄTTNINGAR

• Jordgrav för kista
• Gravkammare för kista
• Urngrav för aska i urna
• Urnkammare eller kolumbarium
• Askgravplats eller asklund
• Minneslund
• Strö askan i naturen eller över vatten

Källa: Sveriges Begravningsbyråers förbund 
www.begravningar.se

Lilla Ersta gården 
hjälper familjen  
att ta farväl

Nordens första barn- och ungdomshospice 
öppnade 2010 och ligger i Nacka utanför 
Stockholm. Efterlevnads stödet på Lilla Ersta 

börjar redan innan barnet har dött. Kurator och 
syskonstödjare finns på plats och efter dödsfallet 
gör kuratorn hem besök och tar reda på vad 
familjen behöver hjälp med. Det kan vara både 
praktiska frågor kring till exempel begravning och 
sjukskrivning, liksom samtalsstöd i olika former. 

Även mor- och farföräldrar och kompisar kan få 
stöd vid behov. Kuratorn håller kontakt i upp till ett 
år med de familjer som behöver. Från och med 
hösten 2015 inbjuds familjer också till särskilda 
stödgrupper för föräldrar och syskon. Alla familjer 
bjuds också in till en minnesdag tillsammans med 
personal och andra familjer som mist ett barn.

Läs mer på www.erstadiakoni.se

MER STÖD  
FINNS ATT FÅ

n Runt om i landet finns 
olika stödgrupper för dem 
som mist ett barn, bland 
annat genom olika 
samarbeten mellan 
kyrkan, landsting och 
föräldraföreningar.

Kontakta din församling 
eller ditt barns habilitering 
för att få veta mer.

FÖRBERED 
BEGRAVNINGEN

n Via olika webbtjänster 
kan man idag beställa en 
begravning eller i förväg 
anteckna sina önskemål 
inför ett möte med en 
begravningsbyrå. Man kan 
också ladda ned formulä-
ren och skriva för hand.
Läs mer på  
www.livsarkivet.se eller 
vitaarkivet.fonus.se

ORDLISTA
Bouppteckning: görs för att fördela den 
avlidnes eventuella tillgångar och kan 
göras via blankett på Skatteverkets 
hemsida eller med hjälp av begravnings-
byrå eller jurist. För barn utan egendom 
räcker det med en dödsboanmälan.

Dödsboanmälan: är en anmälan till 
Skatteverket att någon har avlidit. Kom-
munens socialtjänst hjälper till med detta.

Katafalk: ställning eller fundament som 
kistan är placerad på under begravnings-
ceremonin, ofta täckt med ett täcke

Officiant: begravningsförrättare, kan vara 
en vän eller anhörig om man väljer 
borgerlig begravning.

Svepning: att klä barnet i de kläder man 
vill att barnet ska ha på sig i kistan.

NÄR ETT BARN DÖR
En tidsaxel över vad som  
händer när ett barn dör. 
Tidsaxeln är hämtad från Barncancerfondens 
bok ”Ett steg i taget” där man kan läsa mer om 
varje steg.

Barnet 
dör DödsbäddDöd-

förklaring
Dödsorsaks- 

intyg

BOKTIPS 
FÖR... 

Där kärlek fnns,  
fnns också sorg 

Ett steg i taget  
– när livet går i bitar

ETT STEG I TAGET
Praktisk vägledning från 
Barncancerfonden. Kan 
laddas ned på 
barncancerfonden.se

ATT FÖRLORA ETT BARN
Information från Sveriges begrav-
ningsbyråers Förbund om hur en 
begravning går till. Kan laddas ned 
på www.begravningar.se

VI VAR ALLTID BEREDDA
Av: Annika Koldenius,  
Weyler förlag 2014.

... FÖRÄLDRAR
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MIN MINNESBOK
Av: Ida Gamborg Nielsen, 
Rädda barnen.

Bårhus Svepning Minnesstund

Kremering

Visning Bisättnings- 
lokal 

Jord- 
begravning

Begravnings- 
ceremoni

av-
n 

s ned 

BAKOM EN STJÄRNA
Av: Annica Sörén,  
BoD förlag 2014.

LIVETS SISTA TID
En skrift om vad som 
händer med kroppen  
när man dör.
Av: Ulla Söderström, 
Gothia 2013.

ADJÖ HERR 
MUFFIN
Av: Ulf Nilsson och 
Anna-Clara Tidholm, 
Bonnier Carlsen 2009.

GRODAN OCH 
FÅGELSÅNGEN
Av: Max Velthuis, 
Berghs förlag 1998.

NORA FRÅN 
INGENSTANS
Av: Anna & Thomas 
Lyrevik, Opal förlag 
2004.

MIN FARFAR  
OCH LAMMEN
Av: Ulf Nilsson och Jens 
Ahlbom, Sveriges 
begravningsbyråers 
förbund.

HEJ DÅ FARMOR
Av: Annu Liikkanen och 
Lars Andersson, 
Interterras Publications 
1997.

VISST FÅR  
DU GRÅTA
Av: Michaelene Mundy 
och R.W. Alley,
KM-Förlaget  
Bornelings 2001.

VAD HÄNDER  
NÄR NÅGON DÖR?
Av: Michaelene Mundy 
och R.W. Alley, KM- 
Förlaget Bornelings 
2010.

... FAMILJEN

... BARN & UNGA

DÖDENBOKEN
Av: Pernilla Stalfelt, Rabén & Sjögren 2011.

Dödenboken 
av Pernilla 
Stalfelt är gjord 
för barn mellan 
3 och 6 år.

ˆ
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Innanför en så gott som anonym port på 
Odengatan 9 i Stockholm ligger Erica-
stiftelsen, en psykiatrisk mottagning som på 
uppdrag av landstinget bedriver psykotera-
peutisk behandling för barn, ungdomar och 

deras familjer. Ericastiftelsen kan vara ett alterna-
tiv när barn- och ungdomspsykiatrins lokala 
öppenvård inte tar emot, och familjen behöver 
ingen remiss för att söka sig hit. Familjer från hela 
landet är välkomna men av praktiska skäl är de 
flesta från Stockholms län.

Anna Norlén, verksamhetschef på Ericastiftelsen, 
berättar att många familjer som mist ett barn söker 
sig hit när ett syskon visar tecken på psykisk 
ohälsa. Hon och hennes kollega Jan-Olov Karlsson, 
båda två psykologer och psykoterapeuter, menar 
att trots att det idag finns mycket stöd för att hjälpa 
barn med svårigheter, saknas fortfarande insatser 
för barn som drabbas av förlust av något slag. Anna 
Norlén beskriver problemet så här:

– Vi har inte haft krig i vårt land på mycket 
länge, och vi har sällan naturkatastrofer här. Vi har 
heller inte så många ritualer som kan hjälpa oss att 
hantera sorg och förlust. Kyrkan är den enda 

instans som erbjuder 
stöd och hjälp, men det 
är inte alla som känner 
sig hemma där, och BUP 
definierar inte heller 
alltid reaktioner på en 
förlust som ett psykia-
triskt problem.

Att veta när en naturlig sorgeprocess övergår i 
psykisk ohälsa är inte alltid enkelt.

– De allra flesta motgångar klarar vi av egen 
kraft. Den grundtrygghet vi har är av betydelse för 
hur vi tar oss igenom en förlust. Men om man mår 
så dåligt att det blir ett hinder i hur man fungerar i 
vardagen, i hemmet, i skolan eller med kamrater är 
det dags att söka hjälp. 

Jan-Olov Karlsson nickar och säger att familjer 
som söker sig hit beskriver att syskonen oftast 
fungerat väl innan men nu har problem med till 
exempel nedstämdhet, mat- eller sömnproblem, 
kamratrelationer, inlärning eller aggression. 

De flesta föräldrar och barn har också svårt att 
prata om det som hänt.

– Om man förlorat ett barn blir ens förmåga som 
förälder till syskonen påverkad under en tid. Det 
kan vara svårt att vara psykologiskt närvarande. 
Då kan det vara bra att ta hjälp av sitt nätverk, 
säger Jan-Olov Karlsson och Anna Norlén fortsät-
ter:

– Det är vanligt att familjemedlemmarna 
skyddar varandra, de är oroliga för att göra 
varandra ledsna. Föräldern missbedömer och 
tänker att eftersom inte syskonet pratar om det 
som hänt, så tänker nog hon eller han inte på det. 
”Därför ska jag inte ta upp det.” Och vice versa.

Men hos ett barn som förlorar ett syskon rubbas 
grundtryggheten. 

– Föräldrars huvuduppgift är att hålla sina barn 
lugna och trygga och ge dem en illusion om att 
inget ont kan hända. Det är en svår balansgång att 

Att mista ett barn är något av det svåraste en familj kan drabbas  
av. Både föräldrar och syskon hanterar sorgen på sitt eget sätt och 
det är inte ovanligt att man skyddar varandra genom att undvika 
att prata om det som hänt. Till Ericastiftelsen i Stockholm kommer 
familjer som behöver hjälp att mötas när sorgen bitit sig fast.

Om sorgen
biter sig fast

ERICASTIFTELSEN

n Ericastiftelsen grun-
dades 1934 och bedri-
ver idag högskoleutbild-
ning samt ut veckling 
och forskning inom 
barn- och ungdomspsy-
koterapi, men är också 
en behandlingsklinik för 
barn och unga upp till 
24 år och deras föräld-
rar. Ingen remiss be-
hövs men mottagning-
ens resurser är små 
varför endast en be-
gränsad andel av de 
familjer som söker kan 
tas emot. Ericastiftelsen 
tar emot familjer från 
hela landet och verk-
samheten har en psyko-
dynamisk grund som 
bland annat innefattar 
utvecklingspsykologi, 
anknytningsteori och 
neuropsykologi. 

Läs mer på:  
www.ericastiftelsen.se

JanOlov Karlsson och 
Anna Norlén, psykologer 
och psykoterapeuter på 
Ericastiftelsen, har lång 
erfarenhet av att möta 
familjer som förlorat ett 
barn eller på annat sätt 
drabbats av förlust.

ˆ
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försöka vara ärlig och öppen och göra det svåra 
talbart utan att skrämma barnet. Många föräldrar 
undviker därför svåra ämnen och kanske sopar 
dem under mattan.

En vanlig uppgift är därför att hjälpa familjen att 
få igång en fungerande kommunikation, menar 
Jan-Olov Karlsson.

– Barn har lätt att missuppfatta situationen. De 
lever i en magisk värld och kan få för sig att de är 
orsaken till det som hänt eller att de hade kunnat 
förhindra det som skett om de bara agerat på ett 
annat sätt. Även tonåringar kan tänka så även om 
det logiska tänkandet ökar ju äldre man blir, säger 

Jan-Olov Karlsson och Anna Norlén fortsätter:
– En del syskon saknar mycket information om 

det som skett och därför kan vi behöva hjälpa 
barnet att begripa vad som hänt. Föräldrarna i sin 
tur frågar oss hur de ska berätta och vad de ska 
säga. Många föräldrar värjer sig, när och hur ska 
samtal hållas. De kan vara rädda att förlora 
kontrollen och bryta ihop inför barnen.

Hon tycker att de professionella ofta ställer för 
höga krav på att föräldrar ska klara av att prata om 
svåra saker med sina barn på egen hand, att det 
inte alltid är ett självändamål. 

– Vi kan göra det ihop. Ibland gör vi så att 
mamma och pappa bara sitter med och bekräftar 
medan vi berättar. 

Jan-Olov Karlsson säger att kommunikationen 
inom familjen handlar mycket om att visa att man 
som förälder finns till förfogande för barnet om 
och när barnet vill prata. 

Anna Norlén beskriver:
– Det blir ofta inga långa samtal, det kan vara 

korta små duttar, sen en period helt utan samtal. 
Det viktiga är att barnet vet att jag kan och får 
fråga. Barn uppskattar också att vuxna tar initiativ, 
mer än en gång. Som förälder kan man också ta 
hjälp av något man ser på teve, en bok, eller berätta 
något om sig själv. 

Hon har erfarenhet av att familjer också skapar 
egna ritualer för att hjälpa sorgeprocessen på 
traven. De går till minneslunden tillsammans, firar 
det döda barnets födelsedag, har en minneslåda, 
eller frågar ”Ska vi läsa saga ikväll eller prata om 
det som hänt?” med jämna mellanrum. 

– Kanske väljer syskonet oftast att läsa saga. Men 
genom att erbjuda samtal kan man avdramatisera 
ämnet.

En pappa beskrev att han försökte hitta en 
balans mellan sorgsaker och vardagssaker, till 
exempel när en årsdag och en klassfest råkade 
sammanfalla.

– Hans grundprincip var att syskonen skulle 
känna att det som är här och nu är prioriterat. 

Behandlingen är individuellt uppbyggd för varje 
familj och kan ske i fri form eller fokuserad kring 
ett formulerat problem. Till att börja med gäller det 
att ta reda på hur barnet kommunicerar. Om 
barnet har svårt att uttrycka sig verbalt om det som 
inte är bra kan man använda olika uttryckssätt som 
lek, bild och rörelse i kombination med samtal. 

– Psykoterapi går ut på att närma sig sitt inre och 
få kontakt med sina känslor under fria och trygga 
förhållanden. Vad är just ditt sätt att återfå lusten 
att vilja leka igen? Alla har väldigt olika livssituatio-
ner och vi försöker hjälpa till att hitta vad som är 
bäst för den här familjen, säger Jan-Olov Karlsson 
och Anna Norlén fortsätter:

– Barnen får hjälp att begripa och att förstå sig 
själva. De kan ha skuldkänslor för att de tycker att ˆ Som en del i den psykoterapeutiska behandlingen får barnet  

leka i en sandlåda med särskilt utvalda leksaker.
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det är skönt att systern eller brodern är död, eller 
för att inte känner någonting alls. De kan vara 
ledsna och arga men samtidigt försöka skydda sina 
föräldrar genom låtsas att allt är bra. Vi bekräftar 
att det är helt okej att känna alla sorts motstridiga 
känslor, det är trots allt bara känslor.

De bägge terapeuterna säger att på ett sätt är 
deras yrkeskårs fel att det finns så många normer 
för hur man ska reagera när man drabbas av 
förlust; Hur länge man ska vara ledsen; Hur man 
ska bete sig när man är ledsen. Och så vidare.

Dessa mönster finns inte. Man måste hitta sin 
egen väg. 

De generella råd som de eventuellt kan tänkas 
ge när en familj mister ett barn handlar om att det 
är viktigt att försöka hålla fast vid rutiner, så att 
livet blir sig så likt som möjligt för den kvarvaran-
de familjen. Och att inte tveka att söka hjälp om det 
blir övermäktigt. l

OBEARBETAD 
SORG

n Obearbetad sorg 
ökar risken för ångest, 
depression, störd 
sömn och sjukskriv
ning hos föräldrar. De 
föräldrar som inte är 
förberedda på att deras 
barn ska dö, lider i stör
re utsträckning av psy
kisk ohälsa i flera år 
efteråt. ”Prat familjer” 
klarar sig bättre, de 
som delar bekymmer 
och problem med var
andra och andra, både 
under tiden och efteråt.

Ur intervju med Ulrika 
Kreicbergs, Professor i 
palliativ vård för barn 
och unga på Ersta 
Sköndal Högskola,  
i Föräldra kraft nr 5, 
2014.

FILMTIPS

INSIDAN UT

Citerat från Sf.se

”Att växa upp 
kan vara kne
pigt, och för den unga 
flickan Jenny är det just så. Hennes pappa 
får ett nytt jobb och familjen flyttar från 
det trygga livet i en småstad till storsta
den San Francisco. Precis som alla andra 
så styrs Jenny av sina känslor; glädje, 
rädsla, ilska, avsky och vemod. 
Känslorna bor i Huvudkontoret, ett 
kontrollcentrum inuti Jennys hjärna där 
de hjälper henne genom det dagliga livet. 
Jenny och hennes känslor kämpar med att 
anpassa sig till en ny stad, ett nytt hus och 
en ny skola – det blir lite mycket på en 
gång och det utbryter tumult i Huvud
kontoret.”TEXT & FOTO: ANNA PELLA 

info@faktapress.se

SMARTA UTBILDNINGAR 
FÖR TRYGGARE 
PERSONLIG ASSISTANS
NOWI Education erbjuder kvalitativ och tidseffektiv kompetens- 
utveckling för anställda inom personlig assistans.

Våra utbildningar utförs individuellt via mobil, surfplatta eller dator 
och du som arbetsgivare har möjlighet att anpassa utbildningen efter 
ditt företag med egen välkomsttext, logotyp, bilder och färger.

Kontakta oss redan idag så berättar vi mer om hur du kan hjälpa 
din personal att bli bättre inom sitt yrke!

Tel: 08-30 30 37
info@nowieducation.se
nowieducation.se
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Hennes egen mormor hade 
utsett ett särskilt litet skåp 
hemma i bostaden i 
Tyskland. Där förvarade 
hon det som skulle 

behövas den dag hon dog. På en hylla 
fanns de kläder hon ville bli svept i, på en 
annan låg testamentet och andra 
dokument som skulle vara bra för hennes 
barn att känna till. Här fanns också 
telefonnummer till den begravningsbyrå 
som hon i förväg kontaktat och betalat 
för sin begravning. 

Beatrices mamma och pappa brukade 
skoja lite om detta, men själv tyckte hon 
att det hennes mormor gjorde var fint på 
något sätt. Att hon gjorde det enkelt för 
dem som skulle efterleva henne. På 
samma sätt, fast med helt andra utma-
ningar, förbereder hon nu för den dagen 
hon själv inte längre är med.

Beatrice Klackenberg, 56, har precis 
gått av morgonpasset som personlig 
assistent åt sin son Frederic, 29, som nu 
är på väg till sin dagliga verksamhet. På 
en griffeltavla i en dörrspegel är 
Frederics dag uppskriven med krita. 
Sedan några år tillbaka delar hon 
lägenhet med sin son. Hon såg ingen 
annan utväg när Frederic under flera år 
inte fått sina behov tillgodosedda på sitt 
särskilda boende.

– Under Frederics uppväxt kunde vi 
föräldrar påverka hans vardag, men från 
den dag han fick en god man upplevde 
jag stor frustration. Jag kunde inte längre 
påverka min sons liv trots att jag såg att 
han inte hade det bra. Istället kom jag i 
konflikt med den gode mannen som då 
gjorde allt han kunde för att hålla mig 
utanför. 

I efterhand tänker hon att de från 
början borde valt en god man med större 
omsorg, eller blivit det själva. 

– Om du ger bort ditt barns rättigheter 
en gång så är det svårt att ta dem 
tillbaka.

För fem år sedan fick Frederic en ny god 
man som hade större förståelse för 
situationen. Beatrice och Frederics 
pappa hade gått skilda vägar och Beatrice 
köpte en fyrarummare i stadsdelen Haga 
i Göteborg och byggde upp en assistans-
verksamhet tillsammans med en god vän 
samt Frederics lillasyster. 

– Frederic är kvällsmänniska och 
älskar musik och att vara ute bland 

När hon insåg att hennes son faktiskt skulle 
kunna överleva henne väcktes tankar och oro 

för hans framtid. Under våren har Beatrice 
Klackenberg därför deltagit i en nystartad 

studiecirkel för att kunna förbereda för den 
dagen hon inte längre är med. 

Närjag
inte längre

 är med
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människor. På boendet var han tvungen 
att gå och lägga sig klockan åtta. Med 
assistenterna kan han vara uppe hur 
länge han vill. Han kan gå och simma 
eller gå ut när han vill, till exempel till 
någon pub här i närheten.

Förutom assistansverksamheten 
driver Beatrice en konsultverksamhet 
inom marknadsföring och hon säger att 
hon sällan har tid att sitta ned och 
fundera över framtiden. Hittills har 
hennes tankegång varit att Frederics liv 
är skört och att det är viktigt att både hon 
och de andra assistenterna har flera ben 
att stå på den dagen han inte längre är 
med.  

– Jag har alltid tänkt att jag kommer att 
överleva Frederic. Men för några år sedan 
slog det mig att det kanske inte blir så, 
han mår så pass bra idag att han kanske 

överlever mig. 
Hennes största 

utmaning för framti-
den är att skapa en 
stabil assistans verk-
sam het. Under 
sommaren sjukskrev 
sig flera assistenter 
och hon var tvungen 
att vid flera tillfällen 
hoppa in för att 
rädda situationen. Vem 
som ska vara back-up 
den dagen hon inte 
längre kan är en svår fråga.

Frederics syster är mycket engagerad i 
sin bror, men Beatrice vill inte att hon ska 
känna något krav på att ta ansvar.

– Hon har sagt att hon vill ta mer 
ansvar i framtiden, men jag är noga med 
att hon själv får välja. Jag är orolig för att 

det blir för stor press på henne och för 
mycket ansvar.

Egentligen skulle hon önska att fler 
familjemedlemmar kände ansvar för 
Frederic, kanske att några av hans 
kusiner skulle kunna vara med och dela 
ansvaret så småningom, men hon 

Familjen Klackenberg. 
Frederics syster Nathalie 

har sagt att hon vill ta mer 
ansvar i framtiden när 

Beatrice inte längre är 
med.  foto: PRIVAT  

ˆ
ˆ

 Vårens vistelser
• v 2 Sotos syndrom

• v 4 Turners syndrom

• v 5 22q11-deletionssyndromet

• v 8 Prader-Willis syndrom

• v 10 Neurofbromatos, typ 1

• v 11 Hjärntumör, barn under 13 år- 
 i samarbete med Barncancerfoden

• v 14 VACTERL association
 VATER association 

• v 15 Spinal muskelatrof

• v 17 Incontinentia pigmenti

• v 19 Multipel skleros

• v 20 Retts syndrom

• v 22 Artrogrypos

Familjevistelser och Utbildningsdagar 2016

Utbildningsdagar
Kompetensutveckling för personer som i sitt arbete 
eller i sin vardag möter barn- och ungdomar med  
sällsynta diagnoser.

I samband med familjevistelserna arrangeras två utbildnings-
dagar. Målgrupper är personliga assistenter, personal inom 
skola och habilitering samt mor- farföräldrar m.f.

Ågrenska, Box 2058, 436 02 Hovås,  Tel:  031-750 91 00

 Höstens vistelser
• v 35 Ryggmärgsbråck

• v 36 Kromosom 22-förändringar

• v 38 Diagnos ej fastställd-
 i samarbete med Barncancerfonden

• v 39 Markörkromosom 15-syndromet

• v 41 Pyruvatdehydrogenasbrist, PDH-brist

• v 42 Beckers muskeldystrof

• v 43 Hjärntumör, barn från 13 år-
 i samarbete med Barncancerfonden

• v 45 Duchennes muskeldystrof

• v 46 VLCAD-brist

• v 48 Potocki-Lupskis syndrom,
 Duplikation 17p11.2-syndromet

• v 49 Epidermolysis bullosa 

Ansökningsblanketter www.agrenska.se/Familjevistelser
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upplever att det finns en rädsla och en 
distans, att alla i dag har så mycket med 
sitt eget liv. Eller tror att de har det 
åtminstone.

Lösningen måste finnas någon 
annanstans. Därför blev Beatrice väldigt 
glad när hon hörde talas om studiecirkeln 
”När jag inte längre är med”, och under 
våren deltog hon i en pilotgrupp tillsam-
mans med åtta andra föräldrar. 

När Beatrice idag ett par månader 
senare träffar Katarina Harström, en av 
cirkelledarna från Bräcke diakoni, är det 
med stor värme de båda omfamnar 
varandra. Katarina berättar att idén till 
studiecirkeln växt ur ett annat projekt 
som handlade om att förbereda gymna-
sieungdomar för vuxenlivet. 

– En vanlig tanke är att föräldrarna 
inte ska räknas med när man ska förbere-
da en ung person för att bli vuxen, men 
för föräldrar till unga personer med 
funktionsnedsättning är det tvärtom. Vi 
såg att föräldrarna involverades på nytt 
efter gymnasietiden och många uttryckte 
stor oro för framtiden. De kände att deras 
barn kastades ut i tomma intet. Var skulle 
de bo, vad skulle de göra och vilket 
socialt sammanhang skulle de ingå i? 

Katarina menar att problemet har 
eskalerat i takt med att samhället blivit 
mer och mer individfokuserat.

– Vi är så starkt individualiserade i 
Sverige. Självständighetstanken, med  
delaktighet och tillgänglighet är fantas-
tisk. Men i praktiken är det inte så. 

Visioner och politiska mål har inte riktigt 
gått hand i hand med hur verkligheten 
har utvecklats. De här föräldrarna måste 
träda in, men det pratar man inte om. De 
är en osynlig hand, en icke existerande 
föräldragrupp. Vi vill lyfta och uppmärk-
samma och erkänna de omsorgsinsatser 
dessa föräldrar gör. 

Genom studiecirkeln vill Katarina och 
hennes kollegor ge verktyg och stöd till 
föräldrar att tänka igenom vad de kan 
göra för att förbereda sin egen ålderdom. 
Några av träffarna ägnas därför åt att 
förmedla praktisk kunskap om stöd och 
rättigheter.

– Även om man kan googla mycket 
fakta så finns kanske ofta inte tid eller ork 
att ta tag i det på egen hand. Under 
studiecirkeln träffar man dessutom 
experter inom varje område som med 
kunskap och trygghet kan ge svar på 
deltagarnas specifika frågeställningar. Vi 
hoppas att det kan bidra till att man 
åtminstone känner kontroll över en liten 
del av situationen. 

Beatrice nickar, det var så skönt att bli 
ledd, att slippa känna ansvar för att ta 
reda på allt själv. Och bara det att bli 
serverad kaffe och tårta!

En annan praktisk del av studiecirkeln 
var möjligheten att få hjälp att påbörja ett 
dokument om sitt barn, en så kallad 
levnadsberättelse. 

– Många föräldrar känner oro för hur 
de ska kunna förmedla vidare allt de gör 
för sitt barn som inte finns nedskrivet, 

alla små detaljer som sitter i här inne i 
huvudet, säger Katarina och pekar mot 
pannan. 

Tanken var att deltagarna skulle 
kunna skriva på levnadsberättelsen 
mellan träffarna, men så här med facit i 
hand tror Katarina att det kanske blev 
övermäktigt. 

Beatrice nickar, hon har inte börjat 
ännu. Men det var ändå bra att ni gick 
igenom den, säger hon. Den väckte 
insikten om att jag verkligen är ensam i 
det här.

Ytterligare ett viktigt syfte med studie-
cirkeln var att skapa en mötesplats, säger 
Katarina, eftersom det uppstår en sådan 
kraft när man möter andra i liknande 
situation och delar erfarenheter med 
varandra. 

Beatrice håller med. Hon har inte 
träffat så många andra föräldrar sedan 
Frederic blev vuxen. De existerar inte. 
Kanske är de just de där osynliga händer-
na, funderar hon. Därför var det så skönt 
att träffa andra i liknande situation. 

– Jag önskar en fortsättning, att vi 
föräldrar kan ses igen och börja hitta 
lösningar tillsammans. 

Uppväxt med historier om hur hennes 
familj hade det under andra världskriget, 
är hon samtidigt väldigt tacksam för hur 
samhällets stöd fungerar i dag i Sverige. 

– Visst är det lätt att ha Försäkrings-
kassan som ”hatobjekt”, men det är 
fantastiskt ändå. Bara att vi har varmt 
och kallt vatten i kranen. Eller att vi har 
möjlighet att få lön för att ta hand om 
våra barn.

Samtidigt fanns det något i det där som 
hon fascineras av. 

– Jag är uppväxt med katastrofberättel-
ser. När det uppstår en kris är det en 
naturlig reaktion att hjälpas åt och hålla 
ihop. Lite så skulle man kunna tänka 
kring den här situationen. 

Hennes dröm är att gå ihop med andra 
föräldrar och hitta en lösning för framti-
den. Kanske flytta till en plats där det 
finns ett gemensamt boende för barnen 
och ett hus för varje familj. Där assisten-
terna i första hand är utifrån men 

Beatrices dröm är att gå ihop med  
andra föräldrar och hitta en lösning för 
framtiden. ˆ

Katarina Harström 
är cirkelledare i 

projektet ”Delaktig
het och stöd” på 
Bräcke diakoni.

ˆ

n … är en studiecirkel för föräldrar till 
vuxna barn med stort omsorgsbehov 
och där man som förälder upplever att 
man har ett utökat föräldraansvar. Under 
träffarna går man bland annat igenom 
vilket stöd som finns från samhället, vad 
en god man gör, familjejuridik kring arv 
och testamente, nätverk och relationer, 
kommunikation och bemötande samt 
hur man skriver en levnadsberättelse om 
sitt vuxna barn. Studiecirkeln ges hösten 
2015 i Göteborg och Lerum samt startar 
i ett flertal kommuner under våren 2016 
och är en del av projektet Delaktighet 
och stöd som är ett arvsfondsprojekt 
som drivs av Bräcke diakoni i samarbete 
med RBU i Göteborg med omnejd, 
Anhörigas Riksförbund och Studie-
förbundet Vuxenskolan. Läs mer på: 
brackediakoni.se/delaktighet

NÄR JAG INTE LÄNGRE ÄR MED…
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Levnadsberättelse

En levnadsberättelse är en beskrivning av ditt vuxna 
barn och vad du vill förmedla till andra om vem din 
dotter eller son är och vad du och önskar henne eller 

honom för framtiden. Levnadsberättelsen kan sedan ges till 
viktiga personer i ditt vuxna barns närhet. Lägg gärna in 
bilder. Några förslag på vad den kan innehålla är:

• Viktiga relationer i din son eller dotters liv

• Din sons eller dotters livslinje och viktiga milstolpar

• Ditt vuxna barns intressen och aktiviteter

• Vad din son eller dotter mår bra av och tycker om

• Beskrivning av din sons eller dotters personlighet 

• Bra att veta om vardagsliv, boende och sysselsättning

• Ditt vuxna barns hälsa och ohälsa

• Vad du önskar sin son eller dotter i framtiden

BRA ATT TÄNKA PÅ

GOD MAN

n Vid 18-årsdagen blir barnet myndigt och du som 
förälder är inte längre vårdnadshavare. Du har då inte 
längre rätt att företräda ditt vuxna barn vid till exempel 
ansökan om insatser hos myndigheter. Om ditt vuxna 
barn fortfarande har behov av en företrädare kan du 
ansöka om en så kallad god man hos tingsrätten. Det 
är en legal företrädare som bland annat kan ta ansvar 
för att ditt vuxna barn trivs i sitt boende, får god 
omvårdnad, har en meningsfull fritid, rätt försäkringar 
och insatser. Du som förälder kan också ansöka om 
att själv bli god man.

ARV OCH TESTAMENTE

n Det kan vara bra att veta hur arvsordningen efter 
dig fungerar, särskilt om du har barn från olika 
relationer eller är sambo. Det kan också vara bra att 
formulera din vilja i ett testamente, men då bör du 
noga fundera igenom hur du önskar ha det och vad 
det kan få för konsekvenser.

STÖD FRÅN SAMHÄLLET

n Under de 18 år du är vårdnadshavare får du 
information om samhällets stöd, därefter är det inte 
tänkt att du som förälder ska vara involverad i ditt 
vuxna barns insatser från samhället. Många föräldrar 
tycker ändå att det kan vara tryggt att känna till vilket 
stöd som finns att tillgå. Insatserna är också olika 
organiserade beroende på var ditt vuxna barn bor, och 
bedömningen individuell.

KOMMUNIKATION OCH BEMÖTANDE

n Många föräldrar till vuxna personer med funktions-
nedsättning ses som ”den besvärliga mamman eller 
pappan” när de vill vara delaktiga i sitt vuxna barns liv. 
Genom att fundera över vilka önskemål och behov du 
själv har och hur du på bästa sätt kan få dessa 
tillgodosedda kan du försöka påverka situationen och 
uppnå en bättre samverkan och kommunikation, så 
att du på sikt kan känna trygghet och tillit till alla som 
finns runt ditt vuxna barn.

Källa: Studiematerial från ”När jag inte längre är med”.

 

Tel: 031 - 711 15 50          
www.livsanda.seTel: 031 - 711 15 50 // www.livsanda.se

Personlig  
assistans 

med  
livglädje

föräldrarna delar ansvaret för att det 
fungerar för alla barn, även när en 
förälder försvinner. Kanske är just föräld-
rar trots allt bäst lämpade att ta det 
ansvaret. 

– Då skulle jag känna mig tryggare när 
jag dör. Det är trots allt vi som är exper-
terna. Men ärligt talat så hoppas jag att 
jag blir 104 och att Frederic blir 77. Och 
att vi dör samtidigt. l

TEXT & FOTO: ANNA PELLA 
info@faktapress.se
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HVB

HVBTEMA

Under tonåren bodde hon på flera olika  
HVB-hem och har under uppväxten fått åtta felaktiga diagnoser.  
Nu är hon 25 år, har fått en korrekt diagnos och, ännu viktigare,  
en ny familj. Malin Lucchesis liv har fallit på plats och hon bär  
med sig kraften att vilja förändra.

Redan när Malin var ung bestämde 
hon sig för att hon inte skulle låta sig 
själv bli ett offer – och det var det som 
höll henne flytande.

– Mitt bästa minne, det var när 
Anders, min kontaktperson och föreståndare, sa 
att ”du kommer fixa det här, jag har en känsla av att 
du kommer klara det här väldigt bra”. Det levde jag 
länge på, säger 25-åriga Malin Lucchesi när hon 
berättar om det sista behandlingshemmet hon 
bodde på. 

Som trettonåring blev hon placerad på ett 
HVB-hem första gången och under hela tonårstiden 
bodde hon till och från på olika behandlingshem, 
med åtta olika felaktiga diagnoser.

– Jag har nästan bara positiva minnen från 
behandlingshemmen. Vi ungdomar blev som en 
familj. Men det är svårt att komma till behandlings-
hem när man är tretton år och inte ha någon 
anhörig som ringer, önskar god jul eller säger 
grattis när man fyller år. Ofta var jag den enda på 
behandlingen som inte hade något hem att få 
permis till. Det var ju något man fick bita i varje 
helg, berättar Malin.

Malin föddes in i en familj som av olika anled-
ningar inte 
kunde ta hand 
om henne. Hon 
berättar att hon 
ganska tidigt 
förstod att hon 
var ensam.

– Men jag 
tänkte, att någon 
dag, då har jag 

också en familj. Någon dag så vill någon ha mig. 
Och så blev det till slut, men då hade jag hunnit bli 
20 år. Hade jag vetat att det skulle ta så lång tid, då 
hade det kanske varit svårare, säger Malin.

Vi träffar Malin i Bollnäs. Här studerar hon till 
kulturkommunikatör på yrkeshögskola och är en 
aktiv regissör och konstnär. Hennes måleri hänger 
överallt i lokalerna – abstrakta målningar i starka 
färger och många av dem har tillhörande dikter.

En av initiativtagarna och lärarna på utbildning-
en är Camilla Lucchesi, Malins mamma, som kom 
in i Malins liv när hon var 19 år.

Camilla arbetade då som gymnasielärare på 
Malins skola och de möttes på en rast, när Camilla 
satte sig med Malin på en bänk på gräsmattan.

– Hon satt där, vi pratade lite, så frågade jag hen-
ne om hon var en självskadetjej. Hon svarade ”ja”, vi 
pratade vidare och fick en omedelbar kon takt. Jag 
kan inte förklara det, men något hände i mig och 
den här dagen förändrade mitt liv, säger Camilla.

Liknande kontakt kände Malin och dagen efter 
gav hon en bok till Camilla som hon ville att hon 
skulle läsa.

– Det kändes som att jag blev sedd, säger Malin.
Camilla fortsätter:
– Eftersom jag själv är en skrivande person, så 

tänkte jag att nu är det viktigt att jag läser det här, 
för jag vet ju vilket förtroende det är när man får 
läsa någons texter. Jag gav henne kommentarer 
redan dagen efter och efter det började vi höras på 
telefon och byggde upp en nära relation. Vi är 
väldigt lika, säger Camilla.

Då bodde Malin på sitt sista behandlingshem. 
När Camilla och hennes man var utomlands under 

Malin vägrar  
vara ett offer

Det är svårt att komma till  
behandlingshem när man är 13 år 
och inte ha någon anhörig som 
ringer, önskar GOD JUL ELLER SÄGER 
GRATTIS NÄR MAN FYLLER ÅR. 

Hem fšr vŒrd och 
behandling (HVB) 
spelar en avgšrande 
roll fšr samhŠllets mest 
utsatta barn och 
ungdomar. I Sverige 
finns det šver 400 
behandlingshem och 
mŒnga unga som 
placeras pŒ HVB under 
en tid har neuropsykia-
triska diagnoser som 
autism, asperger och 
adhd. 
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Att måla och skriva 
blev Malins egna 
terapi, som hjälpte 
henne igenom 
ilskan. Nu satsar hon 
på att bli regissör, 
och förutom det 
målar hon mycket. 
Ofta skriver hon 
poesi som tillhör 
konstverken.
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HVB

ett par veckor, flyttade Malin ut från behandlings-
hemmet till ett vandrarhem.

– Vi hade kontakt hela tiden, och så fort vi kom 
hem åkte jag direkt till vandrarhemmet och 
hämtade hem henne. Jag kan inte förklara hur och 
varför det gick till, men det kändes helt självklart, 
säger Camilla.

En känsla som Camilla känt varken förr eller 
senare. För båda två kändes det rätt att påbörja 
byggandet av en ny familj.

– Vi åkte hem till oss, käkade mat och Malin sov 
över. Jag satt i soffan och höll om henne större 
delen av natten. Vi började om från början med 
allting, berättar Camilla.

Malin och Camilla visar upp bänken där de 
träffades och det märks att de verkligen gillar 
varandras sällskap. Vägen till den nya familjen var 
lång för Malin, men värd all väntan. 

– Det var tuffa år, när jag bodde på olika behand-
lingshem. Även om hem-
men i sig ofta gjorde bra 
ifrån sig. Men det blev 
väldigt viktigt för mig att 
aktivt välja att inte vara ett 
offer och inte hamna i till 
exempel missbruk eller 
kriminalitet. Man måste ta 
det beslutet, och det målet 
och den styrkan har jag nog 
haft i hela mitt liv, säger 
Malin.

Under åren på behandlingshem blev Malin 
omdiagnostiserad åtta gånger. 

– Den första diagnosen fick jag när jag var 14 år 
och då var det adhd. Sen ökades det till bipolär, 
borderline och utvecklingsstörning. Det var så 
många att jag inte minns alla. Och för varje ny 
diagnos fanns det ett nytt piller och en ny behand-
ling. Det var mycket ”ta det här pillret så blir det 
bra”. Men när man jobbar med barn och unga i den 
här situationen, då måste man se hela ungdomen, 
ge ungdomen möjlighet till att knyta an till vuxna 
och inkludera. Man kan inte medicinera bort allt, 
där finns det mycket att göra vad gäller behand-
lingen på behandlingshem, säger Malin.

Inte förrän för två år sedan fick Malin rätt diagnos 
och pusselbitarna föll på plats. Hon har autism och 
har hittat ett stort lugn i att hon förstår sig själv.

– Det var en lättnad, jag kan känna av det i 
sådana här sammanhang som en intervju, men 
autismen styr mig inte längre. Jag tycker inte att det 
är så viktigt med diagnoser. Man måste se hela 
människan, med hennes erfarenheter och unika 
personlighet. Jag är inte min diagnos, säger Malin.

Att hon gick igenom en lång resa av olika 
felak tiga diagnoser, förklarar hon själv med att den 
behandling de olika diagnoserna skulle ”lösas 
med”, aldrig riktigt fungerade på henne.

– Jag var väldigt utåtagerande och hade mycket 
ilska inom mig. Jag hade inte koncentrationen att 
sitta ner och läsa en bok i tio minuter, och det 

ansågs så klart problematiskt. När man tittar 
tillbaka på det idag, så är det tydligt att det hade att 
göra med att jag kom från en dysfunktionell familj 
och det var också ganska tydligt att jag hade 
autism. Men man ville sjukdomsförklara min ilska, 
säger Malin.

Den Malin vi träffar är en varm, glad och kreativ 
person. Samtidigt som hon kände mycket ilska 
under sin uppväxt, kände hon sig väldigt trygg i 
den gemenskapen hon kunde skapa med de andra 
ungdomarna på behandlingshemmen.

– De var min familj. Min bästa kompis Jenny 
träffade jag på HVB-hem och hon hjälpte mig 
jättemycket. Att man bor så nära varandra gör att 
man får en stark anknytning till varandra, säger 
Malin.

Hon är noga med att understryka att hennes 
minnen från behandlingshemmen är väldigt 
positiva. Samtidigt var det ett stort problem att det 

inte fanns någon riktig 
vuxen att knyta an till.

– Jag sökte hela tiden 
kontakt, men det kändes 
som att det inte var någon 
som förstod sig på mig 
eller som vågade knyta 
an. Det är en stor brist att 
det ofta finns en så stor 
distans mellan personal 
och boende, säger Malin.

Det hon saknade mest 
var en kontinuitet i personalstyrkan. Ofta kändes 
som att personalen bara vara där för att ”göra sitt 
jobb” och inte såg henne på det sättet hon skulle 
behövt.

– Den närmaste jag hade var min socialsekretera-
re, det säger rätt mycket. Jag tror att problemet är att 
samhället idag är styrt av att ytlighet räknas mer än 
det inkluderande. Och det gör att folk inte möter 
varandra alls i samhället. Ser man någon som mår 
dåligt, eller en tiggare på gatan, då går man bara 
förbi. För man tycker att det inte är ens eget ansvar. 
Man bygger upp en rädsla för människor som lever 
destruktivt, säger Malin.

Om barn och unga inte får möjlighet att knyta an 
till vuxna, när man inte har tillgång till sina 
biologiska föräldrar eller andra släktingar, blir det 
lätt så att behandlingen misslyckas, menar Malin.

– Det eldar på det destruktiva. Och enkla 
flyktvägar från verkligheten är ju då att försvinna 
in i ett rus till exempel. Det allmänna livsidealet i 
samhället, där alla blir mer självupptagna, det är 
jättefarligt, säger Malin.

För Malin var det kulturen som hjälpte. Hon 
beskriver det som sin egen terapi som lyft henne 
genom åren.

– Jag hade aldrig varit på en föreställning eller 
ett vernissage, jag visste inte om att den världen 
fanns, för det fanns inte en massa kultur på 
behandlingshemmen. Jag hittade kulturen genom 
att jag gick i terapi där jag fick rita, och upptäckte 

TEMA

Malin gick igenom 
hela sitt tonårsliv på 
olika behandlings-
hem, men var säker 
på att hon en dag 
skulle hitta sin familj. 
Som 19-åring fann 
hon sin mamma 
Camilla och de har 
hållit ihop sen dess.

För varje ny diagnos fanns 
det ett nytt piller och en 
ny behandling. Det var 

mycket ’TA DET HÄR PILLRET 
SÅ BLIR DET BRA’.

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

hur härligt det var att måla och skriva, säger Malin.
Sen tonåren har hon målat och skrivit och satsar 

nu helhjärtat på att få jobba som regissör och 
konstnär. Med konsten vill hon förändra samhället 
och öppna upp för att människor ska tänka mer 
inkluderande.

– Det viktiga är att uppmärksamma människan 
och inkludera personer oavsett funktionsnedsätt-
ning. Jag vill lyfta att alla kan jobba tillsammans 
och att vi måste sluta skapa ett normsamhälle som 
vi försöker trycka in alla i, säger Malin.

Hon har nyligen turnerat runt i Sverige med sin 
poetiska dansföreställning Stromboli och är mitt 
uppe i arbetet med nästa föreställning Freni.

– Jag skapar inkluderande föreställningar där 
det finns mycket tid för egna tankar och reflektio-
ner. Det tycker jag är viktigt, med reflektion kan 
man förändra. Jag skriver heller inte historier med 
en början och ett slut. Jag vill inte skapa snyfthisto-
rier som har tydliga och självklara slut, utan jag vill 
att min publik ska få tänka själv, säger Malin.

Utbildningen till kulturkommunikatör är en 
inkluderande utbildning, där man inte söker efter 
normlösningar, utan vill hjälpa kreativa människor 
att utvecklas på sitt sätt inom kulturyrken. Idén till 
utbildningen fanns redan 2008 och sedan 2012 har 
den funnits i Bollnäs. Malins mamma Camilla var 
en av initiativtagarna och är också lärare på 
utbildningen.

– Vem äger egentligen rätten till teatern, konsten 
och kulturen? De riktigt duktiga kompositörerna, 
musikerna, konstnärerna eller författarna är ofta 
geniala för att de har något intressant att berätta på 
ett intressant sätt. Men de som kommer in på 
prestigeskolorna är ofta högpresterande normhjär-

nor, duktiga utförare, men inga riktiga konsthjär-
nor. Så därför tycker jag inte att man ska ha 
utbildningslinjer inom kultur som är exkluderan-
de, säger Camilla Lucchesi.

Med utbildningen vill de lyfta fram kreativa 
personer, och inte försöka passa in studenterna i 
några normer.

– Många som inte följer normerna, får ingen 
chans idag. För vissa försöker man göra åtgärder 
och anpassningar, men det gör ofta att människor 
inte känner sig jämställda. Bara för att man har till 
exempel en funktionsnedsättning får man något 
som är ”special”, men man får inte tillgång till den 
allmänna arenan. Jag tycker att vi måste utmana 
normen och bygga samhället efter människorna 
som bor här. Man kan inte bygga om människorna i 
efterhand, utefter ett samhälle som inte fungerar, 
säger Camilla.

Och förändring, det tror både Malin och Camilla 
på. Även om vägen dit är lång, tror de att utbild-
ningar som denna kan hjälpa till att skapa nya 
idéer och kulturkommunikatörer som kan vara am-
bassadörer för ett annat synsätt.

– Så klart går tankarna upp och ner. Ibland är jag 
positiv till framtiden och ibland tycker jag bara att 
alla är dumma i huvudet. Många gånger blir jag 
trött på att känna att folk är trångsynta och bara 
använder inkluderingsbegreppet som ett fint ideal. 
Men kraften att förändra bär man med sig varje 
dag. Jag känner mig lyckligt lottad för att jag har 
valt den här vägen i livet och i framtiden vill jag 
utvecklas genom att orka mer, att orka fullfölja alla 
mina mål, säger Malin. l

Starka färger och 
abstrakta mönster. 
Malin själv är färgglad 
och vill inte arbeta efter 
normer, precis som 
hennes konst – som 
lockar till färgexplo-
sioner.

Vem äger rätten till det 
allmänna rummet? 
Bara för att man har en 
funktionsnedsättning, 
ska man inte behöva 
”nöja sig” med saker 
som är ”special”, tycker 
Camilla.

ˆ

ˆ
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Det är allvarligt och ett problem 
som professionen själva talar om. 
Framför allt är det stora skillna-

der i kompetensen hos kommuner som 
har över 70 000 invånare, där många 
barn påverkas, säger utredare Ann 
Johansson.

Socialstyrelsen har, i sina öppna 
jämförelser, undersökt barn födda åren 
1988-1996, som har varit placerade i 
HVB-hem, hem med särskild tillsyn samt 
familjehem, under hela årskurs nio.

Andelen som klarar gymnasiebehörig-
heten visade sig vara låg. Bland unga som 
är födda i ett annat land är det bara 39 
procent som når gymnasiebehörighet 
och bland unga som är födda i Sverige 
ligger siffran på 57 procent.

– Vi har en markant skillnad i hur 
många ungdomar som når gymnasiebe-
hörighet, jämfört med övriga unga. Vi ser 
även att bland de som sen går gymnasiet, 
så är det få som når grundläggande 
behörighet till högskola, säger Ann 
Johansson.

I den undersökta grupper är det bara 
28 procent som tar sig igenom gymnasiet 
med grundläggande behörighet till 
högskola.

 Jämförelsen ger tydliga signaler om att 
skolinsatserna för unga som placerats i 
HVB och familjehem behöver förbättras.

–Socialtjänsten behöver arbeta vidare 
med detta tillsammans med skolan. För 
att få ett arbete idag är det viktigt att man 
har avslutat gymnasiet, säger Ann 
Johansson.

Den öppna jämförelsen görs främst för 
att kommuner ska få kunskap om vad de 
kan förbättra i sin verksamhet, för att 
barnen ska få rätt insats utifrån sina 
behov. Men också för att kommuner ska 
inspirera varandra.

– Resultaten kan leda till att kommu-
ner tittar på hur andra har gjort, där man 
har fått bättre resultat, säger Ann 
Johansson.

En brist som Socialstyrelsen också pekar 
på är den ojämna kompetensen hos 
handläggarna som utreder barn. Omkring 
70 procent av handläggarna har socio-

nomutbildning och minst tre års erfaren-
het av barnutredningar. Men denna 
kompetensnivå kan skilja sig mellan 0 och 
100 procent i landets kommuner.

I storstäder är det mellan 17 och 100 
procent av handläggarna som uppfyller 
kriterierna, beroende på stadsdel.

– Skillnaderna är olyckliga. Om 
handläggaren saknar tillräcklig utbild-
ning och erfarenhet riskerar barnet och 
föräldrarna att inte få en rättvis och säker 
utredning, vilket kan få stora konsekven-
ser, säger Katarina Munier, barnsamord-
nare på Socialstyrelsen.

Vad kompetensskillnaderna beror på 
är oklart, enligt Socialstyrelsen. Men 
man menar att handläggarna behöver få 
bättre förutsättningar genom god 
introduktion, kontinuerlig kompetensut-
veckling och bra handledning och 
arbetsledning.

– Kommuner med lägre kompetens 
hos sina handläggare, behöver se över sin 
plan för introduktion och kompetensut-
veckling och de kan framför allt lära av 
andra kommuner som kommit längre. 
Det är också viktig att man ser till att 
personalen inte har för stor arbetsbörda. 
Arbetsvillkoren måste vara rimliga, säger 
Ann Johansson. l

Unga med autism som placeras  
på HVB-hem får ofta inte någon 
behandling med autismspecifika 
metoder.

När en ungdom placeras på ett 
HVB-hem är det under en 
extremt utsatt tid i livet. Att få 

rätt behandling kan vara helt avgöran-
de för framtiden. 

En utredning från Autism- och 
Aspergerförbundet från 2013 visar att 
bara 15 procent av de hem som har 
inriktning på unga med autism och 
Aspergers syndrom arbetar med 
autismspecifika metoder.

– Bara ett hem av 87 uppgav att de 
arbetade helt och endast med autism-
specifika metoder, säger Maria 
Grim ståhl på Autism- och Asperger-
förbundet som gjorde granskningen.

Det stora problemet, menar hon, är 
att behandlingshemmen ofta försöker 
behandla och bota beteende med 
metoder som inte tar hänsyn till den 
specifika kognitiva stil som man har 
när man har autism.

Man försöker ofta förändra beteen-
det, till exempel genom olika belö-
ningssystem, utan att ta reda på vad 
som orsakar beteendet eller vad 
beteendet fyller för funktion. 

– Jag drog själv igång den här 
utredningen. Jag arbetade som 
socialsekreterare i 18 år och har gjort 
många ungdomsplaceringar. Men när 
min yngste son fick diagnosen 
Aspergers syndrom, fick jag väldigt 
mycket mer kunskap. Och när jag 
skulle placera en kille med ADHD-
diagnos, där vi också misstänkte 
autism, var det i princip omöjligt för 
mig att hitta ett HVB-hem som 
arbetade med metoder som höll 
måttet, säger Maria.

Under den här tiden bytte Maria 
tjänst.

– Då kände jag mig lite friare att 
granska HVB-vården eftersom jag inte 
längre skulle behöva samverka med 
hemmen, säger Maria Grimståhl.

Granskningen gjordes genom att 
Maria gick igenom det nationella 
HVB-registret. Hon sökte fram alla 
hem som vänder sig helt eller delvis 
till unga med neuropsykiatrisk 

SKOLAN GLÖMMER UNGA PÅ HVB

TEXT: SARA BENGTSSON 
info@faktapress.se

Skillnaderna är olyckliga, säger Katarina 
Munier, samordnare på Socialstyrelsen.ö

Läs mer på: www.socialstyrelsen.se

Unga med 
autism får 
inte rätt 
behandlingEndast 55 procent av placerade barn på HVB, hem för vård  

eller boende, når gymnasiebehörighet. Det kan jämföras med  
88 procent för alla ungdomar som gick ut grundskolan våren 2014.  
Samtidigt skiljer sig kompetensen kraftigt mellan kommunernas  
handläggare. Det visar en genomgång från Socialstyrelsen.
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funktionsnedsättning. Maria gick igenom 
behandlingsmetoder, deras målgrupper, 
föreståndarens kompetens och eventuell 
kritik som hade riktats mot hemmen vid 
inspektioner. 87 HVB-hem granskades.

– Det finns så klart fler som tar emot 
ungdomar med autism, men som inte har 
dem som en uttalad målgrupp. Dem har 
vi inte granskat, säger Maria Grimståhl.

Placering på ett behandlingshem är 
alltid sista utvägen. För unga med 
diagnoser som autism och Aspergers 
syndrom är det ännu viktigare att man i 
första hand hittar en annan lösning. 

Med stöd av LSS, lagen om stöd och 
service till vissa funktionshindrade, finns 
flera åtgärder man kan använda sig av 
innan man placerar en ungdom på HVB.

– Den här målgruppen har svårare att 
byta miljö, det blir ofta traumatiskt. 

– Men det är klart att det går att byta 
miljö på ett bra sätt i de fall man inte kan 
undvika en HVB-placering. 

Hemmen behöver bli bättre på att 
arbeta med autismspecifika metoder, i 

vissa fall kan det krävas att man kan ge 
ungdomen ett boende i egna lokaler, 
vilket har gjorts i vissa specialfall. 

– Det krävs helt enkelt att man blir 
bättre på att tänka utanför givna ramar, 
säger Maria Grimståhl. Även när man 
utformar vardagen med stöd av LSS kan 
man behöva tänka utanför ramarna. Ju 

mer speciallösningar 
man kan göra med 
hjälp av LSS, desto 
bättre.

Hanna Jarvad, 
förbundsjurist på 
Autism- och 
Aspergerförbundet, 
hoppas att utred-
ningen i framtiden 
ger ringar på vattnet.

– Vi har lämnat 
över kartläggningen till olika myndighe-
ter och idag fler är medvetna om proble-
men. Vi hoppas att detta bland annat kan 
påverka hur framtida behandlingsassis-
tenter utbildas, säger Hanna Jarvad.

Ett problem med HVB-hem är att de 
ofta prioriterar behandling av beteenden 
som till exempel kriminalitet, asocialt 
beteende eller missbruk. 

– Då blir autismen lätt sekundär när 
man lägger upp en behandlingsplan. Det 
här har vi vetat om länge, men det var 
mer skrämmande uppgifter än vad vi 
trodde, säger Hanna Jarvad. l

För hela granskningen: www.autism.se

Maria Grimståhl: Det 
är ett stort problem 
att många HVB-hem 
använder metoder 
som inte passar 
unga med autism.

ö

Hanna Jarvad: Fler 
har blivit medvetna 
om problemen.

ö

Hoppet Šr en organisation som startades 1999 av 
Hansi Stafbom. Hansi Šr grundare till den prisbelšnta, 

evidensbaserade behandlingsmetoden KOBTIVA Ð 
Kognitiv och beteendetrŠning i vardagen

Familjehem
HVB
Skyddsboende
Stödboende

hoppet.nu      Jour: 010 209 90 09

Omtanke, värme och respekt för individen!

Vi har ledig plats 
fr.o.m december 2015.
Gruppboende i Stockholm för dig 
med Asperger/högfungerande autism.
                     

www.cedervillan.se  Tel. 08-612 22 20
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Personalen uppfattar att det finns 
risker att barn med omfattande 
psykisk ohälsa eller till exempel 

neuropsykiatriska funktionsnedsättning-
ar placeras fel och det kan så klart vara 
direkt förödande för individen. Resurser 
och förutsättningarna måste bli bättre för 
de som arbetar inom socialtjänsten och 
på HVB-hem och vi föreslår att man 
tillsätter en kommission för socialtjäns-
ten, säger Veronica Karlsson, förbunds-
ordförande för fackförbundet Vision.

Vision står bakom undersökningen, 
där 252 av Visions medlemmar som 
arbetar på HVB-hem för barn och unga, 
deltagit.

– Vi upptäckte många brister. Men det 

är viktigt att understryka att vi också ser 
mycket positivt hända på området. Förra 
året såg vi ett uppvaknande i debatten. 
Inom myndigheter och politiken försöker 
man inte längre bortförklara brister som 
enskilda händelser och det finns en vilja 
att förändra och bygga det nya sociala 
arbetet, säger Veronica Karlsson.

I Visions undersökning blev det tydligt 
att personalen brinner för sitt arbete och 
ofta trivs med sitt yrkesval.

– Det finns verkligen eldsjälar inom 
verksamheterna. Man ska inte tvivla på 
att personalen gör sitt allra bästa, men nu 
måste det till en kraftansamling för att ge 
de yrkesverksamma rätt förutsättningar 

FÖRBÄTTRINGAR 
SOM BEHÖVS PÅ HVB- 
HEMMEN, ENLIGT VISION
1   Kommunerna behöver i högre grad 
ställa krav på goda arbetsvillkor och 
kollektivavtal för personalen när de 
tecknar avtal med HVB-hem. Viktiga 
krav är att minska ensamarbete, sätta in 
vikarier vid sjukdom, anställa kompetent 
personal samt erbjuda kompetensut-
veckling.

2   Kommunerna behöver vara mycket 
noggranna med att barnens behov blir 
tillgodosedda vid placering. Man måste 
säkra kontinuiteten vad gäller erfaren 
och kunnig personal.

3   Arbetsbelastningen för handläggar-
na inom socialtjänsten måste minska 
eftersom den bidrar till att insatser sätts 
in alldeles för sent. Det saknas också 
resurser inom socialtjänsten för att en 
person ska få boende tillräckligt länge 
vid till exempel avgiftning eller behand-
ling.

Visions ordförande om den tunga arbetsbelastningen inom HVB:

”Tillsätt en kommission  
för socialtjänsten”

Två av tre anställda på HVB-hem uppger att de alltid, eller 
ibland, arbetar ensamma. Det finns också en stor oro för att  

unga felplaceras med risk förödande konsekvenser.  
Det visar en undersökning från Vision, som nu  
vill tillsätta en kommission för socialtjänsten.

att göra ett riktigt bra jobb, säger 
Veronica Karlsson.

Enkätundersökningen visar att två av 
tre arbetar ensamma, alltid eller ibland. 
En av fem ersätts inte av vikarie om de är 
sjuka. Två av tre har blivit utsatta för hot 
eller våld. Nästan hälften känner sig 
otrygga på arbetet. En av fem tycker att 
verksamheten är otrygg för barnen och 
en av fyra tycker att det händer att barn 
far illa till följd av brister i verksamheten.

– Vi kan konstatera att arbetsbelast-
ningen på många håll är för hög. Både 
personal inom socialtjänsten och i 
HVB-verksamheter måste få tid att göra 
ett bra jobb. Det måste göras en grund-
läggande utredning av varje ungdom, så 
att beställningen till HVB blir rätt. Och 
kommunerna måste ställa högre krav när 
de skriver avtal med hemmen. 

– Det är oroande att många av våra 
medlemmar varnar om att unga med 
väldigt olika behov placeras tillsammans. 
Det finns stora risker att ungdomar med 
funktionsnedsättningar alltså inte får 
rätt behandling, eftersom förutsättning-
arna inte finns där från början när de 
placeras, säger Veronica Karlsson. l

TEXT: SARA BENGTSSON 
info@faktapress.se

Arbetsvillkoren måste förbättras inom HVB-verksamheter för att säkra kvaliteten, menar 
Visions förbundsordförande Veronica Karlsson.ˆ
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Unga som placeras på HVB känner 
sig ofta svikna av myndigheter på 
ett eller annat sätt och har svårt 

med tilliten till vuxenvärlden. Att få 
möjlighet att knyta an till en vuxen på ett 
mer personligt plan är viktigt för att 
komma framåt i livet och med behand-
lingen, om man frågar ungdomarna 
själva.

– Det är talande att ungdomarna 
sällan pratar om själva behandlingen 
som en framgångsfaktor. Det har funnits 
flera ljusglimtar som dykt upp under 
mina intervjuer och det handlar nästan 
alltid om att behandlingspersonal har 
vågat träda ut ur sin yrkesroll och mött 
ungdomarna som en ”helt vanlig 
människa”. Det är de personliga mötena 
som är viktiga för ungdomarna, säger 
Zulmir Bečević.

Han har träffat 13 ungdomar i åldrarna 
13–21 år som var placerade på HVB-hem. 
Avhandlingen ”Utsatthetens röster” har 
han skrivit vid Linköpings universitet 
och den ger en unik inblick i hur unga på 
HVB uppfattar sig själva, sitt liv och sina 
framtidsdrömmar.

– Jag blev imponerad av den vilja och 
lust ungdomarna visade inför att berätta, 
att skapa en mening och att resonera 
kring sig själva. Jag var inte förvånad övar 
att de kunde berätta, men att de hade en 
så stark berättarlust, säger Zulmir. 

Det framkommer att ungdomarna 
generellt har en negativ självbild och att 
de på olika sätt känner sig svikna av 
vuxenvärlden.

– Det kan handla om trasiga relationer 
till föräldrar, skolan eller olika myndig-
heter. Och tilliten till vuxna är låg, vilket 
gör det svårare för dem att se positivt på 
sin vardag och framtid, säger Zulmir.
Ungdomarnas bakgrund och svårigheter 
genomsyrar deras livshistorier och 
påverkar även deras framtidstankar. Det 
förflutna tenderar ofta att ta över.

– Men självklart har de drömmar som 
alla andra. Det intressanta är att ungdo-

TEXT: SARA BENGTSSON 
info@faktapress.se

marna generellt drömmer om en framtid 
med de grundläggande pusselbitarna i 
livet. De vill hitta ett vanligt arbete, en 
partner och en lägenhet. De vill helt 
enkelt skaffa sig en trygghet i samhället 
och passa in, säger Zulmir Bečević.

Ungdomarnas framtidsplaner ser alltså 
inte riktigt likadana ut som hos många 
andra gymnasieungdomar.

– Många unga som slutar gymnasiet 
uttrycker att man först vill ”jobba lite, 
resa och sen göra karriär”. Det är inte 
riktigt samma sak för många som är 
placerade på HVB-hem.

Målet med avhandlingen var att 
synliggöra en grupp som sällan får plats i 
samhällsdebatten. Nu hoppas han att 
ungdomarnas erfarenheter ska påverka 
hur HVB-hem, skolor och myndigheter i 
framtiden bemöter ungdomarna.

– Jag vill att folk ska förstå hur ungdo-
marna mår och uppfattar sin tid på HVB. 
Ungdomarnas deltagande alltid måste 
vara i fokus. Deras röster måste bejakas 
på riktigt. Deras tillit till vuxenvärlden är 
ofta låg och all behandling måste ske i 
samklang med de unga själva.

I hans vidare arbete på Göteborgs 
universitet, där han bland annat är lärare 

på socionomprogrammet, kan han 
praktiskt använda erfarenheterna.

– Det är viktigt att understryka att jag 
har träffat fantastiska människor som 
arbetar på HVB. De är ofta eldsjälar som 
verkligen brinner för ungdomarna. Det är 
strukturella administrativa system som 
ibland präglar arbetet till det negativa. 

– Vi har en vårdstruktur där personal 
lägger ner massa tid på att fylla i journa-
ler och manualer och vi gör den mänskli-
ga erfarenheten till en blankett. Man kan 
förbättra mycket genom att se över 
arbetsförhållandena, säger Zulmir 
Bečević. l

Han ger utrymme åt  
ungdomarnas röster
Zulmir Bečević, universitetslektor och författare, har  
djupintervjuat ungdomar som bor på HVB-hem om deras  
liv och framtidsdrömmar. ”De vill helt enkelt skaffa sig trygghet 
och passa in i samhället”, säger han.

UTSATT- 
HETENS  
RÖSTER 
Förlag: Boréa 
bokförlag, 
2015
Pris: 194 kr

Han arbetar vid Institutionen för socialt 
arbete vid Göteborgs universitet. Av -
handlingen ”Utsatthetens röster” skrev 
han som doktorand och forskare vid Tema 
Barn på Linköpings universitet. Han är 
även författare och har gett ut ungdoms-
romanerna ”Resan som började med ett 
slut” och ”Svenhammeds journaler”.

OM ZULMIR

Utredning och behandling 
med erfarenhet, stabilitet 
och kompetens. Kvalitativa 
utredningar på kort tid.

FAM-huset

För familjen – med barnet i fokus

Telefon 033 210162

fralsningsarmen.se 
/fam-huset

U
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HVB h
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Drömmen är att ha ett bra jobb. Men 
för många unga med funktionsned-
sättning förblir det just en dröm. 
Sveriges ekonomi blomstrar, men den 
positiva utvecklingen på arbetsmark-

nad gäller inte unga med funktionsnedsättningar 
på väg ut från skolan. 

Tvärtom, för dem blir situationen allt sämre, 
enligt forskaren Anders Forslund på IFAU, 
Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspoli-
tisk utvärdering i Uppsala. Hans analys delas av 
många experter och politiker, men trots det har 

inga riktigt kraftfulla åtgärder vidtagits för att 
vända utvecklingen. 

Men det finns eldsjälar som inte vill vänta. En av 
de som tagit saken i egna händer är Lars Lööw, 
tidigare Handikappombudsman men idag entre-
prenör. Hans företag har på kort tid anställt 100 
ungdomar som gått ut från gymnasiesärskolan. 

I detta tema möter du både Anders Forslund och 
Lars Lööw. 

Du möter också ungdomar som har hittat riktiga 
jobb – med hjälp av eldsjälar inom organisationer, 
företag och kommuner.

Drömmen
är ett jobb
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Rikta resurserna till 
den här gruppen 
istället för att sprida 
ut insatserna där de 
inte gör nytta, 
uppmanar forskaren 
Anders Forslund.

Det är alldeles uppenbart att det 
inte går bra för den här gruppen 
och det går dessutom sämre och 

sämre, säger professor Anders Forslund 
på IFAU, Institutet för arbetsmarknads- 
och utbildningspolitisk utvärdering.

Rapporten om ungdomsarbetslösheten 
blev klar under försommaren och har 
väckt uppmärksamhet på arbetsmark-
nadsdepartementet.

Den hade beställts av ESO, regeringens 
expertgrupp för studier i offentlig 
ekonomi.

Men än så länge har den inte lett till 
någon ändrad politik.

Samtidigt är det just en ändring av 
arbetsmarknadspolitiken som måste 
göras om man ska ta forskarnas slutsatser 
på allvar.

– Rapporten skulle kunna vara ett 
omedelbart beslutsunderlag för att 
prioritera gruppen unga med funktions-
nedsättning där det finns ett tydligt 
behov av insatser, säger Anders Forslund 
till Föräldrakraft.

Forskarna har inga konkreta förslag på 
åtgärder – det är inte syftet med rappor-
ten. 

Men här beskrivs vad som fungerar 
och inte fungerar.

Forskarna pekar på att det är fel väg att 
göra breda insatser, eftersom stora 
resurser då slukas av grupper som inte 
behöver något stöd.

Exempel på satsningar som forskarna 
lyfter fram som effektiva är intensifierad 
arbetsförmedling, arbetsmarknadsutbild-
ning, suventionerade anställningar och 
inte minst tidiga insatser, helst redan från 
förskolan.

– Amerikansk forskning 
pekar tydligt på att tidiga 
insatser är effektiva och om 
man översätter det till 
Sverige så innebär det att 
man så tidigt som möjligt bör 
sätta in insatser för de unga 
som man förutser får 
problem. Gruppen unga med 
funktionsnedsättning klarar 
skolan mycket sämre än 
genomsnittet och landar i 
mycket lägre utbildnings nivåer. 
Det är alltså inte brist på jobb som är 
det stora problemet?

– Vi ser inget som tyder på att det 
skulle ha blivit svårare generellt för unga 
på arbetsmarknaden. De sektorer som 
tidigare har varit bra på att anställa unga 
har inte krympt. 

Att arbetslösheten bland unga stigit 
har andra förklaringar. Till stor del beror 
det på att fler heltidsstuderande söker 
jobb för att dryga ut studiemedlen.

I rapporten har forskarna pekat ut tre 
grupper som har problem att etablera sig 
på arbetsmarknaden.

Förutom unga med funktionsnedsätt-
ningar är det ungdomar utan fullständiga 
gymnasiebetyg och unga med utländsk 
bakgrund. Många unga ingår förstås i 
mer än en av grupperna.

Allvarligast är situationen för unga 
med funktionsnedsättning.

– Den gruppen skiljer sig från de 
andra, genom att det verkar bli svårare 
och svårare att få jobb. För de övriga 
grupperna ser det illa ut, men det blir 
inte sämre över tid.
Fortsätter det att bli allt sämre för unga 
med funktionsnedsättning?

– Eftersom vi inte vet orsakerna är det 

svårt att ha en uppfattning, 
men vi ser ingen förändring 
i utvecklingen, inget får oss 
att tro att det skulle ha hänt 
något dramatiskt som 
ändrar detta.

Anders Forslund efterly-
ser mer forskning om 
orsakerna:

– Vi har gjort en översikt 
för att identifierat områden 
där insatser behövs och för 
att hitta kunskapsluckor. En 
lucka är att vi behöver mer 
information om varför det 
går så mycket sämre för 
unga med funktionsned-
sättning.

Behovet av ökad forskning betyder dock 
inte att politikerna ska vänta med 
satsningar:

– Det är alldeles uppenbart att vi har 
identifierat en grupp där det behövs 
insatser. Det är inte långsökt att motivera 
att sätta in resurser här!

– Utifrån det vi har kommit fram till är 
det naturligt att rikta resurser till den här 
gruppen, istället för att sprida ut till 
grupper som inte behöver dem.
Hoppas du på mer fokus på unga med 
funktionsnedsättning nu?

– Ja, både mer fokus och att man tar 
fram mer kunskap. För mig var det en 
nyhet att det ser så illa ut för gruppen och 
att det försämras över tid. Det verkar inte 
som att det som har gjorts har räckt till. 
Hur angeläget är det, anser du?

– Som forskare är det viktigt att 
identifiera problem och lyfta fram dem så 
att det politiska systemet blir medvetet 
och kan göra något åt det. Om vi identifie-
rar en grupp som har mycket sämre 
förutsättningar tycker jag personligen att 
det är ett starkt motiv att göra något åt 
det, säger Anders Forslund. l

– de har det tuffast
Ungdomar klarar sig allmänt sett bra på arbets
marknaden, utom vissa grupper. Det är framförallt 
ungdomar med funktionsnedsättningar som har 
svårigheter, enligt forskaren Anders Forslund.

Satsa på unga med  
funktionsnedsättning 

TEXT: VALTER BENGTSSON 
info@faktapress.se

ˆ
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Mer än varannan elev 
fick jobb när Alvesta 
satsade på lärlings-
utbildning. Valfrihet 
för eleverna och 

samarbete över kommungränser är 
två av förklaringarna till framgång-
en.

– Utbildningen betydde allt för 
mig, säger Olle Storm Sundin som 
fått jobb på Kommunarkivet i Växjö.

Mer än hälften av de 36 unga 
vuxna som genomgått lärlingsut-
bildningen i Alvesta har landat i 
olika anpassade anställningar, efter 
genomgången utbildning.

Framgången har gett ringar på 
vattnet och i våras puffade 
Skolverket för modellen på en 
konferens. 

Sedan dess har Harald Petersson, 
ansvarig inom Särskild utbildning 
för vuxna på Allbo Lärcenter i 
Alvesta, tagit emot många förfråg-
ningar från andra delar av landet.

Den 1,5 år långa utbildningen 
vänder sig till unga och vuxna som 
tidigare gått gymnasiesärskola. 

Utbildningen bygger på omfattan-
de praktik hos företag och andra 
arbetsgivare, där man lär sig det 
som är speciellt för yrket. Skol-
lektionerna fokuserar på allmänna 
ämnen inom samhälle, ekonomi, 
hälsa och livsstil. Eleverna tränas 
även i att genomföra projekt, inom 
något område som intresserat dem.

 DE FICK JOBB TACK VARE  
 UNIK LÄRLINGSUTBILDNING: 

”Lärlings
utbildningen  
betydde allt”

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

Vi träffar en tidigare lärlingselev 
på Kommunarkivet i Växjö. Här 
arbetar Olle Storm Sundin, 22 år, 

med att digitalisera gamla kommunala 
protokoll. Dokumenten blir efter hand 
sökbara på webben, till glädje för många 
som är intresserade av historia och 
släktforskning.

Ett jobb som han är mycket duktig på 
och dessutom sköter med stor 
glädje, intygar chefen Kerstin 
Johansson.

– Jag fick vänja mig vid att 
tolka orden, berättar Olle när han 
visar upp några gamla handskriv-
na protokoll som han just nu 
arbetar med. Ibland sköter Olle 
även receptionen men ofta går 
hela dagarna åt till att renskriva 
och scanna protokoll.

– Det är mest kommunala 
beslut, inte så mycket personliga 
berättelser, men det kan ändå 
vara fascinerande, säger Olle.

Det började med praktikplats 
här på Kommunarkivet, först som 
gymnasielev på Kungsmadsskolan i 
Växjö och sedan inom lärlingsutbildning-
en i Alvesta. Nu har Olle en tidsbegrän-
sad anställning som han tror snart 
övergår till fast anställning.

– Att börja på vuxenutbildningen var 
det bästa som hänt mig, säger Olle. 
Utbildningen var engagerande, annor-
lunda och med bra praktik. Det gjorde 
det möjligt för mig att få anställningen.

Nu stortrivs han på Kommunarkivet, 
där han har ett mycket fint och ljust 
arbetsrum i nya lokaler dit arkivet 
flyttade häromåret. 

En trappa ned finns det gigantiska 
arkivet med 6 500 hyllmeter dokument, 
en historisk skatt med handlingar ända 
från 1863. De nya rullbara arkivhyllorna 
gör det lätt att hitta alla möjliga kommu-
nala handlingar.

En av Olles framtidsplaner är att skaffa 

körkort. Han bor dock fortfarande 
hemma hos föräldrarna i en villa vars 
veranda han själv renoverat som projekt-
arbete inom lärlingsutbildningen.

Projektarbetena var en av fördelarna 
med utbildningen, eftersom de var så 
lärorika, enligt Olle. Men han fångade 
också upp värdefulla kunskaper om 
ekonomi.

Olle är uppvuxen i Sala och 
familjen flyttade till Växjö när 
han började gymnasiet.

– Det var riktigt tråkigt att 
skiljas från kompisarna i Sala, 
men det är också roligt med nytt, 
säger Olle som har fått många nya 
vänner, inte minst bland de 
andra eleverna på lärlingsutbild-
ningen.

Han är tacksam för att lärlings-
utbildningen dök upp. Efter 
gymnasiet visste han inte vad 
han ville bli och hade därför sökt 
in på en treårig allmän kurs på en 
folkhögskola. 

– Men så ringde de från mitt 
gamla gymnasium och tipsade om den 
nya vuxenutbildningen, som var mer 
inriktad på att komma ut i arbete.

Att en kommun rekryterar personer 
med funktionsnedsättning är ovanligt. 
Små och medelstora företag är generellt 
mycket mer öppna än kommuner. 
Kommunarkivets chef önskar att kommu-
nerna också skulle vilja visa framfötterna 
lite mer.

– Men det har blivit mycket tuffare, nu 
ska allt vara 110 procent och allt handlar 
om pengar, så var det inte förr, säger 
Kerstin Johansson. 

– Jag är stolt över att vi på Kom mun-
arkivet kan hjälpa till men alltför många 
andra vill inte ta sig an något som kan 
verka problematiskt.

– Det är jätteviktigt att alla verksamhe-
ter tar emot personer med olika egenska-
per, alla människor måste få vara med, 
säger Kerstin Johansson. l

”Det bästa 
som har  

hänt mig”

Kerstin Jonsson, 
Kom mun arki
vets chef, är stolt 
över att ta emot 
personer med 
funktionsned
sättning.

ˆ

Olle:
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är nöjd med uppgifterna och vill vara 
kvar i många år.

Vilka goda råd vill Daniel ge till andra 
ungdomar på jakt efter jobb?

– Sök arbete, kämpa på, ha ett mål och 
sträva efter det, svarar Daniel, som även 
talar sig varm lärlingsutbildningen i 
Alvesta. 

– Jag rekommenderar verkligen ut - 
bildning, det var ett kliv in till arbete! l

LÄRLINGSUTBILDNING
Lärlingsutbildningen inom Särskild 
utbildning för vuxna på Allbo 
Lärcenter i Alvesta. 

Mål: Lotsa ut vuxna personer med 
utvecklingsstörning från daglig 
verksamhet till en anpassad anställning. 

Bakgrund: Började 2010 med av 
projektet ”Funktionshindrades rätt till 
arbete”, finansierat av EFS, och har 
sedan övergått i regelrätt lärlingsutbild-
ning. 

Resultat: 20 personer har gått 
lärlingsutbildningen och 16 har gått en 
serviceassistentutbildning. Över 50 
procent har erhållit en anpassad 
anställning efter genomgången 
utbildning.  

Utbildningen var både kul och 
lärorik, säger Daniel Märgelbrink, 
24 år. Han blev klar med utbild-

ningen i våras och har sedan dess blivit 
kvar på Ica Supermarket i Alvesta. Först 
var han där som daglig verksamhet, men 
snart övergick det till en anställning. 

Under praktiken fick han prova på 
olika delar av butikens verksamhet, för få 
veta lite mer om vad som passar och inte 
passar honom.

– Att arbeta i kassan var inte min grej. 
Även om det var kul var det för mycket att 
hålla koll på. Nu är jag vaktmästare och 
gör allt möjligt. Varje morgon tar jag hand 
om allt som inte ska finnas runt affären 
– fimpar, ogräs och så vidare. Sedan går 
jag in i affären och fortsätter med att fylla 
på i hyllorna, berättar Daniel.

Att jobbet börjar tidigt, redan 06.30 
skrämmer honom inte. En del kollegor 
börjar ännu tidigare och affären öppnar 
klockan 7, då det ofta redan finns kunder 
vid entrén.

Daniel har flyttat hemifrån sedan han 
påbörjade lärlingsutbildningen, från 
hemmet i Torpsbruk in till Alvesta, och 
har därmed kommit närmare jobbet.

– Arbetet fungerar väldigt bra för 
Daniel, säger Martin Petersson som är en 
av Daniels arbetskamrater på Ica.

Så bra har det gått att Daniel har fått 
utökat ansvar och nu även sköter buti-
kens dryckesavdelning. 

– Jag tar emot alla leveranser och ser 
till att de kommer in i hyllorna. 

Lärlingsutbildningen har även gett 
honom värdefulla kontakter inom 
arbetslivet. Han träffar kontinuerligt en 
SIUS-konsulent från Arbetsförmedlingen 
och håller dessutom kontakt med både lä-
rare och andra elever från lärlingsutbild-
ningen.

– Gemenskapen i klassen är ett av de 
bästa minnena från skolan, säger Daniel.

Daniel tänkte sig tidigare en karriär 
inom restaurang och hotell. Men butiks-
miljön passar honom bättre. Att han är 
social och trivs bland andra människor är 
perfekt när kunderna kommer tågande 
med frågor och önskemål.

På frågan vad han vill göra om ett par 
år är det uppenbart att han tänker sig en 
fortsättning på Ica. Han trivs i gänget och 

”Det var ett kliv in till arbete”
Daniel:
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Hemma i Alvesta är Harald 
Petersson specialist på ämnet, i 
kraft av många års erfarenhet 

från särskolan.
– Jag känner mig så trygg med de här 

frågorna att jag vågar ta ut svängarna och 
göra nya saker.

För att beskriva tanken bakom 
lärlingsutbildningen i Alvesta jämför han 
gärna verksamheten med ett växthus. 

– Det räcker inte att så ett frö, utan 
man måste även mylla jorden, vattna och 
stötta det som växer. För oss innebär det 
att vi ger kurser i personlig utveckling 
som hjälper eleverna att tillgodogöra sig 
träningen ute på arbetsplatsen.

– Kurser som vi ger inne på skolan är 
Människan, Hälsa 1 och 2, Information 
och Kommunikation 1 och 2 samt 
Entreprenör skap. 

– För att visa på vikten av träning, 
sömn och näringsriktig mat för att klara 
ett arbete så har vi till exempel gått på 
gym och sedan haft hemkunskap och 
lagat näringsriktig mat som en del i 
kursen Människan.

– Entreprenörskap har i första hand 
utgjorts av ett projektarbete som förbe-
retts under vårterminen och genomförts 
under sommarmånaderna. Många av 
projekten var oerhört intressanta och 
blev riktiga höjdare. Här har vi försökt 
visa på vikten av en planering och att ta 
eget ansvar för det man vill uppnå.

– Vi erbjuder även kursen Samhälls-
kunskap där vi bland annat tar upp frågor 
som demokrati, personlig ekonomi och 
budgetplanering samt nyhetsbevakning, 
för att eleverna ska kunna delta i diskus-
sionerna på kafferasten. Samhälls kun-
skap är inte en poänggivande kurs men vi 
ger den i alla fall eftersom vi tycker den 
är så viktig.

Det som är specifikt för arbetsplatsen, 
till exempen en butik eller ett arkiv, 
lämnar skolan helt och håller över till 
praktikplatsen.

– Vi bidrar med det specialpedagogis-
ka synsättet. Men vi på skolan har också 
ansvar att hjälpa företagen att se möjlig-
heterna, säger Harald.

– Det här tänket gör utbildningen unik. 
Eleverna kan välja vilken inriktning som 
helst – den specifika träningen ansvarar 
arbetsplatserna för. Och de allmänna 
kurserna har ett värde oavsett arbets-
plats.

Just nu är det uppehåll i lärlingsutbild-
ningen men Harald hoppas ta emot en ny 
grupp om 10–15 elever i januari 2016.

– Vi vill helst ha en kontinuerlig 
utbildning men det finns inte tillräckligt 
med elever i regionen.

Med en egen syster med utvecklingsstör-
ning, en hustru som arbetar i en service-
bostad och en dotter som arbetar inom 
daglig verksamhet är frågorna alltid 
aktuella hemma hos Harald. 

Och engagemanget upphör aldrig.
Inom familjens ram berikar man varan-
dra ständigt med erfarenheter från de 
olika verksamheterna. 

– Med integritet och respekt för 
tystnadsplikten kan man diskutera olika 
förhållningssätt och pedagogiska finesser 
långt in på småtimmarna, säger Harald 
Petersson. l

Särskoleläraren som  
vågade ta ut svängarna

Harald:

Harald Petersson är eldsjälen som skapat centrumet för 
lärlings utbildning i Alvesta i samarbete med övriga fem  
kommuner i Kronobergs län. Nu får hans lärlingsutbildning  
för vuxna med utvecklingsstörning uppmärksamhet  
och efterföljare i andra landsändar.

Harald Petersson 
med Daniel 
Märgelbrink, en 
av de tidigare 
eleverna på 
lärlingsutbild
ningen.
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Drygt tre år efter starten har 
Peritos Ungdomsrekrytering 
växt till en personalstyrka på 
cirka 100 unga vuxna med 
funktionsnedsättningar. 
– Det har varit ett enormt 
intresse, men vi hade 
hoppats på att växa ännu 
snabbare, säger Lars Lööw, 
vd och grundare.

Peritos är fortfa-
rande ensamt om 
att anställa unga 
som har gått 
gym nasiesärskola 

enligt företagets egen modell 
för introduktionsrekrytering.

Modellen innebär att Peritos 
tar arbetsgivaransvaret under 
ett års introduktion i ett arbe-
te hos en annan arbetsgivare. 
Peritos betalar månadslön, 
övriga arbetsgivarkostnader 
och utbildningsinsatser. 
Coachning och utbildning ska 
säkerställa att ungdomen ut-
vecklas till en bra framtida 
medarbetare och arbetsgiva-
ren till en bra sådan.

Även om Peritos affärsidé har 
varit framgångsrik finns fort - 
farande många utmaningar.

För att lyckas krävs samar-
beten med Arbetsförmedling, 
kommuner och arbetsmark-
nadens parter – och allt har 
inte gått smärtfritt.

Högt på önskelistan för 
Lars Lööw just nu är att kom-
ma överens med fler fackför-
bund om kollektivavtal. Utan 
avtal finns risk att facket sät-
ter stopp för rekryteringar.

– Det behövs nya kollektiv-
avtal som är anpassade för 
våra introduktionsrekryte-
ringar. Det finns redan avtal 
med Unionen och diskussio-
ner med något LO-förbund, 
men det behöver bli fler och 
det tror jag att vi kan lyckas 
med relativt snart, säger Lars.

En oväntad motgång för 
Peritos har varit kommuner-
nas svala inställning till 
samarbete.

– De som tjänar mest på det 
vi gör är kommunerna, som 
får fler invånare i arbete, men 
trots det har det varit svårt att 
hitta samarbetsytor. 
Kommun erna är viktiga både 
som arbetsmarknadspolitisk 
aktör men även i sin roll som 
stor arbetsgivare.

– Ingen av de som deltagit i 
våra introduktionsrekryte-
ringar har fått jobb i kommu-
ner eller kommunala bolag, 
utan bara hos privata arbets-
givare och vissa myndigheter. 

– Vår ursprungliga idé var 
att kommunerna skulle vara 
med och bidra för att vi skulle 
kunna ha hög närvaro och kva-
litet, men ofta finns ingen att 
prata med på kommunerna.  

Även stora företag tar lång 
tid att bearbeta.

– När företag har stora 
strukturer och rekryterings-
processer passar vi inte rik-
tigt in. Det är enklare med 
mindre och medelstora ar-
betsgivare. 

Att det går långsamt bety-
der inte att Lars engagemang 
svalnar – tvärtom.

– Antalet unga med aktivi-
tetsersättning (”förtidspensi-
on”) närmar sig 35 000 och 
antalet har ökat med 60 pro-
cent på sju år. Om vi kan bidra 
till att vända den utveckling-
en vore det fantastiskt!

– Det behövs en ökad insikt 
om behovet av att anställa 

HAN TOG SAKEN I EGNA HÄNDER:  
VI MÅSTE VÄNDA UTVECKLINGEN

unga med funktionsnedsätt-
ningar. För att skapa rätt förut-
sättningar behöver vi vara be-
redda att ompröva en del, och 
det gäller både arbetsgivare, 
myndigheter, riksdag och re-
gering och fackliga organisa-
tioner.

Opinionsmässigt har Peritos 
arbete redan burit frukt. 

– Jag tror inte att det är 
många företag som efter ett 
par års verksamhet blir en av 
modellerna för en statlig ut-
redning, säger Lars som stolt 
hänvisar till betänkandet om 
matchningsanställningar som 
blev klart i våras.

Att vara först med en mo-
dell har dock nackdelar, efter-

som det kräver nytänkande 
även hos samarbetspartners 
som Arbetsförmedlingen.

– Å ena sidan är vi som vil-
ken arbetsgivare som helst. 
Men samtidigt är vi annorlun-
da. Alla anställs med lönebi-
drag och utför arbetet på an-
dra företag. Vi behöver en 
snabb och smidig hantering 
hos Arbetsförmedlingen. Vissa 
arbetsförmedlare hjälper ak-
tivt till, men andra är miss-
tänksamma eftersom vi är en 
kommersiell verksamhet och 
det är svårt att förstå att våra 
kandidater utför arbete hos 
andra, säger Lars Lööw. l

OM PERITOS

Omsättning 2014: 20 mkr.
Resultat 2014: 0,3 mkr.
Antal anställda: 100 
(augusti 2015)
Ägare: Novare Human 
Capital, Lars Lööw, Stefan 
Tengman och Lars Kry.
Exempel på kunder: 
Logent, MatHem, Grand 
H—tel och Coor Service 
management.

TEXT: VALTER BENGTSSON 
info@faktapress.se

Med vårt stöd kan alla som vill delta i arbetslivet!

Vi fnns i Göteborg, 

Västerås, Uppsala,  

Lund & Stockholm.

08-580 81340

info@misa.se  

www.misa.se

  Misa erbjuder

» Individuell arbetsinriktad daglig verksamhet

» Skoltjänst med stöd under praktiktiden eller APL 

”På jobbet 

 får man 

 utvecklas”

    Josef 
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Det som gjorde skillnad var att Ronny 
fick chansen att hitta praktikplats 
som verkligen passade honom, och 
dessutom få stöd av en handledare 
under hela läsåret.

Företaget Misa är specialister på att stödja 
personer med funktionsnedsättning att komma till 
och behålla ett arbete. Man arbetar efter modellen 
supported employment. 

Normalt sett är det vuxna långtidsarbetslösa 
som erbjuds stödet – inte skoleelever. Men just nu 
finns speciella statsbidrag för skolor som vill 
utveckla sitt arbete med praktik och bättre kunna 
hjälpa elever till en bra övergång till arbets livet. 

På gymnasiesärskolan i Kista utnyttjade man 
möjligheten. Lärarna får bland annat utbildning av 
Misa och fem av eleverna får extra stöd enligt 
metoden supported employment. En av dem är 
Ronny Gunasekara.

När Föräldrakraft träffar Ronny är han redan på 
väg att få en riktig anställning på företaget där han 
praktiserat sedan i våras, Berendsen. Han är en 
framåt 19-åring med ljus syn på framtiden och 
dessutom framgångsrik fotbollsspelare. Men bara 
några månader tidigare såg det mycket dystrare ut.

Misa i Stockholm hjälper cirka 50 skolelever som i 
övergången till arbetslivet. Det handlar om att 
kartlägga stödbehov, hitta praktik platser som 
passar och att ge bra stöd under lång tid, både till 
den enskilde och till arbetsgivaren.

Stödet gör en enorm skillnad, jämfört med att 
elever tilldelas praktikplatser utan någon anpass-
ning till individuella behov – eller helt enkelt får 
försöka jaga fram praktik på egen hand.

– Vi gör allt vi kan för att eleven ska komma till 
en praktikplats där man kan växa, säger Maria 
Heimer, Misa. 

Hon berättar att man träffar eleven för att höra 
om tidigare erfarenheter och vad som behövs. 
Sedan görs studiebesök på olika praktikplatser och 
utifrån det gör eleven till slut ett val. 

– Därefter är det viktigt att vi stöttar arbetsgiva-
ren, som aldrig ska behöva känna sig ensam. Vi har 
löpande kontakt både med eleven och arbetsgiva-
ren, så att småsaker aldrig växer till stora problem. 
Om det finns ett mål om anställning på praktikplat-
sen gör vi en planering för det. Det är en stor 
utmaning att matcha eleven och praktikplatsen och 
att sedan följa upp med ett bra stöd, säger Marie.

Långtifrån alla elever i behov av stöd får den här 
chansen, trots att alla är ense om att tidigt arbets-
livsstöd, redan i skolan, har många fördelar.

– Tyvärr träffar vi många alltför sent, efter år av 
utanförskap. Det finns mycket att vinna på att 
komma in tidigare, eftersom det då finns ett 
nätverk med elevhälsa och studie- och yrkevägled-
ning, skolkamrater och ofta aktiva föräldrar runt 
omkring eleven, säger Pehr Holmström på Misa.

– När man slutat skolan blir det genast svårare. 
Måndagen efter är nätverket borta. 

– Det är också väldigt roligt att träffa eleverna, 
eftersom de ofta gärna vill pröva på nya saker. De 
har börjat gå in i vuxenåldern och ser ett liv efter 
skolan, men de har inte hunnit bli stukade ännu. 
Det är helt enkelt en bra tidpunkt att ge stöd till 
arbetslivet, säger Maria Heimer.

Från hemmasittare till praktik och snart ett riktigt jobb.  
För Ronny Gunasekara, 19 år, blev vårterminens praktikplats  
på ett mattföretag en riktig vändpunkt.

RONNY GUNASEKARA

Ålder: 19 år.

Bor: Egen lägenhet  
i Hässelby.

Intressen: Fotboll  
och gym.

Hoppas på: Vill gärna 
bli fotbollstränare  

för barn.

Snabb vändning för Ronny
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Towe Malmström,  
Ronny Gunasekara 
Maria Heimer och  
Pehr Holmström.  
Towe hjälpte Ronny 
Gunasekara att hitta  
rätt väg till arbetslivet. 
Nu räknar de med att  
en riktig anställning 
snart är klar.

Ronny Gunasekara är ett bra bevis på att stödet 
gör stor skillnad. Nyss var hans motivation och 
framtidstro i botten. 

– Jag kände lite panik över var jag skulle prakti-
sera. Den plats skolan valde ut, i en butik, var inte 
min grej. På den praktiken var det väldigt oklart 
vad jag skulle göra och det var ensamt. 

Ronny ville ha en bättre praktikplats, men det 
var svårt att hitta. Till stor del var det upp till 
honom själv att hitta praktik.

– När jag mejlade till olika arbetsgivare fick jag 
inte svar eller så var platserna redan upptagna. Det 
kändes som att konkurrensen var för hård.

Det ledde till att Ronny allt som oftast helt enkelt 
stannade hemma, i brist på bra praktik.

När Misa kopplades in fick Ronny bättre hjälp att 
hitta en lämplig plats.

– Vi gjorde ett studiebesök på mattvättföretaget 
Berendsen och det var ett lyckokast. Vi hängde där 
ett par timmar och kände att det här nog skulle 
fungera bra, berättar Towe Malmström som är 
arbetshandledare för Ronny.

Ronny öser beröm över praktikplatsen. Han 
gillar att många av arbetskamraterna också är 
ganska unga, att uppgifterna är varierande och att 
det alltid finns något att göra.

– Jag fick bra instruktioner och sedan har jag lärt 

mig på egen hand. Det har blivit pappersarbete 
också och jag är noga med att dubbelkolla allt för 
att det inte ska bli fel. I början hade jag dåligt 
självförtroende och trodde att jag skulle göra fel.

Hans handledare avslöjar att hon i början hjälpte 
Ronny att passa tider genom att ringa och väcka.

– I början var det lite svårt, säger Ronny och ler. 
Men sen har det varit full fart!

En viktig förklaring till att Misa får fram bra 
praktikplatser är att man ger arbetsgivaren ett 
omfattande stöd.

– Många företag tar gärna emot praktikanter 
men känner osäkerhet och säger därför spontant 
nej. Men om vi är med och stöttar så provar man 
gärna, säger Maria Heimer.

Medarbetarna på Misa tycker att det är ett 
drömuppdrag.

– Vi ser att det funkar. Vi har många goda 
exempel på att det går väldigt bra för elever som 
varit i farozonen. Det är lyxigt att få möta dem i 
skolan. Några år senare kan de ha dragit på sig 
många svårigheter, säger Pehr Holmström. l

TEXT: VALTER BENGTSSON 
info@faktapress.se

ˆ

Nå dina mål 
med vårt stöd

Daglig verksamhet för dig med Asperger (AST)

www.cedergruppen.se • 08-654 30 00 • info@cedergruppen.se

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!   www.foraldrakraft.se/lss-pris
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Industrilås är ett av de företag 
som ligger längst fram när det 
gäller att erbjuda sysselsättning 
för personer med funktionsned-
sättning och rätt till daglig 

verksamhet.
Redan på 90-talet kom Industrilås 

igång med daglig verksamhet, som en 
följd av ägarfamiljens djupa engagemang 
för personer med funktionsnedsättning-
ar. Idag sysselsätts 13 personer i denna 
dagliga verksamhet.

Inom Nässjö kommun har man en tydlig 
målsättning att alla de cirka 250 invånare 
som har rätt till daglig verksamhet själva 
ska få välja sysselsättning, berättar 
Agneta Hylander som är chef för Nässjö 
kommuns enhet för daglig verksamhet. 

– När man har ett biståndsbeslut enligt 
LSS eller Socialtjänstlagen får personen 
titta runt och känna efter vad som kan 
passa. Man kan prova en verksamhet och 
byta om det inte fungerar.

Samtidigt har Nässjö moderniserat och 
gamla tiders ofta ganska meningslösa 
verksamheter. ”Pysselsättning” förekom-
mer inte längre. Här handlar det om 
riktiga arbetsuppgifter i så stor utsträck-
ning som möjligt. Och ofta i nära samar-
beten med lokala företag.

– Vi har en större lokal i industribyn i 
Norrboda och där tar vi emot många 
olika uppdrag från företag. Senast var det 
montering av glasögonställ för optiker, 
berättar Agneta Hylander.

Det finns en mediegrupp som produ-
cerar reklamblad, broschyrer och 

Riktiga jobb men med
tryggheten kvar

Riktiga arbetsuppgifter  
på riktiga företag – men  

med bibehållen trygghet.
Det är idén bakom  

satsningen på daglig  
verksamhet i nära  

samarbete med det  
lokala näringslivet  
i Nässjö kommun. 

info@mogard.se

010-471 66 00
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tidningar. Ett hunddagis hjälper allmän-
heten med att sköta om hundar. 
Transportgruppen ser till att kommu-
nens internpost fungerar samt levererar 
varor till barnomsorgen och medicin till 
äldreomsorgen. En utegrupp klipper 
gräs, flyttar och är alltiallo. Ett kök 
producerar luncher och frallor. Det finns 
även avdelningar för sömnad och träslöjd 
samt ett par caféer. Några personer har 
plats ute hos företag, just nu i en restaur-
ang och på en golfbana.

Det finns även en verksamhet som är 
mer inriktad på personer med svåra 
flerfunktionshinder, där det framförallt 
handlar om aktivering i form av målning, 
vävning och sinnesrum.

– Fördelen med de dagliga verksamhe-
terna i Nässjö är att de är utformade för 

att kunna passa alla, säger 
Gert Iwarsson, ordförande 
för FUB i Nässjö och ledamot 
av Riksförbundet FUB:s 
styrelse. 

Om man jämför med länet 
i övrigt är friheten att välja 
mycket större i Nässjö, 
menar har. 

– Verksamheterna är också utspridda i 
stan, inte koncentrerade till ett stort 
”omsorghus”. Min egen son 
jobbar i en grupp som 
vänder sig till vanliga 
företag. ”Nu går jag till 
jobbet” säger han och han är 
stolt över de uppgifter som 
han har för olika företag.

– Det är viktigt att kunna 
”leva som Svensson”, som 
alla andra, även om man 
samtidigt måste ta hänsyn 
till den osäkerhet som 
friheten kan skapa. Om man 
byter verksamhet är det nya 
rutiner, nya människor.

Agneta Hylander gläds åt kollektivtra-
fiken också har ställt upp genom att 
ordna en extra busshållplats vid den 

dagliga verksamheten i 
industribyn i Norrboda.

– Det är så roligt att 
bussen stannar där nu, så 
att arbetstagarna inte 
behöver åka färdtjänst, 
säger Agneta. 

– Det är värdefullt att det 
upplevs som vilket jobb som 
helst. Verksamheten finns i 

Selma Altun, avdelningschef lackavdel
ningen på Industrilås, är förtjust över 
samarbetet med dagliga verksamheten. 
I bakgrunden Annika Eifel, handledare, 
och Gert Iwarsson från FUB.

Andreas Tingsvik, 33 år, 
medarbetare inom dagliga 
verksamheten på Industrilås.

ˆ

ˆ

 ”Det är viktigt att kunna ”leva som 
Svensson”, som alla andra, även om 
man samtidigt måste ta hänsyn till 

DEN OSÄKERHET SOM FRIHETEN KAN SKAPA”

info@mogard.se | www.mogard.se
010-471 66 00

Mo Gård är en stiftelseägd non-proft organisation  

med verksamheter inom LSS och HVB. Vi driver också 

en gymnasiesärskola samt Mo Gård folkhögskola.

Vi erbjuder stöd i kommunikationen, individuella lösningar 

och för den som behöver det, en teckenspråkig miljö. 

Hör gärna av dig till oss så berättar vi mer om vilka 

möjligheter som fnns. 

Kommunikation ger 
möjlighet till utveckling 
och ett gott liv.

FK_1505_s64-75_Arbete_DV_v04.indd   73 2015-09-28   18:30



74     FÖRÄLDRAKRAFT # 5 2015

TEMA Arbete

industriområdet och man går dit som om 
man inte hade haft några speciella 
förutsättningar, säger Gert.

På företaget Industrilås möter vi Selma 
Altun som är chef för lackavdelningen 
och mycket glad över samarbetet med 
dagliga verksamheterna. 

– Jag anser att alla ska ha lika möjlighe-
ter i livet så när jag blev tillfrågad om jag 
ville ta emot personer med funktionsned-
sättningar så var det en självklarhet för 
mig att säga ja, berättar Selma. 

På hennes lackavdelning sysselsätts 
två av de totalt 13 personer som har 
daglig verksamhet på Industrilås.

Lackavdelningen tar även emot många 
praktikanter från gymnasiesärskolan. Ett 
tiotal ungdomar gör tre veckors praktik 
här varje år.

Gert Iwarsson hyllar Industrilås, för att 
företaget är ett av de ännu ganska få 
företag som aktivt erbjuder praktikplat-
ser till särskolan.

– Det är svårt att hitta praktikplatser 
för särskolan. Man måste kämpa hårt. Det 
som Industrilås gör är väldigt ovanligt, 
säger Gert.

Så varför har just Industrilås denna 
öppenhet? Den viktigaste förklaringen är 
att ägarfamiljen, Annika och Klaus 
Mölzer, själva känner stort engagemang 
för personer med funktionsnedsättning-
ar. Ägarnas vision präglar hela företaget. 
Och nu sprids visionen. VD:n för kom-
munägda bolaget Nässjö Näringsliv, Claes 
Johansson, jobbar aktivt med att engage-
ra fler företagare i satsningen på praktik-
platser för elever från särskolan. 

Alla ska vara ”en i gänget” på Industri-
lås. Medarbetarna inom dagliga verksam-
heten går på samma fester och får samma 
förmåner som alla andra. Det handlar om 
julklappar, påskgåvor och fina restau-
rangmiddagar ett par gånger per år.

– Alla betraktas som en del av företa-
get, det görs ingen skillnad, säger Gert.

Att ta steget över till 
vanlig löneanställning är 
däremot ovanligt för 
deltagarna inom Nässjös 
dagliga verksamheter. 

Gert Iwarsson menar att 
det inte heller är målsätt-
ningen. Även om det skulle 
innebär lön som är högre 
än aktivitets- eller sjuker-
sättningen kan en vanlig 
anställning ha negativa 
konsekvenser genom sämre 
trygghet, om jobbet skulle 
gå förlorat.

– Om man övergår till en anställning 
har man ingen trygghet kvar. Här är allt 
som på riktigt men man har kvar sin 
trygghet, säger Gert Iwarsson. 

– Det är ingen hög ersättning man får 
som medarbetare inom daglig verksam-
het. Som grund har man vanligen 
aktivitetsersättning eller sjukersättning 
och därutöver kanske handikappersätt-
ning. Om daglig verksamhet beviljats 
enligt LSS har man även en blygsam 
”habiliteringsersättning”, som i Nässjö 

ligger på 23 kronor per dag. 
Att leva på, efter skatt, kan 

det handla om  7 400 kronor 
per månad. Den blygsamma 
ersättningen till trots anser 
Gert Iwarsson att detta ändå 
är bättre än löneanställning 
för många.

– Den dag jobbet inte finns kvar har 
man annars bara den allra lägsta ersätt-
ningen, kanske 120 kronor per dag, att 
leva på. Det räcker inte ens till hyra. 

– Så länge man inte ändrar systemet 
kan jag absolut inte rekommendera 
någon att släppa aktivitetsersättningen, 
det kan bli katastrof eftersom det är så 
svårt att få tillbaka den. 

 – Det är inte fel att ta en löneanställ-
ning men systemen är inte anpassade för 
det. Som förälder skulle jag personligen 
aldrig tillåta det.

– Här jobbar man på riktiga företag 
med riktiga arbetsuppgifter och har 
trygg heten kvar.

Enstaka personer tar ändå steget över 
till vanliga jobb, berättar Agneta Hylander. 
Och chansen är ofta lite större när det 
gäller personer som har bakgrund med 
psykisk sjukdom eller missbruk.

– Vi tycker att det är fantastiskt när det 
leder till anställning och vi jobbar mycket 
med arbetsplatspraktik för att lyckas med 
det, säger Agneta.

Samarbetet med näringslivet ger 
guldkant på dagliga verksamheten på 
flera sätt. 

– Vi tar betalt av företagen för att 
utföra uppgifter åt dem och allt går 
tillbaka till verksamheterna, så att vi kan 
investera i exempelvis höj- och sänkbara 
bord, säger Agneta.

Industrilås ser också samarbetet med 
daglig verksamhet som en bra affär. 

– Visst tar det tid för mig att sätta in 
medarbetarna i uppgifterna, men det 
uppvägs av att vi får ett riktigt jobb väl 
utfört. Utan dessa medarbetare skulle 
någon annan behöva göra det, säger 
Selma Altun. 

Det handlar ofta om att förbereda 
produkter för lackning genom att hänga 
upp dem i fixturer och sedan packa ihop 
dem. 

Selma tycker även att stämningen 
påverkas till det bättre.

– Det blir en mer positiv och ödmjuk 
stämning, och deras kommentarer 
sprider glädje. Vi får mer eftertanke och 
lugn på avdelningen. 
Hur ser framtiden ut, kan du ha fler 
medarbetare från daglig verksamhet på 
lackavdelningen?

– Ja kanske en till, men vi är en liten av-
delning och det måste finnas tid att 
hjälpa till vid behov och absolut inte 
stressa. Lagom är bäst. Jag önskar att fler 
arbetsgivare upptäcker fördelarna. lAgneta Hylander (chef för 

Nässjö kommuns enhet för 
daglig verksamhet) tror att flera 
företag kommer att göra som 
Industrilås och lägga ut upp
drag på dagliga verksamheter.

”Min egen son jobbar i en grupp som 
samarbetar med vanliga företag. Han är 
stolt över de olika uppgifter han har”, 
säger Gert Iwarsson.

ˆ

ˆ

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

 ”Så länge man inte  
ändrar systemet kan jag 
absolut inte rekommen-

dera någon att SLÄPPA 
AKTIVITETSERSÄTTNINGEN”
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ANNA VILL SYNAS 
FÖR ATT FLER SKA FÅ JOBB
Anna Pettersson brinner för 
arbetsmarknadsfrågor. ”Vi 
måste synas mer i samhället. 
Varje kommun borde ha 
anställda med funktionsned-
sättning”, säger hon.

När jag gick i skolan 
kändes det som att ba-
ra jag var konstig och 

annorlunda. Om jag hade haft 
en lärare i rullstol hade jag 
haft någon att vända mig till.

Anna har tidigare jobbat 
som ambassadör för Furu-
boda och har därför byggt 
upp ett brett kontaktnät och 
har synts mycket utåt.

Det hjälpte henne till dröm-
jobbet – som receptionist på 
enheten för stöd och service 
inom Kristianstads kommun.

– De ringde och sa att ”vi 
har ett uppdrag för dig”.

Anna är aktiv i föreningen 
Unga funkisar.

– Det är jätteviktigt att vara 

aktiv i föreningslivet, för då 
syns man. Alla kan vara med-
lemmar även om man inte har 
en funktionsnedsättning, ba-
ra man vill jobba för frågorna.
Hur gör man då arbetsmark-
naden mer rättvis?

– Gör det enklare att utbil-
da sig, svarar Anna utan att 
tveka. 

– Med min cp-skada klarar 
jag inte högskolan på heltid, 
för jag har min sjukgymnastik 
och mycket annat att fixa med 
på grund av min funktions-
nedsättning.

– Jag kan bara läsa på halv-
tid, men hur löser man då frå-
gor om lån och ekonomi. 

Anna vill också göra aktivi-
tetsersättningen mer flexibel 
så att den får fler steg, inte 
bara 25, 50, 75 och 100 
procent. Det här är en fråga 
som slåss hårt för när hon har 
kontakter med politiker.

Själv är hon med i kommu-
nala funktionshinderrådet i 
Kristianstad.
Vilka goda råd vill du ge till 
andra unga som vill ha jobb?

– Man måste aktivera sig för 
att höras och synas. Om man 
inte syns vill ingen anställa.

– Gå till en förskola och be-
rätta vad du är bra på, kanske 
att du är bra på berättelser el-
ler som lektant. Recep tionist 
är ett jättebra jobb, att få väl-
komna och vägleda besökare 
är mycket intressant. 

Annas dröm just nu är att dra 
igång ett helt nytt projekt för 

att stödja unga med funktions-
nedsättning i jakten på jobb.

– Jag vill starta ett projekt 
som coachar och vägleder 
unga. Jag kämpar för det just 
nu genom att träffa politiker. 

Anna har goda erfarenheter 
från ett tidigare projekt kallat 
Unga Mentorer som riktade sig 
sig barn och unga med funk-
tionsnedsättning.

– Ett 50-tal mentorer var 
med i det projektet, men det 
kan utvecklas ytterligare, sä-
ger Anna Pettersson. l

TEXT: VALTER BENGTSSON 
info@faktapress.se

”Man måste aktivera sig för att  
höras och synas. Om man inte syns 
VILL INGEN ANST€LLA.Ó

Varje kommun borde anställa 
personer med funktionsnedsätt
ningar, anser Anna Pettersson.

ˆ

© LINNEA BENGTSSON

På Attendo dagliga verksamheter skräddarsyr 
vi verksamheten utifrån dina individuella 
behov och vi har många olika inriktningar med 
roliga och varierande arbetsuppgifter! 

Vi har dagliga verksamheter i Stockholms-
området och i Skåne. Vill du veta mer kan du 
kontakta Paulina Dahlkvist, tel 0768 322 309 
eller e-post paulina.dahlqvist@attendo.se.

Synd att den 
blev så liten.
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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. Många föräldrar intygar 
att den hjälp och stöd de fått i början spelar stor roll för 

hur snabbt de kunnat hitta en fungerande tillvaro  
och ett förhållningssätt till sin situation.  
Vi på Föräldrakraft vill bidra till denna  

process med vår artikelserie  
Baby & barn.  
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Hon går omkring som i en 
bubbla. Ingenting av det 
som händer där ute i 
verkligheten är längre 
viktigt. Hon beskriver 

känslan som den när man försöker 
simma men inte kan, hon sjunker gång på 
gång ned under vattenytan och kämpar 
för att komma tillbaka upp igen. Om och 
om igen. 

Med denna metafor beskriver Kerstin 
Edberg känslan hon levde med de tio 
första åren när döttrarna My och Kleo 
kommit till världen. Tvillingarna föddes 
med en ämnesomsättningssjukdom som 
ledde till en rad olika svårigheter som 
utvecklingsstörning, autism, adhd, 
synskada och epilepsi. 

Som ensamstående förälder förstod 
hon att livet skulle bli extra tufft. 

Och det blev det.

Både My och Kleo hade problem med 
dygnsrytmen och under natten hände 
det ofta att Kerstin var vaken med den 

ena i en och en halv timme, för att 
därefter sova en stund innan det var dags 
att vara vaken med den andra. Kerstin 
fick problem med koncentrationssvårig
heter. Hon glömde bort saker. Hade svårt 
att läsa en vanlig tidning. Fick vredesut
brott och blev arg för småsaker. 

Det blev en ond cirkel, och hon 
bedövade sig under en period med starkt 
kaffe och mjölkchoklad. Energiförlusten 
var påtaglig, och den lilla familjen blev 
snart isolerad. Känslan av ensamhet lade 
sig som en tung filt över livet. 

Hon hade alltid varit en ”duktig flicka” 
och det dröjde inte länge innan utmatt
ningssymtomen kom. I sin närmaste 
omgivning blev hon uppsatt på piedestal, 
ofta fick hon höra ”du är den enda jag 
känner som skulle kunna klara av detta”. 
Men Kerstin försökte fortsätta döva sina 
känslor och när My och Kleo fyllt två år 
började hon äta antidepressiv medicin.

Hon var aktiv inom handikapprörelsen 
och träffade regelbundet andra mammor 

som var i en liknande situation. Tillsam
mans med dem ältade hon det som hänt 
och beklagade sig över omgivningens 
oförmågor. De kämpade med och mot allt. 

Men en dag fick Kerstin nog av offerrol
len. Istället bestämde hon sig för att våga 
lita på sin egen styrka. 

– Jag orkade inte älta och grotta ner 
mig mer. Jag såg att jag behövde ta ansvar 
för mig själv och se mig själv utifrån, i ett 
större perspektiv. Jag bestämde mig för 
att försöka titta på sorgen och slutade äta 
min antidepressiva medicin. 

Tabubelagda tankar om att My och 
Kleo inte skulle kunna bo hemma länge 
till började dyka upp. Hon dömde sig själv 
hårt för att hon inte orkade. 

Någon tid senare blev det ohållbart, en 
vattenläcka upptäcktes i deras badrum 
och det fanns varken dusch eller toalett 
under lång tid. 

My och Kleo fick flytta till ett gruppboen
de på heltid. Men samarbetet fungerade 
dessvärre dåligt och hennes döttrar for 
illa. Hon kände sig maktlös och ”rymde” 
till en kursgård med verksamhet kring 
nyandlighet. För första gången på tio år 
blev hon sedd för den hon var, inte bara 
som den där jobbiga mamman. Sju 
veckor senare återvände hon, förvissad 
om att hon nu kunde välja mellan att 
fortsätta vara ett offer eller att aktivt ta 
tillbaka kommandot över sitt liv. 

Hon kände sig fullkomligt bedövad av alla motstridiga  
känslor den där första tiden när hennes döttrar var nyfödda. 
Hon förstod inte att det egentligen handlade om sorg.  
Möt Kerstin Edberg, mamman som slutade kämpa emot  
sina känslor och som idag lär andra att göra detsamma.

Mamman som slutade kämpa mot känslorna

Att förstå sorgen

Tvillingarna My och 
Kleo föddes med en 
ämnesomsättnings-

sjukdom. 

ˆ
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BABY & BARN

I samma veva fick döttrarna byta 
boende, och redan efter två veckor var 
det märkbart att flickorna kände sig 
trygga.

Det har gått åtta år sedan dagen de 
flyttade hemifrån. År som Kerstin använt 
för att hitta strategier att förstå sin sorg 
och hantera den i vardagen. Något som 
hon idag även hjälper andra föräldrar med, 
både som handledare och föreläsare.

Första steget är att inse att man 
faktiskt bär på en sorg. Att de förvänt
ningar man hade på att bli förälder inte 
stämde med verkligheten. 

– Sorg är en helt naturlig reaktion på 
en förlust, och de motstridiga känslor 
som väcks vid en förändring av ett väl
känt livsmönster, till exempel när en an
hörig dör eller vid en separation. Men det 
finns också komplex sorg, som i vårt fall, 
och denna är extra svår eftersom man 
inte har något konkret att sörja mer än 
förlust av förväntningar.

Kerstin poängterar att ingen delar 
exakt samma historia och det är viktigt 
att ha respekt för varje persons unika 
upplevelse. Alla reagerar olika. Trots det 
finns det flera likheter i sorgen kring att 
få ett barn med funktionsnedsättning.

– Vanliga känslor är förtvivlan, 
otillräcklighet, skuld, ilska, vanmakt, 
skam, misslyckande och oro för framti
den. Ett stort problem är också att man 
kan känna att man inte får sörja. Det kan 
kännas som ett svek mot barnet.

Hon menar också att varje sorg är unik 
och behöver sin tid. Det finns inga färdiga 
svar eller lösningar och du behöver själv 
bli redo för att kunna påbörja din 
bearbetning. 

– Sorg är ingen tidsbestämd process. 
Den är ett flöde som kommer och går, 
som vågor. Vi kan inte skynda på den, 
men däremot underlätta möjligheten att 
släppa fram den. 

För Kerstin har det i första hand 
handlat om att lära känna sina känslor 
och bli vän med dem. 

– Jag brukar tänka att känslorna inte är 
jag, de är bara känslor, även om de ibland 
sköljer över och dränker mig.

Något som många föräldrar vittnar om 
är att hur reaktioner från omgivningen 
kan väcka starka känslor.

– Omgivningen vet inte vad de ska 
säga. De känner sig dumma eftersom de 
saknar kunskap. De försöker trösta i all 
välmening genom att intellektualisera 
och ge svårföljda råd. Samtidigt är många 
rädda för känslor. Kanske byter de 
samtalsämne när det blir för jobbigt att 
lyssna. Kerstin uppmanar alla i omgiv
ningen att försöka stanna upp och lyssna 
klart. På så sätt ger man personen 
möjlighet att sätta ord på sina känslor. 

– Tänk att du har stora öron, överkor
sad mun och stort hjärta.

Det finns också många myter om sorg 
som behöver slås hål på. Kanske har man 
som liten förlorat ett husdjur och fått 
höra ”var inte ledsen, sluta gråt” eller ”vi 
kan ju skaffa en ny katt”. Dessa myter 
finns kvar i oss och behöver punkteras 
menar Kerstin.

– Tillfälliga lättnader i form av ilska 
eller missbruk av något är också vanligt 
att ta till för att slippa möta sorgen. Vi 
uppmanas att döva vår smärta, och 
genom att höja vår sinnesstämning får vi 
en kortsiktig illusion av lättnad. 

Omedvetenheten om myterna och de 
tillfälliga lättnaderna förlänger och 
förhindrar den naturliga bearbetnings
processen, menar Kerstin. Det är inte 
förrän man fått syn på hur man reagerar 
och varför, som man kan gå vidare och 
sätta ord på vilka känslor och tankar som 
finns kring det som hänt. Först då kan en 
bearbetning av sorgen ske.  

Men tiden läker inte alla sår. Trots att 
det snart gått 18 år sedan den där dagen 
My och Kleo föddes gör sorgen sig 
fortfarande påmind då och då. 

Idag har hon utarbetat strategier som 
gör att hon vet vad hon ska göra när 
sorgen griper tag i henne. Och hon vet 

hur hon ska främja sin hälsa. För att må 
bra ägnar hon sig bland annat åt mindful
ness, yoga, dans, träning, medi tation, 
och mental visualisering. 

– Tänk om jag vetat det jag vet idag 
redan från början. Det hjälpte ju inte mig 
att älta med andra mammor eller med 
samtalsterapeuter. Något mer behövdes. 

Genom att lyfta upp sorgen på bordet 
och göra den synlig hoppas Kerstin att 
fler ska våga prata öppet om den. Hon 
önskar att alla nyblivna föräldrar till 
barn med funktionsnedsättning skulle 
erbjudas konkreta verktyg att hantera sin 
sorg. 

– Vi behöver hjälp med detta. Konkreta 
verktyg, som steg för steg kan hjälpa oss 
fram. Vi måste hitta utrymmet, både för 
hur vi ska sörja men också var och när. 
Annars blir det inte gjort. Vi har så 
mycket annat. Ensam är inte stark. 

Kerstin menar att man behöver vara 
medveten om att även om man hittar rätt 
verktyg för att hantera känslorna, slipper 
man inte undan dem. 

– Känslorna finns där fortfarande men 
det är lättare att hantera och att vara 
snäll mot mig själv idag. När jobbiga 
känslor återvänder kan jag tänka, det där 
har jag redan bearbetat. Jag kämpar inte 
mot livet längre, jag lever i det och 
försöker möta vardagens utmaningar här 
och nu genom att se mina barn precis 
som de är och stå upp för mig själv. l

TEXT & FOTO: ANNA PELLA 
info@faktapress.se

Kerstin Edberg föreläser i Habilitering & 
Hälsas lokaler på Rosenlund i Stockholm 
den 22 oktober.ö

KERSTIN EDBERG

Är: Yogalärare, 
certifierad sorgbear-
betningshandledare 

och föreläsare.

Familj: 
Tvillingdöttrarna My 

och Kleo, 18 år.

Vill: Hjälpa andra 
föräldrar att hantera 
sin sorg över att livet 

inte blev som man 
tänkt.
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METODEN I KORTHET
n Metoden för sorgbearbetning går ut på att 
metodiskt ta reda på hur man reagerar vid 
sorg och förlust. Därefter går man vidare och 
sätter ord på vilka känslor och tankar som 
finns kring det som hänt. Slutligen kan en 
bearbetning av sorgen ske.  
Läs mer på sorg.se eller kontakta  
edberg.kerstin@gmail.com

…EXEMPEL PÅ BEARBETAD SORG

 1.  Du tillåter dig att vara  
ledsen när du behöver.

 2.  Du skuldbelägger ingen för  
det som hänt, inte ens dig själv.

 3.  Du ser både positiva och  
negativa saker i tillvaron.

 4.  Du har förlikat dig med din 
situation.

 5.  Du njuter av fina stunder 
tillsammans med ditt barn.

 6.  Du kämpar inte emot livet 
längre.

 7.  Du möter vardagens  
utmaningar här och nu.

 8. Du tar ansvar för dig själv.
 9. Du kan göra medvetna val.
 10. Du står upp för dig själv.

…VANLIGA KÄNSLOR HOS  
FÖRÄLDRAR I KRIS:

 1. Förtvivlan.
 2. Otillräcklighet.
 3. Skuld.
 4. Ilska.
 5. Vanmakt.
 6. Rädsla.
 7. Hjälplöshet.
 8. Smärta.
 9. Misslyckande.
 10. Skam.

…SYMTOM PÅ OBEARBETAD SORG

 1. Känslan av att allt är andras fel.
 2.  Lätt att fastna i ältande och 

offerroll.
 3. Koncentrationssvårigheter. 
 4.  Humörsvängningar och vredes-

utbrott.
 5. Sömnsvårigheter.
 6. Förändrade matvanor.
 7. Energiförlust.
 8. Isolering.
 9. Känslan av att vara ensam.
 10.  Tillfälliga lättnader som  

alkohol, arbete med mera.

…TIPS TILL OMGIVNINGEN

 1.  Om du inte vet vad du ska säga, 
säg det.

 2.  Om du känner dig dum, våga 
fråga om det du inte förstår.

 3.  När du intellektualiserar och 
ger svårföljda, välmenande råd 
finns risk att personen du 
försöker trösta låtsas må bättre.  
Strunta i det.

 4.  Även om du är rädd för känslor, 
byt inte samtalsämne. Då känns 
det som du undviker ämnet. 
Lyssna klart.

 5. Ha stora öron. 
 6. Ha överkorsad mun. 
 7. Ha ett stort hjärta.
 8. Ge praktisk hjälp.
 9. Var närvarande. 
 10.  Värdera inte. Undvik termer 

som ”Du är så stark” eller 
”Stackars dig”. Det skapar skuld 
hos mottagaren.

…STRATEGIER SOM FUNKAR  
FÖR KERSTIN

 1. Naturen.
 2. Yoga.
 3.  Mindfulness – acceptera nuet 

som det är!
 4. Avslappning/Andningsövningar.
 5. Frigörande dans.
 6. Hälsosam kost.
 7.  Meditation och mental visualise-

ring.
 8. Andakter och reflektionsstunder.
 9.  Inte göra mera. Gör mindre 

– och gör rätt saker!
 10. Professionell sorgbearbetning.

10
Testa dig själv

n Vad gör du för att tillfälligt frigöra 
energi eller döva smärta?
Ofta uppmuntras vi att använda 
tillfälliga flyktvägar för att döva vår 
smärta. Det medför att vi utvecklar 
olika beteenden för att tillfälligt 
ändra vår sinnesstämning, vilket 
kan skapa en illusion av lättnad men 
effekten är kortsiktig. Vilka beteen-
den har du använt för att förändra 
dina känslor? Kryssa och fyll på 
med egna exempel.

Mat

Träning

Ilska

Arbete

Isolering

Sex

Alkohol

Psykofarmaka

Fantasier (film, tv, böcker)

Shopping
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TIPS & RÅD

F…R€LDRAKRAFTS EXPERTER SVARAR          

HUR KAN MITT BARN 
FÅ SKADESTÅND  
FÖR FELPLACERING  
I SÄRSKOLA?
FRÅGA: Mitt barn har under 
många år varit felplacerad i sär-
skola. Vilka möjligheter finns det 
till skadestånd och hur ska man 
bära sig åt?

SVAR: Vi besvarar frågan nedan 
med några allmänna råd efter-
som det inte framgår närmare av 
frågan vad felplaceringen lett till, 
som kränkning, diskriminering, 
förlust av skolår eller försenat 
utträde i arbetslivet. Vad som på 
senare år aktualiserats är fall 

med barn med neuropsykiatris-
ka diagnoser som utan vidare 
utredning placerats på särskola 
där det senare visat sig handla 
om en neuropsykiatrisk diagnos 
som till exempel ADHD. Med 
rätt utredning, diagnos och hjälp 
hade eleven klarat av att gå i 
vanlig skola. Barn med denna 
bakgrund är sannolikt de vanli-
gaste exemplen på felplacering.

Skolinspektionen – vad  
anmäls hit? Den som vill an-
mäla missförhållanden i skolan 
eller förskolan ska kontakta 
Skolinspektionen. Det går ock-
så att anmäla en legitimerad lä-
rare eller förskollärare som har 
betett sig olämpligt i sitt arbete 
till Skolinspektionen. 

På Skolinspektionen finns 
BEO (Barn- och elevombuds-
mannen) som handlägger ären-
den om kränkande behandling, 
BEO kan då utreda förutsätt-
ningar för skadestånd mot kom-
munen/skolan.

Det är oftast svårt att veta vil-
ken myndighet som ärendet ska 
anmälas till. Felplacering är ett 
felaktigt beslut fattat av skolan/
kommunen och kan därför an-
mälas till Skolinspektionen. Men 
beslutet med placering i särsko-
la eller träningsskola kan också 
ha inneburit en kränkning och 
diskriminering varför det skulle 
kunna anmälas till Diskrimi-
nerings ombudsmannen. Vår re-
kommendation blir därför även 
att kontakta båda myndigheter-
na.   

Diskriminerings ombuds
mannen (DO) – vad anmäls 
hit? Till DO vänder sig den som 

AJ PERSONSKADORS 
TIPS…

 Kontakta myndigheterna 
(Skolinspektionen/DO) för 
ytterligare vägledning om 
hur anmälan görs.

 Lämna in en välformulerad 
anmälan om vad felplace-
ringen medfört.

 Om inget skadestånd 
lämnas genom anmälan 
kontakta jurist för privat 
skadeståndstalan.

  Sök på internet efter 
rättsfall som kan hänvisas till 
i en eventuell process.

 Om det finns tecken på att 
personen mår dåligt – upp-
sök sjukvården/skolsköter-
skan för dokumentation av 
skadan.

 Tiden är viktig. Vänta inte 
för länge, meddela skolan 
skriftligen om felplaceringen, 
lämna in anmälan till rätt 
myndighet och uppsök 
vården/skolsköterska redan 
vid misstanke om försämrat 
mående, anmäl även till barn-
försäkringen! 

 Anmäl, ge inte upp utan ta 
hjälp av någon som kan driva 
ärendet eller hjälpa dig så att 
du kan driva ärendet på 
egen hand.

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

”Det är ofta svårt 
att veta vilken 
myndighet som 
ärendet ska  
anmälas till.”

JURIDIK

”Förlust av  
inkomst kan vara 
det stora skade
ståndsanspråket  
i ärendet.”

fysiska miljön. Elever med funk-
tionsnedsättningar som upple-
ver att det brister i tillgänglighe-
ten kan anmäla det till 
Diskrimineringsombuds-
mannen, DO. Den som driver 
verksamheten kan i vissa fall bli 
tvungen att betala diskrimine-
ringsersättning. 

En typ av felplacering skulle 
kunna vara en svårt CP-skadad 
elev som på grund av sin funk-
tionsinskränkning och omfattan-
de behov av hjälp och hjälpme-
del, dvs  resurskrävande, blir 
placerad i särskola eller trä-
ningsskola trots att tankeförmå-
gan är normal. Det kan här hand-
la om bristande tillgänglighet.

Flera personer som större de-
len av sin skolgång felaktigt pla-
cerades i särskola berättar om 
hur de blivit kränkta och diskri-
minerade. Därför kan en felpla-
cering också anmälas till DO för 
prövning om diskrimineringser-
sättning kan utbetalas.

Om myndigheten och kom
munen säger nej till skade
stånd. Om Skolinspektionen 
eller DO meddelat att de inte 
prövar en inkommen anmälan 
eller kommer fram till att skade-
stånd ej kan utges lämnas ett 
beslut om detta. 

Vill anmälaren gå vidare ge-
nom privat ombud, advokat, 
måste man själv svara för om-
budskostnaderna som uppstår. 
Om det föreligger en tvist som 
kan prövas i domstol, till exem-
pel att man har framställt ett 
krav mot skolan/kommunen 
som tillbakavisats, kan det fin-
nas möjlighet att utnyttja rätts-
skyddet i den egna hemförsäk-
ringen alternativt rättshjälp från 
staten. Advokaten/juristen hjäl-
per till med att undersöka möj-

har frågor om mobbning och 
kränkningar som har samband 
med kön, etnisk tillhörighet, reli-
gion eller annan trosuppfattning, 
funktionsnedsättning, sexuell 
läggning eller ålder. Från år 
2015 är även bristande tillgäng-
lighet en ny form av diskrimine-
ring. Den som driver utbild-
ningsverksamhet ska se till att 
verksamheten är tillgänglig för 
en person med funktionsned-
sättning, till exempel med tanke 
på stöd, information och den 

Dags att  
nominera 
till nytt pris:

BÄSTA LSS-KOMMUN
LÄS MER: www.foraldrakraft.se/lss-pris
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Mejla gärna frågor till info@faktapress.se

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

DET HAR BÖRJAT BLI 
FÖR TUNGT ATT LYFTA 
POJKEN SOM JAG ÄR 
ASSISTENT TILL
FRÅGA: Jag är assistent till en 
pojke som är 7 år och sitter i 
rullstol. Vi har hittills lyft honom till 
rullstolen, sängen, skötbordet 
och så vidare. Det har ju gått bra 
när han var yngre men nu börjar vi 
tycka att det är tungt och flera 
assistenter har börjat få ont i 
samband med lyften. Vad har vi 
för alternativ egentligen och när 
går gränsen då han blir för tung 
för att bära? 

SVAR: Tack för din fråga. Det är 
ofta svårt när förhållandena för-
ändras för den du hjälper. När 
barn växer och blir tyngre kan 
arbetssituationen försvåras och 
man kan behöva hitta ett nytt 
förflyttningssätt.

Ett lyft är inte samma sak som 
en förflyttning. Om en person 
ska ställa sig upp från rullstolen 
behöver hen själv kunna belasta 
sina ben. Om du som assistent 
tar hela tyngden är det ett lyft 
och något som ska undvikas. 
Ibland kan det behövas ett 
hjälpmedel som personen själv 
kan resa sig med. I andra fall 
kan det behövas en personlyft. 
En personlyft upplevs ofta som 

en trygg och lugn förflyttning för 
den som förflyttas. 

Kroppens signaler. Du säger i 
din fråga att flera assistenter har 
ont efter att de har lyft pojken. 
Det är en av kroppens varnings-
signaler som man ska lyssna på 
och ta på allvar. Kroppen mår 
bra av lagom belastning och be-
höver balans mellan vila och ak-
tivitet. Kroppen kan överbelastas 
vid tunga lyft men också vid 
”lättare arbetsmoment” som 
upprepas under en arbetsdag. 
Då tröttas kroppen ut med en 
ökad skaderisk som följd. 

Vad säger Arbetsmiljö
verket? Arbetsmiljöverkets am-
bition är att inga lyft ska utföras 
inom vården för att minimera 
skaderisker. Om ett lyft ändå ut-
förs så gör man en bedömning 
utifrån ett antal faktorer: Hur 
långt bort det du lyfter är från din 
överkropp, hur många lyft du gör 
varje dag, från vilken höjd du lyf-
ter och så vidare. Den rekom-
menderade maxvikten är 25 kg 
under perfekta omständigheter. 
När en människa lyfts så är  
oftast omständigheterna sådana 
att det inte rekommenderas att 
lyfta 25 kg. 

ligheten till rättsskydd eller rätts-
hjälp. 

Om rättsskyddet inte kan an-
vändas är det ofta dyrt att själv 
betala för advokatens arvode, det 
kan då vara värt att kontakta olika 
intresseorganisationer eller för-
bund för att efterhöra möjligheten 
till hjälp att driva ett ärende ge-
nom organisationens/förbundets 
jurist. 

Finns liknande fall? Kontakta 
Skolinspektionen respektive DO 
och redogör kort för ditt ärende 
och ställ fråga om det finns lik-
nande fall. Då får man samtidigt 
en känsla av om det är värt att gå 
vidare. Sök även på internet efter 
liknande fall att ta hjälp av. Beställ 
domar där eleven lyckats vinna 
rättsprocessen och erhållit ska-
destånd från kommunen. Försök 
förstå vad i underlaget som gjor-
de att just den personen vann. 
Domar är offentliga handlingar 
och kan därför beställas.

Skador till följd av felplace
ringen. Har felplaceringen med-
fört skador, som psykiska men, 
eller framkallat sjukdomstillstånd, 
är det viktigt att detta dokumente-
ras. Medicinskt underlag krävs till 
styrkande av uppkommen skada 
eller sjukdom. Se över möjlighe-
ten till att anmäla på inträffad ska-
da/sjukdom till barnförsäkring el-
ler skolans olycksfallsförsäkring. 

Det är här viktigt att föräldrarna 
tillvaratar sitt barns rättigheter för 
när barnet är tillräckligt gammalt 
för att förstå har det gått för lång 
tid och ärendet har hunnit pre-
skriberas.

Finns det mer info om vad 
som krävs för att faktiskt få 
skadestånd och hur stort 
skadestånd är i så fall möj
ligt? Hur stort skadeståndet är 
varierar från fall till fall beroende 
på hur graverande omständighe-
terna i det enskilda fallet är. 

Om det går att påvisa att felpla-
ceringen medfört försenat utträde 
i arbetslivet eller kanske en varak-
tig nedsatt arbetsförmåga är det 
förlust av inkomst som är det sto-
ra skadeståndsanspråket i ären-
det. l

Ansvaret för att personalen 
inte riskerar att skada sig på 
jobbet är arbetsgivarens. 
Arbets givaren ska arbeta med 
ett systematiskt arbetsmiljöar-
bete där riskbedömningar och 
utbildning av personalen ingår. 

Om du som assistent upp-
täcker att det finns risk för be-
lastningsskada eller ifall det 
redan har skett att någon/flera 
har skadat sig på jobbet har du 
ansvar för att berätta det för din 
arbetsgivare. 

Avslutningsvis tycker vi att 
du ska rapportera din arbets-
situation för er arbetsgivare.  
Du beskriver att det är ett lyft 
och inte en förflyttning. Du be-
skriver också att det är ett ar-
betsmoment som assistenterna 
får ont av. Alltså kan det vara 
aktuellt med en personlyft vil-
ket en sjukgymnast eller en  
arbetsterapeut kan föreskriva 
till pojken. l

”Arbetsmiljö
verkets ambition 
är att inga lyft  
ska utföras.” 

dygnet 
runt!

PÅGÅR

FÖLJ DEBATTEN PÅ WWW.FORALDRAKRAFT.SE/DEBATT
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Jag är som lyckligast 
när min läkare 
informerar mig om 
min diagnos. 
Informerar mig är  

                  just vad han gör. Jag 
noterar fakta, såsom tumörer, 
äggstockar och äggledare, fas 
2a, aggressiv, cytostatika och 
CT. Men jag håller koll på 
klockan och uppehåller 
tankarna parallellt vid vikten 
av att inte missa min frisörtid.

Läkaren leder mig in i ett 
annat rum där blodprover 
tydligen skall tas. Sjuk sköter
skan frågar nyfiket vad som 
hänt och jag upprepar 
mono tont vad jag lärt mig. Jag 
upptäcker förvånat att mina 
kinder blöts av en ny sorg.

Jag inser att en ny bok i mitt 
liv har påbörjats. Inte ett nytt 
kapitel, en ny bok. Min 
tidigare boks huvudkaraktär 
var Tommy, vår förstfödde. 
Han föddes med Charge 
syndrom, en multihandikap
pande diagnos. Boken 
innehöll hans nioåriga liv, 
nedkomsten av hans bror 
William och Tommys död, vår 
sorg. Jag vet i mitt hjärta att 
det jag lärde mig från honom, 
de verktyg livet gav mig då, 
skulle bli viktiga nu.

Jag bestämde mig tidigt att 
vägra ställa frågan ”varför 
jag?” utan att, som ett nyfiket 
barn, leta efter rikedomen i 
det som utspelade sig. Jag 
bestämde mig för att inte 
lägga min energi på att tillåta 
bitterhet eller ilska ta plats i 
mitt bröst. Jag visste att jag då 
skulle förlora ovärderlig kraft. 
Jag tillät dock tårar, många 
tårar.

Trots att jag fick leva 
Tommys död och fick bli en 

del av den, insåg jag aldrig att 
jag är dödlig. Nu ser jag hur 
allting vi arbetat mot, planerat 
för, kan komma att förloras 
genom min egen död.

Jag känner mig så dum. 
Dröm marna och arbetet mot 
dessa är jag glad för, men jag 
blir ledsen när jag inser att jag 
pausat den egna glädjen över 
nuet. Vi har missat att njuta 
fullt ut under färden. 
Någonstans, på något plan, 
har jag varit medveten om 
min oförmåga, då jag gått 
otaliga kurser i bland annat 

mindfulness, nu senast på 
Warwick University i England. 
Och när jag säger att jag var 
som lyckligast när jag fick min 
diagnos, så var det tack vare 
livet med Tommy, dessa 
kurser och alla timmar av 
meditation, som jag uppnått 
min nyfunna lycka. Jag hade 
lärt mig att tacksamhet ger 
mening i livet och kan 
praktiseras och bor i vår 
starkaste muskel, hjärtat. Men 
diagnosen eskalerar detta i 

stora mått och ett skifte sker 
inom mig. Något en medita
tion, eller 200, aldrig hade 
kunnat uppnå.

Dagen efter diagnosen 
promenerar jag med vår hund 
Coco. Plötsligt ter sig träden 
grönare än vanligt, det lyser 
om dem och jag känner hur 
jag är ett med naturen. Jag blir 
intensivt lyckligt och känner 
en sådan tacksamhet över 
livet. Samtidigt kämpar jag 
med hur jag skall orka med de 
närmaste månaderna av 
aggressiva cytostatika 

behandlingar, närmare 
bestämt 6 stycken. Jag hör 
orden, som ett svar på mina 
tankar, ‘Ta hand om din 
trädgård’. Rösten kommer 
utifrån, separat från mina 
egna tankar. Vad betyder de?

Åren med Tommy innehöll 
sömnlöshet, stor oro kring 
alla hans operationer men 
mest av allt kring hans 
välmående. Jag matade, böt 
blöjor, körde honom till 

akuten och älskade honom 
intensivt under våra 9 år.

Jag maldes ner av kroniskt 
höga adrenalinpåslag och fick 
genom vårt extrema liv 
kontakt med det egna, sanna 
inom mig. De stunder när jag 
på ett djupt plan gav upp, 
lärde mig att det inte förrän vi 
säger upp vårt mentala 
kontrakt med alla måsten som 
vi kan sant leva. När vi släpper 
taget om livet så berikas vi 
med sann tacksamhet över att 
få erfara vad det är att vara 
människa. Att lyckan inte är 
beroende av det materiella, 
att vi inte måste förtjäna vår 
lycka. Att den redan finns här, 
just nu.

Men det jag aldrig lärde mig 
under den resan, i den boken, 
var att sant älska mig själv. Att 
hedra min kropp jag fått, min 
trädgård.

Kroppen bryts ned av 
Paklitaxel och karboplatingif
terna. Som sirap fyller de 
mina vener intravenöst under 
sex timmar. Som på ett 
schema reagerar min kropp 
under de påföljande tio 
dagarna. Illamåendet presen
terar sig först, sedan smärta i 
huvudet, kindbenen, tänder
na, revbenen, ner genom 
bäckenet och benen.

Dag två stammar jag när jag 
försöker prata. Dag tre blir jag 
deprimerad – jag känner hur 
fabriken dopamin och 
serotonin stänger ner och jag 
ser inte ljuset förrän dag fem. 
Samma dag blöder jag ur 
näsan och rumpan och har 
svårt att styra mina ben. Jag 
får svår diarré i två dagar med 
frossningar.

Det finns inget jag kan göra 
för att må bättre. Jag kan inte 
tröstäta, jag kan inte gå på en 

Med slutna ögon  
    ser jag dig

”
”

”Plötsligt ter 
sig träden 
grönare än 
vanligt. Jag blir 
intensivt lyck-
ligt och kän-
ner en sådan 
tacksamhet 
över livet.” 

KRÖNIKA
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promenad, jag kan inte ta ett 
glas vin, jag kan inte skingra 
tankarna genom att läsa en 
bok eller dylikt. Jag har ont 
överallt och jag är deprime
rad. Håret börjar falla ut, 
likaså ögonbryn och ögon
fransar. ”Var beredd”, säger 
jag till min man, ”förfulnings
processen har börjat”.

Den 9åriga lilla flickan 
inom mig, vaknar med 
förskräckelse till liv. Hon som 
inte ville lämna huset utan att 
håret var perfekt borstat och 
skosnörena knutna i samma 
storlek.

Det blir tydligt efter flera 
behandlingar att de följer ett 
mönster dikterat av ett gift 
som ska döda en invasion. Jag 
lär mig att jag kan stå ut 
genom att påminna mig själv 
om att min kropp är separat 
från mitt jag, att det inte är jag 
som blir deprimerad utan min 
kropp.

Genom att observera det 
som sker kan jag andas. Det 
enda som dämpar min själs 
smärta är mänsklig kärlek. 
När vänner och familj hör av 
sig fylls jag av värme. Jag lär 
mig att be om kontakt då flera 
förståeligt flyr.

Under alla de år, när jag 
oroade mig över min sons 
lidande och min frustration 
över att jag inte kunde ta bort 
hans fysika och mentala 
smärta, lindras nu av att han 
med all säkerhet hanterade 
det genom att separera sig 
från kroppens fängelse.

Jag förstår nu varför han 
ena stunden kunde gråta av 
smärta och frustration, till att 
i nästa sitta i glädje.

Jag går ut i min trädgård 
med nya handskar och en ny 
motivation. Varje morgon 

dricker jag min nyttiga 
smoothie och ser till att så 
snart musklerna tillåter, 
promenera ofta och långt med 
Coco. Jag slutar dricka vin till 
maten och slutar helt med 
socker. Trots detta skjuts 
mina behandlingar upp, gång 
på gång, för att mina värden 
inte är tillräckligt bra.

Jag beskriver under ett 
samtal med min vacka mor, 
hur besviken och arg jag är på 
min kropp. Hon lyssnar med 
hjärtat och säger att jag måste 
bli snällare mot min kropp. 
Lyssna på den, inte bara 
ordinera robotlikt vad jag tror 
den behöver. Tillåta ett glas 
vin och kanske promenera 
mindre. Älska den.

Hon säger att jag alltid varit 
för sträng mot mig själv. 

Samma dag skickar min 
väninna Melanie, ett passande 
citat av författaren Nayyirah 
Waheed; ”and I said to my 
body, softly. ‘I want to be your 
friend’. it took a long breath 
and replied, ’I have been 
waiting my whole life for 
this’”. Synkronicitet.

Jag firar det jag har. Jag övar 
på att ställa mig vid sidan om 
min ”homosapienshood” och 
ställa mig som observatör. Jag 
praktiserar tacksamhet så ofta 
jag kan. Inte positivt tänkan
de, då jag upptäcker att det 
inte är kopplat till hjärtmus
keln och sänker mig, snarare 
än förhöjer.

Jag älskar mer än någonsin. 
Jag tillåter det som sker och 
framförallt hedrar jag mig 
själv. Jag sluter mina ögon och 
ser dig Tommy, kärleken och 
mitt hjärtas ljus. l

Linda Forshaw

Som anhörig är man allt
för ofta ensam i allt vad 
det innebär att leva i 

närheten av ett handikapp. 
Stöd och förtroende måste 
finnas i de instanser som man 
kommer i kontakt med. Ett 
assistansbolag är en viktig del 
som kompetens och stöd. 
Som anhörig/kund krävs att 
bolaget gör sitt bästa. 

I de flesta fall förlitar man 
sig blint på att bolaget är är
ligt och öppet mot sina kun
der och anhöriga. När så inte 
sker så är Försäkringskassan 
och IVO det skyddsnät man 
ska kunna förlita sig på.

I mitt fall började det våren 
2014 att vi bestämde oss för 
att bli egna arbetsgivare. I 
samma veva ringde vårt 
assistansbolag och sa: ”Vi går 
back på er, ni måste söka 
förhöjt schablonbelopp.” 

Vad nervös jag blev! Vi som 
skulle bli egna arbetsgivare, 
skulle vi bli tvungna att sänka 
alla assistenters löner? 

Det av assistansbolaget 
redan ifyllda dokumentet till 
Försäkringskassan om förhöjt 
schablonbelopp kom hem. Oj, 
vad back dom gick på oss. 
Tydligen kostade vi 324 kr/
tim. Vår son har ett beslut på 
över 6 800 timmar per år.

Jag tog kontakt med en vän 
som är kompetent i dessa frå
gor och vi gick igenom alla 
scheman det senaste halvåret 
och kom fram till att löne
kostnaden totalt blev 239 kr/
tim för vår grupp. Då var 
schablonbeloppet på 280 kr/
tim. De skulle få ca 280 000 
kr över till utbildningar, vin
ster med mera. Men enligt 
bolaget kostade vi alltså ytter
ligare 299 000 kr. Skillnaden 
mellan den verkliga kostna

den och deras påstående blev 
hela 579 000 kr. 

Det läskiga med detta är att 
jag som förälder skriver un
der, på heder och samvete, 
att siffrorna stämmer. Stäm
mer siffrorna inte så blir det 
alltså jag som får stå till svars, 
inte bolaget. 

Här sitter jag, en liten pappa i 
skogen, och ska kunna lita på 
dessa företag. Hade det inte 
varit så att vi redan bestämt 
oss för att bli egna arbetsgiva
re så hade jag förmodligen 
skrivit på ansökan. I tron att 
allt stämmer. För visst ska jag 
kunna lita på när ekonomi
chefen på företaget påstår en 
sådan sak. Visst ska jag?

Trots min och min väns 
bevis på den verkliga kostna
den så gav sig inte bolaget: 
”Skriv på så snart som möj
ligt, tack”, skrev de. Nej, här 
skrivs inget på. 

Som anhörig har jag För
säkrings kassan och IVO att 
vända mig till och göra anmä
lan. Detta ärende hamnade 
hos IVO i oktober 2014. Nu är 
det augusti och det har alltså 
gått tio månader utan att IVO 
ens har lyft anmälan till sitt 
skrivbord. 

För mig som anhörig känns 
det fruktansvärt att min an
mälan inte är värd mer. 
Anställ fler, det finns faktiskt 
pengar att tjäna på detta. 
Skattepengar som går rakt 
ner i oseriösa bolags fickor. 
Jag gör rätt. Gör det ni också, 
snälla IVO. l

Johan 
Klinthammar,
Föreläsare  
och egen 
arbetsgivare

DEN SISTA UTPOSTEN!

DEBATT

Linda Forshaws son Tommy 
avled den 1 mars 2009, till följd av 

IVO, INSPEKTIONEN FÖR VÅRD OCH OMSORG, SVARAR:
n Det är viktigt att den som upplever att en verksamhet inte fungerar 
anmäler det till IVO. De uppgifter som kommer in till oss, bland annat 
frŒn privatpersoner eller myndigheter, kan vara avgörande för om vi 
inleder en lämplighetsprövning. €ven om inte alla uppgifter leder till 
prövning är det fortfarande värdefullt för oss att fŒ in dem. Att hand- 
läggningstiderna för vissa ärenden är lŒnga är vi fullt med vetna om. 
Vi arbetar hela tiden med att effektivisera och utveckla för att vi ska 
kunna göra sŒ stor nytta som möjligt med de resurser vi har.
Anette Nilsson, enhetschef, IVO
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”Det är en styrka   
    att våga fråga”

Det är eftermiddag och dags för 
min sjuårige son Liam att göra sin 
läsläxa. Han sitter på armstödet 

på min permobil och i mitt knä sitter 
lillasyster Alma som nyss fyllt fyra. Hon 
lyssnar intresserat när storebror läser 
med stor inlevelse. 

– Nu får ni kliva ner en stund för jag 
måste hosta, säger jag. Barnen sätter sig 
på sina stolar och fortsätter läsa medan 
assistenten trycker på min bröstkorg. 

– Varför måste du hosta sådär, frågar 
Alma. 

Innan jag hinner svara tittar Liam upp. 
– För att hon har lite dåliga lungor ju!
Alma nickar och fyller i:
– Jaa! Och så har du ju svaga muskler!
Vi återgår till läsläxan. 
Jag reflekterar över frågorna, och de 

självklara svaren. Det här är så vanligt 
hos oss, att en fråga kommer mitt i något 
annat. Barnens frågor ser olika ut men 
gemensamt är att de önskar ett tydligt, 
och väldigt kort, svar. Inga krusiduller 
eller utsvävningar. 

Jag är så stolt över våra modiga barn som 
vågar fråga. Som pratar öppet om 
mammas svaga muskler men starka 

hjärna. För Alma är det enkelt och 
naturligt. Liam har djupare funderingar, 
på en sjuårings vis. Han kan tänka 
längre, större och svårare tankar. Det har 
gett honom oro och mardrömmar 
periodvis. Han har varit rädd för sjuk
domsmonstret som skadar hans mamma. 

Liam är en känslig person och så 
oerhört klok. Tillsammans har vi pratat, 
ritat, frågat och kramats. Jag har försäk
rat honom att jag är starkare än sjuk
domsmonstret och att min 
starka hjärna skyddar mig. 
Jag har berättat att han och 
lillasyster inte har någon 
muskelsjukdom. Vi pratar 
om assistansen, återkom
mande och på olika sätt. 

– Du Liam, är det något du 
tycker är jobbigt med att jag 
inte kan gå?

Jag har ställt frågan 
många gånger under hans 
uppväxt. Jag vill kolla av 
vad han funderar på. 
Svaren har växlat i takt 
med hans utveckling. 

En dag ställer jag frågan 

när vi är på väg hem från skolan. Han 
funderar en stund, och jag avvaktar. 

– Jag tycker allting är dåligt med att du 
har svaga muskler!

Här sätter han mig på prov. Jag vill så 
gärna säga att mitt liv är bra som det är, 
att jag inte saknar att kunna gå, att utan 
min muskelsjukdom kanske jag aldrig 
hade fått barnen, att det är samhället 
som är otillgängligt!

Men jag håller mig tillbaka. Bekräftar 
hans känsla. 

– Okej vad intressant. Vill du berätta 
lite mer om hur du tänker?

– Jag skulle vilja att vi kunde gå själva 
till parken utan assistenter. 

– Aha, känns det viktigt för dig?
Liam nickar ivrigt. 
– Ok, säger jag, kan det funka om 

assistenten går lite efter oss och sedan 
sitter en bit bort. Så vi får vara ifred?

– Ja men det var ju smart! Och blir jag 
trött så kan jag åka bakpå Permon. Då är 
det ju faktiskt bra att du inte kan gå. 

Liam skrattar till, studsar runt, och 
säger att vi ska skynda oss hem och spela 
Skylanders. Samtalet är över, för den här 
gången. 

Hemma väntar Alma på oss. Hon 
klättrar upp i mitt knä och blänger ilsket 
på mig. 

– Men hissa bak då, mamma, vi ska 
gosa!

Hon är trött efter dagen och behöver 
tanka närhet. Jag tiltar 
stolen bakåt och hon 
lägger sig på mig, mage 
mot mage. Hon placerar 
huvudet så att hon kan 
lyssna på mitt hjärta. 
Assistenten tar mina 
armar och lägger dem 
runt Alma, för att sedan 
smyga undan. Vi sitter så 
en stund, tysta. Sedan 
sätter hon sig upp, hoppar 
ner och hämtar sin 
tyngsta bok. Hon bär den 
över huvudet och utbris
ter:

– Kolla mamma vilka 
starka muskler jag har. 

”Barnens 
frågor ser 
olika ut men 
gemensamt är 
att de önskar 
ett tydligt,  
och väldigt 
kort, svar. INGA 
KRUSIDULLER ELLER 
UTSVÄVNINGAR.” 

Ninnie Wallenborg tillsammans med Alma och Liam.ˆ
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TIO ÅR SENARE

n 20 januari 2015 kom boken ”Jag har en 
sjukdom men jag är inte sjuk – tio år 
senare”!

I ett stort avsnitt om Liam berättar han 
modigt med egna ord hur det är att vara 
sex år och ha en mamma med svaga 
muskler och stark hjärna. Han beskriver 
rädslan för sjukdomsmonstret, att ha 
mardrömmar – och viktigast av allt, hur 
familjen har pratat och kommit förbi 
rädslor och oro. Hur föräldrar kan stötta 
sina barn och hjälpa till.

Christina Renlund har på ett mycket 
fint och varsamt sätt talat med Liam som 
psykolog, och i boken ger hon handfasta 
tips på hur man kan prata med barn.

www.gothiafortbildning.se

Det har inte du!
– Nej Alma, men jag är stark i hjärnan. 
– Ja och det är tur! Nu läser vi boken, 

jag kan ju bläddra. 

Våra barn är trygga. De vet att vi svarar 
på deras frågor och att inget är förbjudet 
att prata om. Ibland är det svårt, ibland 
gör det ont och ibland vet jag inte vad det 
egentligen är de vill veta. De dolda 
frågorna försöker jag snappa upp men 
misslyckas säkert också. 

Viktigast för mig och min man har 
varit att barnen ska ha lagom mycket 
information för sin nivå, och att de ska ha 
en berättelse om sig själva och sin 

mamma. Att de kan ge svar på andras 
frågor utan att bli osäkra och är starka i 
sin kunskap och vetskap. 

Jag pussar barnen godnatt, de lindar si
na armar runt min hals. Jag översköljs av 
kärlek och ömhet när de så tydligt 
bekräftar mig. Liam säger att han är stolt 
över mig, att jag är en bra mamma. Alma 
visar det genom att utmana och trotsa 
mig, hon vet att jag finns där för alltid. 

Två mirakel kom till vårt liv och min 
tacksamhet vet inga gränser. l

Ninnie Wallenborg

Tisdagen den 3 november till torsdagen  
den 5 november 2015 kommer YouGov att  
genomföra en undersökning online med föräldrar till 
barn som får sondnäring. YouGov är ett oberoende 
undersökningsföretag som garanterar sina respon-
denter full anonymitet.

Syftet med undersökningen är att öka  
kunskapen om barn som får sondnäring samt att 
förstå de svårigheter som föräldrarna står inför. 

Ditt deltagande är viktigt då resultatet kommer 
användas till att utveckla information och stöd till 
föräldrar gällande sondnäring till barn.

Undersökningen sker genom en gruppdiskussion 
online via ett chatt-forum där de inbjudna kan delta 
från valfri plats via dator. 

De som deltar i gruppdiskussionen erbjuds ett 
Superpresentkort till ett värde av 600 kr.

Anmäl ditt intresse till undersökningen senast 
onsdagen den 28 oktober 2015.

Gå in på denna länk för att anmäla  
ditt intresse: www.yougov.se/sondnaring

Är du förälder till ett barn 
som får sondnäring och vill 
dela med dig av dina erfarenheter till andra?

Har du några frågor är du varmt välkommen 
att höra av dig till:
Linn Öberg
YouGov Sweden AB
Tel: +46 8 410 048 66
Mail: linn.oberg@yougov.com
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INSÄNDARE

INNAN JAG HITTADE 
TIDNINGEN PÅ BVC 
KÄNDE JAG MIG 
SÅ ENSAM
Jag Šr mamma till Clara, 1,5 Œr, 
som har en cp-skada. Efter fšd-
seln tog det 13 minuter innan 
hon tog sitt fšrsta andetag. Det 
har varit ett tufft fšrsta Œr med 
mŒnga kŠnslor och mycket oro. 
Men nu kŠnns det bŠttre, hon 
gšr oss sŒ lyckliga varje dag! En 
glad tjej som utvecklas, men pŒ 
sitt speciella sŠtt.

Jag sŒg tidningen FšrŠldra-
kraft fšrsta gŒngen pŒ BVC. Det 
numret handlade om den fšrsta 
tiden med ett barn med funk-
tionsnedsŠttning och dess ut-
veckling. SŒ skšnt att hitta nŒgot 
som passade vŒr Clara och be-
skrev hur det kunde vara. Innan 
hade jag kŠnt mig sŒ ensam!

Jag bšrjade efter det pre-
numerera fšr mer infor-
mation och tidningen 
har varit bra bŒde fšr 
oss fšrŠldrar men Šven 
mor- och farfšrŠldrar.

Jag skulle vilja lŠsa 
om fšrŠldrars upplevelser 
och tips och rŒd infšr inskolning 
pŒ dagis och i skolan. Hur funge-
rar det med resurser, anpass-
ningar, tillgŠnglighet och delak-
tighet? Vilka rŠttigheter har man? 
Vad kan man krŠva?

Jag har lŠst bšckerna om 
Jonas Helgesson men har sškt 
en bok som skildrar fšrŠldrars liv. 
Vad kan jag fšrbereda mig infšr, 
hur ska man gšra fšr att behŒlla 
kraften? 

Nu Šr den Šntligen hŠr, boken 
som skildrar en fšrŠlders per-
spektiv. Tack fšr att ni ger mig 
mšjligheten att vinna den!

DET ÄR VIKTIGT ATT  
VETA ATT DET INTE  
BARA ÄR JAG SOM  
GÅR SÖNDER INUTI
Jag vill gŠrna delta i utlottningen 
av Lena Helgessons bok. Att fŒ 
komma in bakom fasaden hos en 
annan funkismamma och se att 
det inte bara Šr jag som ibland 
kŠnner att jag gŒr sšnder inuti. 
Att andra ocksŒ ibland kŠnner 

avundsjuka gentemot andra 
mammor med bara Ónormalstšr-
daÓ barn. 

Jag tror att det Šr viktigt att ve-
ta att det Šr ok, andra tŠnker och 
kŠnner ocksŒ som jag. Det gšr 
mig inte till en sŠmre mamma fšr 
att jag ibland blir arg pŒ mitt 
barn, pŒ skadan, pŒ orŠttvisan 
att just hon skulle drabbas. Jag 
Šlskar ju henne men ibland Šr det 
bara sŒ tungt.

Jag tycker att FšrŠldrakraft Šr 
en jŠttebra tidning och ser fram 
mot att den dyker upp i brevlŒ-
dan. Det jag skulle šnska Šr att fŒ 
lŠsa om andra familjer som Šr 
som vi Šr. Som har ett barn med 
CP-skada, och som inte Ópassar 
inÓ riktigt. 

VŒr dotter Šr Œtta Œr och fšr 
bra fšr att fŒ LSS men behšver ju 
mer stšd och hjŠlp Šn hennes 

jŠmnŒriga kompisar (sond-
matas, behšver struktur i 

vardagen, hjŠlp med to-
aletten nŠr hon bajsat 
med mera). Hon gŒr 
och springer, men 

hŠnger inte med de an-
dra barnen nŠr de sŠtter 

fart. Ibland blir hon skjutsad i 
rulle, ibland gŒr hon. Men om det 
blir lŠngre strŠckor sŒ orkar hon 
inte gŒ. Hon har inte lŠrt sig att 
cykla eller simma. 

Hon Šr fšr bra fšr att fŒ delta i 
habiliteringens aktiviteter som 
simning och ridning, men i vanlig 
simskola hamnar hon med barn 
som Šr mycket yngre Šn henne. 
Hon friidrottar med sina jŠmnŒri-
ga kompisar, men kommer alltid 
sist. Var med i friidrottstŠvling 
med andra handikappade dŠr al-
la som sprang sjŠlva var mycket 
Šldre vilket ocksŒ gjorde att hon 
kom sist. 

Mitt barn vill ocksŒ kunna kŠn-
na att hon har en chans att 
hŠnga med. Hon Šr fšr duktig 
och bra fšr att hamna i Óhandi-
kapp-facketÓ men bland Ónormal-
stšrdaÓ barn hŠnger hon inte 
med rent fysiskt. 

TŠnker att det borde finnas 
fler som vi, som kŠnner att vi 
hamnat precis mitt mellan tvŒ 
vŠrldar dŠr man inte riktigt pas-
sar in i nŒgon av dem.

”Intervjun med 
Lena Helgesson 
träffade mig rätt i 
hjärtat.” 
Så skriver en av 
läsarna som deltog 
i utlottningen av 
Lena Helgessons 
bok CP-barnet. 
Intervjun, liksom 
utdraget ur boken, 
fick en enorm 
respons. Nu har vi 
dragit tio vinnare 
och säger ett stort 
GRATTIS!

VINNARNA:

Sara Törnström
Linda Frelin
Maja Thorngren
Caroline Mjärdner
Gael
Helena Regnér
Linda Johansson
Suzette Johansson
Sofie Kinngard
Ingmarie Johansson

Grattis
till alla vinnare

av boken:

”CP-BARNET”

OM BOKEN

Titel: CP-barnet
Författare: Lena 
Helgesson
Förlag: Libris fšrlag. 
Utkommer: September 
2015.
ISBN:  9789173874304

CITAT  
från de 

tävlande:

FK_1505_s82-89_debatt_kronika_v04.indd   86 2015-09-29   18:55



2015 # 5 FÖRÄLDRAKRAFT     87

JAG HAR OCKSÅ BITIT 
IHOP OCH FÖRSÖKT  
MEN OFTA KOMMIT  
TILL EN GRÄNS

Lena Helgessons bok är viktig. 
Jag känner igen mig. Att ha bitit 
ihop, försökt behålla umgänge 
med normalstörda familjer men 
det har varit tungt och svårt och 
ofta har jag kommit till en gräns 
där det inte varit värt det. 

Att lyssna på hur svårt det är 
att välja skola med det fria 
skolvalet och om det är bäst med 
den närmast eller den i det lite 
mer välbärgade området eller om 
man rentav skulle våga satsa på 
en skola i stan där man ställde 
barnet i kö när det föddes... 
Medan vi kämpar järnet och bara 
önskar att han blir sedd och 
förstådd. Och vi tackar nej till 
skolan vi ställt honom i kö till en 
gång för länge sen och med 
gråten i halsen säger vi upp hans 
medlemskap i SKB för vi inser att 
han aldrig kommer att ha glädje 
av den bostadskön.

CP-barn-broschyren är ju 
horribel! Fantastiskt att Lena 
Helgesson har kvar den! Jag ska 
ta med tidningen till jobbet och 
visa mina kollegor på BVC. Jag 
tycker att även funkisföräldrar 
ska ha något att känna igen sig i 
även på BVC. Så världen inte blir 
fullt lika uppdelad i vi och dom, 
friskt och sjukt, normalt och 
onormalt. 

Idag, om några timmar flyttar 
vår son med autism och utveck-
lings störning hemifrån, så det är 
ett vägskäl för oss där jag kanske 
blickar extra mycket bakåt. 

ARTIKELN TRÄFFADE  
MIG RÄTT I HJÄRTAT
När jag läste intervjun med Lena 
Helgesson blev jag väldigt be-
rörd. Som mamma till en dotter 
på fyra år med en muskelsjuk-
dom träffade artikeln mig rätt i 
hjärtat. Den frustration och sorg 
man känner när man träffar sina 
kompisar och deras barn fritt kan 
springa upp för en trappa eller ut 
på en gräsmatta medan min dot-
ter inte ens kan gå på gräset eller 
i trappan. Smärtan och förtvivlan 

hon och jag känner när alla andra 
barn springer iväg för att någon 
ropar att det är dags för glass 
och min dotter inte kan springa 
efter.

Tröttheten i ryggen när jag 
måste hjälpa henne att få bada 
på stranden, offrar min kropp för 
att hon ska få uppleva så mycket 
som friska barn kan. Glädjen i 
mig när hon känner sig delaktig 
och kan vara med i en lek. 

Hur ska vi orka? Jag vet inte, 
det jag vet är att vi måste orka 
och att vi tar en dag i taget och 
att det är min dotter som ger mig 
styrkan i vardagen.

Böcker som Lenas ger mig 
kraft att fortsätta kämpa och inte 
ge upp. Samtidigt som det ger 
en insikt om att vi inte är ensam-
ma, det finns fler familjer som har 
eller har haft det som vi. 

Föräldrakraft är verkligen en 
tidning som ger mig kraft och en-
ergi i vardagen. En tidning full 
med tips på hur man kan hantera 
olika saker. Det jag gärna skulle 
vilja läsa mer om i framtiden är 
hur man ska hantera omgivning-
en och alla blickar och alla som 
stirrar på oss. Vet inte om jag nå-
gonsin kommer vänja mig.

Önskar även läsa mer om sys-
konrollen och hur man kan stärka 
syskon. Sedan hade det varit in-
tressant med fler positiva repor-
tage om familjer med vuxna barn 
som har fått lite mer perspektiv 
på livet och hur barnets funk-
tionsnedsättning har påverkat 
deras liv, yrken och förhållanden.

FÖRÄLDRAKRAFT, DET ÄR 
PRECIS DET JAG FÅR NÄR 
JAG LÄSER TIDNINGEN
Jag sitter i en saccosäck på gol-
vet nedanför min son, som ligger 
i soffan bredvid och sover tungt 
på smärtstillande och Kåvepenin.

Det rinner lite blod från hans 
öra, doktorn konstaterade öron-
inflammation. Vi hade räknat ut 
det, trots att min son knappt kla-
gat på smärta de senaste dagar-
na. Trots feber och infektioner.

Han sover lugnt bredvid mig. 
På andra sidan, i en fåtölj, ligger 
min andra son.

Han har också haft feber i 
några dagar. Inte heller han har 
klagat. Men han vill  helst bara 
sitta i famnen, tätt emot mig med 
hakan mot mitt bröst.

Min äldsta son är fyra år, min 
yngsta två. Jag sitter mellan dem 
i saccosäck för att ha koll så ing-
en av dem ramlar av sin plats.

Det är lite det vi gör, vi föräld-
rar med barn som inte kan be-
stämma över sina kroppar. Vi va-
kar och bevakar.

Så jag sitter här ett tag till.
I mina söners saccosäck, och 

läser vidare i Föräldrakraft. Och 
tänker att det är just precis det 
jag har – Föräldrakraft.

Det enda negativa med tid-
ningen är att den kunde vara 
dubbelt så tjock:) – den tar lik-
som slut lite för fort:)

HÖGSTA KLASS
Vi tycker jättemycket om 
Föräldrakraft, inte bara för alla 
tips utan också för att journalisti-
ken är av högsta klass.

STÄRKANDE ATT  
LÄSA OM HUR ANDRA 
KOMMIT VIDARE
Tidningen Föräldrakraft ger mig 
alltid just kraft. Att få känna igen 
sig i andras liknande situationer 
gör att man känner sig mindre en-
sam i en annorlunda och ofta svå-
rare tillvaro. Tips och råd kan bå-
de hjälpa här och nu, och ge styr-
ka och inspiration framåt. 

På samma vis ger böcker skriv-
na av föräldrar till barn med olika 
särskilda behov samma kraft. Att 
läsa om hur någon annan känt, 
om andras erfarenheter som 
ibland liknar ens egna, och om 
hur andra kommit vidare med 
känslor som sorg och oro, stär-
ker. Därför ser jag fram mot att 
läsa, och hoppas vinna, boken 
CP-barnet av Lena Helgesson. 

Jag skulle gärna vilja läsa om 
olika typer av boenden för funk-
tionshindrade unga vuxna – hur 
har andra valt att göra, vilka alter-
nativ finns, hur mycket kan man 
själv ”skapa” för sitt barn, och 
hur går man i så fall tillväga?

MIN BÄSTA TIDNING  
FÖR TIPS OCH RÅD
Föräldrakraft är min bästa tid-
ning, den ger mig så mycket tips, 
råd och inspiration. Jag har spa-
rat alla tidningar och vikt in de si-
dor som kommer att bli aktuella 
när grabben blir större. Er tidning 
ger verkligen oss föräldrar kraft! 
Jag skulle gärna vilja läsa mer om 
förskolan och resurshjälp, teck-
enspråkartister och hur man kan 
bli det och om att ha mamma och 
pappa som assistenter, hur går 
det till? 

LENA HELGESSON  
BLEV GENAST MIN  
STORA FÖREBILD
Bara av att läsa intervjun med 
Lena Helgesson, och det kapitel 
ur boken ni bjöd på i tidningen, 
satte sig djupt i hjärtat och tårar-
na hängde i ögonlocken. En 
mamma som har gått igenom allt 
det där, men utan allt det stöd 

som finns idag och där det är 
mycket enklare att finna andra 
föräldrar i samma situation som 
en själv genom sociala medier. 
Är själv mamma till en pojke med 
cp-skada. När jag första gången 
hörde om Jonas Helgesson och 
hur han berättade om sin fantas-
tiska mamma, då blev hon ge-
nast en stor förebild! 

Tack för en superbra tidning 
som ger många idéer och 
inspiration! Vill gärna läsa om 
olika aktiviteter och utflyktsmål 
för rörelsehindrade barn. l

”Att få komma in 
bakom fasaden 
hos en annan 
funkismamma 
och se att det 
inte bara är jag 
som ibland 
KÄNNER ATT JAG GÅR 
SÖNDER INUTI.”
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PÅ GÅNG

            

Lekens dag på Ågrenska…
På Ågrenska utanför Göteborg 

noterades besöksrekord när 
Lekens dag anordnades den 26 

augusti. 1 241 personer passade på att ta 
del av alla aktiviteter.

– De flesta var familjer som varit i 
kontakt med Ågrenska tidigare, besökt 
oss under en familjevecka eller har barn 
som har korttidsvistelse hos oss.  Det 
kom även en hel del besökare från 
närområdet, leverantörer, föreläsare, 
listan kan göras lång, säger Charlotte 
Tellermark på Ågrenska.
Vad väckte mest intresse hos besökarna, 
några höjdpunkter, överraskningar?

– För de minsta barnen var det nog 

ansiktsmålning, köra minibilar och gå 
på skattjakt som låg i topp. De lite större 
barnen tyckte om att åka linbana och att 
skjuta med luftgevär. Alla i familjen 
uppskattade att åka motorbåt, paddla 
kanot och Klappa havet (vilket innebär 
att personal från Sjöfartsmuseet 
kommer hit till oss och visar upp växter 
och djur från havet).
Varför anordnar Ågrenska Lekens dag?

– Lekens dag är den enda dagen 
under året som Ågrenska har öppet för 
allmänheten.  Tanken med Lekens dag 
är att alla skall kunna delta och ha kul! 
Dagen blir en mötesplats för barn, 
föräldrar, släkt och vänner. 

– Vi får också en möjlighet att berätta 
om Ågrenskas olika verksamheter som 
familjevistelser, syskonvistelser och 
assistans. Vi informerar också om 
Ågrenska Vänskapsföreningen som är 
en ideell förening som arbetar för att 
förverkliga barn och ungdomars 
drömmar.
Några nyheter hos er i höst?

– Vi anordnar ett syskonläger för 
ungdomar mellan 15-19 år. Tack vare att 
605 löpare valde att springa Göteborgs
varvet för välgörenhet i Ågrenskas tröjor 
blev syskonlägret möjligt. Vi är mycket 
glada för att man även 2016 kan springa 
Göteborgsvarvet för Ågrenska. l

n Furubodas fem nya racerunners var 
populära när Lekens dag anordnades 
den 26 augusti. 

– Många fler med funktionsnedsätt
ningar kan idrotta, berättade Dennis 
Junge som såg till att så många som 
möjligt fick chansen att prova på 
racerunning. 

Hela 160 volontärer ställde denna dag 
upp och jobbade gratis för att denna dag 
ta emot drygt 4000 besökare till ännu 
en Lekens dag med mängder av aktivite
ter och underhållning.

Dennis Junge var en av medarbetarna 
som hjälpte till med olika idrottsaktivi

teter. Till vardags är Dennis anställd på 
halvtid hos kompetenscentrumet i 
Furuboda för att föreläsa och leda 
idrottssatsningar inom bland annat 
racerunning.

På programmet har föreningen även 
skytte, simning, boccia och så förstås 
rullstolshandboll, som nu fått ett rejält 
uppsving i samband med SMguldet för 
Kristianstads handbollslag. Intresset för 
racerunning växer också snabbt.

– Det passar många, säger Dennis 
Junge. Man kan hålla igång muskler och 
blodcirkulation även om man inte kan 
gå, det är perfekt för mig själv. l

… och på Furuboda

Dennis Junge lockade många att testa 
racerunning på Furubodas Lekens dag.ˆ

Lekens dag 
populärare än 
någonsin!

ˆ

HÄNT  
SE’N  
SIST
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I mitten av september var det full fart i 
Arena Karlskrona när mässan Funka för 
livet hade premiär.

85 olika utställare var på plats för att visa 
senaste nytt samtidigt som det erbjöds 
föreläsningar om allt från rullstolar till 
alternativ kommunikation. Detta är första 
gången Funka för livet anordnas i 
Karlskrona, tidigare har mässan endast ägt 
rum i Växjö.

Föräldrakraft är mediapartner för 
mässan och var på plats för träffa gamla 
och nya läsare och alla andra 
besökare och utställare.

En ny upplaga av  
mässan anordnas i 
Halmstad 19–20 oktober.

Flera utställare visade upp 
hur man kan anpassa bilar 
för olika behov.

Cirka 1000 personer hade föranmält sig till mässan, men många gjorde 
även spontanbesök.

Mässan har en stor aktivi-
tetsyta för bland annat 
rullstolsbasket.

Föräldrakrafts senaste utgåva 
fanns på plats vid entrén till 
mässan.

Magnus Berglund från Scandic 
var på plats för att både föreläsa 
och träffa utställare.

Mirja Andersson från Somna 
demonstrerade den nya 
”Somna-kragen”, en dagpro-
dukt som hjälper till att sänka 
spänning i kropp och axlar.

Projektet Mamma Pappa Lam 
hade också en rolig nyhet att 
presentera på mässan, nämligen 
den nya tipsboken ”Tips & tricks 
för föräldrar med rörelsehinder”. 
Boken är välfylld med tips om att 
bära och lyfta, barnstolar, lek, 
säkerhet, blöjbyten och vagnar 
och sängar. I montern träffade vi 
från vänster Ida Sandholdt, Ann 
Oredsson och Nora Sandholdt. 

Ulf Forsell från 
Komikapp visar 
upp bland 
annat bollväs-
tar som är 
lugnande och 
ångestdäm-
pande.

Magnus Ekelöf och Marie 
Wellmark från Sunrise puffade 
bland annat för påhängscykeln 
Attitude.

Ståstolar från Permobil finns 
både eldrivna och manuella. 
Denisa Druneckà visar upp den 
eldrivna F5 vs och Lena Andrén 
demonstrerar manuella LSA.

Alan Ali och Patrik Albino från 
Active Care gladde sig åt stort 
intresse för flera olika cykelmo-
deller som de hade på plats. 
Denna Racerunner GTX är en av 
de mest spännande produkterna.

Nowi Education passade på att 
visa upp en helt ny grundutbild-
ning för personliga assistenter. 
Här är det vd Mikael Nordmark 
och affärschef Ellinor Aspman 
som demonstrerar den webba-
serade utbildningen på en 
surfplatta. 

Premiär för ny mässa

Eric och Håkan 
Gröön höll  

i trådarna för  
hela mässan.
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➤  19–20 OKT 2015
Funka för livet, Halmstad.

➤  23–24 OKT 2015
Dysleximässan anordnas i 
Göteborg.

➤  3 DEC 2015
Föräldrakraft nr 6 
utkommer.

➤  20–21 APRIL 2016
Funka för livet, Växjö.

➤  19–20 MAJ 2016
NPF-Forum, Kistamässan.

➤  24–25 MAJ 2016
Hjultorget anordnas på 
Kistamässan.
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NÄSTA NUMMER UTE 3 DECEMBER 2015

TEMA: Syskon
Många syskon känner sig 
ensamma om att ha en 
syster eller bror med 
funktionsnedsättning. 
Reportage och intervjuer 
om hur man kan ge bättre 
stöd.

TEMA: Kärlek         relationer
Möt Eric Löwenthal och Rita Ehrenfors  
i samtal om bemötande och okunskap. 
Inspireras av reportage om hur man får 
parrelationen att fungera när man har ett 
barn med funktionsnedsättning. 
Möt 20-åringen som fick en allvarlig  
hjärnskada och nu kämpar för att stärka 
sina sociala relationer. 

TEMA: Ekonomi
Aktuellt om hur man får 
rätt ersättningar och 
stöd. 

ANNONSÖRER I DETTA NUMMER:

GUIDE:  

Så får du  
tiden att 
räcka till
Ett ständigt kaos är verkligheten 
för många som har barn med 
funktionsnedsättning. Hur får man 
koll på tiden – innan det är för sent 
och man blir utbränd? I vår unika 
guide delar tids coachen Petra 
Brask, från tv:s Tidsjakten, med 
sig av sina bästa tips.

man sin ekonomi när man  TJOCKT VINTERNUMMER PACKAT MED TIPS! 

TEMA: Skola
Årets viktigaste tema om 
elever som behöver 
särskilt stöd. Hur har andra 
skolor och familjer tacklat 
utmaningarna och hittat 
fungerande lösningar?

foto: CALLE ERIKSSON  foto: LINNEA BENGTSSON  

foto: ANNA PELLA  
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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 
här intill. Eller ta två år direkt 
(12  nr) för endast 790 
kronor så missar du 
ingenting!

LÄSNING FÖR DIG SOM  
FÖRÄLDER OCH PROFESSIONELL!”

Namn: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Adress: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Postnr och ort: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Telefon: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

E-post:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Övrigt meddelande: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ja tack, jag beställer:
6 nummer för 395 kronor inkl moms
12 nummer för 790 kronor inkl moms
Information om annonsering

Välj ett   
alter nativ!

Klipp ut & posta kupongen 
i ett kuvert till FaktaPress, 
Målargatan 7, 111 22  Stockholm.  
Eller mejla till:
pren@faktapress.se

Digital  
tidning  

UTAN EXTRA 
KOSTNAD!

OM BARN, UNGA OCH VUXNA I BEHOV AV SÄRSKILT STÖD
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# 5 
OKT-NOV  
2015  
ÅRGÅNG 10

4 x TEMAN:• FÖRLUST & SORG
• LÄS & SKRIV• ARBETE & DAGLIG  VERKSAMHET

• HVB

SIDOR MED VÄRDEFULLA TIPS 

Sällsynta  diagnoser:
UNGA SKA INTE  BEHÖVA KÄNNA PANIK INFÖR ATT BLI VUXEN

92

SÖREN OLSSON: VAD ÄR LYCKA?

Baby & barn:
MAMMAN SOM SLUTADE KÄMPAMOT KÄNSLORNA

 FÖRLUST & SORG: • Tyra finns inte längre    •  När jag inte längre är med   GUIDE: När det ofattbara sker

Förverkligade drömmen:Daniels väg    till jobb

Kommer snart:

Från förlaget bakom

HejaOlika.se

LA Assistans
        Det familjära 
   assistansbolaget 
med skräddarsydda 
          lösningar.

Tveka inte att kontakta oss: Telefon 070 200 64 17.

Mejl annakarin@laassistans.se eller jorgen@laassistans.se

www.laassistans.se
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Avsändare: 
FaktaPress AB
Backebogatan 3
129 40  Hägersten

B-POSTTIDNING

Barn har svårt att vänta. 
Särskilt i fera år.
–Jag är en vinnartjej, säger Isabelle. Och den största vinsten är att hon mår bra 
och kan leva ett liv som de festa 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 fera år! 

Behöver du hjälp? Ring 020 - 30 31 00

Ett tryggt val av personlig assistans
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