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En hel dags
videokonferens 
om barn-
konventionen 
och LSS

En hel dags
videokonferens 
om barn-
konventionen 
och LSS
Barnkonventionen har blivit lag.
Vad innebär det för dig som är 
verksam inom LSS?

Föreläsare

DEN 6 MAJ 2020 BJUDER VI IN till en dag för att disku-
tera, reflektera och påbörja ett planeringsarbete i den 
frågan. På grund av coronaviruset erbjuder vi dig att 
delta via webben istället för att vara på plast i lokalen.

UNDER DAGEN FÅR DU information om vad barnkonven-
tionen säger, och vad det kommer att innebära i prakti-
ken att den nu är en del av den svenska lagstiftningen.

Vi får konkreta tips kring hur man pratar med barn och 
hur man bedömer barns mognad.

KURSEN VÄNDER SIG TILL verksamhetsnära chefer i 
både kommunal och privat LSS-verksamhet som vänder 
sig till barn och till övriga intresserade.
Konferensen äger rum LIVE via webben och anordnas av 
ABH Utbildning och tidningen Föräldrakraft/HejaOlika.se

Anna Barsk Holmbom

Thomas Jonsland

Ann-Marie 
Stenhammar

Lotta Frecon

Anna Pella

Viola Karlsson

Tuva Lund

Annelie Gehrke

Mer information & anmälan 
hejaolika.se/videokonferens-barnkonventionen-och-lss
(Eller scanna in streckkoden för att gå till webbsidan med information)
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Läs mer på
http://wwwww wwww .anhoriga.se/stod-och-kunskap/webbinarium/

Kontaktktk person:
Mona.pihl@anhoriga.se, tel 072-244 35 50

Välkommen att delta i samtals-
grupp för anhöriga på webben 
(Lärande nätverk)

Syfte: 
AtAtA t ge anhöriga till personer med flerfufuf nktktk ionsnedsätt-
ning möjöjö lighet till samtal, kunskaps- och erfafaf renhetsut-
bytyty e med andra i samma livssituation.

Anhöriga – alla som har en nära relation till en person
med flerfufuf nktktk ionsnedsättning.

Med flerfufuf nktktk ionsnedsättning menar vi en svår rörelse-
nedsättning i kombination med svår/mycket svår
intellektktk uell fufuf nktktk ionsnedsättning oftftf a med medicinska
komplikationer

Vi tar gärna emot fler intresserade till pågående grupp
och skapar nya grupper utifrfrf ån era anmälningar.

Gruppledare: 
Mona Pihl, möjöjö liggörare/praktktk iker inom
Nationellt kompetenscentrum anhöriga/FFN.

Anmäl ditt intresse nedan så kommer vi att kontaktktk a dig!

Anmälan: Mona.pihl@anhoriga.se

www.anhoriga.se

Webbinarier
Nka erbrbr jbjb uder ett antal webbinarier under året inom flera
områden som både vänder sig till personal, frfrf ivilligorgani-
sationer och anhöriga. Nka:s webbinarier är en mötesplats
där man kan fåfåf ta del av intressanta föföf reläsningar via video.
Som deltagare kan man se och lyssna på presentatörerna
och samtidigt vara interaktktk iv med möjöjö lighet att ställa frfrf ågor
via chatt och frfrf ågepollar. Nka:s webbinarer är helt kost-
nadsfrfrf ia.

Samtliga webbinarier går att se i eftftf erhand på http://wwwww wwww .
anhoriga.se/stod-och-kunskap/webbinarium/webbina-
rier-2020/

Hittills under 2020 har vi sänt:
Varföföf r är en gemensam planeringsprocess särskilt
viktktk ig föföf r personer med flerfufuf nktktk ionsnedsättning?
Projojo ektktk VuVuV xensyskon – om att vara vuxensyskon.
Mötet med barnet.
Leva livet medan det pågår.

Åsa Bartonek & Anette Stolpe

Fysioterapi för barn med svår funktionsnedsättning  
ur ett familjeperspektiv

Mötet med barnet

Art.nr 00000
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 ditt barn inte deltar 

berätta gärna hur ditt barn 

ser på situationen

 • Beskriv hur du skulle önska att det såg ut för ditt 
barn på lång sikt

• Vad behövs för att det ska fungera för ditt barn?
• Vad vill du uppnå på kort sikt? Beskriv konkret? 

Sätt tydliga mål
• Vad vill ditt barn?

• Vad kan ni göra själv? Föräldrar/barn?
• Vad behöver ni hjälp med av andra?
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• Är du nöjd med mötet?

• Har ni bokat en tid för 

uppföljningsmöte?

• Har ni fått ett exemplar 

av planen?

• Du presenterar dig.
•  Om ditt barn deltar låt det 

presentera sig. Annars 
presenterar du ditt barn

•  Alla andra presenterar sig 

med namn och vilken 
verksamhet de kommer ifrån
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5 LEDARE Chefredaktören
44 Anna Pella
45 Harald Strand
46 Annonstorget

Vi skulle aldrig kunna isolera oss 
e�ersom du är beroende av många 
människor för att varje dygn ska 
fungera  – Krönika av Anna Pella

INNEHÅLL   Nr 1, 2020

sektion
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Foraldrakraft is an independent 
magazine for parents with 
children with disabilities or 
special needs. It is also available 
on the web: www.hejaolika.se 
Foraldrakraft is published by 
FaktaPress AB.   ISSN 1653-9109

Scanna in QR-koden för 
att surfa till information 
om utgivningsplanen.

Foto: Anna Pella
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Valter Bengtsson
Chefredaktör &  
ansvarig utgivare

Hjältarna som 
sätter stopp 
för livsfarliga
panikåtgärder

När vi förra sommaren anordnade en 
debatt om krisberedskap i Almedalen 
var det inte experterna från myndighe-
terna som imponerade mest med kun-
skap och tydliga besked. Det var funk-
tionsrättsrörelsens eldsjälar – i detta 

fall Eva Borgström från FUB och Jessica Smaaland 
från STIL – som hade de mest tänkvärda inläggen.

Eva Borgström hade en imponerande koll på hur 
beredskapen såg ut runt om i kommunerna. Efter 
stormen Alfrida vintern 2018 hade hon ringt runt till 
gruppbostäder i hemkommunen för att höra hur de 
klarade långa elabrott. 

(Svaren var nedslående. Reservel saknades, alter-
nativ belysning saknades, endast en äldre gruppbo-
stad hade en värmekälla, en kamin. Och inga möjlig-
heter att laga mat. Inför längre elavbrott med brist på 
vatten, icke fungerande toaletter och brist på kontan-
ter fanns ingen beredskap.)

DEN SOM LYSSNADE på debatten i Almedalen 2019 hade 
förstås nu haft nytta av Eva Borgströms alla tips som 
hon serverade då, om allt från evakueringsplaner till 
checklistor för att skapa lugn och trygghet i svåra 
situationer.

Nu är vi mitt uppe i coronakrisen och det är åter 
personer som Eva Borgström som har kunskapen, 
erfarenheterna och konkreta förslag på lösningar. 

BÅDE FUB OCH STIL (och en rad andra organisationer) 
har protesterat kraftfullt mot SKR:s krav hos reger-
ingen om lagändringar som ger kommunerna möjlig-
het att upphäva beslut och rättigheter för personer 
med funktionsnedsättningar.

Den kravlista som SKR, Sveriges kommuner och 
regioner, har lämnat in till regeringen innehåller en 
rad skrämmande försämringar av LSS och andra stöd 
för personer med funktionsnedsättningar. 
Det kan handla om att personer med per-
sonlig assistans får assistansen indragen 
och istället placeras på ett boende. Sam-
tidigt vill SKR begränsa IVO:s kontrol-
ler.

SKR MÅSTE SJÄLVKLART få ett klart 
och tydligt NEJ från Lena Hallen-
gren och regeringen! Â

Heltäckande
löneservice!

Trygga framtiden, 
skaffa Primass idag.

Nu kan alla lönebesked laddas upp på den 
anställdes pro�l. Gratis och GDPR-säkert. 
För mer information och o�ert: 
Telefon: 070-63 63 859
E-post: info©@primasslon.se

www.primass.se

SATIRTECKNARE: BENGT ELMÉN
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Aktuellt   

Regeringen vill förhindra att 
enskilda drabbas av merkost-
nader för sitt boende på grund 

av funktionsnedsättning.
– Det är en viktig och grundläggan-

de princip, säger socialminister Lena 
Hallengren som har tillsatt en utred-
ning för att se över reglerna.

Att ingen ska ha merkostnader på 
grund av funktionsnedsättning har 
man länge varit överens om, men 
verkligheten har ofta sett annorlunda 
ut.

Funktionsrättsrörelsen har uppre-
pade gånger påpekat att exempelvis 
hyror och avgifter inneburit merkost-
nader på ett sätt som brutit mot 
principen.

”Orimligt höga” hyror i LSS-
bostäder och dåligt anpassade bo-
stadsbidrag har varit ett återkom-
mande tema i FUB:s årliga rapporter 
om den ekonomiska utvecklingen för 
personer med funktionsnedasättning-
ar. Ledande politiker har ofta duckat 
för kritiken, men nu har alltså rege-
ringen med stöd av övriga partier 
bakom Januariöverenskommelsen 
kommit fram till att problemen måste 
rättas till.

REGERINGEN HAR UTSETT Carina 
Sammeli till särskilt utredare för att 
bedöma hur dagens regler kring hyror 

och avgifter påverkar den enskildes 
kostnader för LSS-boende (insatsen 
bostad med särskild service för vuxna 
enligt lagen om stöd och service till 
vissa funktionshindrade).

Enligt direktiven ska utredaren vid 

behov föreslå regler som innebär att 
den enskilde inte får merkostnader 
för sitt boende på grund av sin funk-
tionsnedsättning, enligt direktiven.

Utredningen ska vara klar om 
drygt ett år, den 23 mars 2021. Â

Vill stoppa höga hyror som  
drabbar enskilda i LSS-boende

En viktig princip att ingen har merkostnader på grund av funktionsnedsättning, 
säger Lena Hallengren. Foto: Linnea Bengtsson.

Harald Strand: Äntligen en positiv nyhet om ekonomin

Sedan år 2010 har jag och 
Riksförbundet FUB skrivit 
åtskilliga debattinlägg om 

orimligt höga hyror på grupp-
bostäder. Flera regeringar har 
sedan problemet togs upp av 
LSS-utredningen 2008 blundat 
för problemet som leder till fat-
tigdom för de som berörs, vilket 
är cirka 55 procent av alla vuxna 
personer som har LSS-insats i 
kommunerna.

Låt oss hoppas att nuvarande 
regering med stöd av partierna 
i januariöverenskommelsen änt-
ligen gör något åt den olagliga 
fattigdom. Dessa stödpartier har 
ju historiskt varit lite mer positiva 
till LSS och gått ut brett med att 
de vill förbättra villoren för LSS-
gruppen generellt.

Det behövs en kraftig återstäl-
lare av de ekonomiska villkoren 

för LSS-gruppen om målet ”ett liv 
som andra med goda levnadsvill-
kor” ska uppfyllas. Jag har i åtskil-
liga inlägg sagt att ”man kan inte 
ha goda levnadsvillkor om man 
är fattig”.

Vår rapport ”Fångad i fattig-
dom” från FUB var jag med och 
skrev under år 2013. Den gavs ut 
första gången år 2014 med en 
uppdatering år 2016, för att sedan 
från år 2018 ha uppdateras varje 
år tills idag.

Grundproblemet uppstod 
år 2005 när Regeringsrätten 
(numera HFD) dömde märkligt i 
två domar RÅ 2005 ref 8 och mål 
nr 420-04 om gemensamhetsut-
rymmen.

Så här skrev Karl Grunewald 
om detta:

”Ett gemensamhetsrum ska 
finnas i varje bostad med särskild 

service. I propositionen till LSS 
står det: ’Den enskilde bör … inte 
ha kostnader för gemensamma 
utrymmen och personalutrym-
men. De senare bör betraktas som 
en del av den särskilda service 
och omvårdnad som ska ges i 
anslutning till bostaden.’

Men i mål 420-04 skrev 
Regeringsrätten: ’Propositionsut-
talandet får förstås så att perso-
nalutrymmen ingår som en del av 
servicen och omvårdnaden. Detta 
gäller dock inte gemensamhets-
utrymmena.’

Både Svenska språknämnden 
och en professor i modern svens-
ka har underkänt tolkningen. 
Det är inte första gången som 
Regeringsrätten visar sig vara 
okunnig om under vilka livsvillkor 
personer med utvecklingsstörning 
lever. Domslutet är en skam som 

regeringen borde ha rättat till för 
länge sen.

Grundläggande för hyran är det 
som står i LSS paragraf 19: Kom-
munen får ta ut en skälig avgift, 
men den får inte överstiga kom-
munens självkostnader och den 
enskilde ska få behålla tillräckliga 
medel för sina personliga behov. 
Att allt fler är tvungna att begära 
särskilt bistånd hos kommunen 
bevisar att den inte följer lagen.”

Lena Hallengren säger nu i en 
kommentar till den nya utredning-
en att syftet är att den enskilde 
inte ska drabbas av merkostnader 
på grund av sin funktionsnedsätt-
ning.

Låt oss hoppas att utredaren 
tar till sig problem som finns idag 
genom att även läsa vår uppdate-
rade rapport ”Fångad i fattigdom 
2020”. Â
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Alla har 
rätt till 
en röst!

Tobii Dynavox har samtalsapparater som är framtagna för att ge frihet att välja 
en lösning som passar användarens behov och förutsättningar. Med vår stora 
variation av produkter kan du välja en lösning baserad på bland annat:

• Manövermetod (till exempel ögonstyrning, switchkontakt eller pekskärm)

• Storlek

• Programvara

Läs mer på vår hemsida, www.tobiidynavox.com/sv eller kontakta oss så 
berättar vi gärna mer, swedensales@tobiidynavox.com 

Välkommen på Power Academy!
Vi håller kontinuerligt kostnadsfria 
utbildningar om tex ögonstyrning, Snap 
Core First och Communicator runt om i 
Sverige. Boka din plats redan idag 
www.tobiidynavox.co/sv/utbildningar 

Amin, plugghästen i rullstol fick drömjobbet på Microsoft. Men han fick nobben när han bjöd ut en tjej. 
”Hur kan en kvinna bli attraherad av en man i rullstol?” 
Idag driver han världens största datingsite för rullstolsanvändare, the dating coach on wheels.

Amin använder Evoflex höftbälte från Bodypoint. www.heamedical.se
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Aktuellt   

Behåll lugnet, och  
försök att leva så  
normalt som möjligt. 
Det säger Eva  
Borgström, FUB. 

Coronakrisen har plötsligt gjort 
många frågor akuta. På Riks-
förbundet FUB:s kansli har Eva 

Borgström och hennes kollegor lyft 
flera viktiga beredskapsfrågor hos 
Socialstyrelsen och andra myndighe-
ter.

En akut fråga i mitten av mars var 
Socialstyrelsens etiska riktlinjer till 
vården. Hur kan man försäkra sig om 
att personer med funktionsnedsätt-
ningar får lika bra intensivvård som 
andra?

ORO FÖR ATT 
PRIORITERAS BORT

Oron för felaktiga prioriteringar har 
varit högst verklig. I en aktuell debatt i 
Storbritannien, har det funnits 
farhågor om att intensivvården skulle 
missgynna personer som inte själva 
kan klara sin matlagning, hygien 
etcetera.

– När vi blev varse 
debatten i Storbritannien 
tog vi upp frågan om att 
det behövs tydliga riktlin-
jer i Sverige. Det vi har 
fått besked om nu visar att 
personer med funktions-
nedsättning inte på något 
sätt ska prioriteras ned, 
men det var viktigt att 
kolla upp, säger Eva 
Borgström.

GYMNASIESÄRSKOLOR  
SKA INTE STÄNGAS

Samtidigt hotar flera andra 
försämringar för personer 
med funktionsnedsättning.

Till exempel har många 

gymnasiesärskolor stängts runt om i 
landet, trots att regeringens beslut 
om stängningar inte omfattade dessa. 
Särvux-utbildningar ska också hålla 
öppet, även om vissa av dessa också 
stängt med hänvisning till regering-
ens beslut.

– Gymnasiesärskolor och särvux 
rekommenderas inte stänga, med 

tanke på omsorgsbehovet och svårig-
heterna att bedriva distansutbildning 
för dessa elever, säger Eva.

VAB-ERSÄTTNINGEN  
BEHÖVER UTVIDGAS

När skolor ändå stänger måste föräld-
rar och anhöriga ofta rycka in, och det-
ta utan ersättning för förlorade 

inkomster.
 – Vi har begärt att VAB-

ersättningen, för vård av 
sjukt barn, ska utvidgas, 
berättar Eva. 

En skrivelse till socialför-
säkringsministern hade 
dock, i slutet av mars, ännu 
inte fått svar.

Ersättningsfrågan är 
viktig för många fler famil-
jer där någon har funktions-
nedsättning som medför 
sämre immunförsvar och 
ökad risk för infektioner.

SÅ VILL FUB  
MINSKA SMITTRISKEN

För att minska smittorisker 
har FUB kontaktat Social-

Behåll lugnet och
de trygga rutinerna

 CORONAKRISEN 

Ockelbo är en av de kommuner som hastigt införde besöksför-
bud på LSS-boende, trots att Socialstyrelsen anser att det inte 
är tillåtet. Bild från Ockelbos webbplats.

FOTO: LINNEA BENGTSSON
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Behåll lugnet och
de trygga rutinerna

styrelsen med flera förslag om konkre-
ta åtgärder.

 – Många personer med flerfunk-
tionsnedsättning tillhör en högrisk-
grupp för smitta. Många har person-
lig assistans. För att förhindra att 
dessa personer, som oftast har ett 
nedsatt immunförsvar på grund av 
underliggande sjukdomar, ska smittas 
har vi föreslagit att skyddet ska 
förbättras bland annat genom att 
assistenter ibland ska kunna ta taxi 
till jobbet för att minska risken för 
smitta. 

— Vi vill också att det ska vara 
möjligt att coronatesta assistenter. 
Det är väldigt angeläget att förbättra 
skyddet så att personer med flerfunk-
tionsnedsättning inte smittas. Men 
även för att förhindra att assistenter-
na blir sjuka, annars kommer de 
anhöriga att behöva träda in och 
själva tvingas vara assistenter både 
dag och natt.

ORO MÖTS MED  
BEGRIPLIG  

INFORMATION
FUB publicerar löpande ny informa-
tion om coronakrisen på webbsajten 
fub.se

– Vi ser det som en viktig uppgift 
för oss att lyfta den information som 
gäller just våra målgrupper, och att 
berätta det på ett enklare och mer till-
gängligt sätt, säger Eva.

Bra information är viktigt för att 
bemästra oron för coronavirusets 
konsekvenser. En oro som är extra 
stor hos många personer med funk-
tionsnedsättning.

– Man måste ge information på den 
nivå personen klarar att ta emot, ofta 
med bildstöd. Det är först då många 
får en chans att förstå vad corona 
handlar om.
Men vad kan man göra mer för att 
hantera oro?

– Det är jätteviktigt att man inte 
överför den oro man själv känner, 
som anhörig eller personal, på perso-
ner som har intellektuell funktions-
nedsättning, säger Eva.

– Se till att behålla lugnet och 
försök se till att vardagen är så nor-
mal som möjligt, med rutiner och 
trygghet, säger Eva.

BESÖK KAN  
INTE FÖRBJUDAS

Ett exempel på motsatsen är de 
besöksförbud på gruppbostäder som 
vissa kommuner infört. Vardagen 
vändes upp och ned för många, när 
anhöriga möttes av hastigt uppsatta 

förbudsskyltar. Det skapade en stor 
osäkerhet och frustration, menar Eva.

Nu har FUB fått klarlagt, genom 
kontakter med Socialstyrelsen, att 
LSS-bostäder inte har besöksförbud.

På socialstyrelsen.se kan man nu 
läsa följande förtydligande:

”Kan LSS-boenden förbjuda boen-
de att ta emot besök?

Nej, men det är möjligt att vid 
behov föreslå och hjälpa till att 
ordna andra sätt att ha kontakt, än 
via ett fysiskt besök. Personalen kan 
behöva informera den som får insat-
ser och närstående, om eventuella 
risker för smittspridning vid besök. 
Det blir särskilt viktigt om det finns 
personer som tillhör riskgrupperna 
på boendet.

LSS-insatser är frivilliga och ska 
bygga på respekt för den enskildes 
självbestämmande och integritet. 
Varje lägenhet inom ett LSS-boende 
är personens egen bostad. Det finns 
inte några bestämmelser som gör att 
man mot den enskildes vilja kan 
begränsa besök från exempelvis 
anhöriga och vänner i deras boen-
de.”

DAGLIG VERKSAMHET 
SKA HÅLLA ÖPPET

Liknande frågetecken finns även kring 
daglig verksamhet, den mest vanliga 
LSS-insatsen och något som berör 
över 30 000 personer.

– Det finns de som tycker att dagli-
ga verksamheter ska stängas, för att 
smittspridning kan ske där, eller i 
samband med resorna när man åker 
kollektivt. Men Socialstyrelsen säger 
att de ska vara öppna så länge det går, 
eftersom det är samhällsviktiga 
verksamheter, säger Eva.

PÅVERKA KOMMUNENS  
PLANERING 

För att påverka krisåtgärder kan 
enskilda och föreningar kontakta sina 
respektive kommuner.

– Det är kommunen som har an-
svaret, även det yttersta ansvaret för 
verksamheter som bedrivs av privata 
företag. Om det är något som brister i 
beredskapen är det kommunen man 
ska kontakta. Man kan börja med att 
ta reda på vad som står i kommunens 
beredskapsplan.

OM GRUPPBOSTÄDER  
STÄNGER

En risk, som FUB flera gånger varnat 
för, är att personer med funktionsned-
sättningar i en kris flyttas från sina 
vanliga bostäder och verksamheter.

– Jag är orolig för vad som händer 
om personalbrist leder till att kom-
munen till exempel måste stänga 
vissa gruppbostäder och samlar de 
boende till andra lokaler, dit man 
koncentrerar personal.

– Många kommuner har en sådan 
planering, men för personer med 
intellektuell funktionsnedsättning 
och autism kan det vara mycket svårt 
att byta miljö.

– Det behövs tydliga riktlinjer 
kring vad man ska göra om det blir så 
illa att gruppbostäder måste stängas, 
och de boende möts av ny personal 
som inte har vana vid funktionsned-
sättning, säger Eva Borgström. Vi 
kommer att kontakta Socialstyrelsen 
angående detta. Â

EVA BORGSTRÖM 
är intressepolitisk samord-
nare på FUB. Mamma till 
Simon som har en utveck-
lingsstörning och flera 
ytterligare funktionsned-
sättningar. Författare till 
boken ”Så är det: LSS i 
praktiken”.

Fler krisnyheter på vår webb. 
hejaolika.se

FÖLJ UTVECK LINGEN
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I mars 2020 förändrade Co-
vid-19 livet för många i Sve-
rige och i världen. Allra mest 
för assistansberättigade och 
deras familjer. Samtidigt som 
man tillhör riskgruppen är man 
beroende av personliga assis-
tenter som var och en innebär 
en risk för smitta.

Här besvarar Anna Barsk Holm-
bom, ABH Utbildning, de vikti-
gaste frågorna om personlig 

assistans under coronakrisen.

PERSONLIG ASSISTANS  
ÄR INTE VÅRD

Personlig assistans är en servicetjänst, 
där de personliga assistenterna har i 
uppdrag att ge det stöd och den service 
den assistansberättigade behöver för 
att kunna leva som andra. Med 
Covid-19 ser vi att det också är en 
insats där assistenterna, på grund av 
sin yrkesroll, riskerar att både smittas 
och att smitta i tjänsten på samma sätt 
som hemtjänstpersonal och underskö-
terskor gör i hemtjänst eller hemsjuk-
vård.

Frågan är hur man som assis-
tansanvändare och anhörig ska för-
hålla sig till assistansen och vad man 
behöver tänka på.

HUR SKYDDAR MAN SIG  
INNAN NÅGON ÄR SJUK?

På Folkhälsomyndighetens hemsida 
står det att man normalt inte smittar 
om man inte har några symptom. Det 
innebär att man i influensatider (innan 
någon uppvisar minsta symptom) ska 
försöka vidta de åtgärder för att 
minska risken för smitta, men det 
krävs inte några skyddskläder.

Skyddsåtgärderna kan istället vara 
att assistenterna går en utbildning om 
basal hygien. Karolinska institutet 
har tagit fram en webkurs som är helt 
gratis.

Assistenterna bör ha tillgång till 
handsprit och framförallt tvätta sig 
noga när de kommer och före varje 
tillfälle de behöver assistera den 
assistansberättigade kroppsnära.

Om assistenten behöver assistera i 
situationer där man kommer i kon-
takt med slemhinnor (till exempel när 
man borstar tänderna) och kropps-
vätskor (toalettbesök, menstruation, 
omläggning av sår och liknande) ska 
assistenten använda skyddshandskar. 
Det kan också vara nödvändigt med 
plastförkläde i vissa situationer.

Andra åtgärder är att assistenter-
na, om möjligt, använder en egen 
toalett och ha var sin handduk som 
tvättas efter varje arbetspass. 
Handsprit är bra, särskilt när man är 
ute så att assistenten kan använda det 
istället för handtvätt om det blir 
nödvändigt. Saknas handsprit finns 
det recept på internet om hur man 
gör egen.

SKYDDSKLÄDER
En väsentlig skillnad mellan hemtjänst 
och personlig assistans är att kommu-
nen är beställare av hemtjänst, medan 
det är den assistansberättigade som är 
beställare i den personliga assistan-
sen. Hemtjänsten har med andra ord 
ett starkare omhändertagande-per-
spektiv än den personliga assistansen.

Assistans är den assistansberätti-
gades möjlighet att själv styra sitt liv, 
i vanliga vardagssituationer. Hem-
tjän sten utför det kommunen har 
beslutat.

Skillnaden är så stor att vissa 
föreskrifter från Socialstyrelsen, till 
exempel om basal hygien, gäller inom 
hemtjänsten men inte inom den 
personliga assistansen. Det är den 
föreskriften som har regler om ar-
betskläder och skyddskläder. Det 
används inom hemtjänsten, men inte 
inom den personliga assistansen.

Däremot omfattas båda insatserna 
av Arbetsmiljöverkets föreskrift om 
skyddskläder för personal. Det bety-
der att både hemtjänst och assistans-
anordnare ansvarar för att de anställ-
da ska ha det skydd som krävs för att 
inte personal ska bli sjuka på jobbet 
av smitta.

För hemtjänstpersonalen blev det 
alltså inte ett lika stort steg när per-
sonalen behövde skyddskläder. Inom 
assistansen var det ett betydligt 
längre steg. Många kämpar för att få 
tag på handsprit men det behövs 
betydligt mer för att assistenterna 
ska kunna arbeta om den assistansbe-

rättigade eller anhöriga blir smittade 
och isoleras i sitt hem.

Folkhälsomyndigheten har tagit 
fram en lista på vilka krav de anser 
varje arbetsgivare ska uppfylla om 
personal arbetar med personer som 
är smittade. Den listan behöver också 
assistansanordnare uppfylla, även 
den som anställer sina egna assisten-
ter. 

Som assistansanvändare och/eller 
anhörig är skyddskläderna som 
assistenterna använder även ett 
skydd för dig själv. Har assistenten 
smitta så blir du inte smittad lika lätt 
om assistenten har ansiktsskydd.

VAD GÖR JAG OM JAG INTE VILL 
ATT ASSISTENTERNA KOMMER?

En del assistansanvändare upplever 
hotet av att bli smittad av en assistent 
så stort att man hellre vill avstå från 
assistans och istället få sitt stöd 
tillgodosett genom ett fåtal personer, 
oftast familjemedlemmar. Men, det 
man vinner i ena änden kan innebära 
att man förlorar i den andra änden.

Om man avstår assistans kommer 
anordnaren troligen att behöva avslu-
ta anställningen för de anställda, eller 
i vart fall omplacera dem hos andra 
assistansanvändare. Dessutom behö-
ver Försäkringskassan notifieras så 
att det inte uppstår problem där. Det 
innebär att den assistansberättigade 
kan riskera att inte ha några assisten-
ter när väl hotet om Covid-19 är över. 
Det är också viktigt att tänka på att 
det inte är en kortvarig period utan 
att hotet från Covid-19 förväntas 
hålla i sig ganska länge.

Det är inte möjligt för anhöriga att 
ta över assistansen ”gratis” och låta 
de anställda assistenterna få lönen. 
Det skulle ses som bedrägeri av 
Försäkringskassan. Den som skriver 
på tidrapporten måste också vara den 
som har varit på plats och utfört 
assistansen.

Försäkringskassan har meddelat 
att de inte kommer att medge att 
någon anställd arbetar mer än maxi-
malt 48 timmar i genomsnitt under 
assistentens beräkningsperiod. Det 
inkluderar då både vanliga assistans-
timmar, jour samt alla former av 
mer- och övertid. Om en person med 
många assistanstimmar avstår assis-

GUIDE   

PERSONLIG ASSISTANS
UNDER CORONAKRISEN
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tans för att anhöriga ska ta över är 
det alltså svårt för anhöriga att kunna 
tillgodose hela assistansbehovet.

VAD GÖR JAG OM INGEN KAN 
TILLGODOSE MITT BEHOV?

En av de värsta situationerna som 
skulle kunna uppstå är att alla den 
assistansberättigades assistenter blir 
sjuka och inte kan komma till jobbet. 
Då gäller det att anordnaren och den 
assistansberättigade och/eller anhöri-
ga har pratat igenom hur man ska 
hantera en sådan situation i förväg.

I första hand är det viktigt att 
anordnaren tar fram listor över alla 
assistenter som arbetar hos den 
assistansberättigade och hur många 
timmar de kan arbeta i händelse av en 
kris med tanke på den maximala 
sammanlagda arbetstiden.

Sedan får man ta fram ”nödlistor” 
med timanställda och kanske även 
före detta anställda och kontrollera 
med dem hur mycket de kan tänka sig 
att arbeta. Om man inte kan lösa 
situationen med dessa grupper kan 
det vara bra om gruppen ”anhöriga 
som inte är anställda som personliga 
assistenter” har inventerats redan i 

förväg och tillfrågats om de kan gå in i 
nödfall. Om det gäller ett barn måste 
även anhöriga uppvisa ett utdrag ur 
belastningsregistret innan de börjar 
jobba.

Om dessa åtgärder inte fungerar 
kan det bli aktuellt att kontakta kom-
munen. Det är alltid den assistansbe-
rättigade som bestämmer om detta 
ska göras. Kommunen har det ytters-
ta ansvaret för att assistansbehovet 
tillgodoses. Enligt ett meddelande-
blad från Socialstyrelsen bör kommu-
nen redan i förväg ha kontaktat priva-
ta anordnare så att de känner till 
vilka personer som har assistans och 
hur deras behov ser ut. 

OCH SEN DÅ?
Hotet från Covid-19 kommer inte att 
vara för evigt. Det kan bli långvarigt, 
men förr eller senare blir hotet inte 
större än en vanlig influensa eller 
kanske vinterkräksjukan. Och då 
återgår lagstiftningen och regelverket 
till det normala. Det innebär att 
personlig assistans på nytt blir en 
serviceinsats, utan krav på särskilda 
skyddskläder annat än när det är 
befogat på grund av arbetets karaktär.

Man behöver inte ha handskar på 
sig för att ta på en annan människas 
hud. Eller för att kamma någons hår. 
Och SOSFS om basal hygien gäller 
inte för personliga assistenter.

Men för de arbetsgivare och assis-
tansanvändare som värnar sina 
personliga assistenter under Covid-
19-tiden, både i form av smittskydd, 
arbetstider och arbetsmiljö, kommer 
omtanken troligen att betala sig. Â

PERSONLIG ASSISTANS
UNDER CORONAKRISEN

Stänkskydd vid risk för 
dropp- och kontaktsmitta
Visir och skyddsglasögon
Skyddsglasögon eller visir 
används för att skydda 
ögon-, mun- och nässlem-
hinna. Visir skyddar hela 
ansiktet mot stänk. Enligt 
Arbetsmiljöverkets före-
skrift (AFS 2018:4) ska 
visir användas vid arbets-
moment som innebär risk 
för stänk mot ansiktet av 
kroppsvätskor.

Munskydd
Vätskeavvisande mun-
skydd (IIR) rekommen-
deras i kombination med 
visir eller skyddsglasögon 
vårdtagarnära arbete.

Skyddsförkläde och 
skyddsrock
Enligt SOSFS 2015:10 ska 
skydd av arbetsdräkten 
användas vid kontakt med 
vårdtagaren, vårdtagarens 
säng och vid risk för kon-
tamination av kroppsväts-
kor. I de flesta situationer 
räcker det med skydds-
förkläde utan ärm. Vid 

risk för kraftig förorening 
av kläder eller underarmar 
rekommenderas långär-
mat plastförkläde.

Skyddshandskar
Enligt AFS 2018:4 och 
SOSFS 2015:10 ska 
skyddshandskar användas 
vid arbetsmoment som 
innebär risk för kontakt 
med kroppsvätskor. Byte 
av skyddshandskar görs 
mellan varje vård- eller 
omsorgsmoment (SOSFS 
2015:10) samt vid behov 
och baseras på lokala 
riskbedömningar, i linje 
med lokala rutiner.

Vid risk för aerosolsmitta
Andningsskydd
Aerosolgenererande 
moment som medför kon-
takt med luftvägssekret 
innebär ökad smittrisk. 
Verksamhetens riskbe-
dömning ligger alltid till 
grund för beslut om vilka 
särskilda skyddsåtgärder, 
exempelvis användning 
av andningsskydd, som 
behöver vidtas som till-

lägg till de basala hygien-
rutinerna. Användning 
bedöms från fall till fall, 
enligt lokal riskbedöm-
ning med utgångspunkt 
från vilka arbetsmoment 
som ska utföras.

Tillpassat andnings-
skydd FFP2, FFP3, PAPR 
(powered air purifying 
respirator) eller mot-
svarande används vid 
arbetsmoment där lokal 
riskbedömning visar att 
det är nödvändigt.

Andningsskydd FFP2 
och FFP3 är av engångs-
typ, men om de inte 
tagits av, skadats eller 
förorenats kan de enligt 
WHO:s rekommendatio-
ner användas upp till 4 
timmar.

Mer information om 
andningsskydd hittar du 
på Arbetsmiljöverkets 
webbplats.

Tillpassning av  
andningsskydd
Alla typer av andnings-
skydd passar inte alla. 
Om andningsskyddet 
inte sitter tätt reduceras 

skyddseffekten markant. 
Genom ett tillpassnings-
test säkerställs att det till-
tänkta andningsskyddet 
passar för användaren. 
Tillpassningstest behö-
ver göras innan en viss 
modell av andningsskydd 
används första gången. 
Tillverkaren kan ge för-
slag på metoder som kan 
användas.

Hantering av tvätt och 
avfall
Tvätt hanteras som van-
lig tvätt enligt ordinarie 
riktlinjer.

Avfall och engångs-
material, som bedöms 
vara förorenade med 
kroppsvätskor, hanteras 
som smittförande avfall 
kategori B (UN3291) 
enligt lokala rutiner. Läs 
mer i Socialstyrelsens 
föreskrifter och allmänna 
råd SOSFS 2005:26 om 
hantering av hälso- och 
sjukvårdens avfall med 
riskklass 3-4.

Avfall och engångsma-
terial som inte bedöms 
vara förorenade hanteras 

som konventionellt avfall 
enligt lokala rutiner.

Rengöring och  
desinfektion
Städning och desinfektion 
hanteras enligt ordinarie 
riktlinjer och skyddsut-
rustning väljs efter riskbe-
dömning.

Coronavirus är känsliga 
för ett brett utbud av des-
infektionsmedel, inklusive 
alkoholbaserade medel. 
Vård- och omsorgs-
rummets ytor inklusive 
vårdnära tagytor som 
dörrhandtag och föremål/
utrustning etc, rengörs 
dagligen med alkoholba-
serade ytdesinfektions-
medel med tensider, eller 
med oxiderande desinfek-
tionsmedel, enligt lokala 
anvisningar.

Rengöring och punkt-
desinfektion efter spill av 
kroppsvätskor görs enligt 
ordinarie riktlinjer.

Golv rengörs med 
rengöringsmedel. Slut-
lig smittstädning följer 
samma principer som vid 
daglig städning. Â

Anna Barsk Holmbom utbildar assis-
tansanordnare i vad de bör tänka på 
för att kunna tillgodose sina uppdrags-
givares assistansbehov under corona-
krisen. 

Anna Barsk Holmbom  Â

Ur Folkhälsomyndighetens lista över krav som ska uppfyllas
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Vad betyder barnkonventionen 
för barn med funktionsnedsätt-
ningar idag? Hur kan man som 
förälder använda konventionen 
för att skydda sitt barn? 

Ann-Marie Stenhammar är utre-
dare och utbildare inom frågor 
som rör barns delaktighet. Här 

svarar hon på HejaOlikas frågor om 
konventionen som blev lag i Sverige 
den 1  januari 2020.

VAD INNEBÄR KONVENTIONEN 
FÖR BARN MED FUNKTIONS-

NEDSÄTTNINGAR IDAG?
Barnen har blivit synligare, och 
större ansträngningar görs för att 
barns delaktighet i frågor som rör 
dem ska öka. Till exempel har IVO en 
ambition att ta del av åsikter hos barn 
som vistas på korttidshem och lik-
nande. I det sammanhanget utbilda-
des de som intervjuade barnen i att 
använda samtalsmatta.

I sina senare kunskapsöversikter 
tydliggör Socialstyrelsen behovet av 
att använda alternativa kommunika-
tionsvägar för att barn som inte 
använder talet ska komma till tals.

I rapporten Respekt från 
Barnombudsmannen kommer barn 
och tonåringar till tals och berättar 
om sina vardagserfarenheter vilket 
bidrar till att öka vuxnas förståelse 
och kompetens.

VILKEN BETYDELSE FÅR  
BARNKONVENTIONEN  
PÅ LITE LÄNGRE SIKT?

Att Barnkonventionen nu är inkorpo-
rerad i svensk lag sedan den 1 januari 
i år får förhoppningsvis framförallt 
betydelse i rättstvister gällande barns 
rätt, till exempel när det gäller assis-
tans eller andra insatser. Hänsyn ska 
tas till barnets bästa (artikel 3 i kon-
ventionen) och barns rätt att bli hörd 
(artikel 12). Eller när barn utsätts för 
övergrepp.

I media just nu kan man läsa om 
kommuner som drar in det särskilda 
stödet till barn i skolorna, bland 
annat till barn med funktionsnedsätt-
ning, av kostnadsskäl. Att använda 
barnkonventionen i dessa fall är 
viktigt.

VAD ÄR SÄRSKILT VIKTIGT FÖR 
BARN MED LSS-INSATSER?

Barn med LSS-insatser har oftast 
omfattande funktionsnedsättningar 
kombinerat med behov av alternativa 
kommunikationsvägar. Det gör att 
barnet självt mer sällan kommer till 
tals än andra barn.

Socialstyrelsens uppföljning av 

barnkonventionen i samband med 
LSS tillämpning visade brister i att 
inhämta barnets perspektiv i hand-
läggningen. Man menar att handläg-
garna verkar ha svårt att bedöma vad 
som är barnets bästa. Särskilt när 
barn och föräldrar uttrycker olika 
behov.

Dessutom saknar många handläg-
gare kunskaper om kommunikation 

Använd FN:s barnkonvention  
för att stödja ditt barn

FOTO: LINNEA BENGTSSON
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med barn med nedsatt kommunika-
tionsförmåga.

Vi vet idag att barn med funk-
tionsnedsättning betydligt oftare är 
utsatta för våld och kränkning och i 
de situationerna är det särskilt 
viktigt att barnet självt kommer till 
tals.

Därför är det extra viktigt för 
barn med LSS-insatser att lyfta 
fram barnets bästa (artikel 3) kom-
binerat med barnets rätt att bli hörd 
(artikel 12).

PÅ VILKA OMRÅDEN ÄR  
BRISTERNA STÖRST IDAG?

Barnet måste ha en egen röst. 
Kompetens och ansträngningar 
måste öka. Det handlar också om 
attityd hos oss vuxna – att se att 
barnet vet saker som vi vuxna inte 
vet – om barnets situation. Det 
gäller oss alla som träffar barnen 
– såväl vi som föräldrar som perso-
nal som barnet möter, och besluts-
fattare.

HUR KAN VI SOM ENSKILDA 
ANVÄNDA KONVENTIONEN 

FÖR BARNETS BÄSTA?
– Skaffa dig kunskap om barnkon-
ventionens artiklar. Glöm inte 
funktionsrättskonventionen – och 

då särskilt artikel 7 som föreskriver 
att barn med funktionsnedsättning 
måste få stöd för att kunna uttrycka 
sina åsikter. Det är en förstärkning 
av barnkonventionens artikel 12.

Erfarenhet visar att personal i 
verksamheter som barnen träffar 
ofta saknar kunskap om vad barn-
konventionen förespråkar, därför 
bra att man som vårdnadshavare t 
ex är påläst.

Hålla ögonen på kommande 
rättsfall när barnkonventionen som 
lag används.

OM MAN VILL VETA MER,  
VART KAN MAN VÄNDA SIG?

Kunskap finns att hämta bland 
annat hos Barnombudsmannen, 
Myndigheten för delaktighet (som 
har texter och filmer för barn om 
konventionen) och Socialstyrelsen. 
Även UNICEF, Rädda Barnen, Bris, 
Plan Sverige och andra intresseor-
ganisationer har dessa frågor i 
fokus.

Några publikationer som berör 
Barnkonventionen:
Â Rapport från IVO: Att utveck-

la tillämpningen av barnkonven-
tionen. Bland annat om barn på 
korttidshem.
Â Att samtala med barn 

(Socialstyrelsens kunskapsstöd, 
2018)
Â Bedöma barns mognad för 

delaktighet (Socialstyrelsens 
kunskapsstöd 2015)
Â Uppföljning av barnkonven-

tionens genomslag vid tillämp-
ning av LSS (Socialstyrelsen 2019)
Â Barns medverkan i 

Socialstyrelsens arbeten – stöd-
material för att inhämta kunskaper 
och erfarenheter (2018)
Â Barnombudsmannens rapport 

Respekt (2016)
Â Stiftelsen Allmänna 

Barnhusets rapport Om barn med 
funktionsnedsättning i Sverige 
och deras utsatthet för våld och 
kränkningar (2016) Â

08 - 580 813 40     
www.misa.se
info@misa.se

Misa erbjuder daglig 
verksamhet på en 
arbetsplats som  
passar just dig. 

Har du ett LSS-beslut  
om daglig verksamhet, 
då har du rätt att välja 
Misa. 
 

Vi finns i Stockholm, 
Uppsala, Västerås, 
Helsingborg och Lund. 
 

Välkommen att höra  
av dig så berättar vi 
mer. 

Göran 
“Den första arbetsplatsen 
  som passade mig bra, 
  var på en elektronikfirma. 
  Nu arbetar jag som  
  föreläsare.”

Använd FN:s barnkonvention  
för att stödja ditt barn

”Professionella som 
barnen träffar  

saknar ofta  
kunskap om vad 

barnkonventionen 
förespråkar, där-
för är det bra att 

man som vårdnads-
havare är påläst”

Ann-Marie Stenhammar.

Vad innebär det för barn med LSS att 
barnkonventionen har blivit svensk lag? 
Missa inte videokonferensen den 6 maj 
2020. Läs mer på hejaolika.se/video-
konferens-barnkonventionen-och-lss
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Aktuellt   

Slutspurt för ny
assistansutbildning
Idén var att stärka assistansanvän-

dares egenmakt. Nu har det blivit 
ett stort utbildningssprojekt för 

både assistansanvändare, arbetsledare 
och personliga assistenter. 

Nu under coronakrisen kan utbild-
ningen Synka dessutom bli ett verk-
tyg för att rekrytera nya assistenter 
från branscher som tvingats friställa.

UNDER TVÅ ÅR har användare, assisten-
ter, anordnare, gode män med flera 
hjälpts åt för att skapa den nya utbild-
ningen.

Det har resulterat i dels en intro-
duktionsutbildning för alla, dels 
separata utbildningar för användare, 
assistenter och arbetsledare.

Planen har varit att släppa utbild-
ningarna på både svenska, engelska 
och arabiska i maj. Men nu kanske 
starten tidigareläggs till april.

– Vi vill gärna lansera tidigare så 
att vi kan erbjuda utbildningen till 
personer som under coronakrisen blir 
friställda och som kan tänka sig att 
jobba som personlig assistent. Vi har 
inlett en dialog med Arbetsförmed-
lingen, säger Johanna Hedgårdh.

 Hon är projektledare för Synka, 
som är ett projekt som drivs av 
Intresseorganisationen för assistans-
berättigade, IfA, med stöd från 
Arvsfonden.

SYNKA-UTBILDNINGEN BLIR ALLTSÅ inom 
kort tillgänglig på webbsidan www.
synka.org

Utbildningen för personliga assis-
tenter vänder sig till assistansanord-
nare som får betala 295 kr per assis-
tent, i övrigt blir utbildningarna 
kostnadsfria.

En av styrkorna är att man satsat 
helhjärtat på att göra utbildningen 
tillgänglig och begriplig för ”alla”.

– Vi har haft många samtal med 
olika målgrupper för att knyta ihop 
allt, säger Johanna.

– Användartesterna har varit 
väldigt spännande, våra utvecklare 
har haft möjlighet att möta slutanvän-
daren och att till exempel sitta bred-

vid en person som ex använder ögon-
styrning.

I FOKUS HAR stått assistansanvändares 
önskan om att stärka det egna infly-
tandet över assistansen, och man har 
utgått från det material som IfA 
utarbetat genom många år.

– Det har varit en jätteutmaning att 
hålla det kort. Vi har haft många 

diskussioner om hur vi ska ”få med 
allt” på en timslång utbildning. Det 
kan man förstås inte, men vi har gjort 
ett väldigt bra försök, och alla viktiga 
delar är med, säger Johanna.

Hon menar att Synka, som är helt 
digital och webbaserad, inte kan ersät-
ta ”fysiska” utbildningar.

– Men det är en väldigt lättillgäng-
lig utbildning som vi hopppas får stor 

Det här glada gänget möter du i nya utbildningen Synka. Personerna på bilden före-
kommer i utbildningen med uppgift att förklara vad personlig assistans innebär. 

FOTO: JOHNÉR BILDBYRÅ

Johanna Hedgårdh, projektledare, och några av de personer som hjälpt till att göra 
nya assistansutbildningen tillgänglig för alla.
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Slutspurt för ny
assistansutbildning

betydelse. Idag blir många 
assistenter rekryterade i hast 
och skickas ibland ut på upp-
drag utan utbildning. Synka 
kan ge dem en bra grund att stå 
på.

För några månader sedan 
blev statlige utredaren 
Lars Lööw klar med sin 

utredning om yrket personlig 
assistans, och han föreslog då 
att Socialstyrelsen skulle ta 
fram ett utbildningsmaterial för 
att förbättra kompetensen.

– Med Synka finns nu en 
utbildning som gör det jobbet, 
och som vänder sig till alla fyra 
uppdragen; användare, arbets-
ledare, assistent och anordna-
re. 

– Man ska inte nöja sig med 
bara denna utbildning utan det 
behövs utveckling hela tiden. 
Vårt projekt har ytterligare ett 
år på sig då vi kommer att 
utveckla Synka ytterligare. Det 
kan handla om att vi får syn-
punkter som gör att vi vill 
förbättra innehållet, eller om 
det görs lagändringar. Vi hop-
pas ockspå kunna erbjuda 
utbildning för fler målgrupper. 
Till exempel skulle det mycket 
väl kunna bli en utbildning som 
vänder sig till anhöriga och 
gode män.

VILKEN BETYDELSE KAN utbild-
ningen får för kvaliteten på 
assistansen? Uppdragen som 
assistansanvändare, personlig 
assistent och arbetsledare 
förtydligas, så att alla får klart 
för sig vilket ansvar man har.

– Det minskar konflikterna, 
och irritation som skapats av 
att man inte vet vad som gäller. 
När användare och assistenter 
inte har koll på sina rättigheter 
och skyldigheter blir det svårt 
att säga ifrån och att ställa 
krav.

Utbildningen tar upp dilem-
man som kan uppstå inom 
personlig assistans.

– Det kan vara något så 
vardagligt som att det är upp 
till assistansanvändaren att 
bestämma om assistenten ska 
sitta med och äta vid matbor-
det. Med utbildningen tydliggör 
vi att det är hen som bestäm-
mer, säger Johanna  
Hedgårdh. Â

Sveriges 100 000 per-
sonliga assistenter 
kan se fram emot 
många förbättringar, 

om utredaren Lars Lööw får 
gehör för de förslag han lade 
fram i januari. Det handlar 
bland annat om bättre anställ-
ningsvillkor och satsningar på 
utbildning.

Anna Barsk Holmbom, ABH 
Utbildning, redovisar här de 
viktigaste slutsatserna i hans 
utredning.

Hur ser yrket ut?
Det finns omkring 100 000 
personliga assistenter anställ-
da varav 93 000 arbetar för 
assistansanvändare med stat-
lig assistansersättning.

Vad tycker de  
om jobbet?
Personliga assistenter ser sitt 
arbete som meningsfullt och 
de flesta trivs bra. Yrket kan 
se väldigt olika ut hos olika 
assistansanvändare. Ibland 
har assistenter vissa arbets-
uppgifter som kräver särskild 
kunskap och kompetens. 
Â stöd vid kommunikation 

med andra,
Â aktiv tillsyn för att förhin-

dra att assistansanvändaren 
skadar sig själv eller andra
Â stöd vid egenvård.

Vad säger utredning-
en om vårdrelaterade 
uppgifter?
Det kan vara otydligt vilket 
ansvar assistenter, assistansan-
vändare, assistansanordnare 

och vårdgivare har. Detta gäl-
ler både vid egenvård och vid 
hälso-och sjukvård på delega-
tion.

Vidare anser utredningen 
att IVO bör göra en tillsyn av 
hur regelverket om egenvård 
och vård på delegation till-
lämpas vid personlig assistans. 
Utredningen vill också att 
regeringen ger Socialstyrelsen 
i uppdrag att ta fram ett kun-
skapsstöd om egenvård och 
hälso- och sjukvård på delega-
tion inom personlig assistans. 

Vet assistenterna  
vad som ingår  
i uppdraget?
Personliga assistenter är ibland 
osäkra på om det ingår i deras 
arbete att utföra vissa uppgif-
ter. I enkäten svarar närmare 
en tredjedel att de har varit 
osäkra på arbetsuppgifter det 
senaste året. Uppgifter man 
är osäker på kan handla om 
hushållsarbete, vårdrelaterade 
uppgifter eller uppgifter som 
ställer assistenter inför mora-
liska eller etiska dilemman. 

Vilka kunskaper 
behöver stärkas?
Enligt enkäten anser tre fjär-
dedelar av assistenterna att de 
behöver öka sin kunskap för 
arbetet som personlig assis-
tent. De områden som flest 
anger är kunskaper om lagar 
och regler om personlig assis-
tans och arbetsmiljö, arbets-
sätt samt assistansanvända-
rens funktionsnedsättning.

Utredningen menar att alla 

personliga assistenter behöver 
kunskap om t ex lagar och mål 
för personlig assistans, arbets-
miljöarbete samt hur kvaliteten 
i assistansen kan säkerställas. 
Utredningen föreslår därför att 
Socialstyrelsen får i uppdrag att 
ta fram ett digitalt utbildnings- 
och kunskapsmaterial om per-
sonlig assistans. 

Vem ska betala för 
assistenters  
utbildning?
För att finansiera utbildning av 
assistenter kan det behöva sökas 
förhöjd ersättning. Utredningen 
visar att det inte sker i så hög 
utsträckning idag, bl a för att det 
är så krångligt med redovisning. 

Vad tycker utredningen 
om ansvaret för  
sjuklöner?
Utredningen vill i likhet med 
flera andra utredningar att 
privata arbetsgivarna får ta 
över sjuklönekostnaden från 
kommunerna. Man menar att 
arbetsgivaren har möjlighet att 
påverka sjukfrånvaron genom 
ett aktivt arbetsmiljöarbete. Idag 
får den assistansberättigade 
sina sjuklönekostnader täckta av 
kommunen. 

Varför vill utredaren 
ha kollektivavtals- 
liknande villkor för  
assistenter?
Utredningen menar att det skulle 
göra det mindre intressant för 
oseriösa aktörer att söka sig till 
assistansbranschen. Ett sådant 
krav skulle också göra det svå-
rare att ha som affärsidé att 
anställa assistenter med dåliga 
villkor i syfte att uppnå hög lön-
samhet. Genom att införa detta 
krav säkerställer staten dess-
utom att den som arbetar som 
personlig assistent är försäkrad 
på arbetet och att arbetsgivaren 
betalar in till en tjänstepension.

Utredningen vill till slut även 
att regeringen ser över om Lag 
om arbetstid m m i husligt arbe-
te behöver anpassas till dagens 
förhållanden. Â

ˆ Läs en längre version 
på hejaolika.se

FOTO: LINNEA BENGTSSON

Så vill Lars Lööw  
förbättra jobbet för  
100 000 personliga  
assistenter
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Syskon för alltid
När Amad och hennes man inredde deras nya lägenhet tänkte hon 
omedvetet att extrarummet skulle vara sparsmakat, så att hennes bror 
kunde bo där. Idag är rummet upptaget av deras egna barn, och Amad 
har tänkt om. Men syskonskapet påverkar henne även som vuxen, 
och hon känner ett stort ansvar för sin brors framtid.

Hon är sex år. Hennes 
storasystrar är i tonåren. 
Hennes bror, som vill bli 

kallad Hamoudi, är bara tre. De 
befinner sig i Rumänien, på väg 
till Sverige, eftersom deras pap-
pa är desertör från Saddam 
Husseins armé. 

Året är 1990 och efter några 
lugna år i Förenade Arab emira-
ten, där familjen haft det gott 
ställt, med två yrkesarbetande 
föräldrar, får pappan hotelser 
via brev och ser ingen annan 
råd än att fly med sin familj till 
Europa.

Amad minns att hon under 
tiden i Rumänien börjar märka 
att hennes lillebror slutar 
prata, och att han bara vill äta 
vissa saker. 

De kommer till Arlanda och 
körs sedan till en flyktingför-
läggning i Surahammar, där de 
bor den första tiden. Efter 
något år i Sverige får Hamoudi 
diagnosen autism, och föräld-
rarna får höra att han ”aldrig 
kommer att kunna prata igen”. 
Detta påstående skulle visa sig 
vara fel. 

DERAS FÖRÄLDRAR TACKLAR 
informationen helt olika. 

Mamman tror att det är en 
prövning från Gud, och att en 
belöning väntar om hon klarar 
att hantera denna utmaning. 
Hon vill inte ta emot hjälp 
utifrån och ägnar all sin tid åt 
Amads lillebror.   

Pappan vill inte kännas vid 
att något är fel med hans son, 
han tror att någon försöker lura 
dem, och tycker att mamman 
överdriver sonens svårigheter.

Amad själv minns att hon 
tyckte att båda hennes föräld-
rars förklaringar lät osannolika, 
hon trodde inte på någon av 
dem, och även om hon höll med 
pappan om att mamman över-
drev så kunde hon inte i sin 
vildaste fantasi förstå varför 
någon skulle ljuga om en sån 
sak.

Lillebrors autism blir snabbt 
något man inte pratar om, 
varken inom familjen eller 
utanför. Ur Amads åttaåriga 
perspektiv är hemmet ett brå-
kigt ställe, och hon försöker 
hålla sig undan så mycket som 
möjligt. 

– Jag försökte vara med mina 
systrar, men de var så mycket 
äldre och hade andra intressen. 
Istället försökte jag få min brors 

uppmärksamhet. Vi lekte ibland 
på hans villkor och gjorde 
samma saker om och om igen.

FAMILJEN FÅR SÅ småningom 
flytta till en stor lägenhet i ett 
parhus i centrala Örebro, med 
en egen inhägnad uteplats. Detta 
väcker frågor hos andra familjer 
som också fått asyl men som 
tilldelats mindre bostäder. 
Locket ligger dock på, ingen får 
berätta att det beror på lillebror.

Amad trivs i skolan men 
vågar inte ta hem kompisar, hon 
vill inte blanda ihop de två 
världarna.

– Det syntes nog att jag 
egentligen inte mådde bra den 
här tiden, men ingen vuxen 
frågade hur jag hade det. 
Varken hemma eller i skolan. 
Jag var en osynlig, duktig flicka.

Resultatet blir att Amad 
tystnar allt mer, ingen pratar 
eller lyssnar ju ändå på henne. 
Under ett års tid förblir hon 
mer eller mindre helt tyst. 
Under den här tiden börjar hon 
skriva mycket, något som har 
förblivit en stor passion i livet. 

Hon vet inte exakt vad som 
får henne att börja prata igen, 
men hon tror att det är en 

PERSONLIG ASSISTANS

Vi insåg ganska snabbt att om Isabelle ska få vara självständig 
och vi ska få vara en familj så behövde vi acceptera att det 
kommer finnas människor som inte är den närmsta familjen
i vårt hem och det har gått bra!” Hanna, Isabelles mamma

jag.se

annons-foräldrakraft-liggande.indd   1 2020-03-16   17:11:58

”Min bror är 
mitt första 
barn, jag är lika 
beskyddande 
mot honom 
som mot mina 
egna döttrar. 
Jag blir väldigt 
arg om någon 
pratar illa om 
honom eller 
min familj.”

TEXT OCH FOTO: ANNA PELLA
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PERSONLIG ASSISTANS

Vi insåg ganska snabbt att om Isabelle ska få vara självständig 
och vi ska få vara en familj så behövde vi acceptera att det 
kommer finnas människor som inte är den närmsta familjen
i vårt hem och det har gått bra!” Hanna, Isabelles mamma

“
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väldigt engagerad svenskalära-
re som börjar fråga vad hon 
tänker om olika saker. Hon blir 
äntligen sedd.

När orden kommer tillbaka 
får hon höra hemma att hon 
bara ”pratar och pratar och 
pratar”. Hennes mamma skojar 
om att hon ”tagit sin brors 
tunga”, att hon pratar för dem 
båda. Amad funderar på om det 
kan vara så, hon låg ju trots allt 
i mammas mage före lillebror, 
kanske tog hon den då?

Kaoset eskalerar. Det är 
ständiga bråk mellan storasyst-
rarna och föräldrarna, och 
Hamoudi börjar må sämre och 
får raseriutbrott, som ofta 
resulterar i att han ger sig på 
Amad eller hennes saker.

– Jag brukade sitta i hörnen i 
lägenheten med en bok, jag ville 
inte vara i vägen och hade alltid 
koll på var han var, och vilken 
toalett som var närmast, så att 
jag kunde springa och låsa in 
mig. Jag visste aldrig när ut-

brotten skulle komma. Men jag 
trodde att skulden var min, att 
jag hade stört honom. 

Under hela sin uppväxt 
lade hon band på sig 
själv, berättade aldrig 

hemma om något gått bra i sko-
lan, eller försökte hävda sig. 
Hon gjorde allt hon kunde för 
att vara osynlig i sin familj.

I gymnasiet fick hon en 
riktigt nära vän, och för första 
gången berättade hon för någon 

Amad: ”Min bror Hamoudi har lärt mig skratta, vara rak och ärlig, och att våga göra pinsamma saker ute på stan.”�����     ��  
FOTO: PRIVAT 

Amad med lil-
lebror Hamou-
di före flykten 
till Sverige.

FOTO: PRIVAT
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radgivare@mogard.se   
www.mogard.se | 010-471 67 00

För personer med kombinerade funktions- 
nedsättningar erbjuder Mo Gård, boende och 
daglig verksamhet för vuxna samt boende  
och gymnasiesärskola för barn och ungdom.

Mo Gårds styrka är specialistkompetensen inom 
kommunikationsområdet. Vi arbetar med olika 
anpassade kommunikationssätt som exempelvis 
Alternativ och Kompletterande Kommunikation 
(AKK), taktila former och teckenspråk. Det ger 
individuella förutsättningar för delaktighet  
och inkludering.

Mo Gård är en stiftelseägd icke vinstdrivande 
organisation med över 70 års erfarenhet.  
Vi finns på flera platser i landet.

Välkommen att prata med  
våra kunniga rådgivare!

Mo Gård – LSS-insatser med 
fokus på kommunikation!

utomstående om hur det var
hemma. Det var en föföf rlösande
känsla. När hon några år senare
umgicks i ett kompisgäng hände
det att hennes bror fifif ck föföf ljljl a
med och ibland uppstod pin-
samma situationer.

– Ju mer jag vågade berätta
föföf r kompisar och när de fifif ck
träfffff afaf min bror och tytyt ckte att
han var okejeje trots att det hände
konstiga saker när han var med,
ju mer hopp fifif ck jag att det
fafaf ktiskt fafaf nns fofof lk som kukuk nde
föföf rstå mig.

NÄR HENNES BROR fyfyf llde 18
tillfrfrf ågades hon om att bli god
man. Hon hade börjrjr at läsa
utredningssociologi på univivi ersi-
tetet men när frfrf ågan kom
bestämde hon sig istället föföf r att
satsa på socionomprogrammet,
som hon kombmbm inerade med
kukuk rser om auaua tism.

Förutom att vara god man åt
sin bror bestämde hon sig föföf r
att bli LSS-handläggare, ett
fifif nare yrke kukuk nde hon inte
tänka sig.

– Jag vill hjhjh älpa andra fafaf mil-
jer, och se till att de inte ham-
nade i vår situation. Men det
var slitsamt att behöva spara
pengar åt kommunen och inte
beviljljl a det jag ansåg var sjsjs älv-
klart och jag börjrjr ade vantrivas
och sa till slut upp mig.

Sedan 2011 arbetar hon på
BOSSE råd, stöd och kukuk n-
skapscenter i Stockholm, och
hjhjh älper personer med fyfyf sisk
fufuf nktionsnedsättning att söka
olika insatser och stöd. Sen
några år är hon ävävä en utbildad
KBT-terapeut, vilket hon också
har nynyn tta avava i sitt arbete.

– Jag trivs väldigt bra med
mitt nuvarande arbete, ingen
vecka är den andra lik, den
enda nackdelen är väl att jag
kommer att vara kvkvk ar här föföf r
alltid, haha, säger hon med
glimten i ögat.

För en kort stund leker hon
med tanken om hon skukuk lle sadla
om och bli något annat.

– Jag tytyt cker mycket om att
skriva, och är egentligen väldigt
kreativ. Kläddesigner kanske?

Amad berärär t-
tatat deded om sisis nini a
erfrfr afaf rerer nhetetet r
på proror jojo ejej ktktk
VuVuV xuxu exex nsysys sysy ksks okok ns
kokok nfefef rerer ns i
Stotot ckckc hkhk olmlml
föföf rrrrr arar årerer t.t.t

www.agrenska.se
031-750 91 00

Ågrenska ett nationellt kompetens  centrum för 
sällsynta diagnoser och en unik mötesplats för barn, 
ungdomar och vuxna med funktionsnedsättninar och deras familjer.www.agrenska.se agrenska@agrenska.se 031-750 91 00

 
Familjevistelse
Vistelserna riktar sig till familjer från hela Sverige, med barn som har sällsynta
diagnoser, och är ett unikt tillfälle föföf r familjerna att under fem dagar få kunskap,
träffa andra i liknande situation och utbyta erfrfr arenheter. VaVaV rjrjr e familjevistelse
skräddarsys utifrån den specifika diagnosen och deltagande familjers behov.
Föräldraprogrammet innehåller föföf reläsningar och diskussioner kring aktuella
medicinska rön, pedagogiska frågor, psykosociala aspekter samt det stöd
samhället kan erbjbjb uda. I barnens program ingår föföf rskola, skola och fritidsaktiviteter.
agrenska.se/familjevistelser

Vuxenvistelser
Vistelser föföf r vuxna med sällsynta diagnoser ger en unik möjöjö lighet föföf r vuxna att
träffas, få tillgång till aktuell kunskap, utbyta erfrfr arenheter och reflektera.
Vistelsen innehåller föföf reläsningar och diskussioner om de senaste medicinska rönen,
psykologiska och sociala aspekter samt infofof rmation om det stöd samhället kan ge.
agrenska.se/vuxenvistelser

UTBILDNINGSDAGAR – på plats eller genom streaming via länk
Under familjevistelsen kan personer som i sitt arbete möter barn med den aktuella
diagnosen delta i två utbildningsdagar. I vårt kursprogram finns också föföf reläsningar
och utbildning om mer vanligt föföf rekommande funktionsnedsättningar och symptom.
agrenska.se/kurser

35 Cornelia de Langes syndrom,
Brachmann-de Langes syndrom

36 Svårbehandlad epilepsi med ytterligare
funktionsnedsättning

37 Transposition

38 Leukemi*

39 Dystrofia myotonika

40 Sicklecellanemi

41 Tuberös skleros

42 Duchennes muskeldystrofi, DMD

43 Williams syndrom

45 Hjärntumör, barn från 13 år*

46 Sällsynta genetiska epilepsier

48 22q13-deletionssyndromet, 22q13.3-deletions-
syndromet, Phelan-McDermids syndrom

49 Coffin-Siris syndrom

50 Odiagnostiserade progredierande
hjärnsjsjs ukdomar

* I samarbete med Barncancerfrfr ofof nden
Familjevistelser
Vuxenvistelser, från 18 år

VeVeV cka Diagnos

ÅGRENSKA -ett nationellt kompetenscentrum föföf r sällsynta diagnoser och enn unik
mötesplats föföf r barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättningar och deras fffffaammiilljjeeeeerrr...

Höstens vistelser



radgivare@mogard.se   
www.mogard.se | 010-471 67 00

För personer med kombinerade funktions- 
nedsättningar erbjuder Mo Gård, boende och 
daglig verksamhet för vuxna samt boende  
och gymnasiesärskola för barn och ungdom.

Mo Gårds styrka är specialistkompetensen inom 
kommunikationsområdet. Vi arbetar med olika 
anpassade kommunikationssätt som exempelvis 
Alternativ och Kompletterande Kommunikation 
(AKK), taktila former och teckenspråk. Det ger 
individuella förutsättningar för delaktighet  
och inkludering.

Mo Gård är en stiftelseägd icke vinstdrivande 
organisation med över 70 års erfarenhet.  
Vi finns på flera platser i landet.

Välkommen att prata med  
våra kunniga rådgivare!

Mo Gård – LSS-insatser med 
fokus på kommunikation!

”Min styrka är att 
jag tar ganska lätt på 
saker och ofta tänker 

”Det kanske inte var så 
farligt?”. Jag kan bli tokig i 

stunden, men om jag återberät-
tar händelsen för någon vän 

så ser jag det komiska i 
situationen och kan 

skratta åt den.”

www.agrenska.se
031-750 91 00

Ågrenska ett nationellt kompetens  centrum för 
sällsynta diagnoser och en unik mötesplats för barn, 
ungdomar och vuxna med funktionsnedsättninar och deras familjer.

 
Familjevistelse

agrenska.se/familjevistelser

Vuxenvistelser

agrenska.se/vuxenvistelser

UTBILDNINGSDAGAR – på plats eller genom streaming via länk

agrenska.se/kurser

ÅGRENSKA

Höstens vistelser
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TEMA   Syskon

Men det skulle inte få vara 
några lappar, knappar eller 
kliande material i mina kläder. 
Och helst ingen text på, det 
gillar inte min bror.

Hon skrattar åt sina egna 
ord, och säger att hennes logis
ka sida alltid har fått mer 
bränsle och bekräftelse, och att 
hon märker att hon hela tiden 
försvarar sina val med sådana 
argument. Kanske börjar hon 
skriva igen, drömmen finns ju 
där, men i så fall skulle kanske 
den logiska poängen vara att 
hon skulle bli snabbare på att 
använda ett tangentbord? 

Hon får ju inte kasta bort sitt 
liv, det har hon fått höra många 
gånger.

LIKSOM HENNES YRKESLIV har 
präglats av relationen till hennes 

bror, har hennes vuxna privatliv 
också påverkats på många sätt.

Amad gifte sig och flyttade 
hem ifrån tidigt. När första 
dottern föddes flyttade familjen 
till en större lägenhet. Där 
fanns ett extra rum och när 
hennes man frågade hur de 
skulle inreda rummet hade hon 
omedvetet redan en plan.

 ”Neutrala färger, inte för 
mycket stimuli, när han kom
mer och flyttar in.” 

Hennes man svarade snabbt: 
”Din bror ska inte bo med oss”. 

– Det blev ett uppvaknande. 
Jag förstod plötsligt att jag inte 
kan begära något sådant från 
min man. Han har valt att leva 
med mig, inte med min bror. 
Och idag, när vår andra dotter 
är född, finns inte längre något 
extra rum ledigt. 

– Men det kommer vara mitt 
ansvar att ordna så att det blir 
bra för min bror när mamma 
inte orkar längre.

 
SIN PAPPA HAR hon ingen kontakt 
med. Relationen till mamma är 
på bättringsvägen men de har 
fortfarande mycket att prata om.

– Hon brukar säga att hon 
har förstört min barndom och 
har försökt be om ursäkt för att 
hon inte hann med mig och 
mina systrar. Samtidigt vet jag 
att varken hon eller pappa var 
rustade. 

– Jag önskar att någon från 
habiliteringen pratat med oss 
barn, berättat om vår brors 
diagnos och frågat hur det var 
för oss. Jag ville bara att någon 
skulle se mig, fråga hur jag 
mådde. Â

Amad kom i 
kontakt med 
projektet Vux-
ensyskon som 
yrkesperson 
i en referens-
grupp. ”När 
jag satt där 
kom jag på att 
jag också är ett 
vuxensyskon.”
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 Â

Maria: 
”Vi har under projektets gång mött 
långt över 100 vuxensyskon i olika 
generationer och livssituationer. 
Omständigheterna har varit vitt 
skilda men de gemensamma näm-
narna har ändå varit väldigt tydliga 
oavsett vilken diagnos det har 
handlat om. Det är utifrån sysko-
nens samlade erfarenheter vi har 
skapat samtalsmaterialet ”Fokus på 
mig, Vuxensyskon”, och de teman 
som finns där återspeglar de dilem-
man många vuxensyskon brottas 
med. Vår förhoppning är att sam-
talsmaterialet kommer att användas 
som utgångspunkt för samtal och 
reflektion genom kommunens 
anhörigstöd, i studiecirklar eller 
anhörigföreningar, eller av syskon 
själva.”

Studiematerial,  
teater & konferenser
VUXENSYSKON ÄR ETT Arvsfonds-
projekt som drivs av Bräcke diakoni. 
Under projektets tre år har man erbjudit 
samtalsgrupper, skapat samtalsmate-
rialet ”Fokus på mig, Vuxensyskon” 
samt arrangerat konferenser för att 
synliggöra syskonskapets olika 
aspekter. Östra teaterns pjäs 
”Skuggsyskon” är särskilt framtagen 
inom projektet. Samtalsmaterialet går 
att använda i verksamheter som möter 
vuxna syskon, och tar upp frågeställ-
ningar kring ansvar, styrkor, integritet, 
relationer, skuld och skam, känslor och 
behov samt framtid. Â 
Läs mer och ladda ned materialet på 
www.brackediakoni.se/vuxensyskon

Maria Blad och Rakel Lornér från 
Bräcke diakoni driver projektet 
Vuxensyskon

Rakel: 
”Att vara syskon till någon med funk-
tionsnedsättning eller sjukdom är ett 
särskilt syskonskap med speciella för-
utsättningar och konsekvenser. Många 
vuxna syskon har upplevt en barndom 
där föräldrarnas tid och engagemang 
har ägnats åt praktiska och medicin-
ska frågor som inte kan väljas bort. 
Andra har erfarenhet av att sjukdo-
men eller skadan uppstod senare i 
livet. Oavsett hur bakgrunden ser ut 
känner många syskon ett stort ansvar 
gentemot ursprungsfamiljen. Kärlek 
och omtanke kan hamna i konflikt 
med känslor som inte alltid är så lätta 
att prata om. Det finns många som 
känner sig ensamma i sin upplevelse. 
Nu vet vi att det mest betydelsefulla 
är att få känna igen sig i andras berät-
telser.” Â

LSS-SKOLAN 
LÄR DIG MER OM  
DINA RÄTTIGHETER

SKAFFA ETT EGET EXEMPLAR: 
www.hejaolika.se/bestall

18
lektioner
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”Att några behöver mer för att få lika, det är det som är rättvist.”

MED HARALD STRAND

LSS SKOLAN2019

Harald Strand är författare till LSS-skolan som 

publiceras här i Föräldrakraft och på hejaolika.se
Han är ordförande för Riksförbundet FUB  
och driver även bloggen Reclaimlss.org

Kontakta oss redan idag: Web: frosunda.se/bli-kund Tel: 010-130 40 00Mejl: kundkontakt@frosunda.se
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TEMA    HJÄLPMEDEL   

Som ett av de första barnen i Sverige får han behandling 
med ett nytt läkemedel, som räddar hans liv. Men att vara 
pionjär medför en hel del problem, särskilt när det gäller att 
hitta passande hjälpmedel. Så när han fick prova en skate-
board hemma hos en annan familj var lyckan total. Sen den 
dagen är brädan Viggos bästa hjälpmedel. TEXT OCH FOTO: ANNA PELLA

Viggos bästa
hjälpmedel
Viggos bästa
hjälpmedel
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EN NY CHANS. På sällsyntadagen, den 29 februari 2016, 
fick Viggo sin första injektion av läkemedlet Spinraza, 
som har räddat hans liv.
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TEMA    HJÄLPMEDEL   

Ståstöd  
R82 Meerkat
Med R82 Meerkat har barnet möjlighet att få stöd på rätt nivå, 
beroende på vilken aktivitet som barnet ska utföra. 

Aktiv genom rörelse
När Meerkat är utrustad med en gunga får barnet unika 
möjligheter att röra sig framåt/bakåt i en gungande rörelse,  
vilket utmanar barnets bålkontroll.

Detta gör det möjligt att skapa en läromiljö där barnet gradvis 
får kontroll över bålen, segment för segment. Med tiden kan det 
här leda till förbättring av den grovmotoriska funktionen och 
rörligheten.

Läs mer på etac.se

Tipp-Tapp-Tipp-Tapp-
Tippetippetipptapp. Tipp. 
Tipp. Tapp.

Trots att det är många måna-
der kvar till lucia nynnar Viggo 
Ingevaldsson, 4, på sin favorit-
visa Midnatt råder samtidigt 
som han skickligt tar sig fram 
över golvet och väljer bland de 
leksaker mamma Nina har 
plockat fram. 

Det går inte att ta miste på 
hur nöjd han är, när han genom 
att använda fötterna självstän-
digt kan rulla var han vill, när 
han vill.

 

Men vi tar det från bör-
jan. Viggo var en lugn 
och nöjd liten bebis och 

först vid tio veckors ålder miss-
tänkte någon att allt inte var 
som det skulle. Efter några da-
gar på sjukhus konstaterade 
läkarna att Viggo hade den död-
liga muskelsjukdomen Spinal 
muskelatrofi (SMA) typ 1. De 
fick veta att Viggo skulle förlora 
alla sina funktioner, för att med 
största sannolikhet dö under 
sitt första levnadsår.

Men så fick de veta att en ny 
revolutionerande läkemedels-
studie pågick, och att Viggo 
därmed skulle kunna få en 
andra chans. 

Ungefär en månad senare 
fick han sin första injektion av 
läkemedlet Spinraza, som idag 
är ett godkänt preparat som 
bokstavligen räddar livet på 
barn som idag föds med den 
svåraste formen av SMA. 

Läkemedlet har olika effekt 
beroende på hur många funktio-
ner barnet hunnit förlora när 
man ger den första dosen, och i 
Viggos fall hade både andning 
och motorik försvagats vilket 
gör honom beroende av många 
olika hjälpmedel.

 De första två åren bestod av 
att övervaka andningen och 
förebygga eller akut avhjälpa 
stopp i luftvägarna, men med 
tiden har Viggos andningsmus-
kulatur blivit något bättre. Han 
har också blivit starkare och 
därmed något rörligare i sin 
kropp.

Förutom diverse andnings-
hjälpmedel som skrivs ut av 
sjukvården, har Viggo också 
fått en mängd olika positione-
ringshjälpmedel för att kunna 

sitta och stå. Mamma Nina 
beskriver att det ibland känns 
som hon samlar på hjälpmedel, 
som ofta ger henne dåligt sam-
vete då de inte används dagli-
gen. 

– Habiliteringen har varit 
fokuserade på att Viggo ska upp 
och sitta, men han får det job-
bigt med andningen och tappar 
den rörlighet han har. Han vill 
kunna vrida och åla sig, och 
visar tydligt sitt missnöje när 
han sitter fast. Eftersom Viggo 
inte kan prata så måste vi felsö-
ka vad det är han tycker är 
jobbigt. Är det andningen eller 
är det något annat?

Mest nöjd har Viggo varit 
liggande på rygg på en matta på 
golvet, där han kunnat leka och 
utforska sin rörlighet. Men även 
på golvet har han visat frustra-
tion, främst när han inte når det 
han vill leka med, eller om 
mamma Nina och pappa Pontus 
plockat fram fel leksaker.

Men så hälsade de på hos en 
familj med ett yngre barn med 
samma diagnos, som hade hittat 
ett sätt att ta sig fram över 
golvet. Detta hjälpmedel fanns 
inte i någon förskrivningspärm 
på någon hjälpmedelscentral. 

Det var en helt vanlig skate-
board.

Så fort de kom hem provade 
de att lägga Viggo på Pon-
tus gamla skateboard. 

Besvikelsen kom när de insåg att 
Viggo inte tyckte om att ligga på 
mage, och att han hade lite för 
långa ben. 

När Nina skulle ta upp ho-
nom lade hon honom först på 
rygg på brädan. Då fick han 
plötsligt fäste med fötterna och 
började rulla fram och tillbaka. 
Dessutom kunde han röra 
armarna och vrida huvudet lite 
grand. Nyligen uppgraderades 

brädan till en annan typ av 
rullbräda med svängbara hjul så 
att Viggo kan ta sig i alla rikt-
ningar.

Frustrationen har minskat i 
takt med att Viggo lärt sig att ta 
sig fram. Nu bestämmer han 
själv.

– Brädan är det viktigaste 
hjälpmedlet vi har nu, förutom 
andningshjälpmedlen. Viggo är 
mindre frustrerad, och vi med. 
Vi förstår varandra bättre nu. 
Han kan både visa vad han vill 
och vad han inte vill. Vi måste 
börja barnsäkra hemma, och 
han har till och med fått blå-
märken, som vilken fyraåring 
som helst.

 

Det bästa ”riktiga” hjälp-
medlet de fått på senare 
tid är Viggos sittväst. 

Även denna hittade de via tips 
från vänner.

– Vi fick bråka och tjata för 
att få den, men den är så värd 
det. Den gör att Viggo kan 
komma upp på ett bekvämt sätt 
utan att vara fastspänd i en stol. 
Tack vare den kan han bland 
annat gå i gåstol, hoppa hopp-
gunga, gunga gungstol och 
cykla.

Annars är nya hjälpmedel 
ofta förknippat med motstridiga 
känslor för Nina. 

– Först älskar jag dem, och 
tror att livet ska bli lättare, sen 
står de bara där framför mig 
och påminner mig om att vi inte 
använt dem. Då hatar jag dem. 
Sen skäms jag. Jag borde vara 
så tacksam, och får dåligt sam-
vete för det också.

Den årliga habiliteringspla-
neringen känns också ofta som 
ett läxförhör. Hon jämför med 
hur det kändes att gå i skolan 
när alla lärare gav läxor samti-
digt utan att veta att de andra 
också gjorde det.

I podden Sjukt 
liv delar Vig-
gos mamma 
Nina med sig 
av familjens 
vardag tillsam-
mans med 
Maja, mamma 
till Roy som 
också lever 
med muskel-
sjukdomen 
Spinal muskela-
trofi (SMA 1).

”Livet ska väl funka, det är väl det 
som är poängen med hjälpmedel?”
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Ståstöd  
R82 Meerkat
Med R82 Meerkat har barnet möjlighet att få stöd på rätt nivå, 
beroende på vilken aktivitet som barnet ska utföra. 

Aktiv genom rörelse
När Meerkat är utrustad med en gunga får barnet unika 
möjligheter att röra sig framåt/bakåt i en gungande rörelse,  
vilket utmanar barnets bålkontroll.

Detta gör det möjligt att skapa en läromiljö där barnet gradvis 
får kontroll över bålen, segment för segment. Med tiden kan det 
här leda till förbättring av den grovmotoriska funktionen och 
rörligheten.

Läs mer på etac.se

HUMANA ASSISTANSRÅDGIVNING
020-70 80 87
Fråga oss om personlig assistans

Av alla assistansbolag har de flesta valt  
Humana. Själva anger våra kunder att 
det är för tryggheten.  

Det är enkelt att byta till oss. Ring oss 
redan idag, så hjälper vi dig. 

För trygghet i din vardag
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TEMA    HJÄLPMEDEL   

”Viggos överlevnad 
och välbefinnande 
beror på hur mycket 
och hur länge vi för-
äldrar orkar. Jag är 
socionom och har läst 
lagstiftningen, men får 
ändå knappt ihop det. 
Allt ansvar ligger hos 
oss, men vi har ingen 
makt och måste lita på 
att andra hjälper oss.”

”Det bästa hjälpmedlet vi har fått från habiliteringen är Viggos sittväst 
från Helios. Vi fick bråka och tjata för att få den men den är så värd 
det. Den gör att Viggo som inte har stabilitet i bålen kan komma upp 
på ett bekvämt sätt utan att vara fastspänd i en stol. Tack vare den kan 
han till exempel gå i gåstol, hoppa hoppgunga, gunga gungstol och 
cykla.”

Viggo har en ”flytkrage” som han använder när 
han badar, den har familjen köpt själva. ”Flyt-
kragen ger honom, precis som brädan, frihet att 
röra sig. Dessa två är Viggos egna favoriter.”

Familjen Ingevald-
sson-Olsson skulle 
haft visning på sin 
lägenhet i Norby 
Uppsala nyligen, 
så därför är den 
stora mobila golv-
lyften för tillfället 
utställd i gara-
get, och Viggo 
har större yta än 
någonsin att röra 
sig på. 

Viggo har rullstol, anpassad barnvagn, arbetsstol, 
ståbräda, ståskal, gåstol, hoppgunga, lift, korsett, 
sittväst, och rullbräda/skateboard. 
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– Det känns som vi aldrig 
gjort läxan när vi går igenom 
alla mål kring hur mycket Viggo 
ska använda sina hjälpmedel. 
Men förutom att han ska använ-
da hjälpmedlen ska ju vi som 
föräldrar också se till att de 
rengörs, underhålls, laddas och 
lära ut hur de används till alla 
assistenter.

Om man inte får dem att 
funka perfekt så blir de inte 
värda besväret, och blir stående 
oanvända, menar Nina.

– Alla hjälpmedel är på ett 
sätt också ett riskmoment, vi 
måste få loss Viggo snabbt om 
han får svårt att andas.

Överlag tycker Nina att det 
verkar ganska godtyckligt 
kring vilka hjälpmedel 

man kan få och inte. Det skiljer 
sig mellan regionerna, vilket 
irriterar Nina mycket. När hon 
hör talas om eller ser på Face-
book att andra familjer fått ett 
nytt hjälpmedel som skulle pas-
sa Viggo vill hon att han också 
ska få möjlighet att prova det. 

– Vi har blivit bra på att 
argumentera, och Viggo får 
oftast det han behöver, efter lite 
tjat. Just nu skulle vi behöva 
mobila ramper, för att kunna ta 
oss in på olika ställen, men det 
förskrivs inte i Uppsala har vi 
fått höra. Men vi ger inte upp.

De får främst information om 
nya hjälpmedel via andra famil-
jer och tips på sociala medier. 
Allt tar också enormt lång tid. 
Just denna dag har Nina varit 
och hämtat ett kommunika-
tionsprogram till Viggos padda. 
I nästan två år har de väntat på 
det. 

– Processen kring hjälpmedel 
tar alltid väldigt lång tid, vilket 
är frustrerande. Ofta måste 
man efterfråga ett hjälpmedel 
flera gånger innan det händer 
någonting. Jag upplever att det 
är en krånglig process om man 
som Viggo behöver lite ovanli-
gare saker. Han är en unik pojke 
som behöver unika lösningar.

HON ÖNSKAR ATT habilitering och 
hjälpmedelscentraler inte var så 
styrda av regler och säkerhetsfö-
reskrifter, utan kunde vara lite 
mer lösningsorienterade och 
utgå ännu mer från individens 
specifika behov. 

– Tänk att får vara lite påhit-
tig och spåna fritt. Det skulle ju 
vara världens roligaste jobb! Â

”Idag använder Viggo sin BiPaP 16-20 timmar per dygn. Han 
orkar mer, mår bättre med den, busar mer. Sannolikheten att 
han slutar andas är också mindre när han har den, så vi slapp-
nar av mer när den är på.”

”Det som främjar 
Viggos fysiska 
aktivitet mest är 
hans skateboard, 
han kan åka runt 
på den i timmar 
och kan röra sig 
fritt. Fler av hans 
andra hjälpmedel 
som ska främja 
fysisk aktivitet 
begränsar en del 
av hans rörlighet 
på olika sätt och 
det tycker han inte 
om, därför gillar 
han oftast inte att 
använda dem. Han 
blir istället frustre-
rad och känner sig 
låst.”

Mamma Nina har satt upp olika magnetiska 
bilder på bokhyllans metallkant och Viggo 
plockar den cyklande kossan direkt. Det är 
hans favorit. Och om kossor kan cykla, så 
kan ju en pojke med SMA typ 1 åka skate-
board, eller hur?

”Viggos bräda är hans absolut bästa 
hjälpmedel. Nu har vi bytt skateboar-
den mot en rullbräda med svängbara 
hjul, så att han kan ta sig i alla riktning-
ar. Den kostade 199 kr på Biltema.”
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Vilket är ert barns vikti-
gaste, bästa eller roligaste 
hjälpmedel? Vi frågade fyra 
familjer vilka hjälpmedel de 
använder mest och hur de 
hittar nya hjälpmedel som 
passar deras barn. 

Vår dotter Alice är 
två år och har diag-
noserna spastisk 

tetraplegisk cerebral pa-
res, svår psy-

kisk ut-
veck-
lings-
stör-
ning, 
fokal 

epilepsi 
och CVI. 
Vi har 

hittills näst intill inte fått 
någon information om 
hjälpmedel från habilite-
ringen, men däremot har 
vi fått många 
fina tips ifrån 
andra familjer 
via Instagram. 

Alice 
använder idag 
sin arbetsstol 
och duschstol 
dagligen. Vi 
föräldrar 
uppskattar ar-
betsstolen 
enormt, då 
Alice då kan vara med oss 

vid matbordet 
och det blir 
enklare vid 
matning. Alice 
eget favorit-
hjälpmedel är 
duschstolen. 
Hon njuter till 
fullo och skrat-
tar nästan jämt 
när hon duschar. 

VI HAR HITTILLS inte fått 

några hjälpmedel som 
främjar fysisk aktivitet. 
Alice skulle förmodligen 
älska att få 
använda en 
gåstol, man 
ser lyckan i 
henne när 
hon 
lyckas 
göra något 
själv, och 
hon gillade 

att använda baby-gåstolen 
kortare stunder innan den 
började bli för liten. Vi 
önskar att hon kunde få en 
gåstol förskriven.

Proces sen kring att få 
hjälpmedel tar väldigt 
lång tid där vi bor. Man 
blir ledsen när man hör 
hur olika det är ifrån 
kommun till kommun. 
Det ska inte spela någon 
roll var man bor. Alla 
barn borde få samma 
förutsättningar till ut-
veckling. 

Sedan vi bytt habilite-
ring så har Alice fått en 

tippbräda till ståskalet 
så nu kan hon äntli-

gen stå upp, och det 
har nog blivit det 
nya favorithjälp-
medlet. Äntligen 

ska hon också få 
testa en gåstol. Â

Nathalie Jonsson, mamma till Alice, två år, Uddevalla:

”Alla barn borde få 
samma förutsättningar  
till utveckling”

Nathalie

Vi har fått många 
fina tips ifrån andra 

familjer via Instagram

VÅRA BARNS
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ˆ Två hjälpmedel som 
Alice gillar:
Arbetsstol x:panda
Manatee duschstol
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Vår dotter Wilma är 
tre år och har en 
genetisk mutation 

som innebär epilepsi och 
cerebral pares.

Vi använder många 
olika hjälpmedel i varda-
gen, bland annat en ar-
betsstol som gör att hon 

kan vara med på de 
flesta aktivite-

ter vi hittar 
på här 
hemma. 
Hon har 
också en 

duschstol, 
en mobil 

toastol och två 
olika sitsar som gör att 
hon kan sitta på golvet 
eller på en vanlig stol. 
Dessutom har hon ett 
ståskal, ett höj- och 
sänkbart skötbord 
och en höj- och 
sänkbar säng för 
att underlätta i 
vardagen. Hon 
har också en 
anpassad 
vagn.

 Vi får infor-
mation om nya 
hjälpmedel via 
fysioterapeut och arbets-
terapeut på habilitering-
en. Men vi följer också 
många andra ”funkisfa-
miljer” på Instagram och 
Facebook och får bra tips 
om hjälpmedel därifrån. 
Vi har visat bilder från 
Instagram på andra barns 
hjälpmedel för vår habili-
tering vilket har lett till 
att även Wilma fått dessa 
förskrivna, bland annat 
hennes vagn.

VI UPPLEVER ATT vi fått bra 
stöd från habiliteringen, 

dock så 
efterfrågar 
vi ett större 
utbud av 
hjälpmedel. 
Exem pelvis 
anpassade 
bilstolar till 
barn som 
inte har 
någon 
huvudkontroll. Då Wilma 
är för liten för rullstol 
ännu så är det svårt att 
hitta ett bra sätt att färdas 
i bilen, och det som 
erbjudits är bilanpassning 

för rullstol. Vissa hjälpme-
del har vi fått bekosta 

själva då dessa inte 
förskrivs av habilitering-
en. Vi skulle också önska 
ett större utbud av fritids-
hjälpmedel som pulkor 
och andra hjälpmedel för 
utelek. 

Vi upplever att utbudet 
av fritidshjälpmedel är 
begränsat och att de som 
finns inte förskrivs, dessa 
får vi köpa själva och det 
är dyra hjälpmedel som 
barnet snabbt växer ur.

 
WILMAS BÄSTA HJÄLPME-
DEL är hennes arbetsstol 
som gör att hon kan vara 
delaktig i både hemmet 
och på sin förskola, den 
går att höja, sänka, och 
”tilta” för att hon ska 
kunna vara med i alla olika 
situationer. 

Wilma älskar sång och 
musik, vi har en blue-
toothhögtalare som 
ändrar färg i takt med 
musiken. Denna älskar 
Wilma, hon dansar och 
sjunger med i låtar på sitt 
eget vis. Hennes arbets-
stol är enkel att manövre-
ra så vi dansar mycket 

tillsammans 
när vi lyssnar 
på musik. 

Ett annat 
favorithjälp-
medel är 
Wilmas 
duschstol, vi 
kan använda 
den i både bad 
och dusch. 
Wilma älskar 
att plaska i 
badet och 
stolen är 
smidig och går 

att ta med till stranden 
eller till badhuset. Â

Jonna Waldén, mamma till Wilma, tre år, Kalmar

”Utbudet av fritidshjälpmedel 
är alltför begränsat”är alltför begränsat”

Jonna

Vi följer många 
andra ”funkis-

familjer” på Insta-
gram och Facebook 
och får bra tips om 

hjälpmedel där-
ifrån

ˆ Fyra hjälp-
medel som 
Wilma gillar:
GoTo-stol 
Firefly
Anpassad 
vagn från 
Kimba Neo
arbetsstol 
x:panda
Manatee 
duschstol (se 
produktbild)

tillsammans 
när vi lyssnar 
på musik. 

favorithjälp-
medel är 
Wilmas 
duschstol, vi 
kan använda 
den i både bad 
och dusch. 
Wilma älskar 
att plaska i 
badet och 
stolen är 
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VåVåV ra söner Kian, 8
åVåV r och Timothyhyh ,y,y 6
åVåV r,r,r har flerfufuf nk-

tionshinder med tilläggs-
diagnoser. Förutom de
vanliga hjhjh älpmedlen har
vi länge föföf rsökt hitta
hjhjh älpmedel föföf r rörelse
och aktivitet. Det är svårt

och blir allt svå-
rare ju större
de blir.

De behö-
ver hjhjh älp
att röra och
aktivera sig
men vill

samtidigt gär-
na att leken ska

vara intensiv,v,v som att
hoppa högt på studsmat-
ta, gunga högt så det
kittlar i magen eller göra
bomben i vattnet så det
skvkvk ätter och plumsar.

ViViV har anvnvn änt ståsele i
några år, då ståskal och
tippbräda blir föföf r ”sta-
tiskt”. Ståselen
fufuf ngerar bra föföf r
vissa moment, till
exempel föföf r att
komma intill riktigt
nära, men krävävä er
fofof rtfafaf rande vår
fufuf llständiga hjhjh älp föföf r
aktivitet och rörelse.

FÖRRARAR ÅRET FICK vi
provamotordrivivi na
ståcykyky lar under
några veckor. När
Kian och Timothyhyh
anvnvn ände dessa såg vi
stora hälsoefffff efef kter,r,r
som bättre blodcirkukuk la-
tion, tarmrörelse och
syryry esättning. Dessutom
tytyt ckte de att det var roligt.
Dessa är nog de enda
hjhjh älpmedel vi provat där
de sjsjs älvständigt rör sig

utan vår omedelba-
ra närhet. TyTyT vyvy ärr
är dessa inte
upphandlade i vår
region och vi har
haftftf lite oturmed
sjsjs ukskrivivi na
beslutsfafaf ttare och
en väldigt lång
process. Det är så
ledsamt när vi vet

att huhuh rmymym cket glädjdjd e och
hälsovinster de skukuk lle ge,
och så kan vi inte ge
pojojo karna det, eftftf ersom de
skukuk lle kosta oss huhuh ndratu-
sentals kronor att köpa
privivi at. ViViV lever på hoppet
och har stort stöd avava
hababa iliteringen i processen.

Infofof rmation om nynyn a
hjhjh älpmedel fåfåf r vi mest via
djdjd ungeltelegrafefef n, det vill
säga vänner över hela
landet i liknande fafaf miljljl e-
situation som gärna delar
avava sig med tips och tankar

via Instagram och
Facebook. När vi sett
något vi tror passar
pojojo karna börjrjr ar ”tjtjt atet”
på sjsjs ukgymnast och
arbetstera-
peut, och om
inte de eller
hjhjh älpmedels-
centralen kan
bidra så har
pojojo karna en
fafaf rfafaf r som
gärna hjhjh älper
till. Många
hjhjh älpmedel vi
haftftf genom
åren har varit
hemmasnick-
rade och
sprungna ur
en tokig idé.

Det är frfrf ustrerande
föföf rskrivningen tar sådan
tid. En sommar var vi helt
utan rullstol, vilket hann
orsaka både skolios och
ofrfrf ivillig isolering. VåVåV r
anpassade bil, med alla
ansökningar och möten
tog tre år, varavava vi mitt i
hela processen fifif ck skicka
in nynyn a intytyt gygy föföf r att de vi
ansökte med inte längre
var giltiga.

ViViV skukuk lle önska lite mer
flflf yt och flflf er insatta perso-
ner, så att det inte går i
stävävä föföf r att någon åker på
semester en månad eller

blir sjsjs ukskriven.
VåVåV ra bästa hjhjh älpmedel

vintertid är pojojo karnas
pulkor. ViViV ntertid blir vi
lätt lite isolerade när det
är snödrivor och oploga-
de vägar. RuRuR llstol och snö
är ingen jättebra kombo,
men med pulkorna tar vi
oss frfrf am. I pulkorna kan
vi både promenera, åka
störtlopp och spela bandy
på isen. Dessa har vi fåfåf tt
köpa sjsjs älva.

Ö
p
Ö
p
verlag skukuk lle vi önska

flflf er utomhushjhjh älpmedel.
Både stora och små. En

lyftftf vid vår
jacuzzi skukuk lle vi
verkligen behö-
va, och en chans
att ligga på
altanen eller
marken utomhus
utan att behöva
dubbelassistans
föföf r lyftftf et upp
och ner.

Det vi gärna
skukuk lle se är flflf er
anpassade of-f-f
fefef ntliga lekmil-
jöer. Hade vi inte

bott på ett berg så hade vi
grävävä t ner både studsmatta
och spabad i marken föföf r
att underlätta. RuRuR llstols-
gunga eller gungbräda
skukuk lle vi gärna viljljl a pro-
va. En annan dröm vore
någon sorts linbana där
barnen kan sitta upprätt
som i en cykelsits och
fafaf ra iväg längs en zipline.
Eller en fyfyf rhjhjh uling med en
sits där man kan sitta
med barnet frfrf amföföf r sig el-
ler bredvid sig och ta sig
över stock och sten.

Och vinner vi några
miljljl oner så bygygy ger vi ett
hus med inomhuspool.Â

Suzette Johansson, mamma till Kian, åtta år och Timothy, sex år, Vetlanda

”ViViV föföf rsöker hihih tta hjhjh älpmedel
föföf r rörelse och aktktk ivivi iviv tet”

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

PERSONSKADE
FÖRBUNDET RTP

•	 Vi har inga knappval på telefonen.

•	 Vi svarar inom 30 sekunder.

•	 Du kommer direkt fram till en person som 

kan hjälpa dig med alla dina ärenden.

Telefon: 010-490 09 91 www.unikforsakring.se

Bil- och boendeförsäkringar 

som alla kan teckna!

Suzette

ˆ TvTvT å hjälpmedel
som K

j
K
j
ian och

Timothy gillar:
Motordri

y
i
y
vna stå-

cykeln Innowalk
P
y
P
y
ulkor från

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

Anslutna organisationer:

PERSONSKADE
FÖRBUNDET RTP

Med juristhjhjh älp ökar dina chanser att fåfåf rätt i domstolen om du
råkar i tvtvt ist i ett LSS-ärende.Men juridiska ombud kan bli mycket
kostsamma.Har du din hemföföf rsäkrkrk ing hos oss hjhjh älper vi dig med
ett juridisktktk ombud om du skukuk lle råka i tvtvt ist i ett LSS-ärende.

Något som annars oftftf a är undantaget i hemföföf rsäkrkrk ingen.
Ring oss idag så berättar vi mer!

•	 Vi har inga knappval på telefonen.

•	 Vi svarar inom 30 sekunder.

•	 Du kommer direkt fram till en person som 

kan hjälpa dig med alla dina ärenden.

Telefon: 010-490 09 91 www.unikforsakring.se

Bil- och boendeförsäkringar 

som alla kan teckna!

0456-151 15 / www.valjeviken.se

Att gå på VaVaV ljljl eviken folkhögskola är ett bra sätt att
förbereda sig för vuxenlivet. Du får kunskaper, prova på
eget boende och möjöjö lighet att växa som människa.

VaVaV ljljl eviken är en tillgänglig anläggning med dygnet
runt assistans för dig med funktionsnedsättning där du,
insprängt i skolschemat, har tillgång till behandlingsin-
satser och träning.

Exempel på utbildningar
• Baskurs - förbered dig för livet!
• Allmän kurs med inriktning musik/k/k hälsa
• Allmän kurs med inriktning behörighet
• Allmän kurs med inriktning idrott/hälsa
• Idrott/hälsa/ledarskap

UtUtU vtvt eckckc lklk a dina intressen, lär dig
mer tillsammans med andra
eller läs in behörighghg eter!
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Vår dotter Stella är 
snart två år. Hon 
har en genetisk 

avvikelse i genen SCN2A, 
vilket medför att hon är 
muskelsvag och har en 
svårbehandlad epilepsi.

De hjälpmedel vi hit-
tills fått är en arbetsstol, 

en duschstol och 
en helgjuten 

sits som kan 
användas i 
olika sam-
manhang. 
Alla dessa 

tre har 
underlättat 

för Stella att 
lättare vara en del av 
gemenskapen och att 
hon kan vara med i alla 
moment som övriga 
familjen gör. 

 
ARBETSSTOLEN ÄR STELLAS 
bästa hjälpmedel hittills 
och den vi använder mest. 
Den är höj- och sänkbar 
och lätt att köra runt med i 
huset. Stellas syskon kan 
lätt hantera stolen och 
göra Stella delaktig i det 
som dom gör.

Information om vilka 
hjälpmedel som finns får 
vi dels från habilitering-
en, där vi har ständig 

kontakt med en 
sjukgymnast och 
arbetsterapeut. Men 
den bästa hjälpen 
och tipsen får vi från 
andra funkisfamil-
jer.

Processen kring 
hjälpmedel har 
hittills varit väldigt 
smidig. Tillsam mans 
med habiliteringen 
har vi diskuterat vad 

som finns och i vissa 
fall har vi valt att 
avvakta med nya 
saker för att först se 
om Stella klarar av det 
med ”vanliga” medel.  

NÄR VI BESTÄMT oss för 
att prova ett nytt 
hjälpmedel löser 
habiliteringen allt. De 
försöker till och med 
komma hem med 
sakerna för att under-
lätta för oss.

Det vi kan sakna är 
att kunna välja mate-
rial och färg. Många 
hjälpmedel är väldigt 
stora och ser så ”ud-
da” ut, det kan vi 
uppleva som jobbigt. 
Att kunna få lite fina 
färger och att de är 
något smidigare är vår 
önskan. Â

Jennie Ganstrand, mamma till Stella, snart två år, Varberg

”De bästa tipsen får vi från 
andra funkisfamiljer”

Jennie

När vi 
bestämt oss 

för att prova ett 
nytt hjälpmedel 

löser habiliteringen 
allt. De kommer hem 

med sakerna för 
att underlätta 

för oss

ˆ Två hjälpmedel som 
Stella gillar:
Arbetsstol x:panda 
Suzanne sittstol

Vilse i hjälpmedelsdjungeln?

Hur hittar man rätt i djung-
eln av hjälpmedel? Vad kan 
man få förskrivet utan 

kostnad? Och vad gör man om det 
hjälpmedel man önskar inte er-
bjuds? På HejaOlika.se hittar du 

många artiklar om hjälpmedel, 
bland annat en guide som beskri-
ver hur systemet med förskrivning 
av hjälpmedel fungerar idag. Du 
hittar denna och andra guider på 
hejaolika.se/nyckelord/guide
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Läs mer på www.movewalk.se eller kontakta oss på info@movewalk.se

Intensivträning för barn, ungdomar och vuxna
Move & Walks träningsverksamheter finns i Göteborg, Malmö och Solna. Vi tar emot personer 
i alla åldrar med olika neurologiska skador, medfödda eller förvärvade såsom CP-skada, 
stroke, MS, Parkinson, ryggmärgsbråck eller hjärnskada efter t.ex. operation eller olycka. 

Move & Walks träningsverksamhet erbjuder 
deltagarna och deras medföljande en kompe-
tens och en värderingsstyrd, komplex och resultat-
orienterad utvecklingsmöjlighet. 

Människan och dess möjligheter ligger i fokus 
när programmet utformas specifikt för varje 
individ.

Vi har idag avtal med flera Regioner men det finns 
även möjlighet att träna hos oss via Riksavtalet. 

VeVeV rksamhetssystem för Assistansbolag
Öka kvaliteten och effektivisera er vardag!

www.tidvis.se 033 - 722 10 10

» 100% Webbaserat med mobilanpassning
» Schema och tid med stöd föföf r FK-rapport
» Social journal
» Anställningsavtal med BankID-signering
» Budget och ekonomisk uppföföf ljning
» KvKvK alitets- och arbetsmiljöledning
» Dashboard föföf r full överblick
» Webbutbildningar
» CRM
» Rekrytering
» Kund- och medarbetarundersökningar
» Integration till löne- och bokföföf ringssystem
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Här får Nelli utforska sina känslor

När Nelli och hennes skolkamrater från 
Ulvsäterskolan besöker Folkteatern i Gäv-
le bjuds de in att påverka och delta i före-
ställningen. De rycks med in i ett känslo-
stormande drama där de kan utforska sina 
sinnen och sina känslor – på sina egna 
villkor.

Idag är det dags för klass-
kamraterna Nelli,12, och 
hennes klasskamrater från 
Ulvsäterskolan att besöka 
Folkteatern Gävleborg.

TEXT OCH FOTO: ANNA PELLA
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Det är onsdag morgon, 
klockan är 08.10 och det 
är samling på Ulvsäter-

skolan strax utanför Gävle. Om 
ungefär två timmar kommer 
Nelli, 12, och några av hennes 
skolkamrater att medverka i ett 
känslostormande drama på 
Folkteatern Gävleborg. Men 
först är det samling. Nelli lyss-
nar uppmärksamt när klasslära-
ren Ann-Sofie ”Fia” Nordin 
påminner om att de ska gå på 
teater. 

– Det blir s-p-ä-n-n-a-n-d-e! 
utropar Nelli.

– Ja, men först är det sam-
ling. Och vems tur är det att 
hålla i den?

– Min! ropar Nelli, och har 
svårt att dölja hur exalterad 
hon är, både för det och för att 
hon snart ska åka på teater.

Hon hämtar pärmen för 
samlingen. Tillsammans med 
Axel, Calle och de andra klass-
kamraterna sjunger hon om 
veckodagarna, färgerna, måna-
derna och alfabetet. Nelli sjung-
er högt och klart och tecknar 
”NU!” när alla ska börja. Under 
den sista sången om alfabetet 
ökar hon takten för varje strof, 
och Fia måste be henne sakta 
ned lite så att alla andra hinner 
med. 

Fia uppmuntrar Nelli att, 
med hjälp av olika bildstöd, 
berätta vilken dag det är, vilket 
datum, och vad som ska hända 
idag. Sen är det dags att äta en 
frukt, gå på toaletten och klä på 
sig. 

Taxin väntar utanför och tar 
eleverna på tio minuter in till 
Folkteatern Gävleborg, där de 
ska få uppleva och delta i före-
ställningen Shakespeares 
hjärtslag. Föreställningen är 
framtagen av den brittiska 
regissören Kelly Hunter, som 
arbetar med att omarbeta 
Shakespeares material till 
scenkonst baserad på lek och 
utforskande för barn och unga 
med autism och intellektuell 
funktionsnedsättning.  

I FOAJÉN ÄR stämningen förvän-
tansfull. Efter vad som känns 
som en evighet, i själva verket 
några minuter, kommer skåde-
spelarna. De vuxna ges ingen 
notis, istället vandrar var och en 
runt och hälsar på barnen, tar i 

Calle vill vara med 
och ögonen lyser 
varje gång det är 
hans tur. Han låser 
upp bromsarna 
på rullstolen men 
tvekar först att ta 
plats och väntar 
tills teaterpeda-
gogen Helene 
Åhström med ett 
lätt tryck hjälper 
honom in i mitten.

Nelli får en egen stund med skådespelaren Eva von Hofsten, det 
blir ett känsloladdat möte.

Snart är det 
dags för 
klasskamra-
terna Nelli,12, 
Calle, 11, och 
Axel, 13, från 
Ulvsätersko-
lan att besöka 
Folkteatern 
Gävleborg. 
Klassläraren 
Ann-Sofie 
”Fia” Nordin 
får följa med, 
men hålla sig i 
bakgrunden.

Kultur och konst oavsett  
funktionalitet eller behov 
Shakespeares hjärtslag är en av scenkonstföreställningarna i 
Arvsfondsprojektet Scen:se, som under tre år skapar konst- och 
kulturprojekt för barn och unga med autism och/eller grav intel-
lektuell funktionsnedsättning/flerfunktionsnedsättning. Projektet 
har producerar en utställning, två teaterföreställningar och en 
metodhandbok, och syftet är att alla ska få möjligheten att upp-
leva kultur och konst oavsett funktionalitet eller behov. Läs mer 
på www.scense.se Â
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Francoise Fournier, frilansande skådespelare och 
dansare, har aldrig tidigare spelat teater på det 
här sättet, och säger att arbetet med eleverna 
”trycker på nya knappar” hos henne, både privat 
och yrkesmässigt. 
– Tidigare i min karriär har det alltid handlat om 
mig, ”är jag tillräckligt bra, får jag applåder”? Nu 
handlar allt om eleverna jag möter. Det går inte 
att göra det här om man inte är med dem.

hand, småpratar och frågar om 
deras namn. 

Francoise, den äldsta skåde-
spelaren i gruppen, fångar allas 
uppmärksamhet och hälsar 
välkommen. ”Nu ska vi alldeles 
strax gå in. Vi ska leka tillsam-
mans idag. Vi ska vara pirater, 
banditer, kungar, allt möjligt…”

Nelli har fattat tag om skåde-
spelaren Ulrika och tittar 
intensivt på henne.

– Jag ska vara prinsessa!
– Det kommer du få vara, 

säger Ulrika och ler.
Ljudet av hjärtslag sprider 

sig när ensemblen upprepar 
”Hej hej!”, samtidigt som de 
lägger handen på bröstet och 
bjuder eleverna att följa efter in 
i ett marinblått tygbeklätt rum 
med gyllene sittkuddar utplace-
rade i en kvadrat. Skåde spel-
arna sätter sig med varsin elev 
på varje sida.

Var och en av elevermas 
namn läggs till hjärtrytmen. 
”Hej hej… Axel”, ”Hej hej… 
Calle”, ”Hej hej… Nelli”. När 
alla blivit uppräknade föreslår 
Francoise att de alla ska göra 
ett glatt ansikte, samtidigt som 
de säger ”Hej hej”. Nelli avvak-
tar, funderar och iakttar. Sen 
ska de vara arga och säga ”Hej 
hej”, och därefter förvånade. 
Stämningen tätnar, allt fler 
provar att skrynkla ihop ansik-
tet eller forma munnen på olika 
sätt. Nu provar Nelli också. 

TVÅ AV SKÅDESPELARNA kliver in 
i mitten och spelar upp en kort, 
dramatisk  scen med en komisk 
tvist. Ljudeffekter från en 
trumma eller de andra skåde-
spelarna förstärker intensiteten. 
Scenen upprepas ett par gånger. 
Efter en stund bjuds eleverna in, 
en efter en, att prova rollen som 
den ena eller den andra karaktä-
ren, tillsammans med en av 
skådespelarna. Scenen uppre-
pas, igen och igen, men nu med 
olika huvudrollsinnehavare.

Nelli sitter som fastnaglad 
med stora ögon och tittar med 
stor koncentration på det som 
utspelas. Hon ser fundersam ut, 
tittar utforskande på Ulrika och 
säger ”När ska jag vara prinses-
sa?”. Ulrika föreslår att hon 
först ska prova att vara med i 
den här scenen, och Nelli följer 
med Ulrika, dras med i stun-

Klassläraren Ann-Sofi ”Fia” Nordin 
tycker att det är fantastiskt att elever 
i hennes klass får möjlighet att gå på 
anpassad teater: – Det ger eleverna 
inspiration att uttrycka sig och visa 
vad de kan på ett nytt sätt. När de 
spelar teater kommer sidor fram jag 
inte sett tidigare, orden blir mindre 
viktiga, vi förstår varann i alla fall.
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Kultur   

Föreställningen  
Shakespeares  
hjärtslag är regis-
serad av den brit-
tiska regissören Kelly 
Hunter, konstnärlig 
ledare på den egna 
teatern Flute Theatre 
i Storbritannien, som 
arbetar med scen-
konst för och med 
barn och unga med 
autism.

Efter en framgångs-
rik karriär som 
skådespelare på 
Royal Shakespeare 
Company, en av 
Storbritanniens mest 
kända teatergrupper, 
sa Kelly upp sig för 
att förverkliga sin 
dröm – att använda 
Shakespeare för att 
förändra vanliga 
människors liv. 

Det var för drygt 
20 år sedan, och hon 
hade då under en 
period arbetat med 
teater en dag i veck-
an på en skola. Hon 
fick arbeta med alla 
klasser utom en, och 
en dag tog hon mod 
till sig och frågade 
lärarna vilka elever 
som fanns i klass-
rummet bredvid. ”De 
är autistiska, de kan 
inte leka eller spela 
teater”, fick hon till 
svar. Hon ifrågasatte 

detta och efter att 
ha tjatat ett tag, fick 
hon till slut komma in 
i klassen.

– Jag såg att de 
visst kunde leka, 
men på sitt sätt. Alla 
behöver få leka och 
uttrycka sig, alla ska 
få gå på teater på 
sina villkor, den soci-
ala exkluderingen är 
så stor.

 
Hon skapade en 
metod att utifrån 
William Shakes-
peares pjäser skapa 
inkluderande före-
ställningar riktade till 
barn och unga inom 
autismspektrum, 
under det egna nam-
net Flute Theatre. 

– Barn och unga 
med autism kämpar 
med att göra sig 
förstådda, deras 
utmaning är både 
kommunikativ och 
sensorisk. Genom 
att fokusera på det 
som genomsyrar 
Shakespeares verk, 
vår föreställnings-
förmåga, ger mina 
lekar en möjlighet att 
uttrycka sig, utveckla 
självförtroende, 
gruppdynamik, tillit, 
turtagning och berät-
tande.

Kelly ser en positiv 
förändring i samhäl-
let under de två 
decennium som gått, 
men hoppas på ännu 
mer acceptans de 

kommande två. 
– Du kan inte ta 

bort funktionsned-
sättningar, men du 
kan ta bort rädsla 
och oro hos männ-
iskor. Jag hoppas 
på mindre rädsla, 
mer kunskap och 
acceptans. Jag vill 
göra världen mer 
öppensinnad så 
att barn och unga 
med autism ska få 
möjlighet att få vara 
sitt bästa jag. Alla vi 
människor har trots 
allt fler likheter än 
olikheter. Oavsett om 
vi delar samma språk 
eller ens har ett 
verbalt språk, deltar 
vi alla i livets stora 
drama. Â

FÖRÄNDRAR MÄNNISKORS LIV. Efter föreställningen ger 
Kelly Hunter, regissören från Storbritannien, som just den här 
dagen är på besök i Gävle, feedback till ensemblen. Hon säger 
att föreställningen finns i deras kroppar nu och är väldigt nöjd 
med det hon ser.

Eva von Hoftsten, initiativtagare och projektledare för 
Scen:se, vill att alla barn och unga med intellektuella och 
kognitiva funktionsnedsättningar eller autism får tillgång till 
professionell kultur på sina villkor: – Det saknas insikt om hur 

mycket tid, tanke, forskning och kreativitet som behövs för 
att göra konst och kultur tillgänglig och ärligt engagerande 
för barn med särskilda behov. De ska inte behöva passa in 
eller ständigt känna sig annorlunda och utanför.

”Vi deltar alla i livets stora drama” 

Hitta det

du söker på

HejaOlika.se

den och ropar de starka känslolad-
dade replikerna.

Under en dryg timme spelar 
skådespelarna och eleverna upp 
ett tiotal scener med repliker som 
”Vi flyr!” ”Vi klarade oss!” ”Åh 
mitt hjärta!” ”Hjälp mig!” ”Be din 
sista bön!” ”Släpp mig fri!” ”Låt 
mig vara!” ”Älskar du mig?”. För 
varje ny scen växer tilliten till den 
egna förmågan, till sina kamrater 
och till de vuxna skådespelarna, 
och ett starkt känslomässigt band 
vävs sakta fram i gruppen.

Nelli iakttar med full koncen-
tration och upprepar alla 
repliker för sig själv. Hon 

blir allt mer trygg och utbrister 
”Vill nån se när jag ramlar?” sam-
tidigt som hon reser sig upp bara 
för att nästa sekund slänga sig ned 
på den mjuka heltäckningsmattan. 
Då och då vänder hon sig mot 
Ulrika. ”Ska jag vara prinsessa 
sen?” 

Ulrika nickar, nu är det dags. 
Titta på mig först, så gör vi till-
sammans sen, ok? Ulrika går upp 
och spelar upp en scen, och strax 
är de Nellis tur att vara med. Hon 
lyser, strålar och lever ut i rörel-
serna och replikerna. Och hon vill 
inte sluta. 

FÖRESTÄLLNINGEN AVSLUTAS SOM 
den började. Med hjärtslag. Men 
först får var och en komma upp, 
blunda och följa ljudet av sitt namn 
som sjungs av Ulrika i en vacker 
melankolisk melodislinga. När de 
når fram möts de av ett innerligt 
tack och en varm kram. Därefter 
tar hjärtslagen vid med ”Hej då!” 
”Hej då!” Â
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Ny look
& nytt innehåll

Premiär
Hitta det

du söker på

HejaOlika.se

Att Föräldrakraft är en inne-
hållsrik tidning känner du sä-
kert till. Men som prenume-
rant på pappers tidningen får 
Du myc ket mer! Inte minst får 
du tillgång till ALLA pappers-
utgåvor som pdf, ända sedan 
starten för snart 12 år sedan. 

En kunskapsskälla som slår det 
mesta. Ladda ned och läs val-
fritt nummer när som helst!

1 års prenumeration kostar 
495 kronor, 2 år kostar 990 
kronor. Mejla din beställning 
till pren@faktapress.se

Prenumerera på

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

Premiär för nya HejaOlika.se
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TEMA     Utbildning

som tidigare gått i särskola eller av 
någon annan anledning behöver 
denna typ av utbildning. En del av 
dessa skolor har också sommarkurser 

Folkhögskola – bästa vägen för vidare studier?

Vid ett besök på Ljungskile folk-
högskola gav läraren Pelle 
Tärnström och hans deltagare 

svar på många frågor om hur det fung-
erar att plugga på folkhögskola.  

På Ljungskile folkhögskola finns en 
ettårig yrkesförberedande kurs som 
Pelle är linjeföreståndare för. Varje 
läsår går 12 deltagare på programmet. 

De flesta går ett år men de som 
inte känner sig färdiga efter första 
året har möjlighet till ett andra år. 
Det andra året innehåller samma 
kursmoment och fortsättarna blandas 
med nya deltagare. 

De som går andra året blir viktiga 
stöttepelare i den nya gruppen och 
tar ofta ansvar för att visa de nya hur 
saker funkar. 

DET FUNGERAR PÅ ett liknande sätt på 
andra folkhögskolor. Pelle berättar att 
det finns 12 folkhögskolor runt om i 
landet som har kurser för deltagare 

För unga vuxna
som gått i särskolan 
finns inte så många 
möjligheter till vidare 
studier. 
På folkhögskola går 
det dock utmärkt att 
studera, både för den 
som saknar betyg och 
den som har betyg 
från gymnasiet eller 
gymnasiesärskolan. 
text och foto Annelie Karlsson

– Man växer här.
– Jag har blivit mognare.
– Här har jag provat saker jag aldrig gjort själv tidigare.
– Jag får träna på att göra sånt som vuxna gör som att stä-
da, laga mat, tvätta och boka tvättid.
– Man får bra självförtroende av att gå här.
– Vi blir mycket mer självständiga.

RÖSTER FRÅN DELTAGARNA YRKESFÖRBERE-
DANDE KURS PÅ LJUNGSKILE FOLKHÖGSKOLA

för målgrup-
pen. 

De flesta 
skolornas 
program har 
liknande 
innehåll men 
de skiljer sig 
åt i nivån på 
stöd under 
dygnet. För att 
gå på folkhög-
skola innebär 
också inter-

nat. På Ljungskile folkhögskola finns 
ingen personal på natten, men delta-
garna serveras mat både morgon, 
middag och kväll. Några andra skolor 
har tätare bemanning och även natt-
personal. 

Pelle beskriver att en del deltagare 
har gått kurs på en annan mer perso-
naltät skola innan och där tränat 
självständighet och nu klarar det fint 
på Ljungskile. 

INTERNATET ÄR EN viktig del av livet på 
folkhögskolan, några i Pelles klass vill 
helst hänga på sina egna rum på 
kvällarna, andra umgås med deltagare 
på andra kurser som också bor på 
skolan. 
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Folkhögskola – bästa vägen för vidare studier?
Tre kvällar i veckan finns en 

assistent på plats och hänger med 
till gympasalen, går på promenad, 
följer med och handlar eller bara 
hänger och spelar spel med de som 
vill. En kväll i veckan är utan 
personal, det tycker deltagarna är 
bra, de ser det som ett steg i att bli 
mer självständiga. Under helgerna 
åker de flesta hem. 

Yrkesförberedande kurs inne-
håller både teori och praktik. 
Några gör praktik på skolans kök, 
vaktmästeri eller konferens, andra 
praktiserar i närområdets stall, 
second hand butik eller mataffär. 

Praktiken är uppdelad i olika 
perioder och är sammanlagt 4 
veckor. Arbetsdagens längd anpas-
sas när det behövs. 

NÅGRA GÅNGER UNDER läsåret åker 
hela kursgruppen på resa tillsam-
mans. De paddlar kanot och åker 
skidor för att få uppleva nya saker 
och få mer sammanhållning i 
gruppen. 

Vanliga veckor följer ett schema 
med tydlig veckostart och avslut. 
Deltagarna studerar vardagseko-
nomi, arbetslivskunskap, samlev-
nadsfrågor, nutidsorientering, 
drama och skapande verksamhet, 
datoranvändning, samt friskvård, 
motion och friluftsliv. 

En del ämnen studeras blockvis 
som teman, andra har fasta tider 
varje vecka. Â

VILKA KURSER
FINNS PÅ 
FOLKHÖGSKOLORNA? 
Gå in på www.folkhogskola.nu 
och gör en sökning på kurser 
med sökkriteriet funktions-
nedsättning. 

KAN MAN PROVA PÅ 
INNAN MAN  
BESTÄMMER SIG?
De olika skolorna arbetar med 
prova-på veckor där intresse-

rade kommer och provar livet 
på folkhögskolan och att bo 
på internat. 

HUR FUNGERAR DET 
MED EKONOMI?
På Ljungskile folkhögskola 
betalar deltagarna 6000 kr/
månad och då ingår boende, 
mat, service och resor. De oli-
ka skolorna har olika pris, akti-
vitetsersättningen räcker till 
kostnaden. 

HUR FUNKAR  
ANTAGNINGEN?
Skolornas antagning utgår inte 
efter betyg eller diagnoser. De 
sökande som vill gå och visar 
stort intresse kommer in. 
Oftast räcker platserna till. 

BRUKAR DELTAGARNA 
KLARA AV  
UTBILDNINGEN?
De allra flesta går klart och 
ofta lyckas de som har haft 

svårt att fullfölja skola eller 
aktiviteter tidigare. 

VAD GÖR DELTAGARNA 
NÄR DE AVSLUTAT 
KURSEN?
En del fortsätter på en annan 
folkhögskola, många jobbar 
inom daglig verksamhet, 
andra får praktik genom 
arbetsförmedlingen eller ett 
arbete med lönebidrag. Â

Frågor och svar

ˆ Ett besök i klassen. Reportaget 
fortsätter på nästa sida!
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TEMA     Utbildning

Jag besöker Ljungskile en 
fredag. I klassen på Yrkes-

förberedande kurs är det fre-
dagskänsla. Glada deltagare 
samlas för att avsluta veckan 
tillsammans. Tidigare i veckan 
har de varit på skidresa och är 
därför lite extra trötta. 

Fredagen börjar med drama. 
På dramalektionen får de 
improvisera och iscensätta oli-
ka händelser. I slutet av lektio-
nen går dramapedagogen ige-
nom vad de alla tyckt om 
lektionen och hur de känt sig 
under dagens lektion. Tillsam-
mans funderar de också på 
vad de ska framföra på en 
föreställning de längre fram 
ska ha då alla skolans delta-
gare kommer och tittar. 

När det blir rast är det gemen-
samt fika för hela skolan i mat-
salen i det vackra huset med 
stora fönster ut mot havet. På 
fikat bjuds det på frukt och de 
som vill kan handla gofika. 

På fikarasten pratar jag med 
Simon Roesler och Max 
Adolfsson som båda kommer 
från Göteborg. De trä�ades på 
provvecka i våras när de var 
på skolan några dagar och fick 
se vad livet på folkis kan inne-
bära. Att vara på provvecka 
tyckte de var jättebra, de fick 
ha lektioner och vara på inter-
natet och kände båda två att 
det kändes rätt för dem och 
bestämde sig för att söka. 

Simon och Max visar runt på 
internatet. De är nöjda och 
stolta över sina rum och visar 
sina planscher och spel. Kil-
larna tycker att det är ett bra 
steg i att flytta hemifrån att bo 

på internat. Alla rum har eget 
badrum. I korridoren finns ett 
pentry med samlingsplats och 
so�a där killarna ibland häng-
er på kvällarna tillsammans 
med assistent eller andra stu-
derande. 

Max tycker att det bästa 
med folkis är att 

trä�a andra människor 
och bli mer social och 
framförallt trä�a andra 
med olika typer av svå-
righeter och få hjälpa 
varandra. Han säger att 
alla i klassen hjälper var-
andra på olika sätt hela 
tiden och kan trösta var-
andra om någon är led-
sen. Simon berättar att 

för honom är det viktigt att 
lära sig om ekonomi och han 
tycker folkhögskolan är bra för 
att få växa vidare innan vuxen-
livet. 

Tillbaka i klassen är det dags 
för veckoavslut. På denna lek-
tion går gruppen igenom 
veckan som gått och förbere-

der för nästa vecka. Varje 
veckoslut röstar gruppen fram 
veckans bild från veckan som 
gått och väljer då ett foto som 
någon i klassen tagit under 
veckan. Den här veckan blir 
det såklart en av många fina 
bilder från skidresan. Veckoav-
slutet innehåller också ett 

nyhetsquiz och en 
mer personlig fråge-
sport som en av del-
tagarna förberett. 
Förberedelserna för 
nästa vecka är 
många, halva klas-
sen ska på praktik 
och andra halvan 
vara kvar på skolan. 
En eftermiddag ska 
tjejerna i klassen 
besöka ungdoms-

mottagningen. 

Fredagskänslan ökar när 
dagen går mot sitt slut. Stäm-
ningen är kärleksfull, delta-
garna uppmuntrar och 
berömmer varandra och sko-
jar på ett avslappnat vis. På 
helgen ska de flesta åka hem. 
De som ska bo kvar över hel-
gen får hjälp att förbereda 
vad de ska äta i helgen och en 
assistent erbjuder sig att åka 
med och handla på fredags-
eftermiddagen. Â

Ett besök i klassen: ”Det bästa är att vi hjälper varandra”

Simon Roesler och Max Adolfsson trä
ades på en provvecka på folkhögskolan.

Skolveckan avslutas bland annat 
med en populär frågesport.

Alla i klassen hjälper varandra, säger Max.

Internatboende är ett bra sätt att flytta hemifrån.
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Under pågående Covid-19-pan-
demi har landets smittskydds-
experter fokuserat på gruppen 

äldre. Det finns goda medicinska skäl 
till den prioriteringen. Men för att stå 
bättre rustade inför framtida utma-
ningar för den svenska sjukvården och 
för att skapa en mer inkluderande 
folkhälsa är det också viktigt att vi tar 
in andra potentiella riskgrupper. Även 
de som är svårare att definiera och 
svårare att nå. Många personer med 
intellektuell funktionsnedsättning kan 
räknas som en riskgrupp vid insjuk-
nande i Covid-19, betydligt tidigare än 
vid 70 år. 

Svenska Parasportförbundet dri-
ver tillsammans med Mittuniversi te-
tet och kommunerna i Region Jämt-
land Härjedalen ett pilotprojekt i 
syfte att långsiktigt stärka folkhälsan 
hos personer med intellektuell funk-
tionsnedsättning. Det är en stor och 
viktig samhällsutmaning riktad mot 
en målgrupp som ofta glöms bort och 
som därför också drabbas av en 
onödig ohälsa som inte beror på 
funktionsnedsättningen i sig, utan på 
svårigheter att förstå och göra sig 
förstådd och på brister i omvärldens 
förståelse och bemötande.  

TVÅ ASPEKTER GÖR det viktigt med 
särskilda insatser för den här mål-
gruppen. Den onödiga ohälsan leder 
till andra sjukdomar, vilket i sig 
innebär ökad sårbarhet för olika typer 
av smittor. En folkhälsosatsning bidrar 
därför till att minska storleken på en 
potentiell riskgrupp. Ett effektivt 
smittskydd förutsätter att vi når alla 
grupper i samhället och hälsoupplys-
ningen måste även ur ett smittskydds-
perspektiv anpassas bättre för att nå 

personer med intellektuell funktions-
nedsättning.

En stor del av den här folkhälso-
satsningen handlar om att ge mål-
gruppen kunskap och egna verktyg 
för att själva förbättra sin hälsa. Ett 
av många inslag är Healthy Athletes. 
En modell utformad utifrån målgrup-
pens behov, och en kombination av 
hälsotester och hälsocoachning. 
Minst lika viktigt som att få reda på 
hur den egna hälsan kan bli bättre, på 
ett sätt som du kan förstå, är att få 
tips och råd på vad du själv kan göra 
för att må bättre.   

HEALTHY ATHLETES GER dubbla hälso-
vinster på sikt. Inte bara för de perso-
ner som blir testade, utan lika mycket 
för de som genomför tester och rådgiv-
ning. När Healthy Athletes nyligen 
genomfördes för första gången i 
Sverige blev det mycket väl mottaget. 
Över 250 personer gick igenom 
hälsotester utförda av över 90 specia-
listvolontärer från hela landet. En 
enorm fortbildningsinsats för proffs 
inom svensk hälso- och sjukvård.  

En av de sju teststationerna kallas 
Health Promotion. Där tittar man på 
allt från näringslära och kostrådgiv-
ning till tobak och solskydd. Och på 
handhygien. 

ATT DELTAGARNA  REDAN en dryg 
månad före resten av samhället aktivt 
tränade på att tvätta sina händer, säger 
en del om hur vi nå potentiella risk-
grupper och hur vi kan ge alla verktyg 
för att själva ta ansvar för sin hälsa. 

Folkhälsosatsningen i Jämtland 
Härjedalen måste lyftas till en 
nationell nivå. Erfarenheterna 

från det strategiska smittskyddsarbe-
tet nu under Covid-19 pandemin stär-
ker argumenten för en sån satsning. 
Framgångsrikt smittskydd förutsätter 
en inkluderande folkhälsa. 

Åsa Llinare Norlin
Ordförande Svenska 
Parasportförbundet

Eva Flygare Wallén
med dr,  
Karolinska Institutet

Jenny Bergvall
Clinical Director,  
Health Promotion,  
Healthy Athletes Sweden 

Denna folkhälsosatsning 
måste bli nationell!
Om smittskyddet 
ska fungera krävs en 
inkluderande folkhäl-
sa. Pilotprojektet 
Healthy Athletes 
visar hur man kan 
göra 
DEBATTARTIKEL av Åsa Llinare Norlin, 
Eva Flygare Wallén och Jenny Bergvall

Healthy Athletes är 
ett mycket fram-
gångsrikt pilot-
projekt med både 
hälsotester och 
coachning.

DEBATT     
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Av någon anledning känner jag mig 
märkligt lugn dessa dagar. Kan-
ske är det för att vi levt med be-
redskap på det värsta i snart 17 år 

– och att den erfarenheten gjort att vi aldrig 
vet hur morgondagen ser ut. 

För visst var det så, redan på neonatalen 
den där sommaren 2003, att vi alla nyblivna 
föräldrar som befann oss där, just då, upp-
levde det värsta vi någonsin varit med om. 
Att vi i samma sekund som våra barn föddes 
och blev omhändertagna förstod att det vi 
hittills tagit för givet i livet, inte alls gick att 
ta för givet. 

För vissa föräldrar handlade det om att 
de kanske inte skulle kunna fira midsommar 
som de hade tänkt, eftersom deras barn var 
lite gula och behövde sola, eller hade svalt 
mekonium och behövde antibiotika. För 
andra, som oss, handlade det om att du när 
som helst kunde sluta andas och dö. Och att 
om du överlevde – trots din svåra hjärnska-
da – skulle vara beroende av livsuppehål-
lande hjälp dygnet runt resten av ditt liv, 
med en överhängande risk att varje förkyl-
ning skulle kunna kosta dig ditt liv.

TROTS DESSA UPPENBARA skillnader verkade 
det som att alla föräldrar där på neonatalen 
var lika ledsna, lika oroliga. Långt senare 
förstod jag att det inte går att jämföra oro, 
besvikelse eller sorg utifrån vad som fak-
tiskt har hänt eller (kanske) ska hända. Att 
oron snarare är individuellt kopplad till de 
erfarenheter man tidigare gjort i sitt liv.  

Det enda vi vet är nu

Vi insåg att vi aldrig skulle kunna isolera oss e�ersom du är beroende av många 
människor för att varje dygn ska fungera. Så är det även nu. Vi kan bara fortsätta 

vara kloka och göra det bästa av situationen. En dag i taget.

Anna Pella är mamma 
till Agnes, 16, som har en 
flerfunktionsnedsättning 
med svåra andnings-
problem, aktuell med 
barnboken Operation 
dödsviktigt. Anna önskar 
att personliga assistenter 
precis som vårdpersonal 
får möjlighet att testa sig 
för det nya Corona-viruset 
då ”att vara hemma för 
säkerhets skull” inte fung-
erar i en livsuppehållande 
personlig assistans.

FOTO: EVA LINDBLAD

I SAMMA SEKUND som du skulle dra ditt för-
sta andetag, och det tog stopp, lärde du mig 
att du bara var till låns. Och att din tid på 
jorden skulle bli kortare än andras, på 
många sätt också kämpigare än andras. Och 
när vi lämnade sjukhuset åtta veckor se-
nare, var det på egen risk, underförstått att 
ditt liv låg i våra händer och att ansvaret 
var vårt nästa gång du fick andnöd.

Vi förstod att vi aldrig skulle kunna 
skydda dig.

Vi blev tvungna att förhålla oss till 
ovissheten.  

Vi blev tvungna att lita på vårt sunda 
förnu�. 

UNDANTAGSTILLSTÅND BLEV VÅR vardag. Vi 
fick ofta väga förkylningssymtom hos någon 
av dina assistenter mot att själva vara vak-
na nattetid, välja att använda vår energi till 
att hitta lösningar istället för att dräneras 
av oro. 

Vi insåg att vi aldrig skulle kunna isolera 
oss eftersom du är beroende av många 
människor för att varje dygn ska fungera. 
Så är det även nu. Vi kan bara fortsätta vara 
kloka och göra det bästa av situationen. En 
dag i taget.

KANSKE ÄR DET därför jag känner mig märk-
ligt lugn dessa dagar. 

Vi kan bara leva nu. 
Det är det enda vi vet något om. Â

Anna Pella

Tar det aldrig slut?
Han har ett boende och personal 

som jag vill beskriva som ett fängelse 
med fångvaktare - inte ett hem

Är personer med autism och intel-
lektuell funktionsnedsättning trots 
bra lagar ändå rättslösa? Tycker 
ansvariga i regering och i kommuner-

na att det är ok att strunta i lagen?
Uppdrag Granskning 5 februari 

2020 om Robin är bland det värsta jag 
sett sedan programmet om Elisabeth, 
”Sveriges farligaste kvinna”, på 
1990-talet. Hon var instängd på inhäg-
nat säkerhetshus på Långbro och 
räddades av specialläraren Eva 
Mandre efter att hon fått diagnosen 

autism och flyttades ut till nytt boen-
de med kompetent personal.

En liknande skandal som gått under 
min radar är Josefin, ”Sveriges farli-
gaste flicka”, i Eskilstuna 2017.

Bakom stängda dörrar
Den 31 oktober 2018 visades 

Uppdrag Gransknings programmet 
”Bakom stängda dörrar” som handla-

ANNA PELLA, som är Föräld-
rakrafts frilansande medar-
betare sedan många år, har 
utsetts till Folke Bernadotte 
Stiftelsens stipendiat år 2020.

Stipendiet gör det möjligt 
för Anna att från hösten 2020 
lyfta fram en extra angelägen 
fråga som det varit alltför 
tyst om. 

Det handlar om att barn 
med funktionsnedsättning 

är extra utsatta för våld och 
övergrepp.

I Sverige bedöms det 
vara dubbelt så vanligt med 
övergrepp mot barn med 
funktionsnedsättning jämfört 
med andra barn.

Just nu färdigställer Anna 
den fjärde boken om Funkis-
familjen; Operation vän i nöd. 
Den nya boken handlar just 
om utsattheten hos barn med 
funktionsnedsättning.

– Min bok handlar om att 
ett barn med funktionsned-
sättning far illa på grund av 
att föräldrarna är helt slutkör-
da och därför blir hårdhänta 
med sitt barn. Den handlar 

också om alla barns rätt att få 
hjälp och stöd att kommuni-
cera för att kunna berätta vad 
de varit med om, men också 
om det särskilda civilkurage 
som många syskon får, och 
som gör att socialtjänst lar-
mas och att familjen i boken 
får assistans och avlastning. 
Min ”tes” är att föräldrarna 
inte är förövare med flit, och 
att samhället behöver se 
familjerna och sätta in hjälpin-
satser innan de brister, säger 
Anna Pella.

FOLKE BERNADOTTE 
STIFTELSEN skriver om 
stipendiet att Anna har ”ett 

särskilt intresse för barns rätt 
att uttrycka sina tankar och 
känslor, vilket är extra viktigt 
för barn i utsatta situationer. 
Stiftelsen anser att detta 
angelägna område behöver 
uppmärksammas. Därför ser 
vi med stor glädje fram emot 
att Anna med hjälp av stipen-
diet sprider sin kunskap till 
många berörda.”

”Genom arbetet som för-
fattare och journalist och med 
egen erfarenhet har Anna 
ska�at sig bred och djup 
kunskap om barn med funk-
tionsnedsättning och deras 
familjers livsvillkor,” skriver 
stiftelsen vidare.

MER OM ANNAS BÖCKER:
funkisfamiljen.se
gottlivforalla.se
nardulerstannartiden.se

”Samhället 
behöver hjälpa 
familjen innan 
det brister”
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Riksförbundet FUB har sedan 2014 
regelbundet, i den återkommande 
rapporten ”Fångad i fattigdom”, re-
dogjort för hur den ekonomiska si-
tuationen ser ut för våra medlemmar 
och andra med så omfattande funk-

tionsnedsättningar att de tillhör LSS-gruppen.
Nu lanserar vi version 2020 av Fångad i fattig-

dom. De är naturligtvis ett rop på åtgärder, om 
någon inte har förstått det. Att säga att jag är frus-
trerad på politikers ointresse är för svagt. Jag är för-
bannad!

Ingen ansvarig politiker tar sitt ansvar utan hittar 
alla möjliga dåliga ursäkter. Som ”när det finns 
pengar” eller ”när vi är överens, alla partier i reger-
ingsunderlaget”. Klart är att det finns pengar, om 
viljan finns.

Det är alltså viljan som saknas i regeringen – och 
det gör mig riktigt arg. Jag kan inte se annan förkla-
ring till att man struntar i personer som tillhör 
LSS-gruppen. De är, på grund av ointresset, dömda 
till ett liv i fattigdom.

SANNINGEN ÄR ATT personer som på grund av omfat-
tande funktionsnedsättningar tillhör LSS och vars 
inkomst bara består av garanterad aktivitets- eller 
sjukersättning och som bor i dyra gruppbostäder 
lever med att konstant under-
skott i sin budget. Varje må-
nad – under existensmini-
mum. De räddas från 
”konkurs” av sina anhöriga 
eller av försörjningsstöd från 
kommunen.

Det är ovärdigt ett rikt land 
som Sverige! De ansvariga är 
de politiker vi valt. Trots goda 
kunskaper vänder de bort 
blicken.

LSS-gruppen får absolut 
inte kosta mer, oavsett vad 
lagen föreskriver. Istället 
slåss regering och kommu-
nerna om att slippa att betala.

Som jag skriver i förordet 
till ”Fångad i fattigdom 2020” 
är det både en olaglig och 
onödig fattigdom som drabbar 
en stor del av LSS-gruppen.

Sedan 2014 har politiker fått årliga rapporter 
om den växande fattigdomen. Trots goda 
kunskaper vänder de bort blicken. 

HARALD STRAND

Harald Strand 
Artikelförfattaren är ordförande för Riks-
förbundet FUB samt författare till LSS-
skolan och återkommande artiklar på 
HejaOlika.se. Dessutom driver han den 
egna bloggen ReclaimLSS.org

Fattigdomen för många i LSS-gruppen har accelere-
rat under senare år, på grund av dels dåligt anpassad 
aktivitets- och sjukersättning med hög skatt, dels orim-
ligt höga hyror i gruppbostad, kombinerat med ett icke 
anpassat bostadstillägg! Detta beror helt och hållet på 
beslut tagna av våra ansvariga politiker.Olagligt för att 
LSS, Lagen om stöd och service till vissa funktionshin-
drade, utlovar ett liv som alla andra med goda levnads-
villkor.

Olagligt för att FN-konventionen om rättigheter för 
personer med funktionsnedsättning i sin artikel 28 er-
känner rätten för personer med funktionsnedsättning 
till en tillfredsställande levnadsstandard för sig och sin 
familj, däribland tillräckligt med mat, kläder och en 
lämplig bostad, samt till ständigt förbättrade levnads-
villkor.

Jag brukar säga att det är okunskap som orsakar för-
sämringar i LSS, men när det gäller LSS-gruppens eko-
nomi handlar det snarare om medveten bortprioritering 
från våra regeringar under den senaste 10-årsperioden. 

Ansvariga politiker är genom ett antal statliga utred-
ningar och rapporter mycket väl informerade om hur il-
la det ekonomiska läget är för dessa funktionshindrade. 
Politikerna kan inte heller skylla på att FN-konvention-
en är otydlig, som man envisas med att göra avseende 
LSS. 

I FN- konventionen är det tydligt att personer med 
funktionsnedsättning har rätt till sam-
ma positiva ekonomiska utveckling 
som medborgare i övrigt.

SÅ VÅRA POLITIKER kan inte skylla på 
okunskap eller att de inte vet vad våra 
lagar föreskriver! I det ljuset är det 
orimligt att Sverige lämnar personer 
med svåra funktionsnedsättningar i 
dubbelt utanförskap.

Dels ett utanförskap som beror på 
funktionsnedsättningen som många 
gånger gör det svårt att delta i sam-
hällslivet. Dels ett utanförskap som 
beror på livslång fattigdom som gör att 
man inte har ekonomisk möjlighet att 
delta. 

Det är inte rimligt att många i hela 
sitt vuxna liv ska gå minus ekonomiskt 
varje månad och hänvisas till livslångt 
försörjningsstöd. Det är rent av skam-
ligt! Â

autism och flyttades ut till nytt boen-
de med kompetent personal.

En liknande skandal som gått under 
min radar är Josefin, ”Sveriges farli-
gaste flicka”, i Eskilstuna 2017.

Bakom stängda dörrar
Den 31 oktober 2018 visades 

Uppdrag Gransknings programmet 
”Bakom stängda dörrar” som handla-
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Uppdragsgivaren 
uttrycker önskemål

De anställda
dokumenterar

utbildning och rådgivning
AAA

Läs in QR-koden 
om du vill veta mer 
om DokApp

Anna Barsk Holmbom    www.abhutbildning.se
  info@abhutbildning.se

Anordnaren 
följer upp

Har du som assistansanordnare 
insett vikten av fungerande 
dokumentation och ett levande  
kvalitetsledningssystem men 
saknar rätt verktyg? Nu släpper 
ABH Utbildning ett webbaserat 
system som hjälper dig med allt.
* kvalitetsledning
* genomförandeplan
* dokumentation
* uppföljning
Allt i samma system!

Allt i samma program!

Genomförandeplan

Uppdraget 
skapas

https://assistans.dokapp.se

DokApp – Kvalitet på riktigt

Elöverkänsligas Riksförbund
www.eloverkanslig.org

Trådlös teknik är en vanlig orsak
Använd trådbundet och undvik all trådlös t eknik, speciellt där 
du sover!

Känner du av din mobil eller WiFi? 
Då kan du vara på väg att bli elöverkänslig! 

Bli medlem idag och skaffa dig kunskap. Du betalar endast 
120 kr och får vår  medlemstidning samt nödvändig 
information.  Välkommen!

Tel. 08-712 90 65
En del av Funktionsrätt Sverige

Swisha 120 kr till 123 337 56 72, ring eller anmäl dig på vår hemsida.

Huvudvärk? 

Sömnproblem? 

Koncentrationssvårigheter?
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 Rekreationsveckor på TALLKROGEN 
För vuxna finns följande veckor: 
10-16 juni, 20-26 juni, 1 Juli-7 juli, 12-18 juli 
22-28 juli, 20-26 augusti, 29 augusti- 2 september 
För barn och ungdomar: 
Sommarläger för barn och ungdom: 1-7 augusti  
Äventyrsvecka  för ungdomar: 10-16 augusti 

 

Sköna sommardagar fyllda av aktiviteter. Läs mer på hemsidan eller ring och 
beställ broschyr och ansökningshandlingar. 

TALLKROGEN Fub-gården är belägen 2 mil norr om Uppsala. 

 

 

         

Tel: 018 - 37 03 02 • info@tallkrogen-fub.se • www.tallkrogen-fub.se 

För vuxna finns följande veckor: 
8–14 juni, 18–24 juni, 29 juni–5 juli, 10–16 juli
20–26 juli, 17–23 augusti, 26–30 augusti
För barn och ungdomar:
Sommarläger för barn & ungdom: 30 juli–5 augusti
Äventyrsvecka för ungdomar & unga vuxna: 7–13 aug

ANNONSTORG
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ANNONSÖRER I DETTA NUMMER:

Boka annons i Föräldrakraft nr 2 , 2020
SENAST 16 MAJ 2020.

NÄSTATAT NR UTKOMMER 13/6

FÖR 13 ÅR SEDAN
Våren 2006 lanserades tidningen Föräldrakraft på
webben och hösten samma år utkom den första pap-
persutgåvan. Sedan dess har vi publicerat inte mindre
än 73 utgåvor och mer än 5000 sidor. På HejaOlika.se
(tidigare foraldrakraft.se) finns cirka 5000 artiklar. För
dig som prenumererar är allt tillgängligt online, när
som helst!

IDAG, 5000 SIDOR SENARE
Vi är stolta över att tidningen spelar en viktig roll för
många enskilda och familjer,r,r men också för professio-
nella och alla de som har engagemang för funktions-
rättsfrågor. Inget av detta vore möjligt utan stödet
från våra trogna prenumeranter,r,r annonsörer och skri-
benter. TaTaT ck vare er kan vi också glädja oss över att
denna och kommande utgåvor är så välfyllda med
både artiklar och annonser.
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