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Det  finns säkert många likheter mellan din väg och den väg som jag har gått. Jag har kämpat, gråtit och slagits 
för mitt barns rätt till den hjälp och det stöd som han behöver och har rätt till. Idag är min son 25 år gammal och 
hans vardag är både fin och meningsfull. Så kampen har haft betydelse och det gör att jag idag kan spendera 
dagarna med att kämpa för andras barn och hjälpa andra att få en vardag likt den vi har idag. 

Hos oss på Din Förlängda Arm arbetar jag och mina kollegor dagligen för att alla våra kunder ska få den service 
och den omtanke som de önskar. Den omtanke som jag önskade att jag fick för 20 år sen.  

Vi kan assistans, vi har erfarenheten, vi har hjärtat och vi har viljan. Vi vill skapa en vardag som inte bara ska  
fungera utan som också bidrar till ökad glädje. 

Titta in på vår hemsida eller på vår Facebook-sida och var med och känn glädjen.  

Välkommen till oss!

RIKSTÄCKANDE ANORDNARE  ·  BARN OCH VUXNA  ·  EVENEMANG  ·  DIGITAL TIDRAPPORTERING OCH JOURNALFÖRING I COORDINARE

Historisk 
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Råd till föräldrar 
och barn
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Med oss som 
assistanssamordnare 

blir livet roligare

Skulle du vilja …
… ha en vardag som är mer än den är idag? 

… skapa nya kontakter och träffa nya vänner 
 att umgås med? 

… laga god mat tillsammans med andra? 

… åka på utflykter och ha ett extra tv-rum
    att hänga i? 

… ha någon att träna tillsammans med eller 
 bara ha någon att ta en promenad med?

Som kund hos oss på Din Förlängda Arm 
erbjuds du mer än bara assistans. Vi erbjud-
er dig en möjlighet att leva som andra. 

Vi brinner inte bara för att skapa kvalitativ 
assistans utan också för att skapa mer-    
värden i din vardag.

www.dfarm.se ·  Tel. 0920-155 10                         Vi finns också på www.facebook.com/DinForlangdaArm www.coordinare.se

Med personlig assistans kan du också ha det så här

RIKSTÄCKANDE ANORDNARE  ·  BARN OCH VUXNA  ·  EVENEMANG  ·  DIGITAL TIDRAPPORTERING OCH JOURNALFÖRING I COORDINARE

Vi är assistansbolaget där alla får vara sig själva

Lika olika och olika lika
För oss är assistans mer än ”goda levnadsvillkor”.

Vi pratar hellre livskvalitet, självbestämmanderätt,
bekvämlighet och varför inte lite guldkant på tillvaron.

Vi på Sanda Assistans vill leva upp till ordet TILLSAMMANS och 
vi vill göra det på riktigt. Vi tror att vi tillsammans kan göra så att 
just du får livskvalité, bekvämlighet och lite guldkant på tillvaron.

Tror du på oss, tror vi på oss TILLSAMMANS.

Är du nyfiken på oss som assistansbolag?
Läs mer om oss på www.sandaassistans.se
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4 MARIA HAR ORDET

Sommar 
eft er en 
märklig vår  
I min förra inledare skrev jag 
om hur tiden plötsligt stannar 
upp. Idag, några månader sen-
are, har social distansering blivit det nya 
normala. Att  träff a vänner är komplicerat 
och om det alls sker får vi hålla två meters 
avstånd. Kramarna är borta och även det 
formella handhälsandet. Just det senare 
har jag funderat en hel del över. ”I Sverige 
tar vi var andra i hand” som statsministern 
sa för några år sedan, ja i en annan värld. 
Nu är det avstånd som gäller. Ingen vet om 
och när det där med att  sträcka fram han-
den kommer tillbaka. En hälsning som följt 
med som en refl ex under ett  långt yrkesliv 
är plötsligt bara borta.

Våren 2020 började vi snegla på våra 
medmänniskor på ett  annat sätt  en tidigare.  
Som när jag backade ut från mitt  lokala 
apotek när en pratglad person sökte kon-
takt utan en tanke på avstånd.  Eller när 
värmen kom och uteserveringarna plötsligt 
såg hotfulla ut.  Var caféer och krogar verk-
ligen överfulla, eller såg jag i syne? Jag 
skyndade snabbt vidare för att  undvika 
trängsel.

När vi inte kan ses som vi brukar har de 
digitala mötena avlöst varandra. Har själv 
upplevt hela skalan från snabba och eff ek-
tiva beslutsmöten till misslyckade varian-
ter där demokratin brister. Lite tråkigt när 
småpratet i kaff epauserna försvinner och 
någon deltagare riktar kameran fel och 
visar sitt  pekfi nger i närbild. Men varför 
inte, ibland är det bara att  köra! Det gjorde 
rBU som snabbt lyckades ställa om till en 
väl genomförd digital kongress. Läs om den 
på sidan 22 – 25!

Margaretha Holmqvist
Redaktör
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Maria har ordet

Fyra månader in i coronatid. Fyra 
månader med tilltagande oro, avtagande
oro, stigande dödstal, sjunkande döds
tal. Hygienskandaler på äldreboenden. 
Nedsliten vårdpersonal. Dagliga press
träff ar med Folkhälsomyndigheten. 
Förtvivlan och hopp avlöser varandra. 
Och så känslan av en osynlig mörk ma
teria som smyger sig runt en, som inte 
känns, inte hörs men som när som 

helst tar en – och drar en in i en lömsk potentiellt död
lig sjukdom.

Media rapporterar om hur svenskarna på många 
håll nu tycks börja slappna av, samlas igen på uteser
veringar och i kollektivtrafi ken. Planera för semestern.

Men vi är några som inte slappnar av. Vi som har (el
ler lever med någon som har) omfatt ande funktions
nedsätt ningar.

Barn tillhör inte riskgrupp enligt myndigheternas 
och politikernas defi nition. Att  det kan röra sig om 
barn med andningsproblematik, barn som är koppla
de till olika andningsmaskiner delar av dygnet även i 
sitt  friska tillstånd och som knäcks av en vanlig för
kylning, det spelar ingen roll. Barn KAN inte tillhöra 
riskgrupp, enbart på grund av att  de är barn. Jag lyft e 
det absurda i dett a resonemang i en debatt artikel i 
Svenska Dagbladet, något som jag sedan fi ck utveckla 
vidare i Expressen TV. Jag eft erlyste rekommendatio
ner när det gäller barn och ungdomar med funktions
nedsätt ning, som även som friska kan ha mycket dålig 
lungfunktion. Men ingenting har hänt. Fortfarande 

Den bortglömda 
riskgruppen
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fi nns inga rekommendationer för barnen. Fortfarande
håller föräldrar sina friska barn med funktionsned
sätt ning hemma, fortfarande utan ersätt ning och 
fortfarande med hot om anmälan till socialen häng
ande över sig. Vi har ju skolplikt i Sverige!

Jag har så svårt att  få in i mitt  huvud att  man från 
myndighetshåll inte ser den enorma risk som corona
pandemin utgör för barn med omfatt ande fysiska 
funktionsnedsätt ningar. Det faktum att  dödstalen i 
den här gruppen på grund av corona är extremt låga 
utgör verkligen inget bevis för att  de skulle vara skyd
dade på grund av att  de är barn. Det kan precis lika 
gärna vara ett  bevis för att  ansvarsfulla föräldrar inte 
skickar sina barn till en potentiellt smitt sam miljö i 
skolan eller förskolan.

Personer som fyllt 70 fi ck tidigt under pandemin 
tydliga direktiv: stanna hemma, undvik nära kontakt 
med andra. Så småningom utkristalliserades också 
andra riskgrupper. Men när det gäller barnen med 
de allra mest omfatt ande fysiska funktionsnedsätt 
ningarna, oft a med andningspåverkan, är det fort
farande tyst. Det är oacceptabelt.

Tack till alla er som hört av sig eft er Tildas fallolycka. 
Hon mår bätt re, även om läkningen går väldigt lång
samt. På något sätt  blir det en sommar i år också.

Maria Persdotter, förbundsordförande
maria.persdotter@rbu.se

29:e augusti är 
det dags för tidernas 
vildaste RBU-dag 
Då samlar vi alla RBUare för äventyr, bus och 
härlig gemenskap. RBU Jönköping och RBUs 
riksförbund bjuder in till en spännande familje-
dag på High Chaparral i Småland.

RBU-pris vuxen 200:- (normalpris 630:-)

MISSA INTE!
Möt Lucky Luke, Billy the Kid, Annie, the Daltons 
och många fl er …

Välkomna!

save 
the 
date!

29 augusti på

Råna 
banken!

Ta tåget!

Då samlar vi alla RBUare för äventyr, bus och 
härlig gemenskap. RBU Jönköping och RBUs 

Vaska 
guld!

Tillsammans
med våra 
kompisar
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– Ett  lite större projekt är bra under en period som den här. 
Det blir en guldkant, tycker Victoria von Uckermann.

Tillsammans med maken Håkan har hon skapat en sagovärld 
för sönerna Konrad och lillebror Baltzar. I kiosken kan barnen 
köpa glass tillverkad av trolldeg och i trädgården fi nns spännande 
saker att  utforska.

Familjen bor i Sennan strax utanför Halmstad. Konrad som är 
fem år har fl era och omfatt ade funktionsnedsätt ningar, bland 
annat en grav cpskada, epilepsi och diabetes 1. Sedan corona
pandemin bröt ut har han inte varit på förskolan, eft ersom hans 
läkare avråder från det. Konrad är oft a sjuk och har ett  omfatt an
de vårdbehov.

– Vår Konrad har en massa diagnoser och är väl därför alltid en 
riskgrupp, inte bara när det gäller coronaviruset. Vi måste ha 
koll hela tiden.

Victoria och Håkan sliter  för att  få tillvaron att  fungera. När 
Rörelse första gången är i kontakt med Victoria i mitt en av april 
är hon rejält trött  och besviken. Hon längtar eft er en vardag och 
till arbetet som advokatsekreterare. Håkan tillhör staben på sitt  
jobb och arbetar hemifrån under pandemin. Tillsammans har »

I pandemins spår förändras livet. Konrad som är 
fem år saknar liv och rörelse. Abbe i Töre får inte 
träff a farmor och Stina har blivit instängd på sitt 
LSS-boende.  Barnens egen minister Åsa Lind-
hagen funderar över barns rättigheter i krisen 
och till sist: vad händer nu med funkiskampen?

Äventyr på 
hemmaplan
En hemmabyggd leksakskiosk lätt ar 
upp en instängd tillvaro. Samtidigt  
kämpar familjen von Uckermann för 
mer stöd åt sonen Konrad. 
Text: Margaretha Holmqvist  Foto: Christel Lind

GÖR DET BÄSTA AV SITUATIONEN.
Victoria och Håkan von Uckermann med 
sönerna Konrad och Baltzar.
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»  de varit på ännu ett  möte med kommu
nen kring Konrads situation.

– Vi fi ck höra att  ”bra om ni kan lämna 
barnen någon annanstans” men det går ju 
inte just nu. Vi måste ta med båda bar
nen, konstaterar hon. 

Victoria och Håkan kämpar för att  hin
na med sina barn, som föräldrar och utö
ver det se till att  möta  Konrads stora be
hov av omvårdnad.

– Som funkisfamilj är man van vid att  
kämpa, och går igenom kriser hela tiden 

men vissa dagar har varit en lätt  mar
dröm. På förskolan har Konrad två resur
ser, nu får jag försöka räcka till för båda 
barnen och ”vara hans kropp”.

Nästa gång vi hörs har ytt erligare några 
veckor passerat och Victorias röst är glad
are. Eft er ett  möte mellan de högsta chef
erna inom barn och ungdomsförvalt
ningen och socialförvaltningen har en hel 
del kommit på plats. Konrad ska få ha för
skola hemma genom att  en omsorgsper

En sagovärld 
med egen kiosk.
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son kommer hem till familjen. Lillebror 
Baltzar får gå till förskolan och Victoria 
kan börja arbeta igen. Konrads assistans
timmar plussas också på under pandemin.

Det blir en lättnad men ingenting har 
kommit av sig självt. Victoria och Håkan 
har stått på sig för att Konrad ska få de  
insatser han har rätt till. ”Vi har tjatat oss 
fram,” som Victoria säger. Hon är aktiv i 
sociala medier och familjen har berättat 
om sin situation i lokaltidningen Hal
landsposten.

Det har varit en vår som ingen annan. 
Lillebror Baltzar som är ett och halvt år är  
för liten för att bry sig om att allt ”inte är 
som vanligt.” Konrad däremot förstår vad 

som händer, han är en smart kille men 
saknar tal och kommunicerar via en 
ögonstyrningsdator. Det kan göra att han 
har svårare att ställa spontana, snabba 
frågor, jämfört med andra femåringar.

– Vi har berättat att han inte får följa 
med in i affären eftersom det kan finnas 
en hosta som smittar där, men han blir 
förstås ledsen, säger hon.

Konrad är som övriga i familjen en social 
person som tycker om att ha folk omkring 
sig och vara ute i samhället. Han älskar till 
exempel att åka till Gekås i Ullared och kolla 
in vad som händer runtomkring honom. 

–Konrad behöver mycket input, han  
älskar verkligen att ha folk omkring sig, 

Mitt råd till andra funkisföräldrar är att stå på er 
och kräv er rätt. Ge inte upp, även om det är tufft, 
säger Victoria von Uckermann,

Konrad har kul hemma men saknar att vara ute i samhället.

han tycker inte om att vara isolerad.
Även de vuxna i familjen tycker att de 

levt avskärmade under de senaste måna
derna.

– Jag har saknat vuxenkontakter. När vi 
hade ett digitalt styrelsemöte med RBU 
Halland var det riktigt avkopplande att få 
gå ifrån en stund och prata med andra 
vuxna, säger Victoria.

Nu hoppas familjen på en sommar där 
omvärlden åtminstone ska öppna sig li
tegrann. Victoria känner sig priviligierad 
som bor bra ute på landet, med gott om 
utrymme för barnen. Håkan kan sitta och 
jobba ostört  i familjens gäststuga. 

I längden tror hon att pandemins isole
rade tillvaro kommer att orsaka depressi
oner och psykisk ohälsa hos många. Om 
den svåra samhällskrisen ändå kan leda 
till något bra vet hon inte. Kanske, kanske  
till en större medvetenhet om hygien och 
hälsa. Som det till synes enkla att vara 
hemma när man är sjuk.

– Kanske får vi ett friskare Sverige som 
blir lite tryggare för oss funkisfamiljer. 
Där fler förstår att man inte ska lämna 
sjuka barn på förskolan, avslutar Victoria 
von Uckermann. 

Snart kan Konrad börja förskolan igen, på hemmaplan.
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I Töre utanför Kalix följer familjen 
Sundqvist årstidernas skiftningar. 
Första gången vi hörs denna vår hål
ler sonen Arvid, Abbe kallad, koll på 
om isen snart ska spricka upp på  
älven. Vid ett senare samtal har den 
första av sommarens fjärilar visat sig. 
När våren och sommaren väl kom
mer till Norrbotten går det snabbt.

Arvid har Dravets syndrom, en 
ovanlig epilepsisjukdom som inne
bär svåra funktionsnedsättningar. 
Att hålla sig isolerad är ingen unik 
situation för familjen, eftersom att 
även en vanlig förkylning eller mag
sjuka gör att Arvid kan bli väldigt 
dålig.

– Vi klarar oss riktigt bra i corona
karantän. Det går bra så länge man 
har ”huvudet upp och fötterna ner,” 
säger mamma  Lena Sundqvist. 

Abbe fyller snart 16 år, syskonen 
är vuxna och utflugna. Han går i 
träningssärskola, fyra timmar per 
dag, två dagar i veckan. Eftersom 
han har svårt att orka mer än så  
behöver han inte åka till skolan som 
ligger i Kalix. Istället kommer hans 
lärare och undervisar i den skola 
som finns i Töre. Det är en fantast
isk förmån, tycker hans mamma.

Under pandemin går Arvid inte i 
skolan alls, på grund av infektions
risken och att familjen i samråd med 
skolan bestämt att läraren behövs 
bättre på skolan. Familjen är van 
alltså van vid att ”ducka inför olika 
virus”, som Lena uttrycker saken,

Eftersom han är så känslig som 

han är brukar skolan alltid varna 
oss även för vanliga sjukdomar som 
magsjuka, berättar hon. 

Lena berättar att  Arvid inte förstår 
vidden av coronakrisen. 

– Det är skönt tycker vi. Nu vän tar 
han på att isen ska gå så att vi kan 
börja fiska, som är det bästa han vet.

Att allt inte är riktigt som vanligt 
förstår ändå Arvid, som saknar de 
sociala kontakter han är van vid. 
Det är tråkigt att inte få träffa farmor. 
Han får höra att farmor är förkyld, 
det förstår han. Han och Lena kan 
inte heller åka in till Kalix och fika, 
som han annars tycker om.

Familjen påverkas också på andra 
sätt, som att Lenas man riskerar att 
bli korttidspermitterad från sitt jobb.

Lena jobbar heltid som Arvids 
personliga assistent. Utöver det har 
de en assistent som arbetar 20 tim
mar i veckan. Det fokus på rutiner 
kring hygien som blivit så viktiga 
och uppmärksammade under pan
demin är sedan länge helt självklara 
kring sonen.

– Hos oss fungerar det och  skiljer 
sig inte från tidigare, säger hon.

Lena har en bakgrund inom äldre
omsorgen. Med den erfarenheten i 
bagaget är hon  bekymrad över de 
brister som finns där och som kom
mit upp i ljuset under pandemin. 

–Många i personalen har dålig  
utbildning, man kommer kanske in 
som vikarie men blir kvar utan att 
ens kunna basal hygien.

FAKTA: DRAVETS SYNDROM
Orsakas av en genförändring som  
leder till svårbehandlad epilepsi. Från 
början har barn med syndromet inga 
symtom. Senare under det första  
levnadsåret får barnen feberutlösta 
epilepsianfall som oftast kommer på 
natten. Anfallen kan vara långdragna 
och barnen behöver ofta akutvård för 
att anfallen ska brytas. Så småningom 
kan epilepsianfall utlösas av andra 
faktorer än feber, som till exempel  
värme och kraftigt ljus.
Vid två års ålder brukar det märkas att 
barnens språkutveckling är påverkad. 
De flesta med syndromet har en intel
lektuell funktionsnedsättning som 
brukar bli medelsvår till svår. En del har 
autism. Den motoriska utvecklingen 
påverkas vilket gör att personer med 
syndromet kan ha svårt att samordna 
sina rörelser. Det är vanligt med sömn
svårigheter. Källa Socialstyrelsen

tema: Livet i krisen

På en liten älgs 
avstånd…
Abbe drömmer om fiske och storspoven sjunger.  
Familjen Sundqvist i Töre tar dagen som den är.  
Försöker hitta en vardag i en ovanlig tid.

Lena Sundqvists dotter i Stock
holm rapporterar hur människor 
inte alltid håller sig till myndighe
ternas rekommendationerna utan 
istället trängs och struntar i att hålla 
avstånd. Problemet är inte bara ett 
storstadsfenomen. I Luleå är många 
70plussare ute i affärer och på res
tauranger.

–Det där förstår jag inte. Vi  har ju 
det så bra i Sverige och att folk ändå 
bryter mot rekommendationerna 
är så fel. Det gäller att ”hålla en liten 
älgs avstånd,” som vi säger häruppe, 
avslutar hon.

Margaretha holMqvist
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”Vi klarar oss riktigt bra i 
coronakarantän. En sak som är 
vår vardag även när andra virus 
florerar. Snön är i minskande och 
vårfåglarna sjunger så det gör ont 
i öronen. Det gäller att som alltid 
hitta en rutin och en vardag i det 
ovanliga, tills det ovanliga blir 
vanligt. För oss som har barn som 
har nedsatt immunförsvar är livet 
alltid i en slags karantän. Man 
väljer vilka tider på dygnet man 
gör olika aktiviteter för att undvi-
ka större folksamlingar och und-
viker att går på större evene-
mang. Lite  surt är det för vi hade 
köpt biljetter till Kiss konsert i 
Stockholm i juni, sonens favoriter, 
och nu blir det troligen inte av, 
frågan är om vi törs åka även om 
det blir av? Men det är vårt liv, 
varje dag, varje år måste vi avväga 
risken att bli smittad av något 
mot vinsten av aktiviteten. Nå det 
finns andra aktiviteter och snart 
tinar våra fiskevatten fram och 
husbilen packas för färd till ens-
ligt belägna sjöar och vattendrag, 
Livet är ändå gott att leva och så 
länge vi håller covid 19 utanför 
vårt revir kan vi inte klaga. Till alla 
er där ute, förlora inte hoppet, 
det kommer en dag när vi kan an-
das fritt.”

”Vi  såg sommarens första fjäril, 
en nässel och hörde storspoven 
idag. Vi har hittat en form av 
rytm i vardagen och även hittat 
en tid i veckan för att åka på bad-
huset och träna. En tid när vi får 
vara själva i bassängen och om-
klädningsrummet så vi inte hit-
tar några virus. Vi försöker ta till-
vara på dagarna och njuta av lug-
net. Idag ska vi plantera penséer 
och grilla korv även om det blir 
inne i öppna spisen. Hoppas att 
alla där ute hittar lugnet i att vara 
isolerad, för oss är det ingen 
ovanlighet att hålla social dis-
tans. Varma önskningar om en 
fin sommar även om vi alla får ha 
hemester...” 

Lena och Abbe Sundqvist i Töre. 

En vardag trots allt  
för familjen Sundqvist i Töre. 
Abbe älskar att vara ute,  
fiska och grilla. 

 11
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Isolerad i sitt eget hem

Ni läsare känner igen Stina Palm från 
förra numret av Rörelse. Då träffade vi 
henne på jobbet inom daglig verksamhet. 
Det var en solig vårvinterdag och Stina ar-
betade som vanligt som redaktör för tid-
ningen Öbackabrus. Då i februari var 
coronaviruset ett stort problem i Kina, 
långt borta från Stinas vardag i Härnö-
sand. Snart skulle allt förändras.

Stina Palm berättar om en helt annan, 
och isolerad tillvaro. Hennes dagliga 
verksamhet är stängd och att jobba hemi-
från är lättare sagt än gjort. I bostaden 
har hon inte tillgång till de dataprogram 
som krävs när hon ska redigera tidning-
en. Istället försöker hon skriva olika ar-
tiklar men har ingen aning om när och 
om de kommer att publiceras. En del ma-
terial lägger hon ut på nätet.

–Det värsta jag vet är ovisshet. För att jag 
ska må bra behöver jag kunna svara på 
”när, var, hur” och det går inte nu, säger 
Stina Palm.

När Rörelse ringer upp en fredagsefter-
middag i maj har hennes mamma och 
pappa precis kört hem till Hälsingland ef-
ter några dagars besök i Härnösand. Ett 
besök där de inte fick komma in i hennes 
bostad, bara stå i dörren. Däremot kunde 
Stina träffa föräldrarna i den lägenhet 
som de hyrde på hennes LSS-boende. Så-
dana är reglerna och Stina beskriver hur 
kringskuren hennes vardag blivit. Tre 
timmar i veckan har hon rätt att komma 
ut och göra ärenden.

–Men jag måste då gå in själv i affären, 
personalen får inte följa med in och det är 
svårt för mig eftersom jag har dåligt lokal-
sinne och problem med att hitta i större 
butiker, apoteket går bra.

De hjälpinsatser som kommunen har 
satt in verkar främst rikta in sig på äldre 

Stina Palm tycker att yngre  
personer med funktionsnedsätt-
ningar är en bortglömd grupp  
under pandemin. Hennes eget 
hem på ett LSS-boende känns  
nu som en institution.
 ”Jag är en patient, inte en  
boende längre.” 
FOTO: MARGARETHA HOLMQVIST
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personer. Som ung med funktionsnedsätt-
ningar känner sig Stina bortglömd och som 
hon säger ”undanskuffad.” Istället försöker 
hon lösa inköpen på nätet och få varorna 
hemkörda. Ett system som inte riktigt är 
anpassat för ett enpersonshushåll.

–Det blir dyrare, och om jag vill slippa 
kostnaden för hemkörningen måste jag 
beställa mer mat än vad jag egentligen be-
höver. Jag saknar att ”klämma och känna” 
och se att det jag köper är bra, säger hon 
lite uppgivet.

Stina försöker gynna de lokala restau-
rangerna i Härnösand som kämpar för 
sin överlevnad. Hon nämner speciellt ett 
café som är bra och snabbt kommer med 
det hon vill ha. Där finns sådant hon gillar 

Isolerad i sitt eget hem

”Jag bor på ett LSS-boende 
(i egen lägenhet men med 
personal nära till hands) 
som redan innan corona-
pandemins utbrott hade in-
fört flera nya hygienregler 
för personalen, så jag var re-
dan arg på att behöva känna 
mig som en svårt sjuk pa-
tient i mitt eget hem, fast jag 
bara är funktionsnedsatt. 
Sedan coronaviruset kom 
får personalen inte vistas i 
offentliga lokaler om den 
inte är i princip folktom 
(tack och lov kan de alltså i 
vissa fall följa med in fick jag 
efter mycket om och men 
veta), vilket innebär att jag 
inte kan göra mina läkarbe-
sök. De får inte följa med 
och handla utan jag får göra 
det på nätet vilket gör det 
dyrare och att jag inte kan 

köpa något annat istället om 
något inte finns. Gå på apo-
teket kan jag inte göra om 
jag inte kan klara ärendet 
själv eller skicka någon som 
inte är knuten till boendet, 
eller på nöjen inomhus. Det 
är ännu mer frustrerande 
när det inte är JAG som inte 
får, utan personer som jag 
är beroende av för att mitt 
liv ska fungera. Min dagliga 
verksamhet höll öppet ett 
tag, men nu har den varit 
stängd i drygt en vecka, vil-
ket jag inte mår bra av. 
Nämnas bör också att jag 
fick ställa in mitt födelse-
dagskalas eftersom boendet 
hade infört besöksförbud i 
min egen lägenhet. I det här 
läget vill jag ingenting annat 
än att komma härifrån…”

tema: Livet i krisen

Nordiska museet vill gärna ha din 
berättelse om hur coronapandemin  
påverkar ditt liv. Du kan lämna ditt  
bidrag på minnen.se

I pandemins spår är Stina Palms frihet hårt beskuren. Arbetsplatsen 
är stängd och hon har besöksförbud i sin egen bostad.

och som gör vardagen lite festligare. Det 
vill hon unna sig, även om det kostar lite 
extra. Eftersom personalen inte får vistas 
i offentliga lokaler kan hon inte heller gå 
på sina inplanerade läkarbesök. Dessa 
skjuts nu på framtiden, oklart hur länge.

För att inte bli mer deprimerad än hon 
redan är försöker Stina undvika att följa 
nyhetsrapporteringen om pandemin. 
Hon tänker att det kan göra henne ledsen 
och orolig och att hennes situationen är 
svår nog som den är. Det värsta är att inte 
komma ut, och att hemkänslan försvunnit.

–Min bostad känns inte som mitt eget 
hem längre. Det  är som en sjukvårdsin-
rättning och att jag är en patient istället 

för en boende, konstaterar hon.
Ett glädjeämne som finns kvar är att 

vara aktiv på sociala medier och följa med 
i olika tv-serier, som den gamla favoriten 
Skärgårdsdoktorn.

Hon ser fram emot sommaren, då hon 
förhoppningsvis kan åka hem till föräld-
rarna i Alfta. Kanske kan det lösas som i 
påskas,  då föräldrarna valde att komma 
och hämta henne i bil.

–Jag saknar min bror och hans familj, 
de bor i Stockholm och nu ses vi bara på 
Skype. Det är skönt att sådana möjligheter 
finns, men jag längtar verkligen efter att 
träffa dem och att få leka med min brors-
dotter, säger Stina Palm.

Margaretha holMqvist

Gör som Stina: Dela din berättelse!
Coronaviruset  påverkar människor världen över. Nordiska 
museet samlar dina erfarenheter för framtidens forskare. Ditt 
bidrag blir ett tidsdokument och hamnar i museets samlingar.

Nu kan du lämna enkelt dina berättelse på minnen.se
Där finns ett enkelt formulär med några olika frågeställning-

ar. Skriv och bidra gärna med bilder som skildrar din vardag.

Här kan du läsa ett utdrag ur  
hennes bidrag.
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Ja, när är krisen över? Den vanligaste frågan som 
barn (och många vuxna) ställer är den svåraste  
eftersom ingen har svaret. 

–Ibland har vi inte svar på frågan och när det är 
så ska vi vuxna säga det. Men vi ska också berätta 
att Sverige kommer att ta sig igenom detta och att 
det är många som jobbar för att allt ska bli bra, sä
ger Åsa Lindhagen till Rörelse.

Som ansvarig minister för barns rättigheter åter
kommer hon flera gånger till att barn förtjänar är
liga besked. Barnen ska vara trygga med att vuxna 
inte håller inne med något som de inte vill berätta.

Regeringen ansvarar för att barnen har tillgång 
till information om pandemin. Information som 
ska anpassas för att passa barn i olika åldrar och 
med olika behov. Landets barnrättsorganisatio
ner får under pandemin bidrag från staten för att 

informera och för att kunna ge stöd till barn som 
riskerar att fara illa under krisen.

I vilken mån barn påverkas och tänker på corona
krisen beror på individuella faktorer och givetvis 
på barnets ålder. För vuxenvärlden gäller det då 
att vara lyhörd.

– Vuxna i barnets omgivningen bör hålla koll på 
barnens funderingar, menar  Åsa Lindhagen. Det 
måste samtidigt finnas förståeIse för att barn 
ibland kan behöva stänga av nyheterna och inte 
alls tänka på corona. 

Åsa Lindhagen säger att många barn har fått sin 
tillvaro förändrad och att många roliga aktiviteter 
behöver ställas in. Kanske ett sommarläger som 
innebär resor långt från hemmet. Det kan svida 
extra hårt för barn som på inte heller annars har 
tillgång till ett stort utbud av fritidsaktiviteter. Att 
då som vuxen säga att ”det bara är att bita ihop och 

”Kan allt bli som vanligt igen” eller ”när tar krisen slut?” Barns 
 många frågor om corona förtjänar tydliga och ärliga svar. Det menar  
Åsa Lindhagen, ansvarig minister för barns rättigheter.

Barnens röst i regeringen

REGERINGENS  
ARBETE OM CORONA
Arbetet syftar till att:
–  Begränsa smittspridning  

i landet
–  Säkerställa resurser  

till hälso och sjukvård
–  Begränsa inverkan  

på samhällsviktig verk
samhet

–  Lindra konsekvenser för 
medborgare och företag

–  Dämpa oro, bland annat 
genom information

–  Sätta in rätt åtgärder  
vid rätt tillfälle

tema: Livet i krisen
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Barnens röst i regeringen
hjälpas åt” kanske inte räcker, menar hon.

–Det är naturligt att bli besviken när något man 
sett fram emot länge blir inställt. Då får vi som är 
vuxna försöka förklara varför det blir så och hjälpa 
till med att hitta andra saker som barnet tycker 
om att göra.

Åsa Lindhagen har hållit två pressträffar riktade 
specifikt till barn och unga och där unga ”report
rar” har kunnat ställa sina frågor till henne och 
några andra deltagare. Frågor som är mer konkreta 
än de vuxna vanligtvis ställer. ”Vågar jag gå till 
skolan när min bror har astma, jag vill inte smitta 
honom?” ”Vem hjälper oss barn om våra föräldrar 
blir av med jobbet?” ”Vad händer med barn som 
hade det jobbigt hemma redan innan?” Där kan 
hon som minister berätta om vad regeringen gör 
åt allt från arbetslöshet till olika sociala insatser 
för barn. Olika medverkande experter förklarar 
vad som smittar och inte. Ett annat budskap är att 
hålla sig till fakta och se upp för rykten och skräm
selpropaganda på nätet.

Margaretha holMqvist

I den intensiva nyhetsbevakningen om corona har presskonferenserna avlöst varandra.  
Här ser vi en pressträff  för barn i regeringskansliet under ledning av Åsa Lindhagen. 
FOTO: REGERINGSKANSLIET

Råd om corona 
till föräldrar 
och barn. Se si-
dan 301

–Det ser jag som ett historiskt steg 
framåt för barns rättigheter och sätter 
en press på oss politiker om att inget 
barn ska diskrimineras.  Men det inne
bär ingen revolution från 1 januari i år. 

Enligt Åsa Lindhagen återstår mycket 
arbete kring lagstiftningen i övrigt. Det 
finns en osäkerhet och kring hur olika 
offentliga verksamheter ska anpassa sig 
till barnkonventionen som lag.

–Jag är medveten om att det blir 
många diskussioner om vad konventio
nen betyder för till exempel socialtjäns
ten och skolan, säger Åsa Lindhagen och 
hänvisar bland annat till den utredning 
som förra statsrådet  Margareta Winberg 
gör av socialtjänstlagen. 

När det gäller rättsväsendet har  
Barnombudsmannen, BO, fått ett upp
drag om att följa hur domstolarna tolkar 
domar som berör barn.

Åsa Lindhagen om  
barnkonventionen  
som lag:

FAKTA: ÅSA LINDHAGEN
Miljöpartisten Åsa Lindhagen 
är sedan 2019 jämställdhets
minister samt minister med 
ansvar för arbetet mot dis
kriminering och segregation. 
Som sådan är hon bland an
nat ansvarig för barns rättig
heter.  Hon har en bakgrund 
som socialborgarråd i Stock
holm.
Åsa Lindhagen är utbildad  
civilingenjör i  industriell eko
nomi och har varit engagerad 
i Rädda Barnen. Hon är 40 år 
och bosatt i Stockholm med 
sina två barn.
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Mer stöd  
till skolan
Regeringen ger Skolverket i uppdrag 
att genomföra en rad insatser för att 
underlätta arbetet i skolan under 
pandemin.

Skolan ska se till att eleverna får 
den utbildning de har rätt till. Samti
digt måste den under pandemin ock
så arbeta med att minimera risker för 
smittspridning. 

– Elever, lärare, rektorer och alla an
dra skolans vardagshjältar gör stora 
ansträngningar för att skolan ska 
fungera i ett svårt läge. Syftet med de 
beslut regeringen har tagit är att un
derlätta arbetet med att tillförsäkra 
eleverna deras rätt till utbildning i rå
dande läge. Nu behövs också stöd så 
att arbetssituationen för personalen 
blir rimlig, säger utbildningsminister 
Anna Ekström.

Skolverket har fått i uppdrag att se 
över hur arbetet i skolan ska organi
seras under pandemin, utifrån reger
ingens och Folkhälsomyndighetens 
rekommendationer

I uppdraget ingår att ta fram speci
fikt stöd för att underlätta delar av ut
bildningen som är särskilt svåra att 
genomföra under pandemin. Det kan 
till exempel gälla praktisk arbetslivs
orientering (prao), arbetsplatsförlagt 
lärande (APL), prövning, betygssätt
ning och utvecklingssamtal. Skolan 
ska ta fram stöd för elevhälsans arbe
te, i arbetet med nyanlända elever, 
elever på introduktionsprogram och 
elever i behov av särskilda stödinsat
ser. Det kan gälla sociala skäl, funk
tionsnedsättning, otillräckliga kunska
per i svenska, bristande datorvana  
eller bristande tillgång till sådan ut
rustning som behövs i denna situation. 

Skolverket ska även utforma stöd 
som ger huvudmän, utbildningsan
ordnare och rektorer vägledning att 
organisera verksamheten på ett sätt 
som ger en rimlig arbetssituation för 
förskollärare, lärare samt övrig per
sonal. Stöd för att bemöta barns och 
elevers oro till följd av den pågående 
situationen ska tas fram. 
Källa: regeringen.se

Kan pandemin få fler att förstå  
hur viktig friheten är? Det undrar  
Jessica Smaaland, Stil. 
FOTO: PRIVAT

Funkiskamp  
i motvind?
Allt handlar om corona och larmen om kris avlöser 
varandra. Finns det då plats för debatt och kam-
panjer om rättighetsfrågor. Kanske ändå, hoppas 
Jessica Smaaland på Stil.

tema: Livet i krisen
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 Personlig assistans    Daglig verksamhet    Friskvård

ASSISTENT
MED ASSISTENT

 Personlig assistans    Daglig verksamhet    Friskvård

Mitt liv är lite annorlunda då jag föddes med en CP-skada. 
Jag har ändå alltid velat leva ett så normalt liv som möjligt, 
utmana mig själv och uppnå mina mål som alla andra.
Efter högskolan var målet att få ett jobb. Jag hörde att det 
var svårt och extra svårt om man har en funktionsvariaton.

Efter månader av sökande fick jag möjlighet att praktisera 
på Kamgarn Daglig verksamhet som administrativ assistent 
vilket senare ledde till jobb. Jag är väldigt tacksam att få vara 
en del av verksamheten och träffa underbara människor varje 
dag. Jag har lärt mig mycket om bemötande och känner mig 
accepterad av alla. Anställningen har gett mig chansen att 
växa som person och känna mig som en del av samhället.

Tack vare att jag kan jobba den mängden timmar jag orkar 
på grund av skadan, kan jag träna på fritiden. Min favorit-
gren är Racerunning! En sport där man springer med hjälp av 
en trehjuling utan pedaler. Träningen ger mig chans att öka 
pulsen samtidigt som belastningen på kroppen är skonsam. 
Den gör också att jag kan fokusera på jobbet och ta fram min 
produktiva sida, känna att jag behövs och få känna samhö-
righet. Som människa vill nog alla tillhöra något och känna 
gemenskap. // Emma

Rörelse träffar Jessica Smaa
land på det distanserade sätt 
som blivit vardag under pan
demin. Vi möts genom en digi
tal tjänst som gör att vi ser och 
hör varandra på dataskärmen.

Man har fått vänja sig, säger 
vi båda.

– Det är lite stiltje just nu,  
säger Jessica Smaaland, som 
är politisk sekreterare på Stil 
och annars  van att vara ute i 
hetluften, i olika kampanjer 
och aktioner.

Vi samtalar om den kamp för 
frihet och självbestämmande 
som personer med funktions
nedsättningar alltid får föra. 
Jessica hoppas att dagens situ
ation kan öka förståelsen för 
detta. Nu när de allra flesta le
ver under restriktioner och 
begränsningar. När ingen rik
tigt kan göra det där ”vanliga.”

– Nu är det många som får 
prova på det där med förlorad 
frihet, säger Jessica Smaaland.

Kanske kan det öka förståel
sen för frågor som behovet av 
personlig assistans, genom att 
fler förstår vad frihet är. 

– Vi får se om minnet är kort 
eller inte, men jag tror inte att 
det här är en situation som vi 
glömmer i första taget. 

Det är lätt att se nattsvart på 
framtiden när massarbetslös
het hotar och jämförelser dras 

med krigsår och depression. 
Hur går det då med rättighets
frågorna? När vi redan innan 
pandemin fick se hur lagstad
gade rättigheter nekas med 
hänvisning till bristande re
surser?  

Kanske är bilden inte riktigt 
så dyster. Tvärtom kan jobb 
inom personlig assistans göra 
stor skillnad inom arbets
marknadspolitiken, hoppas 
Jessica Smaaland.

– Jobb inom vård och omsorg 
behövs mer än någonsin. 
Många kommer att kunna arbe
ta där och personlig assistent 
är ett viktigt yrke som passar 
många av de grupper som nu 
hotas av arbetslöshet, konsta
terar  hon.

Inledningsvis under pande
min handlade mycket av arbe
tet inom Stil om praktiska sa
ker, om att informera och skaf
fa fram skyddsutrustning.

– Nu har den delen lugnat 
sig, förklarar hon.

Istället fylls hennes dagar av 
digitala möten, för hur länge 
vet hon inte. Som så många an
dra undrar hon när pandemin 
ska gå över, hon tror att det 
kommer att ta tid. 

– Det är också något som alla 
får leva med, ovissheten, avslu
tar Jessica Smaaland.

Margaretha holMqvist

STIL: STIFTARNA AV INDEPENDENT LIVING I SVERIGE 
En ideell förening som är en del av den internationella Independent Li
vingrörelsen. Föreningen är partipolitiskt och religiöst obunden  och 
utgår från alla människors lika värde. Stil är  ett ickevinstdrivande as
sistanskooperativ med cirka 200 medlemmar och är arbetsgivare åt 
ungefär 1 500 personliga assistenter.
STIL arbetar för rätten till:
• Självbestämmande och integritet
• Full delaktighet och jämlikhet i samhället
• Kontroll över den egna personliga assistansen och därigenom sitt liv
• Social och geografisk rörlighet
• Flexibilitet och spontanitet
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Många bollar i luften

Marit Brodd Almgren, utveck-
lingskoordinator på Svenska 
Bordtennis förbundet. FOTO: PRIVAT

Sedan några år är parapingisen 
en del av Svenska Bordtennis
förbundet. Övergången från Pa
rasportförbundet har till stora 
delar fungerat smidigt men en 
hel del insatser återstår, enligt 
Marit Brodd Almgren som är ut
vecklingskoordinator på för
bundet. 

– Att ta över elitspelarna var 
enkelt men att jobba med 
breddrekrytering är en större 
utmaning för oss. Bordtennis  
handlar om så mycket mer än 
att tävla. Lek och rörelse behövs 
och vi vill att flera unga ska bör
ja spela,  säger hon.

Det är bakgrunden till att  Ma
rit Brodd Almgren hört av sig 
till RBU för att berätta mer om 
sporten som hon tycker passar 

bra för barn och ungdomar med 
funktionsnedsättningar. Bord
tennis är dessutom något som 
flera i familjen kan tycka om, 
menar hon. 

– Bordtennis är en tillgänglig 
sport, personer med omfattan
de funktionsnedsättningar kan 
spela och rullstolsburna kan 
spela med gående.

Marit Brodd Almgren hänvi
sar till aktuell forskning som vi
sar att bordtennis är bra ”hjärn
gympa.” Hjärnan stimuleras un
der spelets gång. Du övar upp 
koncentration och koordina
tion samtidigt som du får mo
tion. Klubbar och distrikt finns 
över hela landet. Mer informa
tion och kontaktuppgifter finns 
på www.svenskbordtennis.com

Segern är vår! Ingela  
Lundbäck och Anna-Carin 
Ahlquist är två erfarna  
och framgångsrika pingis-
pelare. 
FOTO: SVENSKA BORDTENNISFÖRBUNDET

Bordtennis är en tillgänglig sport.  Som spelare får du  
både motion och ”hjärngympa” – men framförallt är det kul.  
Nu vill pingisentusiasterna locka fler RBU:are att spela.

Anja Händén och Smilla 
Sand är två unga tjejer som 
valde bordtennis efter att 
ha testat olika sporter. 
FOTO: SVENSKA BORDTENNISFÖRBUNDET

BAKGRUND:  
PARABORDTENNIS
Parabordtennis eller bord
tennis för personer med 
funktionsnedsättning är 
sedan den 1 januari 2017  
inkluderad i Svenska Bord
tennisförbundets verksam
het. Tidigare har den varit 
en del av Svenska Para
sportförbundet.
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Visste du att…
… pingisen kom till Sverige på 1890-talet. 
Då kallades spelet pingpong som var ett 
varumärke för ett företag i London. 

Peter Molander och 
Mikael Azulay vid para-EM  
i Helsingborg 2019. 
FOTO: SVENSKA BORDTENNISFÖRBUNDET
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–Skydda sitt barn och få en 
orosanmälan till socialen på 
sig – eller skicka iväg sitt barn 
till skolan med stora hälsoris
ker som följd? Det valet ställs 
många föräldrar till barn med 
funktionsnedsättning inför, 
säger Maria Persdotter, för
bundsordförande i RBU.

Listan  över vilka grupper 
som riskerar att smittas och 
kanske dö i covid19 har blivit 
allt längre. Men vem tänker på 
de barn och ungdomar som till
hör riskgrupper? undrar hon.

–Tidigt under pandemin gick 
svenska myndigheter ut och 
uppmanade alla som fyllt 70 år 
att stanna hemma. Social dis
tansering, ett nytt begrepp 
som vi fick lära oss, skulle för
hindra att äldre personer smit
tades, utvecklade allvarlig 
sjukdom och kanske avled. För 
oss som lever tillsammans med 
anhöriga som tillhör någon  
annan riskgrupp, eller som 
själva gör det, fanns det inga 
rekommendationer alls.

Socialstyrelsen presenterade 
i slutet av april en lista med 
fler diagnoser eller tillstånd 
som skulle kunna utgöra risk
grupper. Till exempel räknas 
neuromuskulära sjukdomar 
som Parkinson, MS och ALS 
upp, liksom intellektuell funk
tionsnedsättning i kombina
tion med rörelsenedsättning 
(också kallad flerfunktions
nedsättning). ”Neuromuskulä
ra sjukdomar med påverkad 
muskelfunktion kan nedsätta 

Socialstyrelsen: 
Uppdraget gällde 
enbart vuxna
Urban Nylén, läkare vid 
socialstyrelsen, säger till 
Rörelse att regeringsupp
draget gavs i relation till 
vuxna och inte omfattar 
barn.  Det var ett snabb
uppdrag för att kunna   
definiera vilka vuxna som 
kan behöva vara hemma 
från jobbet med ersättning 
från försäkringskassan  
utifrån att de tillhör en 
riskgrupp.

RBU: Glöm inte barnen!

Skytteholmsv. 2, 171 27 Solna
Tel: 08-735 53 30

www.adena-assistans.se

Din trygghet i centrum!

Adena Personlig Assistans

Med rätt assistans får du bättre livskvalitet.
Vår vision är därför att öka livskvaliteten för dig 

genom att ge dig i särklass bästa service 
med all respekt.

Skytteholmsv. 2, 171 27 Solna
Tel: 08-735 53 30

www.adena-assistans.se

Din trygghet i centrum!

Adena Personlig Assistans

Med rätt assistans får du bättre livskvalitet.
Vår vision är därför att öka livskvaliteten för dig 

genom att ge dig i särklass bästa service 
med all respekt.

Skytteholmsv. 2, 171 27 Solna
Tel: 08-735 53 30

www.adena-assistans.se

Din trygghet i centrum!

Adena Personlig Assistans

Med rätt assistans får du bättre livskvalitet.
Vår vision är därför att öka livskvaliteten för dig 

genom att ge dig i särklass bästa service 
med all respekt.

”Att tillhöra en riskgrupp 
eller ha ett barn som gör 
det, innebär stress och 
oro. Föräldrarna i RBU tar 
ett stort ansvar genom att  
hålla sina barn hemma. 
De ska inte dessutom  
behöva bli anmälda till 
socialen eller få sin eko-
nomi söndertrasad.”
Maria Persdotter

Svårt sjuka barn glöms bort under  
pandemin. Det menar RBU och kräver 
att barn som riskerar att dö av covid-19 
tas upp på listan över riskgrupper.

andningsfunktionen med svå
righet att hantera slem i luft
vägarna”, konstaterar Social
styrelsen och fortsätter: ”Detta 
ökar risken för ett allvarligt 
förlopp av covid19 med om
fattande symtom från luft
vägarna”.

Ytterligare några exempel 
finns med på listan: Immun
bristsjukdomar eller andra 
sjukdomar som allvarligt på
verkar organens funktion och 
ryggmärgsskada med behov av 
andningshjälp.

–Många av medlemmarna i 
RBU tillhör någon av dessa 
riskgrupper. Men vi har också 
många medlemmar som inte 
omfattas av Socialstyrelsens 
nya lista men som ändå riske
rar att dö om de skulle drabbas 
av covid19. Listan är bristfäl
lig och otydlig och för oss är 
det en gåta varför man inte går 
ut mycket hårdare och tydliga
re, precis som man gjorde med 
personer över 70 tidigt under 
pandemin, fortsätter hon.

Även föräldrar som kan kon

statera att barnet tillhör någon 
av riskgrupperna ställs enligt 
RBU inför ekonomiska pro
blem när det behöver vara 
hemma. 

–Föräldrar använder semes
terdagar och komp för att kun
na försörja sig medan de stan
nar hemma med barnet. När 
dessa dagar är slut får de ingen 
ersättning alls. Och hur ska 
föräldrarna tänka när det gäl
ler syskon som inte har funk
tionsnedsättningar, de skulle 
ju också behöva hållas hemma 
från skolan? säger Maria Pers
dotter.

Angående smittskyddsper
spektivet skriver Socialstyrel
sen: ”Person som bor tillsam
mans med någon som har för
höjd risk enligt listan bör i syf
te att skydda den som löper 
störst risk att drabbas av ett 
särskilt allvarligt sjukdoms
förlopp vid insjuknande av 
covid19 ur ett smittskydds
perspektiv tillfälligt avstå ar
bete utanför hemmet om ar
betssituationen är sådan att 
Folkhälso myndighetens råd 
för smittskydd inte kan följas”.

RBU:S KRAV
•  Listan med riskgrupper måste 

utökas så att alla barn som  
riskerar att dö om de drabbas 
av covid19 kommer med.

•  Red ut vad som gäller för barn 
med funktionsnedsättningar 
och deras syskon när det gäller 
skolgång.

•  Se till att familjer som tar sitt 
ansvar inte behöver duka  
under ekonomiskt.

Aktuella nyheter
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Smittspridningen på 
LSS-boendena är på  
ungefär samma nivå som 
i samhället i övrigt. Det 
visar en undersökning  
från Socialstyrelsen.
Fokus har länge legat på situationen på 
landets äldreboenden. Men även på 
landets LSSboenden finns många som 
ingår i en riskgrupp, enligt Socialsty
relsen. Drygt tio procent är över 70 år. 
Sjukdomar som diabetes, hjärtkärl
sjukdomar och högt blodtryck är rela
tivt vanliga bland de boende.

Nu har Socialstyrelsen undersökt  
läget på LSSboendena.

– Den konstaterade smittan tycks 
vara jämförbar med den totala befolk
ningen, säger Karin Flyckt på Social
styrelsen, som presenterade siffrorna 

vid en av Folkhälsomyndighetens dagli
ga pressträffar.

Socialstyrelsen siffror visar att färre 
än 30 personer på LSSboenden har 
rapporterats avlidna i covid19 (uppgift 
fram till den 8 maj). Andelen smittade 
var 307 personer (motsvarar 1,1 procent 
av 30 000 boende) vilket ligger i linje 
med hur det ser ut i det övriga samhäl
let, enligt Socialstyrelsen. 95 procent 
av de smittade var vuxna som bor i 
gruppboende eller servicebostad, en
dast ett fåtal bor i barnboende. 38 pro
cent av de smittade var kvinnor. 

Socialstyrelsen tar fram informa
tionsmaterial till personal om basala 
hygienrutiner och råd kring hur man 
ska tänka vid besök. 

Fotnot: LSSboenden är bostäder med 
särskild service för vuxna. Det finns två 
former – gruppbostad och servicebostad.

Margaretha holMqvist

Drygt 300 av de boende smittade 

Karin Flyckt, sakkunnig på Socialstyrelsen

Våra hjärtan 
klappar för dig.
Personlig assistans kan inte vänta. 
Den behövs genom hela livet och vi 
vet vad som krävs för att du ska leva 
det liv du vill leva. www.noass.se

När jag och min fru fick en son  
med svår funktionsnedsättning 
började jakten på en bra assistans. 
Hör min berättelse om varför jag 
startade NOA Personlig Assistans 
mitt i krisen på www.noass.se.

Jerry Håkansson, VD 
NOA Personlig Assistans
”

LSS-boenden: 
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Det är en dag när värmen omfamnar 
Stockholm. Kriser och pandemier 
känns långt borta när syrenen är på 
väg att blomma. I kvarteren runt Birger 
Jarlsgatan har elsparkcyklarna kom
mit tillbaka i stadsbilden och solen gör 
sitt bästa för att leta sig fram över ståt
liga fasader. 

Den aktivitet som pågår i en lokal här 
påminner om att det ändå inte är något 
vanligt år.  Några representanter för 
RBU:s kansli är på plats för att ordna 
det första av två genrep inför kongres
sen. Det som händer här är något allde
les unikt. RBU har ställt om, gjort sin 
kongress digital och nu ska det övas för 
att se till att teknik och demokrati 
fungerar under kongressdagen.

Vi befinner oss i en gammal biograf 
som numera är samlingsplats för olika 
verksamheter och småföretagare. En 
av dem som har sin arbetsplats här är 
Tove Kjellander, konsult i barnrättsfrå
gor. På kongressen ska hon föreläsa om 
barnkonventionen men idag är det 
centrala hennes stora intresse för såväl 

teknik som demokratifrågor. 
Tilltänkte kongressordföranden 

Bengt Westerberg kallar henne ”chefs
operatören.” Den som ska få kongres
sen att rulla friktionsfritt. Just för att 
alla ska kunna hänga med, lämna för
slag och delta i debatten utan att tek
niska problem lägger hinder i vägen. 

– RBU är en modig organisation som 
genomför sin kongress så här, säger 
Tove Kjellander uppskattande.

Under genrepet får deltagarna som 
kopplar upp sig instruktioner om hur 
allt ska gå till under kongressdagen. 
Ord som ”rename” och ”raise hands” 
haglar i luften. Alla får testa att begära 
ordet och hur det går till att rösta med 
gröna och röda knappar. ”Chatten är 
viktig om du ska begära ordet” instrue
rar Tove Kjellander med lugn röst.

Hon säger att det finns många likhe
ter med en fysisk kongress men att tå
lamod är viktigt. Alla måste få chansen 
att säga sitt. Tekniken ska vara på plats 
och ingen ska behöva känna sig utan
för. Deltagarna får tips och goda råd 
och lugnande besked.

– Känn er inte stressade. Vi tar det 
lugnt också under kongressdagen. 

Hon ser många fördelar med att digi
tala möten blivit allt vanligare som en 
följd av att människor just nu inte kan 
träffas som vanligt.

– Nu har många kastats in i den digi
tala hetluften. Tänk bara på skolans 
värld, där den digitala utvecklingen 
stått och stampat länge, men nu funge
rar bra.

Men fallgropar finns också, enligt 
Tove Kjellander:

– Det vi inte får gå miste om är demo
kratin, den måste alltid fungera. Där
för är det viktigt att alla som ska vara 
med får träna och testa, avslutar hon.

Margaretha holMqvist

Hur går det egentligen till att ordna en digital kongress?  
Rörelse var med på genrepet.

När RBU ställde om

Kongress 2020:  
Barnens årtionde

Nya tider, nya  
mötesformer i 

pandemins spår.
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– Kongresser är ingenting nytt för 
RBU. Men en digital sådan är histo
risk. Lite pirrigt är det och jag har 
inte sovit så mycket i natt, berättade 
förbundsordförande Maria Persdot
ter när hon inledde kongressen.

Hon var en av några få deltagare 
som fanns på plats fysiskt. Vid sin 
sida hade hon kongressordförande 
Bengt Westerberg, som berättade att 
han hade sina första kontakter med 
RBU redan i mitten av 1980talet. Han 
är som tidigare socialminister också 
känd som initiativtagare till assis
tansreformen.

Kongressen komprimerades till en 
dag och de flesta beslutspunkterna 
avhandlades snabbt och enkelt.  Pla
nen är att genomföra en extrakon
gress i november 2020. Där utlovas 
föreläsningar och  workshops. Arbe
tet med treåriga handlingsplanen 
fortsätter och det blir möjlighet att 
arbeta vidare kring barns rättigheter. 

Den digitala kongressen speglade 
att RBU står inför flera stora utma
ningar. En sådan är att arbeta för en 
ekonomi i balans. Fler medlemmar 
behövs. Sponsring och att hålla hårt i 
utgifterna är nödvändigt. 

RBU kommer att få tre nya medlem
skategorier utöver de nuvarande hu
vud/familjemedlemmar. Det blir 
RBUsupporter, RBU:s guldmedlem
mar och RBUvuxen. Supporterkate
gorin vänder sig till personer som går 
med för att stötta RBU utan att tillhö
ra en målgrupp. Guldmedlemmar 
syftar på den medlemskategori som 

har vuxna barn men som ändå väljer 
att vara kvar. Tanken är att dessa 
medlemmar ska kunna erbjudas rik
tade utskick och aktiviteter.  RBU 
vuxen blir kategorin för vuxna per
soner med funktionsnedsättningar. 

Idag lämnar många RBU när de flyt
tar hemifrån. Det är unga vuxna som 
fortfarande kan ha behov av stöd och 
gemenskap hos RBU. I linje med det 
biföll kongressen en motion från RBU 
Östergötland om att utreda att starta 
en vuxensektion. Sektionen kan ar
beta med frågor som rör vuxenlivet 
utan att det inkräktar på RBU:s övriga 
verksamhet. 

RBU Östergötland föreslog i en an
nan motion att RBU ska anordna en 
konferens om livet med CP med re
presentanter för CP Norden och 
CPUP. Kongressen ansåg att idén är 
bra men att frågan ingår i den plane
ring som styrelsen gör inför varje nytt 
verksamhetsår.

Ytterligare ett beslut blev att RBU 
ska arbeta för att fler brott kommer 
med i polisens belastningsregister. 
Förslaget kom från RBU Västmanland. 
Bakgrunden är att de registerutdrag 
som används för personliga assisten
ter inte visar om personen är dömd för 
brott som stöld och narkotikabrott.  

När kongressen avslutades var Ma
ria Persdotter nöjd med kongressda
gen och tackade alla medverkande 
för en väl genomförd kongress.

–Det har fungerat otroligt bra. Vi 
har lärt oss oerhört mycket! sam
manfattade hon. 

RBU:S ÖVERGRIPANDE MÅL

Så var det då dags. Ombud från hela landet möttes på 
skärmen och såg till att beslut blev fattade.

RBU:s handlingsplan ska om
arbetas på höstens extrakon
gress. Några övergripande 
mål för verksamheten är:
Ett synligt RBU – Synlighet 
är grundläggande för RBU:s 
möjligheter till framgång. 
RBU har under den förra 

kongressperioden kraftigt 
ökat sin synlighet och ska 
även fortsatt ha en hög när
varo i medier och på gator 
och torg med manifestation
er och i möten med 
människor. 
Ett starkt RBU – Medlem

marna är RBU:s främsta till
gång. RBU ska arbeta för att 
öka antalet medlemmar. 
Ett effektivt RBU – RBU:s 
ändamål är att verka för att 
alla barn och unga ska ha ett 
meningsfullt liv med villkor 
som är likvärdiga med an

dras. RBU ska uppnå konkre
ta resultat i det intressepoli
tiska arbetet. 
Ett stabilt RBU – En förut
sättning för en framgångsrik 
organisation är tillräckliga 
resurser. RBU ska säkerställa 
en långsiktigt trygg ekonomi. 

Ett aktivt RBU – Livskraftiga 
föreningar är utgångspunk
ten för RBU:s verksamhet. 
RBU ska inspirera och stötta 
på alla nivåer i organisatio
nen för att öka aktivitet och 
engagemang. 

En historisk kongress

Genomgång av kongresshandlingarna.  
Tilltänkte kongressordförande Bengt  
Westerberg går igenom dagordningen.  
FOTO: MARGARETHA HOLMQVIST

Koncentration framför datorn. Om 
några dagar är det kongress, och då 
ska alla kunna göra sin röst hörd. 
FOTO: MARGARETHA HOLMQVIST
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De leder RBU
Maria Persdotter omvaldes 
som förbundsordförande och 
Johan Klinthammar blev  
ny vice ordförande.

Övriga valda för kongressperioden 
20202023 blev: 
Anne-Lie Jordansson, Göteborg
Malin Tjernell Prioset, Stockholm
Mikael Wångmar, Uppsala
Jan Myhrman, Östergötland
Jörgen Carlsson, Göteborg
Catrin Marklund, Västerbotten
Suppleanter: 
George Rocksten, Stockholm 
Maria Norrman, Halland 
Gisela Anderholm-Hansson,  
Skåne 
Andreas Rung, Västmanland
Samtliga presenterades i Rörelse 
nr 2 2020, som finns att läsa i tid
ningsarkivet på rbu.se

– Det känns fantastiskt att få leda 
RBU i tre år till. Vi är i ett nytt årtion-
de med barnkonventionen som 
svensk lag och vårt arbete med barn 
och unga har stora möjligheter, sä-
ger Maria Persdotter.

Kongress 2020:  
Barnens årtionde
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– Barnet är en egen rättighets
bärare. Det säger barnrätts
experten Tove Kjellander. 

Att  barnkonventionen blivit svensk lag är bra, 
men det räcker inte, anser hon.

– För att  konventionen ska göra skillnad 
måste både juridiken och att ityder förändras.

Tove Kjellander varnar för att  ”lite gulligt 
lägga huvudet på sned och säga att  man är för 
barns rätt igheter.” Så enkelt är det inte. Orden
ska fyllas med innehåll och eft ertanke. 

– Barnet ska ges möjlighet att  utt rycka sin 
vilja. Det innebär inte att  barnen ska få all 
makt.  Men konventionen ställer krav på att  vi 
vuxna är kompetenta att  ta vara på barns 
åsikter.

Tove Kjellander vill ingjuta mod och inspi
rera till engagemang för barns rätt igheter.  
Hon uppmanar RBUmedlemmarna att  ta 
tillvara på de möjligheter som barnkonven
tionen ger.

– Men plocka inte russinen ur rätt ighets
kakan. Ni ska se hela kakan och titt a på hur 
hela konventionen kan ge stöd i ert arbete.  

När barnkonventionen blev lag hade det
föregått s av fl era års lobbyarbete från olika 
barnrätt sorganisationer. Fortfarande åter
står en hel del arbete med att  anpassa lagar 
som socialtjänstlagen till konventionen.

 – Jag får oft a frågan om barnkonventionen 
som lag gör någon skillnad. Det gör den! Vi 
har redan  fått  ett  ojämförligt kunskapslyft  
kring barns rätt igheter.

RBU kommer under kongressperioden att  
arbeta vidare med barnkonventionen som 
stöd i det intressepolitiska arbetet.

Margaretha holMqvist

Vill sätta stopp för all diskriminering av barn. 
Tove Kjellander, barnrättsexpert föreläste på 
RBU-kongressen. 
FOTO: MARGARETHA HOLMQVIST

Jengla Omsorg erbjuder åa helt nybyggda kedjehus för eget boende för 

dig med personlig assistans. Husen ligger mi i Mörbylånga på Öland 

med närhet och gångavstånd ll affärer, skolor och förskolor eller varför 

inte ll e härligt bad i Kalmar sund.

Husen är kedjehus och har en boyta om 68,5 kvm med öppen 

planlösning fördelat på tre rum och kök vilket medför a e av rummen 

kan fungera som rum för assistenterna för dig med assistans dygnet 

runt. Tack vare den öppna planlösningen är också möjligheterna, för dig 

med speciella behov, a bostadsanpassa smidigt och enkelt. 

Då e eget boende på en ny plats är e stort steg erbjuder vi flexibla 

lösningar som kan hjälpa dig a faa beslut. 

• Permanent boende för dig som redan bestämt dig eller redan bor i 

eget boende är det bara a flya in.

• Prova på boende—e�er överenskommelse kommer vi fram ll en 

period upp ll sex månader där du kan prov bo i e färdig möblerat 

hus för a konstatera a det är en boende form för dig och a du 

trivs.

• Kordsboende—några av husen kommer vi erbjuda för 

kordsboende allt ifrån en-helg, vecka eller månad.

Vill du veta mer kan du läsa vår broschyr ”Eget boende på Öland”  

Välkommen ll e eget och ny boende på Öland!

För a hyra och bo i e av våra assistansboende behöver du ha 

insatsen personlig assistans enligt LSS eller SFB 51 kap. Är du 

intresserad a höra mer om våra hus och mer konkreta detaljer 

vad det innebär eller om personlig assistans skickar Ni en 

intresseanmälan ll oland@jengla.se

jengla.se
040-12 12 11

TTiillllffäällllee
eeggeett 

bbooeennddeeBarnkonventionen:

”Verktyg, 
inte trollspö”
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Noterat

Förbättrad LSS, sänkt 
skatt för personer som 
får sjuk eller aktivi
tetsersättning och 
stopp för skolor som 
diskriminerar elever 
med funktionsnedsätt
ningar. Det är några av 
de förslag som den so
cialdemokratiska tan
kesmedjan Tiden lan
serar i rapporten En 
funktionshinderpolitik 
för 2020talet. Rappor
ten beskriver tilltagan
de klyftor mellan per

soner som har funk
tionsnedsättningar och 
de som inte har det. Det 
är framförallt den eko
nomiska ojämlikheten 
som har ökat kraftigt, 
anser rapportförfattar
na Lars Lindberg och 
Alexandra Völker. 

– Vi ser ett stort be
hov av åtgärder för att 
minska ojämlikheten, 
särskilt för unga med 
funktionsnedsättning. 
Detta ledarskap måste 
socialdemokratin ta sig 
an, säger Lars Lind
berg.

Rapportförfattarna 
föreslår bland annat ett 

riktat kunskapslyft för 
unga med funktions
nedsättning och ett na
tionellt mål om att alla 
ska ha en gymnasie
kompetens senast år 
2026.

Förslagen kommer sam
tidigt som den akuta 
krishanteringen står i 
fokus för svensk poli
tik. Men det hindrar 
inte att frågor som rör 
tillgänglighet och ökad 
rättvisa för personer 
med funktionsnedsätt
ning är viktigare än  
någonsin, enligt Lars 
Lindberg.

– Orättvisorna och 
bristerna i det svenska 
samhället när det gäller 
tillgänglighet för män
niskor med funktions
nedsättning har fun
nits långt innan krisen. 
Socialdemokratin be
höver ta en ledarroll i 
att se till att de inte 
finns kvar långt efter 
den, anser han.

Rapporten innehåll
er även förslag om att 
inrätta ett nationellt 
funktionshinderpoli
tiskt råd, med samma 
tyngd som regeringens 
finans och klimatpoli
tiska råd. 

Alexandra Völker, riksdags-
ledamot S och Lars Lind-
berg, social demokratisk 
debattör. 

Ny Srapport:

En funktionshinderpolitik för 2020-talet
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Löpargruppen Bara van
lig har dragit igång i 
Strängnäs. Gruppen rik
tar sig till personer med 
funktionsnedsättningar.

– Fokus är bemötande. 

Vi möter okunskap och 
rädsla kring att jobba 
med barn med funktions
variation och vi börjar 
alltid med att hälsa på 
personen som är med på 

träningen och frågar hur 
den vill att vi ska träna”, 
säger initiativtagaren 
Niclas Wennerlund till SR.

Max medicin tas bort igen
Nu har det hänt igen. 12årige Max Lindwall 
blir än en gång berövad den bromsmedicin 
som kan fördröja förloppet av Duchennes 
muskeldystrofi.

Det har varit många turer kring hans 
medicinering som han först nekats, bevil
jats och blivit av med Efter att han återigen 
fått medicinen är det nu dags igen. Medici
nen dras in och Max mamma Petra Palm
gren Lindwall är upprörd och orolig.

– Den här medicinen skyddar lungfunk
tionen och den tas bort samtidigt ett virus 
som angriper lungorna härjar, säger hon i 
en intervju i Göteborgs Posten.

Familjen kräver genom sitt juridiska om
bud att Max ska få tillbaka medicinen, eller 
åtminstone att beslutet om indragningen 
stoppas tillfälligt. Ombudet representerar 
Max och en pojke i Skåne i samma situation. 

Läkemedlet ges till patienter med 
Duchennes muskeldystrofi och som fort
farande kan gå. Det kan inte Max. Region 
Halland, Region Skåne och Västra Göta
landsregionen har beslutat att inte längre 
ge läkemedlet till patienter som förlorat 
gångförmågan.

Bara vanlig finns sedan tidigare även i Stockholm.  
Här en bild från en träning förra våren.

Bara vanlig  – nu i Strängnäs
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Vilka behov du än har är våra mål alltid desamma; 
maximalt nyttjande, säkerhet och komfort i ett 
fordon av högsta kvalitet. Kontakta oss så 
tar vi fram en anpassad lösning.

SPECIALANPASSADE FORDON

Starmobility.se  I  031-57 22 90  I  info@starmobility.se
Landvetter  I  Stockholm  I  Hedemora  I  Bankeryd

fordon av högsta kvalitet. Kontakta oss så 

Kvalitet

Erfarenhet

Unika 
lösningar

Säkerhet

Vad är hälsa för dig? 
För att inspirera har vi startat en ny 
satsning där vi samlar tips inom rörelse, 
gemenskap och pepp. Nyfiken? Besök
humana.se/humanahalsa

Flest väljer oss för personlig assistans
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UnDEr 2019 var 
det färre som fick 
assistans ersätt-
ning jämfört med 
2018. Det visar en 
rapport från För-
säkringskassan.

Antalet assistanstimmar per 
mott agare har slutat öka, vil
ket inte har hänt sedan lag
stift ningen infördes 1994.

Det framgår av Försäk
ringskassans svar på två re
geringsuppdrag som hand
lar om assistansersätt ning
ens utveckling. 

Orsakerna till dett a är en
ligt rapporten sannolikt 
fl era. Färre personer har
 ansökt om fl er timmar de 
senaste åren och färre per
soner har beviljats rätt  till 
assistansersätt ning.

Att  färre personer ansöker 
om fl er timmar kan enligt 
Försäkringskassans analys 
tyda på att  mott agarna oft a 
redan beviljats så många 
timmar som de behöver 
eller kan styrka att  de behö
ver. Det kan vara förklaring
en till att  antalet ansökning

ar om fl er timmar har mer 
än halverats sedan 2015.

– En annan faktor är att  
bortt agandet av de så kall
ade tvåårsomprövningarna 
2018 också kan ha haft  en 
påverkan. Dett a eft ersom 
dessa oft a ledde till en ansö
kan om fl er timmar, säger 
Lena Birkelöf, rapportför
fatt are.

Under 2019 var det cirka 
350 personer färre som fi ck 
ersätt ning jämfört med året 
innan. På lite längre sikt har 
antalet minskat från drygt 
16 000 personer 2015 till 
drygt 14 000 personer 2019.

Anledningen till dett a är 
framförallt att  förändringar 
i lagstift ning och rätt spraxis 
har påverkat antalet perso
ner som har rätt  till assis
tansersätt ning från Försäk
ringskassan. 

Försäkringskassan: 
Antalet assistanstimmar minskar

Semestern kan vara 
svårplanerad i år. Tänk 
på att många av lan-
dets museer är öppna 
och erbjuder spännan-
de upplevelser. Bilden 
från Tekniska museet 
som öppnat igen men 
med anpassade öppet-
tider och olika åtgärder
för att det inte ska 
uppstå trängsel.
FOTO: TEKNISKA MUSEET

Semestern kan vara Semestern kan vara 

Vad ska vi göra i sommar?
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Svartalundvägen 1, 302 35 Halmstad
tel. 035-17 82 85 | info@primed.se

www.primed.se

MOTOmed®

Loop Barn
Rörelseterapi för barn!

Svartalundvägen 1, 302 35 Halmstad
tel. 035-17 82 85 | info@primed.se

www.primed.se

MOTOmed®

Loop Barn
Rörelseterapi för barn!Rörelseterapi för barn!

Har ni missat konfirmationsinbjudan 
tidigare år eller att det helt enkelt inte har 
passat. Då finns det en ny möjlighet att 
vara med. Vi vänder oss till alla födda 2006 
eller tidigare (som till hösten börjar i åk 8). 

Vi tycker det är viktigt att erbjuda en konfirmand-
grupp som passar för alla - oavsett talanger eller 
svårigheter. Därför har vi en grupp för ungdomar med 
särskilda behov, där vi anpassar och formar aktiviteterna 
efter deltagarnas önskemål. Gruppen vänder sig särskilt till 
dig som går i sär- eller träningsskola.

För mer information och anmälan:
Eva Kaiser, präst 0500-47 65 11
Lena Pettersson, pedagog 0500-47 65 19 

INTRESSERAD AV EN 
KONFIRMANDGRUPP 
FÖR DITT BARN UNDER 
2020-2021

KONFA 2020-2021
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Profilen Maria Ehde Andersson

arbetar på Språkstart Halland. Hon vill inspirera 
och hjälpa barn att utveckla sitt språk.

Föräldrar pratar i genomsnitt  sex minuter om dagen 
med sina barn. Samtidigt tillbringar de två timmar om 
dagen på sociala medier. Uppgift erna får många att  studsa. 

Men de kan också få föräldrar att  agera. Det är i alla fall 
vad Maria Ehde Andersson på Språkstart Halland hopp
as. I fj ol sjösatt e de den digitala pekboken ”Dela språket”. 
De uppseendeväckande siff rorna presenterades i sam
band med premiären, hämtade från SCB och Mediebaro
metern.

– Alla föräldrar har fl er ord än sina barn, och som man 
kan dela med sig av. Vi vill visa hur enkelt man kan stödja 
små barns språkliga utveckling.

Genom bilduppdateringar kombinerade med enkla 
uppmaningar får föräldrar tips. Det kan handla om att  
cykla, baka eller måla. Vanliga inslag i vardagslivet och 
som kan hjälpa till att  vidga ordförrådet om man bara på
minns om att  benämna det man gör och tar i. Tanken är 
att  få upp ögonen för det man har omkring sig.

– När man är ute kan man prata om hur gräset är. Om 
man bakar kan man prata med barnet om vad man lägger 
i bunken och om hur ingredienserna känns i handen, sä
ger Maria Ehde Andersson.

Reaktionerna från följarna har visat att  metoden är ett  
stöd. De skriver att  de får sig en tankeställare och att  kon
tot gett  dem den där pushen som behövs för att  kommu
nicera mera med sitt  barn.

Dela Språket vill särskilt hjälpa barnen att  lära sig kate
gorier och prepositioner, två grundelement i språket. 

– Radar man upp ord som ”under” och ”över” låter det 
jätt etråkigt. Men om man talar med sitt  barn och säger 
”kan du gömma dig bakom stenen?” får man ihop ordet 
med verkligheten utan att  behöva göra det pekfi ngeraktigt.

Eft er en paus under vintern har instagramkontot höjt 
uppdateringstakten igen. Orsaken är corona och det fak
tum att  många är hemma. Barnen är för sjuka för att  vara 
på förskola men tillräckligt pigga för att  behöva aktiveras. 

Dela Språket vänder sig i första hand till barn mellan 
ett  och fem år. Men upplägget kan också fungera väl för 
andra målgrupper, menar Maria Ehde Andersson.

– Jag tänker att  väldigt mycket går att  använda i fl era åld
rar, tillsammans med barn med funktionsnedsätt ning. 
Man kan ta till sig metoden utifrån de förutsätt ningar 
som fi nns. Naturligtvis får man anpassa vissa aktiviteter, 
som att  exempelvis rulla bollen på ett  annat sätt , men vi 
har försökt att  tänka inkluderande och väldigt brett .

Kristina linDh

Är gräset mjukt eller strävt? Är smöret 
kladdigt? En digital pekbok på Insta-
gram hjälper föräldrar att  främja sina 
barns språkutveckling. Maria Ehde 
Andersson på Region Halland är en av 
initiativtagarna.

AN
N

A W
 TH

O
RBJO

RN
SSO

N
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Corona: Frågor och svar i krisens spår

Att prata med barn om 
det nya coronaviruset

Folkhälsomyndigheten ©, 2020. Artikelnummer: 20053-8. Produktion: Södra tornet

Var lyhörd och uppmärksam 
på barnet
Utgå alltid från barnets tankar och funderingar. 
Lyssna och ställ frågor.

Informera lagom mycket 
Olika barn behöver olika mycket information. Ge ärliga 
svar på barnets frågor och var tydlig med att du som vuxen 
har och tar ett ansvar.

Lugna barnets eventuella oro
Barns oro kan ta sig olika uttryck. Stärk barnets känsla 
av trygghet genom att ta reda på vad barnet tänker på. 
Svara på barnets frågor men hjälp också barnet att 
släppa tankar som oroar.

Våga prata om jobbiga saker
Bemöt det som barnet är orolig över kan hända. 
Våga prata om det som är svårt även om du inte har 
alla svar på barnets funderingar.

Var trygg inför barnet 
Ta hand om dig själv och din egen eventuella oro så den 
inte överförs till barnet. Barn påverkas av vuxnas oro. 

Ge barnet hopp
Det är viktigt att berätta att det snart kommer att bli 
bättre. Det finns många vuxna som tar ansvar för att 
hitta lösningar som gör allt bra igen.

OCH KOM IHÅG:

Uppmuntra till lek
Gör roliga saker ihop och uppmuntra leken. Även barn 
behöver en paus från det som pågår just nu. 

Behåll vardagliga rutiner 
Försök göra tillvaron så vanlig som möjligt för barnet. 

Coronapandemin ställer mycket på sin spets, förändrar vår vardag och skapar ovisshet. 
Här har vi ställt samman goda råd till barn och vuxna.

Hur kan vuxna möta barns oro 
och funderingar kring corona? Det 
viktigaste är att  själv vara lugn och 
hålla sig till fakta.

Barn påverkas av allt prat och all rapportering 
om coronaviruset, men kanske i ännu högre 
grad av hur vuxna i deras närhet hanterar 
saken. Förskolor och skolor kanske inför nya 
rutiner för att  förbygga smitt spridning. Det 
kan leda till att  barnen på allvar tror att  det har 
hänt eller kommer att  hända något farligt. 
Kom ihåg att  barn är olika. En del kommer inte 
att  påverkas alls, andra barn kan tolka allt prat 
om corona, alla nya rutiner och diskussioner 
vuxna emellan som tecken på fara.

Ta dig tid att lyssna ordentligt
Var tillgänglig när du ska prata med barn om 
coronaviruset. Se till att  du har gott  om tid och 
kan lyssna på vad barnet har att  säga dig. Välj 
en tidpunkt när ni vanligen brukar prata med 
varandra, till exempel vid middagsbordet eller 
vid läggdags, och när du själv känner dig lugn.

Utgå från barnets frågor
När du ska prata med barn om coronaviruset 
är det viktigt att  du utgår från barnets frågor. 
Ge dem inte överfl ödig vuxeninformation och 
onödiga detaljer, svara istället på det de fak
tiskt undrar över. Barn behöver samtidigt få 
veta att  vuxna arbetar med att  göra saker och 
ting bätt re och att  barnen kan lita på vuxen
världen. Det förtroendet byggs upp genom att  
vara ärlig, men samtidigt inte skrämma barnet 
genom att  ge mer information än vad han eller 
hon är mogen för eller frågar eft er.

Barn i förskoleåldern behöver oft a hjälp från 
vuxna för att  sätt a ord på sina tankar och fun
deringar. Det är viktigt att  vuxna försöker 
fånga upp om barn på något sätt  reagerar med 
oro, till exempel på en ändrad rutin. Yngre 

Coronapandemin ställer mycket på sin spets, förändrar vår vardag och skapar ovisshet. 

Råd till föräldrar och andra vuxna
barn reagerar mer på vad vuxna gör och vad 
som händer än på vad som sägs och yngre barn 
kanske inte heller på samma sätt  tar del av 
nyhetsrapportering.

När du ska prata med barn i skolåldern kan 
du utgå från att  de redan har ganska mycket 
information, eft ersom barn i skolåldern tar 
del av nyhetsrapportering och sociala medier. 
Det är då extra viktigt att  du utgår från vad 
barnet vet om saken. Många barn i den här 
åldern är intresserade av konkreta fakta och 
hur saker fungerar.

Generellt brukar barn komma med en fråga 
för att  sedan behöva tänka ett  tag och sedan 
återkomma med en ny fundering. Tänk på att  
barn oft a tar in skrämmande saker i små 
portioner.

Håll dig endast till fakta
Försök att  svara så sakligt som möjligt på bar
nets frågor och anpassa ditt  språk till barnets 
ålder. Följ Folkmyndighetens råd. Det är också 
bra att  ge barn information om nya rutiner och 
förklara varför ni gör så nu. Berätt a till exempel
att  det fi nns vuxna i Sverige som jobbar med 
att  ge råd om hur vi ska göra för att  hantera 
coronaviruset så klokt som möjligt. De fl esta 
som blir smitt ade blir milt sjuka, men det 
fi nns människor som blir svårt sjuka eller till 
och med dör. De tillhör så kallade riskgrupper. 

Behåll lugnet och sprid hopp
Som vuxen är det viktigt att  behålla lugnet. 
När vuxnas eget orossystem drar igång så kan 
det påverka barnet mycket mer än det barnet 
faktiskt vet om saken. Det är viktigt att  du som 
vuxen fortsätt er att  vara källkritisk och litar på 
den information som Folkhälsomyndigheten
ger om aktuellt läge och förhållningssätt .

Källa: Rädda Barnen
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Corona: Frågor och svar i krisens spår

Att prata med barn om 
det nya coronaviruset

Folkhälsomyndigheten ©, 2020. Artikelnummer: 20053-8. Produktion: Södra tornet

Var lyhörd och uppmärksam 
på barnet
Utgå alltid från barnets tankar och funderingar. 
Lyssna och ställ frågor.

Informera lagom mycket 
Olika barn behöver olika mycket information. Ge ärliga 
svar på barnets frågor och var tydlig med att du som vuxen 
har och tar ett ansvar.

Lugna barnets eventuella oro
Barns oro kan ta sig olika uttryck. Stärk barnets känsla 
av trygghet genom att ta reda på vad barnet tänker på. 
Svara på barnets frågor men hjälp också barnet att 
släppa tankar som oroar.

Våga prata om jobbiga saker
Bemöt det som barnet är orolig över kan hända. 
Våga prata om det som är svårt även om du inte har 
alla svar på barnets funderingar.

Var trygg inför barnet 
Ta hand om dig själv och din egen eventuella oro så den 
inte överförs till barnet. Barn påverkas av vuxnas oro. 

Ge barnet hopp
Det är viktigt att berätta att det snart kommer att bli 
bättre. Det finns många vuxna som tar ansvar för att 
hitta lösningar som gör allt bra igen.

OCH KOM IHÅG:

Uppmuntra till lek
Gör roliga saker ihop och uppmuntra leken. Även barn 
behöver en paus från det som pågår just nu. 

Behåll vardagliga rutiner 
Försök göra tillvaron så vanlig som möjligt för barnet. 

Tänk på att  det är normalt att  känna sig 
orolig när hela världen pratar om samma 
sak. Här får du lite tips om hur du kan tän-
ka när du känner dig rädd och orolig. 

Alla förändringar som sker och som påverkar vardagen 
kan kännas dramatiska och öka känslan av att  det är far
ligt. Men tänk då på att  de görs för att  stoppa spridning
en av viruset. Det kan vara bra att  tänka på att  många 
kloka experter jobbar med att  stoppa spridningen, att  ta 
hand om dem som behöver vård, och ta fram vaccin.

Det är olika hur sjuka människor som smitt as blir. 
Många får feber, hosta och ont i kroppen medan andra 
kanske bara känner av viruset som en vanlig förkylning. 
Så när det pratas mycket om död och sjukhus kan du 
komma ihåg att  många sjuka också ligger hemma på sof
fan och kan kolla på fi lm och bara vila.

Du är inte ensam med din oro
Det är helt naturligt och inget fel med känna sig orolig 
när sånt här händer, du är inte ensam om det. Ingen vet 
exakt vad som kommer att  hända och hur länge det 
kommer att  pågå. Men experter och beslutsfatt are 
följer utvecklingen hela tiden, och gör det som behöver 
göras för att  inte smitt an ska spridas. Vi som inte är 
experter får försöka stå ut med att  inte veta exakt vad 
som händer, även om det kan kännas stressande att  inte 
veta. Men det betyder inte att  du behöver vara rädd. Det 
viktiga är att  du inte ska vara själv med din oro. Prata 
med någon vuxen du känner dig trygg med eller hör av 
dig till barnrätt sorganisationer som Bris.

När du är besviken över inställda aktiviteter
Det är tråkigt och svårt när roliga aktiviteter som till ex
empel konserter och läger blir inställt. Då får du försöka 
tänka på att  det är för att  stoppa spridningen och för att  
vi ska vara så säkra som möjligt. Så det är för en bra sak! 
Men under en period får du försöka hitt a på annat kul 
som får dig att  må bra – kanske träna online, baka, laga 
mat, fi xa rummet eller något annat du annars inte bru
kar hinna göra. Men att  sköta sina skoluppgift er och hål
la fast vid vardagsrutiner är också viktigt för att  må bra.

Till dig som är barn
Fyra bra tips
1. Prata med en bra vuxen
Berätta hur du känner och 
vad du tänker. Fråga om du 
undrar något. Du kan också 
höra av dig till organisatio
ner som Bris och Rädda Bar
nen. Där svarar vuxna perso
ner på barns frågor och fun
deringar.
2. Gör vanliga saker
Om du känner dig orolig är 
det bra att försöka göra sånt 
som du mår bra och känner 
dig lugn av. Försök att inte 
vara ensam, utan var med 
någon du känner dig trygg 
och har det bra med. 
3. Välj bort
Det är inte lätt att undvika in
formation om coronaviruset 
men om du märker att du 
blir orolig, försök då att låta 
bli att se eller lyssna på ny
heterna. Om någon pratar 
om sånt som gör dig rädd gå 
därifrån eller be hen sluta. 
Du kan själv välja vad du vill 
lyssna på.
4.  Tänk på att många 

jobbar för att stoppa 
spridningen

Det är en stor nyhet för att 
det är något ovanligt som 
har hänt men det är också 
för att det påverkar alla så 
mycket och att det är så 
många i samhället som 
jobbar för att hitta en lös
ning. Det kan vara skönt 
att veta att många experter 
arbetar för att stoppa smitt
spridningen och för att 
utveckla vaccin. 
Källa: Bris

Råd till föräldrar och andra vuxna Information till barn finns att ladda ned
på Folkhälsomyndighetens hemsida.

•  Barnrättsorganisationen Bris:
bris.se svarar på telefon, chat och mail

Här finns mer information
•  Rädda Barnen 

raddabarnen.se
•  Folkhälsomyndigheten

folkhalsomyndigheten.se
•  Samlad information och riktlinjer

finns även på krisinformation.se
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Fråga juristen

Malin Tjernell är   jurist och  
ledamot av RBU:s förbunds
styrelse.

Fri juridisk rådgivning för  
medlemmar i RBU. 
Kontakta RBU:s jurist  
tisdagar och onsdagar  
kl 9.00 – 12.00.
Du kan också ställa frågor  
via  e-post: 
fragajuristen@rbu.se

Corona: RBU kritiserar  
SKR:s krav på lagändring 

FO
TO

: STEFAN
 N

ILSSO
N

SKR, Sveriges Kommuner och Regioner, har för andra gången på kort tid krävt  
en lagändring så att LSS-beslut kan skjutas upp under den pågående corona - 
pandemin. RBU har reagerat starkt mot SKR:s lagförslag, som visar på mycket  
stora brister i rättssäkerheten, och har skickat ett yttrande till regeringens  
ansvariga statsråd, socialministern Lena Hallengren. 

vändiga behov av ekonomisk  
och social trygghet.”

Paragrafen ska vara till-
lämplig i situationer där det 
kan handla om svårigheter 
till följd av smittspridningen 
att verkställa beslut som fat-
tats med stöd av LSS, men 
där kommunen i stället kan 
erbjuda insatser i enlighet 
med socialtjänstlagen. Para-
grafen möjliggör att en kom-
mun kan frångå det som an-
nars gäller, såväl skyldighe-
ter enligt LSS som verkstäl-
lighet av gynnande beslut, 
och nedprioritera eller skju-
ta upp verkställandet av vissa 
insatser. I utredningsären-
den kan lagens krav på vissa 
tidsfrister eller upprättande 
av planer frångås. Vidare kan 
det exempelvis innebära att 
kommunen drar ner omfatt-
ningen och ambitionsnivån i 
verksamheter.

RBU reagerar mycket kraf-
tigt på lagförslaget och har i 
yttrande till ansvarig minis-
ter begärt att lagförslaget ska 
avslås i sin helhet. RBU men-
ar bland annat att förslaget 
att införa en lag om kommu-
ners rätt till prioriteringar 
under covid-19-epidemin 
inte lever upp till krav på 

slaget. Principen om barnets 
bästa frångås helt, i strid mot 
bestämmelser i socialtjänst-
lagen, LSS och Barnkonven-
tionen. RBU finner lagförsla-
get mycket oroväckande och 
bedömer att SKR:s skäl till 
krav på lagändring är högst 
tvivelaktiga då det saknas 
saklig grund.  

Malin Tjernell

Här kan du läsa om lagför-
slaget och RBU:s yttrande.  
Bakgrunden är följande: Sve-
riges Kommuner och Regio-
ner (SKR) har skickat en 
hemställan till regeringen 
om att skyndsamt utarbeta 
ett förslag till riksdagen om 
en tillfällig lag som ger soci-
altjänsten i kommunerna 
möjlighet att göra ”nödvän-
diga prioriteringar” under 
den pågående covid-19-pan-
demin. SKR föreslår att kom-
munerna under pandemin 
ska kunna frångå social-
tjänstlagen och LSS (lagen 
om stöd och service till vissa 
funktionshindrade). SKR har 
utarbetat ett konkret författ-
ningsförslag.  

I förslagets 2 § står följande. 
”Om det till följd av en all-

varlig brist på personal eller 
på grund av risk för smitta 
inte längre är möjligt för en 
kommun att uppfylla en skyl-
dighet enligt de lagar som 
anges i 5 §, eller att verkställa 
ett gynnande beslut som fat-
tats med stöd av dessa lagar, 
får kommunen frångå det 
som annars gäller för att 
kunna prioritera männis-
kors liv och hälsa och nöd-

rättssäker lagstiftning och 
att det lämnar ett alltför stort 
utrymme för godtyckliga be-
dömningar av beslutsfatta-
ren gentemot den enskilde. 

Lagförslaget rör myndig-
hetsutövning i situationer 
där den enskilde redan innan 
Covid-19-pandemin befunnit 
sig i en mycket utsatt situa-
tion och är i ett kraftigt bero-
endeförhållande gentemot 
den maktutövande myndig-
heten. 

Vidare saknas barn-
rättsperspektiv helt i lagför-

”Principen om  
barnets bästa frångås 
helt, i strid mot be-
stämmelser i social-
tjänstlagen, LSS och 
Barnkonventionen.”

Läs hela  
yttrandet  
på rbu.se
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Skolan är ett viktigt område för RBU. Våra barn och 
ungdomar får inte alltid den goda utbildning de har rätt 
till enligt lag. Krav och förväntningar kan vara för lågt 
ställda eller så kommer rätt stöd och hjälpmedel inte 
på plats. När skolan brister missar eleven chansen att 
lära sig och visa vad den kan.

RBU:s nya webbplats enlektionomskolan.se möter 
de  frågor och tankar som du som förälder funderar över. 
Vilka skolformer fi nns? Vad kan vi kräva av skolan? 
Vilket stöd kan mitt barn få?

Besök enlektionomskolan.se

Ny webb om skolan

enlektionomskolan.se 
– ett viktigt stöd 
för dig som förälder!
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Kalendarium

Stöd RBU
Plusgiro för gåvor: 90 00 71-2

Swish: 90 00 712

@
FS-direkt
FS-direkt är en snabb och enkel  
kommunikationsväg till förbunds-
styrelsen. Via FS-direkt kan med-
lemmar och RBU-föreningar lämna 
förslag till förbundsstyrelsen för  
beredning och beslut.

E-post: fsdirekt@rbu.se

Mer information finns på 
www.rbu.se

Kontakt
Kansliet telefon 08-677 73 00

Marita Lyemark 
Organisationssekreterare 
Telefon: 070-494 93 87
marita.lyemark@rbu.se

               

  

Tomas Marklund
Förbundsekonom 
Telefon: 076-677 90 31
tomas.marklund@rbu.se 

Margaretha Holmqvist
Redaktör Rörelse  
(frilans)
Telefon: 070-654 11 13
rorelse@rbu.se 

Daniella Ås 
kommunikatör
Telefon: 070-934 91 78   
daniella.as@rbu.se 

SOMMAR 2020
Samtliga fysiska läger har ställts in på grund av corona
pandemin, men det blir istället ett …

…digitalt sommarläger!
Spel musik teater illustration foto design djur natur miljö 
skattjakter utbildningar med mera
Du är hemma men deltar tillsammans med andra med 
hjälp av datorn. Du har kontakt med kunniga aktivitets
ledare och träffar deltagare från hela Sverige! 

Teknik och digitala platser: 
Zoom, epost, mobiltelefon, sms, webben, Youtube,  
Facebook, sidor på nätet där man deltar tillsammans. 

Anmälan och mer information:
Alla praktiska frågor och datum var inte klara vid Rörelses 
pressläggning. Men läs mer och anmäl dig på: rbu.se

Samtliga fysiska läger har ställts in 
på grund av coronapandemin, men 
RBU ställer och det blir istället ett…

…digitalt sommarläger!

Spel musik teater illustration foto 
design djur natur miljö skattjakter 
utbildningar med mera

Du är hemma men deltar tillsam
mans med andra med hjälp av da
torn. Du kommer har kontakt med 
kunniga aktivitetsledare och träffar 
deltagare från hela Sverige! Det blir 

Teknik och digitala platser: 

Zoom, epost, mobiltelefon, sms, 
webben, Youtube, Facebook, sidor 
på nätet där man deltar tillsammans. 

Anmälan och mer information:

Alla praktiska frågor och datum var 
inte klara vid Rörelses presslägg
ning. Men läs mer och anmäl dig på: 
rbu.se

Bildtext: (plocka bild från Rörelse nr 
4 2019 sid 24)

RBU inbjuder i samarbete med Fun
kibator till en vecka med massor av 
spännande aktiviteter.

Bildtext: Blombild
Glad sommar!

GLAD SOMMAR!

RBU inbjuder i samarbete 
med Funkibator till en vecka 
med massor av spännande 
aktiviteter.

FO
TO

: FU
N

KIBATO
R

För kontakt med jurist: fragajuristen@rbu.se
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Med oss som 
assistanssamordnare 

blir livet roligare

Skulle du vilja …
… ha en vardag som är mer än den är idag? 

… skapa nya kontakter och träffa nya vänner 
 att umgås med? 

… laga god mat tillsammans med andra? 

… åka på utflykter och ha ett extra tv-rum
    att hänga i? 

… ha någon att träna tillsammans med eller 
 bara ha någon att ta en promenad med?

Som kund hos oss på Din Förlängda Arm 
erbjuds du mer än bara assistans. Vi erbjud-
er dig en möjlighet att leva som andra. 

Vi brinner inte bara för att skapa kvalitativ 
assistans utan också för att skapa mer-    
värden i din vardag.

www.dfarm.se ·  Tel. 0920-155 10                         Vi finns också på www.facebook.com/DinForlangdaArm www.coordinare.se

Med personlig assistans kan du också ha det så här

RIKSTÄCKANDE ANORDNARE  ·  BARN OCH VUXNA  ·  EVENEMANG  ·  DIGITAL TIDRAPPORTERING OCH JOURNALFÖRING I COORDINARE

Vi är assistansbolaget där alla får vara sig själva

Lika olika och olika lika
För oss är assistans mer än ”goda levnadsvillkor”.

Vi pratar hellre livskvalitet, självbestämmanderätt,
bekvämlighet och varför inte lite guldkant på tillvaron.

Vi på Sanda Assistans vill leva upp till ordet TILLSAMMANS och 
vi vill göra det på riktigt. Vi tror att vi tillsammans kan göra så att 
just du får livskvalité, bekvämlighet och lite guldkant på tillvaron.

Tror du på oss, tror vi på oss TILLSAMMANS.

Är du nyfiken på oss som assistansbolag?
Läs mer om oss på www.sandaassistans.se
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POSTTIDNING B
AVS: RBU
SOLNA TORG 19
171 45 SOLNA

www.dfarm.se ·  Tel. 0920-155 10                         Vi finns också på www.facebook.com/DinForlangdaArm www.coordinare.se

Det  finns säkert många likheter mellan din väg och den väg som jag har gått. Jag har kämpat, gråtit och slagits 
för mitt barns rätt till den hjälp och det stöd som han behöver och har rätt till. Idag är min son 25 år gammal och 
hans vardag är både fin och meningsfull. Så kampen har haft betydelse och det gör att jag idag kan spendera 
dagarna med att kämpa för andras barn och hjälpa andra att få en vardag likt den vi har idag. 

Hos oss på Din Förlängda Arm arbetar jag och mina kollegor dagligen för att alla våra kunder ska få den service 
och den omtanke som de önskar. Den omtanke som jag önskade att jag fick för 20 år sen.  

Vi kan assistans, vi har erfarenheten, vi har hjärtat och vi har viljan. Vi vill skapa en vardag som inte bara ska  
fungera utan som också bidrar till ökad glädje. 

Titta in på vår hemsida eller på vår Facebook-sida och var med och känn glädjen.  

Välkommen till oss!

RIKSTÄCKANDE ANORDNARE  ·  BARN OCH VUXNA  ·  EVENEMANG  ·  DIGITAL TIDRAPPORTERING OCH JOURNALFÖRING I COORDINARE
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