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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

En tidning från RBU, Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn & Ungdomar 
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tema: Kulturliv
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pa scen

De tvingas
kämpa för 
skolskjuts

RBU Umeå 
hittar nya

mötesformer

˚
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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
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4 MARIA HAR ORDET

När ridån 
går upp
Teater och dans vid Järntor
get i Göteborg. Ungdomarna i 
gruppen Konstra står på scen 
igen, eft er månader av repeti
tioner via zoom. Vi berätt ar 
om deras skapande i Rörelses kulturtema. 
Men eft ersom pandemin långt ifrån är över 
är det glest i publiken när teatrar och biogra
fer försiktigt öppnar upp. När det väl sker är 
det som ett  ljus i mörker. Att  få njuta av kultur 
live eft er månader framför tv och dataskärm 
är en skön känsla. Som när jag en av somma
rens sista skälvande dagar var på en dans
upp visning i en småländsk lada. Publiken satt  
andäktigt tyst och njöt av upplevelsen. Före
ställningen var bara 20 minuter, men härlig 
att  uppleva.

Kulturlivet är bara en del i en omvälvande 
samhällsförändring. I våras stängde mängder
av verksamheter ned och äldreboendena 
fi ck besöksförbud.  Många kommuner gick 
längre än så och införde förbud för besök på 
LSSboenden, vilket saknar stöd i lagen. Allt 
skulle gå snabbt, skyddsutrustning var en 
bristvara och oron givetvis stor. En påmin
nelse om hur svårt det kan vara att  fatt a kloka 
och rationella beslut i en pågående kris. 

Nu gäller det att  försöka göra rätt  samtidigt 
som ”lärandet fortfarande pågår.” Det var 
budskapet vid ett  myndighetsgemensamt 
seminarium som du kan läsa om på sidan 21.  
Ljuspunkter fi nns. På några få månader har 
kunskapen om coronaviruset ökat och be
handlingsmetoderna förbätt rats. Samtidigt 
tär ovissheten. Det fi nns ännu inget godkänt 
vaccin,  inget facit eller slutdatum. Krisen 
har ett  slut, men när det infaller vet vi inte 
alls.  Just därför är det ändå skönt att  ridån 
går upp, om inte överallt så åtminstone här 
och var. 

Margaretha Holmqvist
Redaktör

Tipsa Rörelse
Maila rorelse@rbu.se
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Hemsida: www.rbu.se

Rörelse finns också som webbtidning på rbu.se

Prenumeration: 294 kr (utland 399 kr)

Annonser: Bengtsson & Sundström Media
Tjärhovsgatan 32, 116 21 Stockholm

Tfn: 0810 39 20
rorelse@bsmedia.se

www.bsmedia.se

Upplaga: 5 000 exemplar

Omslagsfoto: Sören Håkanlind

Grafisk form: Graff oto AB, 08668 88 50

Tryck: Norra Skåne Off set AB

Den som tillsänder tidningen material anses medge 
digital lagring och publicering. 

Redaktionen förbehåller sig rätten att redigera 
insänt material. För ej beställt material, text 

och bilder, ansvaras inte. Ange källan vid använd    ning 
av material ur Rörelse.

Följ RBU och Rörelse i sociala medier. 
Du som är med på Facebook kan ”gilla” RBU där. Då 

får du nyheter från RBU och Rörelse i ditt flöde. 
RBU finns även på twitter.

Rörelse ges ut av Riksförbundet för  
Rörelsehindrade Barn och Ungdomar.

 Vår vision: Ett rättvist samhälle och ett utvecklande 
liv för barn och unga med rörelsehinder.

Post och besöksadress: 
Solna Torg 19, 171 45 Solna

Ansvarig utgivare: Maria Persdotter
Redaktör: Margaretha Holmqvist, 070654 11 13

Kontakta redaktionen: Epost: rorelse@rbu.se

Maria har ordet

Ja vi i RBU alltså. Den som går med i 
RBU nu och betalar sitt  medlemskap 
får automatiskt medlemskap för hela 
nästa år på köpet. Bra va? I RBU får man
möjlighet att  träff a andra i liknande 
situation: både föräldrar, syskon och 
barnet eller ungdomen med funktions
nedsätt ning kan dela erfarenheter, vara
med på aktiviteter eller bara umgås 
med andra som varit med om liknande 
saker. En enorm styrka och glädje!

Men det fi nns också en mörkare bak
sida. Samhället hårdnar, det blir allt svårare för barn 
och vuxna med funktionsnedsätt ning att  få sina rät
tigheter tillgodosedda. RBU har på senare år utveck
lats till en kamporganisation för alla oss som på grund 
av funktionsnedsätt ningar behöver samhällets stöd, 
antingen vi är anhöriga eller själva har behoven. Och 
en sådan kamporganisation behövs och gör skillnad! 

RBU lyckades stoppa tvåårsomprövningarna av den 
statliga assistansersätt ningen. RBU lyckades få till 
ändrade direktiv till LSSutredningen. Och vi lycka
des göra assistansfrågan till en valfråga 2018, något 
som ingen trodde var möjligt.

Men allt är inte frid och fröjd, långt ifrån. Fortfarande 
är det extremt svårt för barn att  beviljas personlig 
assistans, både från kommun och Försäkringskassa. 
Fortfarande fungerar skolan riktigt dåligt för många 
av RBU:s medlemmar. Rätt en till bra och adekvata hjälp
medel blir allt mer urholkad på många ställen i landet.

Vi ska bli fl er!
RBU behövs, vår kamp behövs. Men för att  det ska 
bli drag under galoscherna och kraft  i vårt arbete 
måste vi bli fl er. De allra fl esta medlemsorganisationer 
kämpar idag med ett  vikande medlemsantal. En del 
organisationer blöder medlemmar. Det gör inte RBU. 
Men vi är heller inte så många som vi skulle vilja och 
behöva vara. Därför kommer här en utmaning: vem 

För alla olika och 
ovanligt unika

Vårt engagemang är högt och vårt hjärta slår hårt för 
alla som fungerar olika. De som gör unik skillnad.

Att bli kund hos oss på Assistansexperten är enkelt. Vi börjar alltid med ett 
möte där du får berätta om din situation och dina önskemål och där du får 
veta lite mer om oss och vad vi kan hjälpa dig med. Ring oss redan idag på
010-222 13 00 eller läs mer på www.assistansexperten.se 

kan värva fl est medlemmar? Är det du? Har du frågat 
alla dina bekanta om de vill gå med oss och stött a vår 
kamp? Det går alldeles utmärkt att  bli RBUsupporter 
nämligen, man behöver inte ha ett  barn med funk
tionsnedsätt ning. Har du kollat på ditt  barns skola 
eller förskola om det fi nns personer som vill gå med i 
RBU? Din familj, dina vänner – vill de stött a oss? 
Varenda medlem är viktig, varenda medlem bidrar 
till RBU:s kamp för ett  rätt vist samhälle och ett  ut
vecklande liv. Det är väl fi nt? 

Det är enkelt att  bli medlem:
htt ps://rbu.se/blimedlem/

”RBU behövs, vår kamp behövs. 
Men för att  det ska bli drag under 
galoscherna och kraft  i vårt arbete 
måste vi bli fl er.”

FO
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Maria Persdotter, förbundsordförande
maria.persdotter@rbu.se
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För alla olika och 
ovanligt unika

Vårt engagemang är högt och vårt hjärta slår hårt för 
alla som fungerar olika. De som gör unik skillnad.

Att bli kund hos oss på Assistansexperten är enkelt. Vi börjar alltid med ett 
möte där du får berätta om din situation och dina önskemål och där du får 
veta lite mer om oss och vad vi kan hjälpa dig med. Ring oss redan idag på
010-222 13 00 eller läs mer på www.assistansexperten.se 
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Liverepetition eft er flera 
månader på distans. 
Lina Wendel, Emanuel Wendel 
och Sofia Bergman älskar 
sin teater och att åter kunna 
mötas fysiskt.

tema: Kulturliv

Dans, litteratur och musik. Det finns 
många sätt att skildra livet som det 
är, eller borde vara. I Göteborg bryter 
scenkonstnärerna Konstra fördomar 
genom dans och i Östersund finns 
författarna som krossar CP-myten.

 Medlemmarna i Konstra är vana vid ut
maningar. Under hela våren har de re
peterat hemma i sina vardagsrum. Nu 
kan de äntligen träff as live och slipa 
på sina karaktärer.

Föreställningen fl ytt ar mänskligheten 30 år fram i 
tiden och ställer frågan: Vad gjorde coronapandemin 
med oss?

Frustrationen känns fysiskt i hela danslokalen. 
Deltagarna i Konstras ensemble vrider sina kroppar, 
tar om sina huvuden och stampar hjälplöst i golvet. »

Ridån går upp
Välkommen upp på scen! 
Ungdomarna i Konstra 
författ ar manus, agerar, 
sjunger, dansar och bygger 
scenografi .
Text: Lo� a Engelbrektsson���� foto: Sören Håkanlind
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På scen kan allt hända.  
Starka känslor från Hannes Glavå  
och Frida Hjort. I bakgrunden  
skymtar ledaren Frida Olofsson.
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tema: Kulturliv

– Det här är det enda jag inte kan sätta ord på, dekla
rerar Hannes Glavå sorgset med sin mörka röst.

Scenen är ett kryssningsfartyg där ett gäng mycket 
olika personer har samlats av en slump. Ett livsfarligt 
virus har börjat spridas ombord och båten har 
snabbt isolerats från resten av världen. Maten håller 
på att ta slut och relationerna mellan passagerarna 
prövas till det yttersta.

– Det finns inga förändringar, hävdar Lina Wendels 
rollkaraktär.

När repetitionen är över delar verksamhetsledaren 
Jenny Sandgren Wahlström ut gröna och röda kort. 
Hon vill att scengruppens medlemmar på ett enkelt 
sätt ska berätta vad dagens övningar har gett dem.

Jenny läser påståenden och deltagarna får ge  
respons. Har de känt sig närvarande, lyssnade på, 

till Konstras ensemble. Vår önskan är att skapa en in
kluderande mötesplats som kan bryta fördomar,  
säger Jenny Sandgren Wahlström.

Agendan för hösten 2020 var att växa och bli ännu 
fler. De nuvarande 12 deltagarna skulle utökas till 20 
och en häftig premiär var planerad till nästa som
mar. Då fyller Göteborg 400 år och staden skulle lad
das med festligheter. 

Coronapandemin satte punkt för många drömmar, 
såväl för kulturutövare som för kommunen. Nu har 
jubileet flyttats fram till 2023 och Konstras storstila
de premiär hänger i luften.

– Vi vet inte hur det blir. Det finns en tanke att bry
ta upp föreställningen i mindre delar och spela kor
tare evenemang. Just nu pratar vi med våra olika 
samarbetspartner om hur vi ska göra, säger Jenny.

På dansgolvet vid Järntorget i Göteborg är röda mat
tan långt borta. Här är skapandeprocessen här och 
nu det viktigaste. Alla har själva fått välja sina karak
tärer och vilka egenskaper de präglas av. Här finns 
musiker och drömmare, pensionärer och överklass.

Den lösa ramen är platsen, kryssningsfartyget,  » 

Vill skapa en inkluderande mötesplats. Verksamhetsledaren  
Jenny Sandgren Wahlström hoppas att ensemblen i Göteborg  
ska växa ytterligare.

”Vi har träffats digitalt hela våren  
över zoom. Det är faktiskt sjukt att  
det gick så bra som det gjorde.  
Men nu är det skönt att ses igen.” 
Emanuel Wendel

lärt sig något? Majoriteten av korten som sträcks upp 
i salen är gröna. Alla är trötta men det har varit en 
bra repetition.

– Vi har träffats digitalt hela våren över zoom. Det 
är faktiskt sjukt att det gick så bra som det gjorde. 
Men nu är det skönt att ses igen, konstaterar Emanuel 
Wendel som är en av scenkonstnärerna.

Att förstå Konstras tillblivelse är som att gå in i en 
snårskog. Projektet har funnits i ett och ett halvt år 
och finansieras än så länge av pengar från Allmänna 
arvsfonden. Ändå är det en ideell förening och en del 
av Språng – som är en kulturorganisation där perso
ner med och utan funktionsnedsättningar möts. 
Språng, å sin sida, startades av danskompaniet Spinn 
och studieförbundet Bilda under 2015. Då var ambi
tionen bland annat att hitta ett sätt att rekrytera unga 
talanger till den professionella ensemblen i Spinn. 

– Språng fungerar som systerorganisation till Spinn 
och vi samverkar ofta och nära. Men som en friståen
de ideell förening söker vi ständigt nya projektpeng
ar och kontinuerlig finansiering för att kunna fort
sätta finnas över tid, förklarar verksamhetsledaren 
Jenny Sandgren Wahlström.

Konstra – som alltså är en del av Språng – arbetar 
inte bara med dans utan med bredare med scen
konst. De konstnärliga uttrycksformerna utgår från 
deltagarna själva och alla fokuserar på vad de gillar 
bäst. Gruppen författar manus, agerar, sjunger, dan
sar och bygger scenografi.

– Vi jobbar alltid med ungdomar med och utan 
funktionsnedsättningr och alla är välkomna att söka 
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 »  och att det har gått många år sedan pandemin  
ebbade ut. Skådespelarna ser tillbaka och minns 
skräcken och isoleringen.

– Ombord på båten, i ett krisläge, rivs alla gränser. 
Passagerarna sitter fast på fartyget och måste samar
beta, förklarar Linda Wendel.

Själv spelar hon en äldre dam som vunnit kryss
ningen på Bingolotto. Tanten gillar egentligen inte den 
sociala samvaron utan vill hellre vara hemma med sin 
katt. Nu är hon intvingad i ett sammanhang med en 
samling brokiga och delvis utlevande individer.

– Min karaktär är clownen Egon Fregatt, en före  
detta sjöman och poet. Egon har genomgått en köns
korrigering och hette tidigare Evangeline. Nu älskar 
han att gå på händer och söker efter livets mening, 
inflikar Hannes Glavå.

Historien är långt ifrån färdig och måste få utveck
las efterhand. Just nu är arbetet med personerna i 
fokus. Vilka var des som människor när viruset bröt 
ut och hur har de utvecklats under tre decennier?

– Det är tänkt att föreställningen ska återberätta 
den här tiden. Därför diskuterar vi frågor som vad 

tema: Kulturliv

kan ha försvunnit, vad finns kvar och vilka beteenden 
kommer att ha förändrats i framtiden, säger verksamhets
ledaren Jenny Sandgren Wahlström.

Hon tycker att Konstra har klarat sig förvånansvärt bra 
genom den skakiga våren. När pandemin var ett faktum i 
slutet av mars stärktes snarare den kollektiva känslan. 
Alla var inställda på att hitta vägar framåt och deltagarna 
peppade varandra kreativt. Gruppen hade redan tidigare 
bekantat sig med den digitala plattformen zoom och nu 
såg man en möjlighet att utforska den ytterligare.

– Vi hittade med detsamma ett sätt att ses online och alla 
var noga med träffarna. Vi fokuserade på individuella 
uppgifter och alla repeterade hemma. Dessutom lyckades 
vi få till två träffar utomhus i somras, berättar Jenny.

Det finns till och med något positivt med distansträffar
na, tycker Konstras medlemmar i efterhand. Nu är alla 
vana vid det digitala verktyget och om någon känner sig 
krasslig går det ändå att hänga med. Då slås datorn på i 
dansstudion och den som är hemma och är sjuk kan följa 
repetitionerna.

– Fast det känns väldigt bra att vara här. På zoom ser jag 
ju de andra, men vi kan inte vara med varandra. Det är en 
stor skillnad, säger Emanuel Wendel.

Hannes Glavå  
spelar en clown och 

Lina Wendel gestaltar  
en äldre dam som  

motvilligt hänger med 
på kryssning.

Hallå där! Ellen Melin tar en paus 
och spexar inför kameran.
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FAKTA: SPINN, SPRÅNG OCH KONSTRA
Danskompaniet Spinn är ett professionellt danskom
pani med dansare med och utan funktionsnedsätt
ningar. Basen finns i Göteborg. Spinn är Sveriges första 
integrerade danskompani och har funnits i tio år.
Språng startade 2015 som ett samarbetsprojekt mellan  
Danskompaniet Spinn och Studieförbundet Bilda,  
finansierat av Allmänna Arvsfonden.
Projektet syftade till att skapa en inkluderande dans
verksamhet där personer med och utan funktionsvari
ation fick chans att utvecklas inom dansområdet till
sammans.
Våren 2018 blev SpinnVäxa/SpinnUnga en fristående 
ideell förening under namnet Språng. 
Konstra är ett kulturprojekt som drivs med medel  
från Allmänna Arvsfonden, ett scenkonstkollektiv som 
består av konstutövare med olika bakgrund. Projektet 
är ett samarbete mellan Språng och Passalen.
Konstra vänder sig till unga mellan 15 och 25 år.
Källa: dusprang.se och danskompanietspinn.se

 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
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 Höstvindarna blåser över Östersund. 
Stina Millner Palmqvist och Maria 
Sundelin träffas hemma hos Stina. 
Själv sitter jag hemma vid datorn i 
mitt arbetsrum, 57 mil söderut. 

Ännu en intervju på distans ska göras och tekni
ken strular. Därför dröjer det en stund innan jag 
har de båda författarna i blickfånget. 

Stina arbetar till vardags på bokförlag och Ma
ria berättar att hon kommer direkt från arbetsda
gen  på Östersunds sjukhus, där hon är sjukhus
värdinna. Ett jobb som varit annorlunda under 
pandemin, med tomma korridorer och besöks
förbud.

Deras tredje bok har titeln Rätten till egna ving
ar och baksidestexten sammanfattar väl vad den 
handlar om.  ”I den här boken delar vi med oss av 
nya berättelser att fundera över och beröras av, 
för allas lika värde och rätt till egna vingar.”

De berättar om en gemensam resa. Om hur de 
som författare och föreläsare och bärare av dia

gnosen CP har tagit sig länge än vad de hade kun
nat drömma om. 

I boken gör de upp med fördomar och missrik
tad snällhet. De framhåller att en problematik 
inte trollas bort genom ett ordbyte. I boken be
skriver Maria med svart humor hur hon känner 
sig som en verktygslåda om någon kallar henne 
funktionsvarierad.

Som författare tycker de om att sätta en hel del 
företeelser på sin spets. Tänk det där när perso
ner med funktionsnedsättningar buntas ihop till 
en enda grupp. Eller hur svepande, välvilliga  for
muleringar som att ”alla är lika” eller ”alla kan 
spela fotboll” slår fel. 

Stina konstaterar att hon till exempel inte kan 
spela fotboll eftersom hon är rullstolsburen. 

När hon och Maria träffades för första gången 
var det en olikhet som gav inledningsrepliken. 
”Vad gör du här, du kan ju gå”  sa Stina när de möt
tes på ett läger under tonåren.  

Efter lägerveckan bröts kontakten, sedan   »  

Kärleken till språket förde dem samman. Plus viljan 
att föra ut ett budskap. Stina Millner Palmqvist 
och Maria Sundelin i Östersund blev författare. 

Deras ord 
krossar 
CP-myten

tema: Kulturliv
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Maria Sundelin och Stina Millner Palmqvist skriver utifrån 
att 17 miljoner människor världen över har CP-skador.  
”Det är jätteviktigt att veta att en CP-skada är individuell. 
Den drabbar ingen människa på samma sätt.”  
FOTO: SUSANNE KVARNLÖF
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» dröjde det 17 år innan deras vägar korsades igen, 
trots att  de genom åren bott  i samma stad. Denna 
gång var det intresset och kärleken till litt eraturen 
som förde dem samman genom en poesisite på nätet.

På den vägen är det och nu är alltså deras senaste 
bok klar och utgiven. Responsen är stor men de sak
nar att  vara ute och föreläsa, pandemin lägger hinder i 
vägen. Istället jobbar de med att  försöka nå ut på an
dra sätt , som i sociala medier och i massmedia.

Vad som väntar runt hörnet vet varken Stina eller 
Maria, det får visa sig. Men de vill gärna fortsätt a 
skriva och föreläsa. De hoppas att  många föräldrar 
ska läsa deras böcker och därmed lätt are förstå bar
nens situation och den egna föräldrarollen. 

När intervjun är avslutad har jag som skribent fått  
en hel del att  tänka på. Som hur ord och begrepp 
verkligen kan förvirra och leda fel. Funktionshind
rad, funktionsnedsatt  eller rentav funktionsvarie
rad? Helst vill jag som journalist skriva om de 
människor jag möter utan att  sätt a etikett er. Men 
hur många berätt elser om personer med funktions
nedsätt ningar blir inte väldigt stereotypa.

Antingen handlar det om personer som ”klarar 
allt” eller ”är väldigt synd om.” Människorna som de 
individer de är kommer i skymundan.

Som Maria Sundelin säger:
– Vi vill bli sedda som människor, inte som män

niskor med funktionsnedsätt ningar.
Det är bara att  hålla med.

Margaretha holMqvist

I samband med att  hon utmanade på 
P 4listan i somras  presenterades hon 
så här hos P 4 Jämtland. ”Genom Corne
lis Vreeswĳ ks visor upptäckte Stina det 
roliga i att  leka med musik och dikt, så 

när hon skriver egna låtar blir det oft a 
och gärna i hans anda. Hon jobbar själv 
för att  belysa samhällsproblem och för
domar med svart humor och allvar i 
sina låtar. En av hennes mest uppmärk
sammade låtar är ”Skuld”, som sätt er 
ord på känslor och tankar hos många 
andra i liknande situation.

Men hon inspireras också av all möjlig 
musik som hon själv gillar, och skriver 

texter om olika ämnen. ”Tvivlarens 
bön” som utmanar på listan är en kär
leksfull sång tillägnad en skyddsängel. 
”Även om man inte tror på Gud själv så 
kan man be att  han, hon, den eller det 
tar hand om skyddsänglarna som gör 
det.” Låten släpptes i april och  är inspe
lad samt producerad av Fredrik Mag
nusson.

Hennes låtar brukar också vara med 
på bokföreläsningarna.

BAKGRUND: 

Tre böcker om livet med CP-skador
Stina Millner Palmqvists och Maria Sundelins tredje bok Rätten till egna vingar 
kom ut i år. Deras första heter Födda med trasiga vingar (2015) och den andra 
Flyger med känsliga vingar (2017), samtliga utgivna på Jengel bokförlag.

Stina Millner Palmqvist var 2016 på turné med 
Patriks Combo. FOTO: PRIVAT

tema: Kulturliv

Låtskrivaren Stina
Stina Millner Palmqvist är även sångerska och låtskrivare.  

 ”Vi vill bli sedda som människor, inte som män niskor med funktionsnedsätt ningar.”
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Våra hjärtan 
klappar för dig.

Är du i behov av personlig assistans? 
Kontakta vår VD Jerry, han har 
hjälpt många människor som har 
haft det svårt och är förälder till  
bästa Anton. Han vet vad som krävs 
för att få bra assistans genom livet 
och hjälper dig leva det liv du vill 
leva.

www.noass.se
I över 15 år har NOA Personlig Assistans arbetat 
med människor med funktionsnedsättning och 
vi är verksamma i Blekinge, Skåne, Småland och 
Kalmar. 

 ”Vi vill bli sedda som människor, inte som män niskor med funktionsnedsätt ningar.”

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!
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tema: Kulturliv

Rätt en till egna vingar
– Utdrag ur boken

– – – – – – – –

[Om farliga faktorer]
Boken tar upp att  forskning visar att  
personer med funktionsnedsätt ning 
löper hög risk för fysisk ohälsa. En 
farlig faktor är bristen på tränings-
möjligheter.

”Träningsmöjligheterna som erbjuds kan 
omöjligt passa alla individer och det är allmänt 
svårare att  ta sig dit man vill på grund av att  
färdtjänsten sällan fungerar och dessutom har 
olika regler i olika kommuner. Det är många 
som missar sina aktiviteter på grund av samåk
ningar och förseningar. Det är 
en fördel att  bo centralt så att  
man har nära till det mesta 
när man av någon anledning 
har svårt att  ta sig fram – och 
tillbaka också för den delen.

Överbeskydd från välme
nande personer i ens omedel
bara närhet kan även det bidra 
till att  det känns svårt att  pro
va något som man egentligen 
vill prova, oavsett  om det rör 
sig om träning eller något an
nat. Många vill inte utsätt a sig 
för risken att  skada sig eller att  misslyckas. De 
håller sig helst i miljöer där de känner sig tryg
ga. Under åren vi har umgått s har vi blivit mer 
öppna för att  prova nya grejer. Vi håller däre
mot fast vid att  man inte ska känna sig tvingad 
att  vara med på en rekommenderad eller hårt 
inarbetad aktivitet bara för att  man är funk
tionshindrad.

En av faktorerna som står högt upp på listan 

när det gäller funktionsnedsatt as ohälsa är att  
det är jobbigt och tråkigt att  träna på habilite
ringen där man blir en patient som tränar en
sam. Där konfronteras man oft a med den 
”onda” sidan av sin skada eller sjukdom, då ens 
svårigheter oft a står i centrum. Det är en helt 
annan sak att  träna tillsammans med andra. 
Tillsammans kan man peppa varandra och bli 
glada för varandras framsteg, precis som vi i 
boxningsgruppen. Vi såg på varandra att  allas 
kroppshållning blev bätt re av boxningen och 
allt annat vi gjorde på cirkelträningen. Snabb
heten, motoriken och koordinationen förbätt 
rades också. Apropå rädslan för att  skada sig 
har vi behövt utsätt a oss för saker vi inte velat 
eller vågat prova på förut. Det är ingen större 
mening att  träna för den som bara vill tugga på i 

samma spår. Det är lätt  att  
medvetet eller omedvetet göra 
det på sjukgymnastiken. 

Vid ett  träningstillfälle bjöd 
vi in en sjukgymnast från ha
biliteringen så att  hon kunde 
få se hur roligt vi hade på box
ningspassen i vår tränares stu
dio. Vi hade tänkt oss att  trä
naren och sjukgymnasten 
kunde ge varandra lite input, 
då tre av oss i gruppen träff at 
samma sjukgymnast i perio
der. Det fungerade ganska bra 

och det var kul att  visa vad vi lärt oss. Vi berätt a
de om forskningen och om träningstrött heten 
som även vi känt när vi tränat ensamma med 
olika sjukgymnaster. Alla var eniga om att  det 
är viktigt att  hitt a en träningsform att  brinna 
för. Sjukgymnastik är något som vi tycker är 
enformigt. Trots det är det ändå tryggt för oss 
att  vara inskrivna på habiliteringen.”

FO
TO

: CAM
ILLA KARLSSO

N
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Härligt med boxning. Utan egentligt 
idrottsintresse i grunden hittade Stina 
Millner Palmqvist och Maria Sundelin en 
sport för dem. FOTO: MARIA SUNDELN
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[Om farliga experter]
”Vi brukar kalla experter som inte vet något 
om en enskild människas behov för farliga ex
perter. De drar snabbt ner känslan av att  bli 
bemött  med respekt. De anstränger sig sällan 
för att  lära känna folk som behöver stöd och 
deras grundproblematik.  Alla människor ska 
bemötas som talande, tyckande och tänkande 
individer med en egen privat sfär. Personal 
inom vård och omsorg har genom sina yrkes
roller makt över alla som söker hjälp. Tyvärr 
fi nns det en del exempel på situationer där 
makten som ska användas för att  göra gott  
missbrukas. Det har hänt att  vi har fått  våra 
tankar och känslor kring våra diagnoser ifrå
gasatt a på ett  nedvärderande sätt . Bra och 
kompetent personal har förmågan att  få 
människor med olika sjukdomar och skador 
att  glömma bort att  de är där för att  få hjälp. 
Hjälpen bör helst kamoufl eras med ett  gott  
samarbete för att  minska känslan av att  sticka 
ut på ett  negativt sätt . När det goda samarbe
tet fungerar försvinner oft ast känslan av att  
vara annorlunda. ”

[Om tramsig teater]
Stina och Maria ser en teaterföre-
ställning som går vilse i välvilja. 
Titeln är ”Riv murarna” och bud-
skapet är tillgänglighet.

”Funk i 4D avslutades med en teaterföreställ
ning som hett e ”Riv murarna”. Den beskrevs 
som ”Sveriges mest tillgängliga teaterföre
ställning” och vi ville se om det stämde. Temat 
var, föga överraskande, tillgänglighet. Hela syf
tet med arrangemanget Funk i 4D var att  belysa 
att  det är omgivningen och miljön som skapar 
hinder. Arrangörerna menade precis som vi  » 

» att  det inte behöver vara så svårt att  ha en fysisk eller psykisk 
funktionsnedsätt ning om allt bara är tillgängligt. De ville precis 
som vi visa att  väldigt mycket som skapar otillgänglighet går att  
lösa med ganska enkla medel.  Ett  av syft ena med föreställningen 
var att  visa hur teater kan vara tillgängligt utan syn eller tecken
språkstolk. Under kvällen hade vi många frågor i våra huvuden. 
Den största frågan vi ställde oss var om deras medel verkligen var 
så enkla och om teaterföreställningen verkligen passade alla män
niskor. Redan när vi gick in i entrén på teatern kände vi att  vi hade
hamnat helt fel, att  vi egentligen inte skulle vara där. Vi befarade 
att  allt kring föreställningen skulle vara överdrivet. 

Även nu var det svårt för oss att  sitt a tysta och stilla. Vi märkte 
direkt att  omgivningen och stämningen blev rörig. Arrangörerna 
försökte tänka på alla grupper av människor och vilka resurser 
som kunde passa bäst för varje grupp. Textskärmar där repliker 
och ljud illustrerades var uppsatt a på vardera sida om scenen. 
Skådespelarna var väldigt yviga i sina rörelser och utt alade repli
kerna mycket tydligt. Det var bra och det hade räckt.  Vi kan inte 
tycka att  det är speciellt fantasifullt att  berätt a hur utsatt a vi kan 
vara som grupp.  Folk som inte har erfarenhet av synliga eller 
osynliga diagnoser borde ha kommit för att  kunna möta begrep
pen funktionshinder och funktionsnedsätt ning från fl era håll, 
samt få veta att  det fi nns olika sätt  att  se på dem. Förutom dålig 
marknadsföring var den största orsaken till att  det inte kom fl er 
människor att  hela upplägget var alldeles för riktat.  

Trots att  konceptet var något nytt  handlade allt ändå om något 
gammalt som vi dras med dagligen. Utan att  grott a ner oss så 
mycket i handlingen kan vi säga att  föreställningen handlade om 
en döv tonårsfl icka, hennes rullstolsburna mamma och hennes 
blinda kompis. På en enda kväll såg vi grov generalisering i två 
olika sammanhang, i verkligheten och på teatern. När vi satt  och 
såg föreställningen tyckte vi att  intrycken blev för många. Vi såg 
den i dett a fall överdrivna kampen för att  folk som av någon an
ledning är annorlunda ska accepteras i samhället.  Vi är mycket 
tydliga med vad vi tycker om ”vi och dem”perspektivet, både när 
det gäller föreläsande och bokskrivande. Något vi också är noga 
med att  prata om är hur viktigt det är att  en människa måste få 
leva livet i sin egen takt och göra saker på sitt  eget sätt . 

Vi är helt säkra på att  det hade kommit fl er besökare om inte 
allt hade handlat om tillgänglighet. Man måste lyft a fl er än ett  
ämne för att  väcka nyfi kenhet och engagera så många som möj
ligt. Vi hade hellre sett  att  arrangörerna hade satt  upp en pjäs 
som redan fi nns med textskärmar och tydligt tal från skåde
spelarna som komplement. Maria tyckte att  hela grejen kändes 
missriktad och att  den överdrivna handlingen hade passat bra 
för att  öppna ögonen på politikerna vi träff at föregående dag.

– Att  visa teatern för dig och mig är som om amatörcyklister 
skulle lära elitcyklister hur man cyklar, sa hon till Stina eft eråt.”

tema: Kulturliv

Rätt en till egna vingar
– Utdrag ur boken
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[Om tysta politiker]
Maria och Stina sitt er i publiken vid 
en politikerdebatt  om tillgänglighet 
och arbetsmiljö för personer med 
funktionsnedsätt ningar. När det 
sedan är deras tur att  föreläsa går 
politikerna hem.

”Vi upplevde det som att  det fanns en stor ge
nomskinlig vägg mellan publiken och de debatt e
rande politikerna. Det kändes som att  de inte 
tänkte på att  det fanns personer med både synli
ga och osynliga svårigheter i samma konferens
sal.  Det var en märklig upplevelse för oss att  vara 
föremål för debatt en, intressant och obehagligt 
på samma gång.   Stina fi ck eft eråt en tanke om 
att  vi lika gärna hade kunnat vara djur på zoo. 
Hon tyckte att  debatt en blev för snäv och tvär när 
det gällde vilka behov en människa kan ha. Stina 
som sitt er i rullstol skulle kunna betraktas som 
en apa. Maria som kan gå men har nedsatt  känsel 
i ena kroppshalvan skulle lika gärna kunna vara 
en giraff . Apan och giraff en liknar inte alls varan
dra. De har inte samma behov, men de är på sam
ma djurpark. På frågan om samhället ska vara 
tillgängligt för alla svarade samtliga deltagande 
politiker ja. Sekunderna senare svarade alla nej 
på frågan om det går att  skapa ett  samhälle som 
är tillgängligt för alla. Dett a trots att  arrangörer
na av eventet kom med konkreta lösningar på 
många av de problem som politikerna lyft e.   Det 
var svårt för oss att  vara stilla och tysta. 

Till slut kunde Stina inte hålla sig längre utan 
frågade om publiken också fi ck prata. När hon 
fi ck mikrofonen sa hon att  politikerna stoppar 
möjligheterna att  öka tillgängligheten genom att  
säga det lilla ordet ”nej”. Hon var nervös eft er
som det satt  politiker i maktpositioner i salen. 
Det var inte så överraskande att  hon mött es av 
tystnad.  Vi var supertaggade på att  föreläsa, för 
vi tyckte att  politikerna behövde ta del av vårt 
synsätt . När det var dags för oss att  prata om be
mötande fanns det inga politiker kvar i salen. 
Kanske hade de brått om hem.”
– – – – – – – –

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

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

Rörelse 5-20.indd   19Rörelse 5-20.indd   19 2020-10-08   22:072020-10-08   22:07

https://humana.se/humanahalsa
mailto:info@starmobility.se


 När nu åttaårige 
Casper började sär
skolan var avstån
det från hemmet 

och skolan 1826 meter. Grän
sen för att få skolskjuts låg på 
två kilometer. Enligt Tibro 
kommun var det ett ”föräldra
ansvar” att sonen kom till sko
lan på ett säkert sätt.

Föräldrarna upprördes över 
att beslutet inte tog hänsyn 
till sonens individuella behov. 
Casper är född med en ovanlig 
kromosomavvikelse som med
för omfattande fysiska och 
kognitiva funktionsnedsätt
ningar. Han är delvis rullstols
buren och har dålig balans. 

– Casper är impulsstyrd 
och har svårt att vistas i stora 
barngrupper. Han har svårig
heter att gå, dålig balans gör 
att han ramlar ofta och behö
ver sin rullstol, berättar pappa 
Daniel Sirén.

Familjen överklagade kom
munens beslut och krävde 
skoltaxi för sin son. De har 
hela tiden haft stöd för sin 
sak hos habilitering och sjuk
vård. Pappa Daniel har skick
at in mängder av intyg som vi
sar att Casper varken kan  

eller bör vistas själv i trafiken.  
Eftersom han är beroende av 
rullstol är vanlig skolbuss 
inget alternativ.

– Jag skulle mycket hellre 
göra annat än att hålla på att 
överklaga men det här är en 
viktig fråga för Casper. Vi har 
också fått ett enormt stöd 
från allmänheten här i Tibro, 
berättar han.

Inför höstterminen i år 
ljusnade situationen något. 
Casper har bytt till en skola 
som ligger på ”rätt sida” av  
tvåkilometersgränsen.

– Vi har fortfarande inte 
skoltaxi utan skolbuss. Den 
är anpassad för en mindre 
grupp barn, vilket är bättre 
än en vanlig skolbuss som tar 
35–40 barn. 

Frågan är ändå inte avgjord, 
menar han. I ett större per
spektiv handlar det om synen 
på rättigheter för barn med 
funktionsnedsättningar,

– Jag upplever en noncha
lans mot barn i särskolan, 
barn som har särskilda behov, 
säger Daniel Sirén som håller 
fast vid kravet på skoltaxi för 
Casper.

Margaretha holMqvist

 I våras stängde viktiga 
verksamheter för personer 
med funktionsnedsätt
ningar. Hur gör vi nu? Hot 

om smittspridning ska vägas 
mot risken för psykisk ohälsa 
och isolering.

Nej, pandemin är inte över. 
Sam tidigt behöver vi redan här 
och nu dra lärdomar som rus
tar oss bättre, i dag och på sikt. 
Det framkom när Myndighe
ten för delaktighet arrangera
de ett seminarium om Corona
pandemin. Fokus låg på utma
ningar inom funktionshinder
området.

Generaldirektör Malin Ekman 
Aldén inledde genom att kons
tatera att det som händer under 
pandemin kommer att ha stor 
betydelse även i framtiden. 

– Mycket har ställts på ända 
för personer med funktions
nedsättningar, personer som 
normalt har stort behov av en 
fungerande samhällsstruktur 
och av samhällets stöd.

Karin Flyckt, sakkunnig och 
samordnare av funktionshin
derfrågor på Socialstyrelsen, 
beskrev utmaningen med att 
hitta bra lösningar när ingen 
vet hur länge pandemin kom
mer att bestå.

– Det pågår ett lärande fast vi 

I skuggan av pandemin

Ser många utmaningar. Malin Ekman 
Aldén, generaldirektör på Myndighe-
ten för delaktighet. FOTO: PIA NORDLANDER

Tre röster om pandemin

Ibland hänger viktiga beslut på några meter. Casper  
klarar sig inte på egen hand i trafiken. Men kommunen 
tog fram mätinstrumenten och sa nej till skolskjuts. 

Casper nekades skolskjuts 

FAKTA: SKOLSKJUTS 
Kommunen är enligt skolla
gen skyldig att anordna kost
nadsfri skolskjuts om det be
hövs. Elevens hemkommun 
ska göra en bedömning i varje 
enskilt fall. En elev i en kom
munal grundskola eller 
grundsärskola har rätt till 
skolskjuts om sådan behövs 
med hänsyn till färdvägens 
längd, trafikförhållandena, 
elevens funktionsnedsättning 
eller någon annan särskild 
omständighet. Även elever i 
förskoleklassen har rätt till 
skolskjuts under samma för
utsättningar som elever i 
grundskolan och grundsär
skolan.
Enligt Tibro kommuns skol
skjutsreglemente ska avstån
det mellan bostad och skola 
vara minst två kilometer för 
att elever i förskoleklass till 
årskurs fyra ska beviljas skol
skjuts.
När det gäller elever med 
funktionsnedsättning skriver 
kommunen:
”Elev kan ges rätt till skol
skjuts på grund av medicin
ska skäl. Behovet av skol
skjuts ska styrkas av elev
hälsa eller annan vårdinstans. 
Om ansökan inte ger tillräck
ligt underlag för beslut kan 
kontakt tas med skolperso
nal, läkare eller annan person 
med kunskap om den sökan
de. Handläggaren kan begära 
att ansökan kompletteras 
med ett intyg. Ett intyg i sig 
berättigar i allmänhet inte till 
skolskjuts, utan utgör endast 
en del av ett vidare beslutsun
derlag.”
Källor: skolverket.se och  
tibro.se

Kämpar för rättvisa. Familjen Nielsen Sirén i Tibro i Västergötland består 
av pappa Daniel Sirén och mamma Monica Nielsen med sonen Casper och 
hans yngre syster Celinn. FOTO: PRIVAT
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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 

bbooeennddee

fortfarande är mitt  inne i pan
demin.

Hon tog upp hur det ska 
vara möjligt att  ”samexistera 
med det nya normala.” Som 
hur en daglig verksamhet ska 
fungera och hållas öppen utan 
att  öka risken för smitt sprid
ning. Att  många verksamhe
ter stängde ned i våras har fått  
negativa konsekvenser i form 
av isolering och risk för psy
kisk ohälsa. 

Krisberedskapen i verksam
heter som vänder sig till per
soner med funktionsnedsätt 
ning har stora brister. I våras 
införde många kommuner be
söksförbud på LSSboenden, 
ett  beslut som visade sig sakna 
stöd i lagen. Många verksam
heter saknar kontinuitetspla
ner (en plan som hjälper per
sonalen att  hantera en kritisk 
situation och sedan långsik
tigt återställa verksamheten). 

Småskaliga boenden och låg 
personalomsätt ning är fakto
rer som gör att  många insatser 
trots allt fungerar väl. Karin 
Flyckt berätt ade också att  re
lativt få personer med LSSin
satser avlidit till följd av 
covid19 och att  smitt sprid
ningen i gruppen är jämförbar 
med samhället i stort.  

Seminariets tredje deltagare 
var journalisten Anna Berg
holtz.

–Det är svårt att  hålla av
stånd när man inte ser,  kon
staterade hon utifrån sina er
farenheter av vardagen under 
pandemin.  Hon är blind se
dan 20årsåldern, som en 
följd av svår reumatism. Den 
reumatiska sjukdomen gör att  
hon troligen tillhör en risk
grupp. Därför har hon till stor 
del hållit sig isolerad under 
pandemin, och avstått  från 
service som färdtjänst och 
ledsagning. Sambon har 
hjälpt henne med  praktiska 
saker som att  handla. För an
dra är situationen ännu svåra
re. Den som har personlig as
sistans är till exempel utläm
nad till att  assistenterna hål
ler sig friska. Oklarheter kring 
vem som tillhör riskgrupp 
sprider osäkerhet och många 
lämnas ensamma med sin oro.

Anna Bergholtz ser fördelar 
med den snabba digitalise
ringen, som underlätt at hen
nes arbete under pandemin. 
Till nackdelarna hör att  
många digitala samhällstjäns
ter, inte minst inom sjukvår
den, är krångliga och otill
gängliga. 

Margaretha holMqvist

Tre röster om pandemin

Om att lära nytt i mitt i en pandemi. 
Karin Flyckt, sakkunnig på Social-
styrelsen. FOTO: SOCIALSTYRELSEN

Berättade om en delvis ny verklig-
het. Anna Bergholtz, journalist och 
föredragshållare. FOTO: HELENA BERZELIUS
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Frågan om välfärdsfusk har 
varit aktuell under hösten. 
Än en gång ly� s assistans-
branschen fram som en 
bransch med omfa� ande fusk.

 “Jag skulle bli mycket förvå-
nad om assistansfusket un-
derstiger 50 procent av all ut-
betald ersä� ning” skrev åkla-
gare Björn Rosenlöf i en de-
ba� artikel i Expressen.

RBU:s förbundsordförande 
Maria Persdo� er svarar a�  allt 
fusk givetvis ska bekämpas 
men a�  Rosenlöf spekulerar 
och sprider felaktigheter om 
hur den personliga assistan-
sen fungerar.

–Vi som lever med personlig 

assistans, antingen själva eller 
i familjen, vi vet hur oerhört 
svårt det har blivit a�  beviljas 
assistans. A�  som Rosenlöf på-
stå a�  systemet saknar kon-
trollfunktioner är som a�  på-
stå a�  vi i Sverige inte måste 
deklarera eller a�  det inte fö-
rekommer hastighetskontrol-
ler i trafi ken, säger hon.

Även RBU:s tidigare general-
sekreterare Henrik Petrén, 
numera branschansvarig för 
personlig assistans på Arbets-
givarföreningen KFO, ger sig in 
i deba� en. Han kallar Rosen-
löfs kritik vårdslös när denne 
hävdar a�  det inte fi nns någon 
off entlig funktion som kon-

trollerar utbetalningsbehovet. 
” …det kanske höjer några 
ögonbryn hos kollegorna på 
Försäkringskassan som väl är 
tänkt a�  utgöra just denna 
funktion?” svarar Petrén i en 
replik i Expressen. 

”Vi deltar även fortsä� nings-
vis i diskussionen om vad som 
kan göras för a�  förhindra 
fusk och kriminalitet med as-
sistansersä� ningen och väl-
komnar Björn Rosenlöf och 
andra a� , istället för spekula-
tion om fuskets omfa� ning, 
bidra med konstruktiva för-
slag på hur det ska elimine-
ras,” skriver Petrén. 

margaretha holmqvist

Med hjärta för LSS
Över 400 personer deltog i RBU Umeås digitala LSS-manifestation. Ordförande 
Emma Fossmo är stolt över framgången.

När Rörelse ringer upp 
Emma Fossmo har hon precis 
landat ”hemma i soff an” e� er 
arbetsdagen som samordnare 
på e�  assistansföretag. Det är 
främst assistansfrågan som 
få�  henne a�  bli aktiv i RBU.

– LSS är min hjärtefråga. Jag 
jobbade som personlig assi stent 
och förstod då hur oerhört vik-
tig lagen är, berä� ar hon.

Sedan två år är hon ordför-
ande för RBU Umeå och enga-
gerad i a�  möta medlemmar-
nas behov och önskemål. Hon 
vill se en stark och levande or-
ganisation. 

– Medlemmarna är vår 
grund, det är de som är RBU.

När coronapandemin slog 
till hade föreningen redan 
börja planera för en större LSS- 
ma nifestation på gator och torg.
Planerna fi ck stöpas om. För-

eningen gjorde först en mindre
digital satsning i våras. Den 
följdes i slutet av augusti av en 
större manifestation via Face-
book, med tal och fi lminslag. 
Det gick bland annat a�  höra 
förbundsordförande Maria 
Persdo� er kritisera LSS-ut-
redningen och påminna om a�  
LSS är en rä� ighetslag, ingen 
”om vi har lust lag.”

Den digitala manifestationen 
är långt ifrån allt som händer i 
Umeå. I höst satsar de aktiva i 
på a�  ringa runt till medlem-
marna. Det är e�  sä�  a�  hålla 
kontakten även när möjlighet-
erna till fysiska möten är 
begränsade.

– Jag saknar som så många 
andra den sociala biten och 
möten mellan människor, 
säger Emma Fossmo.

Föreningen planerar för en 
ljusmanifestation på interna-
tionella funktionshinderdagen
den 3 december. Det blir troli-
gen en utomhusaktivitet med 
e�  begränsat antal deltagare 
och som även kan följas digitalt.

Emma Fossmo ser en utbredd 
okunskap om LSS och den ut-
sa� a situationen för personer 
med omfa� ande funktions-
nedsä� ningar  A�   nå ut till fl er 
än de redan övertygade i LSS- 
frågan är därför centralt, men-
ar hon och framhåller RBU:s 
opinionsbildande roll. 

– Okunskap skapar fördomar.
Därför måste vi hi� a samman-
hang där vi får folk a�  förstå 
vad det handlar om. Det är en 
livsviktig kamp! avslutar 
Emma Fossmo.

margaretha holmqvist

Digitalt är bra men RBU Umeås 
Emma Fossmo saknar just nu de per-
sonliga mötena med medlemmarna.
FOTO: STEFAN GRANBERG

Personlig assistans:”Vårdslös kritik”
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Vi sänker trösklar
Intressepolitik:

Gemenskap:

Rådgivning:

Påverka, debattera, demonstrera

Var med i en kamp för lika rätt!
Barn och unga med nedsatt rörelseförmåga stängs ute från 
samhället idag. Därför finns Förbundet Unga Rörelsehindrade. 
Vi är ett förbund som drivs av och för unga.

Du behövs - bli medlem! Är du mellan 0 och 32 år kan du bli 
medlem. Medlemsavgiften är en summa på 100, 150, 200 eller
250 kr per år. Vem som helst är välkommen att bli medlem!

Gå på läger och aktiviteter

Få juridisk rådgivning och tips

Gå in på ungarorelsehindrade.se/bli-medlem

Välkommen att bli medlem!

0456-151 15 / www.valjeviken.se

Du vet väl om att du som är medlem i RBU kan söka om stipendium på Valjeviken? Stipendiet täcker kost och logi under ett läsår.

Att gå på Valjeviken folkhögskola är ett bra sätt att 
förbereda sig för vuxenlivet. Du får kunskaper, prova på 
eget boende och möjlighet att växa som människa.

Valjeviken är en tillgänglig anläggning för dig med 
funktionsnedsättning där du, insprängt i skolschemat, 
har tillgång till behandlingsinsatser och träning.

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

Utveckla dina intressen, lär dig 
mer tillsammans med andra
eller läs in behörigheter!
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Noterat

I samarbete med Botkyrka kom
mun har Tekniska museet öpp
nat ”mattekluringbanan” i Hågel
byparken. Banan är tänkt som 
pedagogiskt program för skol
klasser och andra parkbesökare.

Den består av sex olika statio
ner: ett pussel, en 3Dkub, ett 
chiffer, en grafoptimering, ett 
3Dpussel och kodplankor. Med 
hjälp av en karta får eleverna 
orientera sig mellan stationerna 
i parken. Vid varje station får 
deltagarna en bokstav efter att 
ha löst ”kluringen.” I slutet ska 
gruppen sätta ihop de sex bok
stäverna till ett lösenord. Banan 
tar omkring 60 minuter att gen

omföra. Botkyrka kommun har 
tagit fram ett resursmate rial 
som klasserna kan arbeta  
vidare med.

Projektet Maker Tour – pro
grammering i skolan är Tekniska 
satsning för mellanstadieelever 
och syftar till  att stimulera in
tresset för teknik och program
mering. Utbildningspaketet be
står av lärarintroduktion, work
shops, kreativa utmaningar, lärar
inspirationskvällar och gratis 
lovverksamhet. Mattekluringba
nan är en fristående del i projek
tet och en möjlighet att upptäcka 
glädjen med teknik och natur
vetenskap.

Mattekluringbanan finns i Hågelbyparken i Botkyrka under hösten 2020 och  
är under vissa tider även öppen för allmänheten. Våren 2021 flyttar banan vidare 
till Stockholmsförorten Tensta.  FOTO: TEKNISKA MUSEET

Sverige genomförde PISA korrekt
OECD har ytterligare en  gång  granskat Sveriges genom
förande av kunskapsstudien PISA. 

Sverige är ett av 16 länder som undantagit fler elever 
än PISA:s gräns på fem procent av deltagande 15åriga 
elever. OECD har bedömt att samtliga länders skäl var 
godkända.

I Sveriges fall bedömdes den utökade exkluderings
graden bero på att ett stort antal nyanlända elever kom
mit till Sverige åren innan PISA 2018 genomfördes.

– Jag är glad att kunna konstatera att Sveriges PISA 
resultat står sig. OECD konstaterar att det antal elever 
som exkluderades i Sverige är rimligt, givet det stora 
 antal nyanlända som kom hit åren innan PISA 2018.  
Genomgången är grundlig och det är bra att OECD be
dömer att Sverige har uppfyllt PISA:s krav, säger utbild
ningsminister Anna Ekström i ett pressmeddelande.

Kritik mot Samhall
Statliga Samhall kritiseras i samband med årets avtals
rörelse. Fackförbundet Fastighets vill bland annat få 
stopp på oregelbundna arbetstider som kan vara en  
timme vissa dagar och sedan desto längre andra dagar.  
Det uppger tidningen Fastighetsfolket. Samhall har om
kring 26 000 anställda och ska erbjuda arbete åt personer 
med funktionsnedsättningar.

Klurig matte i Botkyrka
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Vad är 
frihet för dig?
Bilen är för många en symbol för  
frihet – friheten att kunna ta sig dit 
man vill, när man vill. Men för många  
är denna friheten begränsad.

Handikappanpassning anpassar och installerar 
produkter för att alla ska kunna köra eller åka bil, 
oavsett funktionshinder.
Som kund får du inte bara unika och skräddar- 
sydda installationer utan du möter också personer med 
lång erfarenhet och stor lyhördhet inför dina behov och 
önskemål. Vi är inte nöjda förrän du är nöjd. I nära  
30 år har vi hjälpt människor till en större frihet i sina liv.

Installatörvägen 4, 461 37 Trollhättan
Tel: 0520-200 130
E-post: info@handikappanpassning.se
Webb: www.handikappanpassning.se

Peter Ojala,
Svenska kälk-
hockeylandslaget.

Skelleft eå belönas för tillgänglighet
Skelleft eå kom på tredje plats i Access City Award 2020. Det är 
en europeisk tävling som uppmärksammar kommuner som ar
betar aktivt med tillgänglighetsåtgärder. 

Prismotiveringen är att  kommunen har en tydlig strategi för 
hur politiker, företag, allmänheten och kommunen ska arbeta 
mot för att  öka tillgängligheten. Strategin ska bland annat leda 
till bätt re utbildning och fl er arbetstillfällen för personer med 
funktionsnedsätt ning. 

Pris till arbete för mänskliga rättigheter
Författaren Katarina Taikon har gett  namn åt Stockholms 
stads pris som hyllar insatser för mänskliga rätt igheter. I år 
får barnrätt sorganisationen Maskrosbarn och webbtidningen 
Nyhetsbyrån Järva dela på priset.

Katarina Taikonpriset instift ades år 2015 av Stockholms 
stad. Prissumman, som alltså delas av pristagarna, är 100 000 
kronor. Syft et med priset är att  uppmärksamma och belöna 
de människorätt sförsvarare som genom sitt  arbete främjar 
och skyddar de mänskliga rätt igheterna.

– Årets pristagare kämpar på olika sätt  för att  försvara de 
mänskliga rätt igheterna i vår stad. Maskrosbarn har sedan 
2005 kämpat för barns rätt igheter och för att  förbätt ra livs
villkoren för de barn som växer upp i otrygga miljöer. Ny
hetsbyrån Järva har sedan starten arbetat med att  lyft a rös
ter och berätt elser i en stadsdel som på många sätt  aldrig får 
höras i vårt samhälle. De är bägge värdiga pristagare, säger 
Katarina Luhr, miljö och klimatborgarråd och ordförande i 
Katarina Taikonprisets jury, i ett  
pressmeddelande.

LÄSTIPS:
Missa inte Katarina Taikons självbiografiska 
böcker som skildrar den romska flickan 
Katitzis uppväxt. Serien skrevs mellan 
1969 och 1980 men finns nu tillgängliga 
för en ny generation läsare. 
BILD: NATUR OCH KULTUR

Skelleft eå belönas för tillgänglighet. 
FOTO: CARINA WALLIN
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Resursskola i blåsväder
Föräldrar med barn i en resursskola för elever i behov av extra
stöd har anmält skolan till Skolinspektionen. Det uppger 
Ekot som bland annat intervjuar mamman till en pojke som 
har ADHD och högfungerande autism. Varken mamman eller
sonen tycker att  han får det stöd han behöver för att  klara 
skolarbetet.  Skolan som drivs av det privata omsorgsbolaget 
Nytida tillbaka visar kritiken.

Missa inte Katarina Taikons självbiografiska 
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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.

www.rettskonsult.se
Ansökan Rådgivning Överklagan

RÄTTSKONSULT
I N O  M   F Ö R V A L T N I N G S L A G S T I F T N I N G E N

Med hemförsäkring Hemextra från UNIK-försäkring 
kan 10 timmar juridisk hjälp ingå.

”I måndags kväll somnade Hugo in. 
Han blev 11 år gammal.
Vi är så tacksamma över att vi fått ha dig 
i vårt liv. Du har lärt oss så mycket och 
du är den största kämpen vi vet.
Vila i frid vår lilla superhjälte, skriver 
Team Nordmark på Facebook.

Beskedet har väckt stor förstämning 
inom RBU.

”Ett besked som lämnar oss i stor sorg. 
Hugo med familj har betytt särskilt 
mycket för RBU. Genom Glädjeruset har 
familjen gjort ett imponerande arbete 
för att uppmärksamma och stärka barn 
med funktionsnedsättningar. All kärlek 
från RBU,” skriver RBU i en kommentar.

Hugo Nordmark har avlidit. 
Han blev 11 år.

RBU MINNS HUGO

Hugo Nordmark  FOTO: PRIVAT

Nytillskott på Kolmården
Lördagen den 12 september föddes den lilla gorillahonan Kione på Kolmården. 
Mamma heter Kiburi. Det är den tredje gorillan att någonsin födas i Sverige 
och dessutom den första honan. 

Noterat

Regeringen beviljar Malmö mot dis
kriminering och Antidiskrimine
ringsbyrån Väst 1,5 miljoner kronor 
för att genomföra projektet Barnets 
bästa i fokus. Syftet är att stärka arbe
tet mot diskriminering som drabbar 
barn och unga. 

Bidraget ska användas för att ge fler 
barn och unga anpassad rådgivning 
och stöd vid diskriminering. Antidis

krimineringsbyråerna ska också 
samla in kunskap om hur barn och 
unga upplever sina förutsättningar 
att skapa en god framtid.

Malmö mot diskriminering och An
tidiskrimineringsbyrån väst arbetar 
lokalt  med råd och stöd till enskilda 
som har utsatts för diskriminering. 
De sysslar även med utbildning och 
opinionsbildning.

Stöd till arbete mot diskriminering

 FO
TO

: KO
LM

ÅRDEN
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Vad har du som ung rätt till? 
Matilda Westerman har tillsam-
mans med artisten Jason Diakité, 
Timbuktu, skrivit en handbok om 
barnkonventionen. 
”Du har rätt ” heter boken som riktar sig till barn och 
unga. Den rymmer både fakta om barnkonventionens 
olika delar och personliga berätt elser från Matilda Wes
termans och Jason Diakités uppväxter.

– Vi beskriver rätt igheterna genom vardagsbetraktel
ser från våra egna liv. Vad Jason tycker hade varit en bra 
hjälp för honom när han blev mobbad som barn. Hur 
jag från det jag var liten alltid pratat med människor, 
även om det ibland kändes läskigt. 

Vilken är den största utmaningen – att  barn inte kän
ner till sina rätt igheter eller att  de har svårt att  hävda 
dem?

– Det är en kombination. Det du inte vet om kan du 
inte heller hävda, och när du väl hävdar dina rätt igheter 
blir du inte tagen på allvar av vuxna. Det är upp till oss 
vuxna att  se till att  barns rätt igheter tas på allvar genom 
att  bygga system och stöd för det.

Matilda Westerman har sutt it i förbundsstyrelsen i 
Bris och är idag ordförande för Majblomman i Stock
holm. Hela livet har hon jobbat med utbildningsfrågor. 
Trots bakgrunden kom vissa delar av FN:s barnkonven
tionen som en förvåning.

– Jag visste inte att  man har rätt  att  skyddas från dro
ger och blev positivt överraskad av att  det är reglerat. 
Samma sak med rätt en till vila och fritid. Det är en rät
tighet att  inte behöva träna jämt även om din mamma, 
pappa eller tränare tycker att  du ska det.

Ett  särskilt kapitel i boken ägnas åt funktionsnedsätt 
ningar. Barnkonventionen är på många punkter viktig 
ur funktionshindersynpunkt, menar Matilda Wester
man. Dels i den övergripande skrivningen om att  alla 
barn har rätt  till ett  bra liv, oavsett  förutsätt ningar. Men 
också i specifi ka delar, som rätt en till rehabilitering om 
man är sjuk. 

Dit hör inte minst rätt en till privatliv. För många fa
miljer med barn med funktionsnedsätt ningar kan 
gränsdragningen mellan att  hjälpa och skydda, och att  
värna integritet, vara svår.

– Barnkonventionen är mycket tydlig när det gäller 
rätt en till privatliv. Om det inte fungerar är det viktigt 
att  ha en dialog med barnet. Fråga ”vilka gränser är vik
tiga för dig?” Då ska man inte tumma på det. Barn som 
får vara med och styra sin vardag mår bätt re och känner 
sig kapabla.

Matilda Westerman gick redan som 7åring med i sitt  
första elevråd. Från uppväxten fi ck hon med sig känslan 

att  det hon säger och tycker är viktigt. I boken ger hon 
och Jason Diakité tips för den som vill höja sin röst.

– Om man är nervös är det jätt ebra att  förbereda sig 
ordentligt. Gör listor med argument, fundera över vil
ken vuxen du har mest förtroende för och försök få tid 
hos henne eller honom.

kristina linDh

FO
TO

: STEFAN
 TELL

Profilen:
Matilda 
Westerman
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Forskning pågår 

Mer än 300 barn i Sverige lever med hemventilator, en maskin som stödjer 
eller ersätter barnets andning. En aktuell avhandling belyser vilka behov som 
barnen, deras familjer och personliga assistenter har.

 Hemventilator: Ny kunskap ska  ge bättre vård

– Familjerna öppnade sina hem för mig och barnet var experten och läraren i vårt möte. 
Vården behöver mer kunskap om deras behov, säger forskaren Åsa Israelsson-Skogsberg om 
situa tionen för barn med hyperventilator.  FOTO: SUSS WILÉN
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 Antalet barn som behandlas med  
någon form av mekanisk ventilation 
i hemmet, HMV, ökar i hela världen 
och så även i Sverige där antalet 
barn uppgår till cirka 300 (Swede

vox, 2019). Avhandlingen Children living with 
Home Mechanical Ventilation. The everyday life 
experiences of the children, their siblings, parents 
and personal care assistants bidrar med ny  
kunskap om ett vardagliv med andningsstöd i 
hemmet utifrån barnens, syskonens, föräldrar
nas samt personliga assistenters erfarenheter. 
Datainsamlingen har pågått mellan 2015–2019. 

I delstudie ett intervjuades 15 personliga assist
enter om sina erfarenheter av att arbeta med en 
person med HMV. Assistenterna berättade om 
en komplex arbetssituation där de tog ett stort 
ansvar. De efterfrågade mer 
utbildning och stöd, och berät
tade om svåra utmanande situ
ationer där de känt sig utläm
nade och ensamma. Det var 
svårt att balansera kravet på att 
hela tiden ha kontroll på venti
latorn i kombination med att 
tillgodose en annan persons rätt 
till integritet. Genom sitt arbete 
som personlig assistent hade  
de utvecklats på olika plan, och 
i vissa fall grundlagt en ny syn på livet. Ofta upp
stod en närhet till personen de arbetade hos, 
vilket kunde bli mycket svårt när personen ifråga 
försämrades eller avled.

I delstudie två var syftet att beskriva barn och 
ungdomars erfarenheter av ett dagligt liv med 
hemventilator. Intervjuer med nio barn och 
ungdomar med hemventilator genomfördes; 
fem pojkar och fyra flickor med en medianålder 
på elva år. Två barn hade tracheotomi, sju barn 
hade icke invasiv ventilation, NIV, tre barn hade 
parenteral nutrition och ett barn syrgasbehand
ling i tillägg till NIV. Här berättade deltagarna 
om en vardag som innehöll stora utmaningar, 
de drömde om ett framtida liv som de själva valt, 
som passade deras preferenser och sätt att leva. 
Vardagen kännetecknades dock av en extra
ordinär sårbarhet; de betraktade sig inte som 
sjuka, om inte något extraordinärt hände, men 

de berättade om en daglig balansgång med hög 
vaksamhet för att hålla sig frisk. Det fördes en 
daglig kamp mot framförallt luftvägsinfektioner. 
Sårbarheten innefattade även risken att bli av 
med personlig assistans som var så betydelse
full för att kunna vara lämna hemmet och vara 
med på olika aktiviteter.

I delstudie tre var syftet att belysa hur syskon till 
barn med hemventilator upplever sitt dagliga 
liv. Nu intervjuades tio syskon med en median
ålder på nio år; fyra pojkar och sex flickor. Alla 
deltagare hade en bror eller syster med hem
ventilator samt betydande funktionsnedsättning 
med stort omsorgsbehov. Syskonen var vana vid 
att personliga assistenter arbetade i hemmet 
under dygnets alla timmar. 

Syskonens berättelser speglar karaktärsdrag 
som mognad, empati och kun
skap men samtidigt även käns
lor av oro, ansvar, att tvingas 
växa upp snabbt och ha begrän
sad tid och utrymme med för
äldrarna. Betydelsen av att ha 
ett syskon med hemventilator 
förstods som att ha ett komplex 
och sammanflätat band mellan 
sig och syskonet – ett band som 
hade präglat deras uppväxt,  
deras nuvarande vardagsliv och 

med stor sannolikhet även skulle påverka dem i 
framtiden.  De hade en stor förståelse för det 
som var avvikande och var beredda att försvara 
sitt syskons rätt att vara sig själv.

Delstudie fyra är en tvärsnittsstudie med syftet 
att utforska hälsorelaterad livskvalitet, HRQOL, 
familjefunktion och sömn hos föräldrar till 
barn med HMV. Här samlades data in med enkä
ter; Demografiska data, Peds QL Family Impact 
Module, Insomnia Severity Index ,ISI. Totalt in
kluderades 85 personer från 55 familjer, 45 
mammor och 40 pappor. I 30 familjer svarade 
både mamma och pappa. En av fyra föräldrar 
till ett barn med HMV rapporterade måttlig till 
svår klinisk sömnlöshet. Resultatet visade inga 
signifikanta skillnader mellan mammors och 
pappors skattningar. 

Åsa israelsson-skogsberg

FAKTA: HEMVENTILATOR
En hemventilator är en relativt  
liten apparat som kopplas och  
ansluts till barnet på olika sätt.  
Det kan vara genom en mask över  
enbart näsan, både näsa och mun  
eller genom en trakeotomi, som är 
ett kirurgiskt ingrepp där en öpp
ning in till luftstrupen görs i halsen, 
strax nedanför struphuvudet.

OM FORSKNINGEN
Barn med hemventilator lever 
med sina familjer, ofta med 
stöd av personliga assistenter. 
För att kunna lägga upp vård
strategier och stötta familjerna 
på bästa sätt behöver vi förstå 
familjernas situation. Det menar 
Åsa IsraelssonSkogsberg, 
specialistsjuksköterska och  
nyligen disputerad vid Högsko
lan i Borås. I sin avhandling har 
hon samlat in ny kunskap om 
barn som lever med hemventi
lator utifrån fyra perspektiv: 
barnen själva, syskonen, för
äldrarna och de personliga assi
stent erna. Hon träffade barnen, 
syskonen och även assistent
erna i deras hem och genom
förde intervjuer. Datainsam
lingen bland föräldrarna ut
gjordes av en enkätundersök
ning om hälsorelaterad livskva
litet, familjefunktion samt 
sömnvanor.
– Barn med hemventilation är 
en väldigt blandad grupp med 
varierande omsorgsbehov. 
Gruppen innefattar allt från 
barn som inte har någon egen 
andningsförmåga alls och är 
helt beroende av sin ventilator 
för att andas, till de barn som 
enbart behöver den på natten 
när de sover, säger Åsa Israels
sonSkogsberg.

 Hemventilator: Ny kunskap ska  ge bättre vård
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Corona: Frågor och svar i krisens spår
Coronapandemin ställer mycket på sin spets, förändrar vår vardag och skapar ovisshet.  
Här har vi ställt samman goda råd till barn och vuxna.

 Barn påverkas av allt prat och all rap
portering om coronaviruset, men 
kanske i ännu högre grad av hur 
vuxna i deras närhet hanterar sa
ken. Förskolor och skolor kanske in

för nya rutiner för att förbygga smittspridning. 
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 var
andra, 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 överflödig vuxeninformation och onö
diga detaljer, svara istället på det de faktiskt 
undrar över. Barn behöver samtidigt få veta att 
vuxna arbetar med att göra saker och ting bätt
re och att barnen kan lita på vuxenvärlden. 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 efter.

Barn i förskoleåldern behöver ofta hjälp från 
vuxna för att sätta ord på sina tankar och funde
ringar. Det är viktigt att vuxna försöker fånga 
upp om barn på något sätt reagerar med oro, till 
exempel på en ändrad rutin. Yngre barn reagerar 
mer på vad vuxna gör och vad som händer än på 

Råd till föräldrar och  
andra vuxna

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 in
formation, eftersom 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 in
tresserade 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 ofta tar in skrämmande saker i små por
tioner.

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. Berätta till exempel 
att det finns vuxna i Sverige som jobbar med att 
ge råd om hur vi ska göra för att hantera corona
viruset så klokt som möjligt. De flesta som blir 
smittade blir milt sjuka, men det finns 
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 fak
tiskt vet om saken. Det är viktigt att du som vux
en fortsätter att vara källkritisk och litar på den 
information som Folkhälsomyndigheten ger om 
aktuellt läge och förhållningssätt.
källa: Rädda Barnen

Fyra bra tips  
till dig  

som är barn
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

4
Hur kan vuxna möta barns orooch funderingar kring corona?  
Det viktigaste är att själv vara lugn och hålla sig till fakta.
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Corona:Frågor och svar i krisens spår

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

•  Rädda Barnen 
raddabarnen.se

•  Folkhälsomyndigheten
folkhalsomyndigheten.se

•  Samlad information och riktlinjer
finns även på krisinformation.se

Här finns mer information
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 Fråga juristen

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

Särskilt stöd i förskolan  
– vad gäller?
Barn med funktionsnedsättning behöver många gånger särskilt 
stöd i skolan. Rätt till särskilt stöd gäller även för barn i förskolan. 
Förskolan styrs av skollagen och läroplanen. 

rellt eller till det enskilda 
barnet, eller som konsulta
tion och handledning till  
personalen. Andra former av 
stöd kan vara att minska  
antalet barn i barngruppen 
eller anpassa lokalerna. In
satser ska göras efter en be
dömning i varje enskilt fall av 
vilken insats som är mest 
lämplig. 

Av läroplanen för förskolan 
(Lpfö 18) framgår följande. 
Den pedagogiska verksam
heten ska anpassas till alla 

 Det kan vara bra  
att som förälder 
känna till några 
rättsliga utgångs

punkter, som du kan läsa om 
här nedan.    

Skollagens 1 kapitlet 4 §.  
Här står att det i utbildning
en ska tas hänsyn till barns 
och elevers olika behov och 
att barnen och eleverna ska 
ges stöd och stimulans så att 
de utvecklas så långt som 
möjligt. 

I 8 kap skollagen finns be
stämmelser om stöd till barn 
i förskolan. 

tioner med barnens hem så 
att förskoletiden blir positiv 
för barnen.

Sedan kan även Skolverkets 
allmänna råd om måluppfyl-
lelse i förskolan vara bra att 
känna till. Där står bland  
annat att förskolan med hjälp 
av det systematiska kvalitets
arbetet kan förbättra sitt  
arbete för barn i behov av 
särskilt stöd i sin utveckling. 
Insatserna behöver kontinu
erlig följas upp och utvärde
ras för att säkerställa att  
insatserna är tillräckliga och 
fungerar. Hur stödinsatserna 
i förskolan ska dokumenteras 
är inte reglerat, men en doku
mentation behövs för att 
kunna utvärdera om insatsen 
haft önskad effekt. 

Bedömning av vilka stöd
insatser som är lämpliga ska 
alltid göras i samråd med 
barnets vårdnadshavare.

» Den pedagogiska 
verksamheten ska an-
passas till alla barn i 
förskolan. De barn som 
av olika anledningar 
behöver mer ledning 
och stimulans eller sär-
skilt stöd ska särskilt 
uppmärksammas. «

Malin Tjernell är   jurist och  
kanslichef på RBU.

Referenser: 
Skollagen (2010:800)
Prop. 2009/10:165 s 349 f.
Läroplanen för förskolan  
(Lpfö 18)
Skolverkets allmänna råd  
om måluppfyllelse i förskolan 
(SKOLFS 2017:6, 2. Planering 
och genomförande av utbild
ningen)

I 8 kapitlet 2 § framgår att för
skolan ska stimulera barns 
utveckling och lärande samt 
erbjuda barnen en trygg om
sorg. Verksamheten ska utgå 
från en helhetssyn på barnet 
och barnets behov och utfor
mas så att omsorg, utveckling 
och lärande bildar en helhet. 
Förskolan ska främja allsidiga 
kontakter och social gemen
skap. 

I 8 kapitlet 9 § står följande. 
”Barn som av fysiska, psykiska 
eller andra skäl behöver sär
skilt stöd i sin utveckling ska 
ges det stöd som deras speci
ella behov kräver. Om det ge
nom uppgifter från försko
lans personal, ett barn eller 
ett barns vårdnadshavare  
eller på annat sätt framkom
mer att ett barn är i behov av 
särskilt stöd, ska rektorn se 
till att barnet ges sådant stöd. 
Barnets vårdnadshavare ska 
ges möjlighet att delta vid ut
formningen av de särskilda 
stödinsatserna”. 

I förarbetena till bestämmel
sen om särskilt stöd framgår 
att en generellt god kvalitet 
är det viktigaste för många 
barn. Men för andra kan det 
vara nödvändigt med särskil
da stödinsatser som komp
lement. Det stödet kan ges i 
form av personalförstärk
ning, till barngruppen gene

barn i förskolan. De barn som 
av olika anledningar behöver 
mer ledning och stimulans  
eller särskilt stöd ska särskilt 
uppmärksammas. Barn som 
tillfälligt eller varaktigt behö
ver mer stöd än andra ska få 
detta stöd utformat med hän
syn till egna behov och förut
sättningar. Alla som ingår i  
arbetslaget ska ha förmåga att 
förstå och samspela med bar
nen och skapa tillitsfulla rela
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RBU informerar

– ett viktigt stöd för dig som förälder!

Missa inte!

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 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

enlektionomskolan.se
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2020
Kalendarium

@
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: fs-direkt@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 

Malin Tjernell Prioset
Kanslichef och  
förbundsjurist
Telefon 076-947 75 76
malin.tjernell@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 

26 – 31 oktober      Digitalt medialäger

6 november Förbundsstyrelsen sammanträder
 
14 november Extra kongress – sker digitalt 

3 december Internationella funktionshinderdagen 

6 december Förbundsstyrelsen sammanträder 

Hösten 2020

Lovisa i Järvsö var en av sommarens lägerdeltagare.

Kul på lovet! 
Efter sommarens läger-
succé fortsätter RBU på 
det digitala spåret.  
Under läslovet genomför 
RBU en digital vecko akti-
vitet med tema medie -
produktion. Tanken är att 
också erbjuda kvälls  akti-
viteter en kväll i veckan  
under november. 
Läs mer på 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
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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

POSTTIDNING B
AVS: RBU
SOLNA TORG 19
171 45 SOLNA
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