
Assistans på dina villkor 
är självklart och lagstadgat. 

Men alla vi som lever med barn eller 
anhöriga med olika funktionsnedsätt-
ningar vet att det inte räcker. Därför 
har vi högt i tak och öppna dörrar.  
För oss på DFA är inga frågor främ-
mande, vi är din medmänniska och 
stöttar dig även i sådant som normalt 
ligger utanför assistansen. 

Närmast hjärtat bär vi känslan av 
vad personligare assistans innebär 

och det vill vi förmedla till dig. Vi vet    
precis vad du upplever varje dag och 
vad du behöver för att tillvaron ska 
fungera. Hos oss får du en stor familj 
som hjälper och stöttar dig genom 
vardagens himlar och helveten. 

Vi bryr oss om dig och står alltid på 
din sida för att du och dina nära ska 
få leva ett tryggt och meningsfullt liv. 

Kontakta oss idag, vi finns här för dig.

Vi har gå� i dina skor

tel. 0920-155 10
www.dfarm.se

Titta in 
hos oss!
Skutgatan 2, Luleå
www.dfarm.se

Personligare assistans hos oss: DFA Närhet och DFA Riks
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HOS OSS PÅ DFA 
är taket högt, kramarna varma och 
skratten många. Vi trivs och har roligt 
tillsammans i en miljö där du är med 
och bestämmer villkoren. 

I allt det praktiska som rör assistans 
glömmer vi aldrig bort att livet på-
går här och nu - och det ska vara gott 
att leva!

Nadine
har fokus framåt
Valet 2018: 
rbu gör lss
till stridsfråga
 

Stolt lillasyster: 
Jessica föreläser
om syskonskap
 

En tidning från RBU, Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn & Ungdomar 
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Det kan låta som en klyscha, men på 
DFA är vi fenomenala på att fånga 
dagen och använda både hjärta och 
hjärnan för att få tillvaron att gnistra. 
Det har vi tagit fasta på i vårt alldeles 
egna DFA Center. Som kund hos oss 
har du fri tillgång till vårt fantastiska 
aktivitetscenter och all utrustning 
som finns där. 

I vår dagverksamhet får du möjlighet 
till en aktiv och meningsfull dag till-
sammans med dina assistenter: 

• Rikt utrustade lokaler

• Habiliteringspedagog

• Rehab och sjukgymnast

• Vita rummet

  DFA-center
 – här finns något för alla!
  DFA-center

tel. 0920-155 10
www.dfarm.se

HOS OSS PÅ DFA 
är taket högt, kramarna varma och 
skratten många. Vi trivs och har ro-
ligt tillsammans i en miljö där du är 
med och bestämmer villkoren. 

I allt det praktiska som rör assis-
tans glömmer vi aldrig bort att livet 
pågår här och nu - och det ska vara 
gott att leva!

Titta in 
hos oss!
Skutgatan 2, Luleå
www.dfarm.se

Personligare assistans hos oss: DFA Närhet och DFA Riks

 
Din Förlängda Arms egna aktivitets-
center för personer med funktions-
nedsättningar. Här kan vi erbjuda 
individuellt anpassad dagverksamhet 
för våra kunder och assistenter. 

Vårt mål med verksamheten är att 
erbjuda stimulerande, utvecklande 
och roliga aktiviteter varje dag. Våra 
stora, ljusa, anpassade lokaler ligger 
naturskönt på Mjölkudden i Luleå.

Distanskund? För en låg avgift kan du 
boka vår specialanpassade lägenhet i 
Luleå – ett andningshål för kunder 
och anhöriga.

Gratis för våra kunder!
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Uppkopplad  
med rofylld utsikt
Ibland är det fantastiskt med teknik. Som 
idag. Väl uppkopplad kan jag si�a vid datorn, 
arbeta och då och då se ut över e� stilla land-
skap med snötyngda träd. Här i mina gamla 
hemtrakter i Ångermanland 
får jag både ro och energi.   
En oslagbar kombination när 
det som i skrivande stund är 
mycket a� göra.  Det enda som 
bryter tystnaden är svaga pling 
när mail trillar in. Plus då skra-
pet från plogbilen. Det är tidig 
förmiddag och himlen ger en 
föraning om ljusare tider. 

”Utbildning är det som kan förändra värl-
den,” säger den prisbelönta aktivisten Yetne-
bersh Nigussie, som jag träffade för några 
månader sedan. Denna unga kvinna vet vad 
hon talar om. Hon föddes i en fa�ig by i Etio-
pien, blev blind vid fem års ålder men kunde 
mot alla odds utbilda sig till jurist. Som advo-
kat kämpar hon för a� personer med funk-
tionsnedsä�ningar och deras rä� till utbild-
ning och arbete. Du möter henne på sidan 28. 

Även Rörelses första tema för året har fram-
tiden i sikte. Nu i vår ska många ung domar 
och deras föräldrar orientera sig inför val av 
skola och utbildning. Vi lägger fokus på 
gymnasieskolan. På papperet tillgänglig för 
alla. Men hur ser det ut i praktiken? Läs mer 
och kolla in våra tips om vad som är bra a� 
tänka på.

Margaretha Holmqvist 
Redaktör

№ 1
Inledare

4  MARIA HAR ORDET 
 Vi kämpar vidare

6  TEMA: VÄGEN TILL FRAMTIDEN 
 Nadine har hittat rätt 
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 Nya regler för personlig assistans 
 RBU kritiserar ”fuskrapport”
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Prenumeration: 294 kr  
(utland 399 kr)

Annonser: Alex Simonsson  
alex@sb-media.se, 070-798 84 23

Upplaga: 5 000 exemplar

Omslagsfoto: Håkan Lindgren

Grafisk form: Gra�oto AB, 08-668 88 50

Tryck: Norra Skåne O�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  
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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.
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Solna Torg 19, 171 45 Solna

Ansvarig utgivare: Maria Persdotter
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Maria har ordet

E� ny� år har se� dagens ljus och för rbu 
innebär det förstås fortsa� fokus på kam-
pen för lss och personlig assistans. Vi  
firade ännu en liten delseger härförleden, 
när regeringen ändrade i förslaget om 
nödstopp e�er a� ha tagit del kritik från 
bland andra rbu. Mer om det längre fram 
i det här numret av Rörelse. 

Men början på året innebär också a� det 
är årsmötestider. Nu samlas snart styrelser och med-
lemmar runtom i Sverige till möte för a� välja nya för-
troendevalda och gå igenom verksamhet och budget. 
Och det här är e� lysande tillfälle för alla er som har 
idéer och vill påverka vad rbu gör. Kom på årsmötet, 
gör er röst hörd, lägg förslag och delta! Du kanske 
själv känner a� det inte funkar för just dig a� ta plats 
i en styrelse, men kanske finns det något annat du 
skulle vilja bidra med. Ordna en aktivitet, si�a i e� 
rådslag eller arbetsgrupp, skriva en insändare i lokal-
tidningen eller bara vara med i det som föreningen 
arrangerar.

Ibland kan man i en styrelse uppleva a� man inte 
har så mycket kontakt med medlemmarna. Det är 
viktigt för a� kunna göra e� go� arbete i styrelsen a� 
medlemmar hör av sig och berä�ar vad man tycker, 
vad man vill a� föreningen ska ägna sig åt eller inte 
ägna sig åt. Det kan bli lite ensamt i styrelsearbetet 
och då är responsen från medlemmarna väldigt viktig. 
Det känner även jag. Min mailkorg är alltid öppen, 
hör gärna av er till maria.persdo�er@rbu.se. Jag vill 
gärna ha både ris och ros, förslag, berä�elser ur livet 

och annat som kan hjälpa mig a� utvecklas i min roll 
som förbundsordförande och göra a� jag kan driva 
rbu:s frågor ännu starkare.

Själv kommer jag gärna ut till föreningarna i samband 
med årsmötena (annars också förstås). Jag berä�ar 
gärna om det intressepolitiska arbete som rbu bedri-
ver när det gäller lss och personlig assistans. Så det 
är bara a� ni hör av er till mig så kommer jag!

Tiden går fort. Vi är go� och väl inne i valåret 2018 
och mycket hårt arbete ligger framför oss. lss och 
personlig assistans måste helt enkelt bli en valfråga! 
Men för a� vi ska kunna arbeta ännu mer kra�fullt 
behöver vi bli fler i rbu. Före jul skickade vi över  
8 000 namnunderskri�er till statsminister Stefan 
Löfven. Över 8 000 personer hade skrivit på till stöd 
för lss och mot regeringens besparingar. Många är 
redan rbu-medlemmar, men inte alla. Tänk om alla 
dessa, och många fler som tycker a� det som pågår är 
förkastligt, kunde gå med i rbu. Tänk så starka vi 
skulle bli! Vi kör nu en medlemskampanj och bland 
annat publicerar vi poddsändningar. Du hi�ar dem 
bland annat på rbu.se.

Glöm inte a� du kan stö�a rbu:s kampfond. Använd 
postgironummer 90 00 71-2 eller swish 9000712. 
Märk din gåva Kampfonden.
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Vi kämpar vidare!



HÄNG MED PÅ GLÄDJERUSET!  
Lördag den 25 augusti i Täby/Stockholm
Gå, spring, jogga eller rulla 10 km eller 5 km längs vattnet mellan 

Hägernäs Strand och Näsby slott. Glädjeruset är loppet där alla får vara med!

START: 12.00

För mer info och anmälan gå in på: www.gladjeruset.se

Allt överskott 
går till RBU!

25:E
AUGUSTI

2018
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Nya tider väntar för Nadine 
Hultman Karlsson, som snart 
blir gymnasieelev.
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tema: Vägen till framtiden

Valfriheten är stor, men att hitta rätt bland alla skolor och program kan vara lättare  
sagt än gjort inför valet till gymnasieskolan.  Rörelse har trä at en blivande gymnasieelev. 
Möt också skolledare som engagerar sig för elevernas framtida arbetsmarknad.   

Nadine har  
hittat rä� 
Väldigt läskigt. Men mest skönt. Så sammanfa�ar  
Nadine Hultman Karlsson känslorna inför a�  
snart bli gymnasieelev.
Text: Margaretha Holmqvist Foto: Håkan Lindgren

–Jag kommer a� få bra betyg. Men lite stressigt 
är det, med många nationella prov och jag vill 
verkligen inte sänka mina betyg, säger Nadine när 
vi träffas i Sickla köpkvarter i Nacka.

Det är lite lugnet före stormen för Nadine och 
hennes mamma Lill Hultman. En av de sista lov-
dagarna och även i centrumet är det relativt still-
samt. Butikerna kör sista rycket på julrean och en 
blek januarisol påminner om a� ljusare tider är 
på väg. Det är välkommet, familjens semesterresa 
till Gran Canaria under lovet har ge� mersmak 
på sol och värme.

Men nu drar vårterminen igång och för nionde-
klassaren Nadine innebär det de sista månaderna 
på Sollentuna International School. 

Hon är i princip klar med sina val inför gymna-
sieskolan. Förberedelse i god tid har gjort proces-
sen enklare för Nadine och hennes familj. 

– A� ha tid är det viktigaste. Jag började fundera 
över gymnasievalet redan i å�an när mina  kom-
pisar i nian  skulle välja. Det är jag glad över nu,  
säger Nadine.  » 
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tema: Vägen till framtiden

» Hon väljer främst utifrån intresse. Sedan 
en tid är Nadine intresserad av foto och 
därför tänker hon välja e� estetiskt pro-
gram med den inriktningen. Utbildningen 
finns på två skolor som hon har besökt och 
där hon kan tänka sig a� gå.

– Jag vet a� foto är e� intresse som kom-
mer a� hålla i sig och då satsar jag på det. 
Men jag kommer a� få lära mig mycket 
 annat också, som a� filma, fortsä�er hon.

Tillsammans med mamma Lill har hon 
gjort studiebesök på olika skolor, ha� kon-
takt med gymnasieintagningen och varit 
runt på den stora gymnasiemässan. Skolans 
syo-konsulent har också varit e� stöd. 

Det stora utbudet av skolor och program 
har både för- och nackdelar för den som ska 
välja. Å ena sidan e� uppdukat smörgås-

bord med massor a� välja mellan, å andra 
sidan en djungel som kan vara svår a� 
orientera sig i.

– E�ersom det finns så mycket a� välja 
på är det bra a� som Nadine åtminstone ha 
någon idé om vilken gymnasieutbildning 
som man är intresserad av, säger Lill Hult-
man.

Hon rekommenderar ungdomar och för-
äldrar a� ha en realistisk syn på vilka ut-
bildningar som är tänkbara utifrån elevens 
betyg. Det går inte a� bortse från a� det är 
betygen som avgör.

Lill Hultman är glad över a� hon satsade 
den tid som krävdes för a� följa med Nadine 
på de olika studiebesöken. 

– Jag är medveten om a� alla föräldrar 
kanske inte har den möjligheten. Men a� 
verkligen vara på plats och få chansen a�  » 

Flera studiebesök och god planering har 
gjort gymnasievalet enklare. Nadine 
Hultman Karlsson och hennes mamma 
Lill Hultman har varit ute i god tid och  
frågat sig fram när det besökt olika skolor. 
FOTO: MARGARETHA HOLMQVIST

SPÄNNANDE TIDER VÄNTAR.  
Nadine Hultman Karlsson 
trivs bra på sin nuvarande 
skola men ser fram emot  
att börja i gymnasiet.  
Där hoppas hon kunna  
lära sig mer om foto, som  
är hennes stora intresse.
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KONCENTRERAD.  
Nadine Hultman Karlsson  
vet att  den sista terminen  
i nian innebär mycket plugg.
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TIPS INFÖR SKOLSTART  
OCH SKOLVAL:
• Ta råd av andra

• Var ute i god tid

• Våga fråga

• Ta reda på elevernas rättigheter

Lill Hultman har fått många tips och 
goda råd av andra föräldrar inom RBU.
FOTO: NADINE HULTMAN KARLSSON

MER INFO OM SKOLAN OCH  
ELEVERS RÄTTIGHETER
https://rbu.se/wp-content/uploads/ 
  2016/08/Fem-frågor-om-skolan.pdf

https://www.gymnasium.se

https://www.gymnasiesarskola.se

Myndigheten för delaktighet 
http://www.mfd.se

Specialpedagogiska 
skolmyndigheten 
www.spsm.se

Skolverket 
www.skolverket.se

Myndigheten för tillgängliga  
medier 
www.mtm.se » träffa representanter för de olika skolorna 

gör det möjligt a� reda ut många frågor 
direkt. Något om sparar tid i längden.

Lill och Nadine är överens om a� man 
inte ska vara rädd för a� fråga och tjata i 
mötet med skolorna. Säga a� ”nu är vi här 
igen”. För Nadine som rullstolsburen  
gäller det inte bara a� hi�a rä� gymnasie-
program, miljön i skolan måste fungera 
och vara tillgänglig. Något som skolorna 
borde ha bä�re beredskap för, tycker hon

– Det som är synd är a� skolorna o�a 
verkar tänka på tillgänglighet först när 
det kommer en elev som har de behoven, 
säger Nadine.

Mamma Lill betonar a� skolans a�ityd 
är central.  Hon uppska�ar ärlighet. A� 
skolans representanter visar öppenhet, 
ställer frågor och verkligen tar reda på  
Nadines behov är viktigare än snabba lö�en 
om a� allt ska ordna sig.

– Tillgänglighet är så mycket. För Nadine 
handlar det om den fysiska miljön, andra 
elever kan ha andra behov, säger hon.

Nu när Nadine går i nian börjar det bli 
dags a� summera hennes år i grund-
skolan. Mycket har varit bra.  Familjen 
har ha� samma kontaktperson på kom-

munen i alla år vilket har underlä�at.
– Det är så mycket som behöver funka 

och ingen vill hålla på och tjafsa i onödan, 
säger Lill Hultman.

Nadine trivs väldigt bra på sin nuvarande 
skola. Där finns en skolledning som hyllar 
olikheterna och arbetar utifrån det.  Hon 
känner a� rektorn ser alla elever och bryr 
sig om hur de har det.

– Det är jä�eviktigt a� skolans ledning 
är bra, säger Nadine.

Hon har dålig erfarenhet från en tidigare 
skola där elever med funktionsnedsä�-
ningar mö�es av lägre förväntningar än 
andra elever. Därför valde hon a� byta. 
För visst borde det väl vara självklart a� 
elever ska ses som de elever de är, helt  
enkelt?

Som förälder tycker Lill Hultman a� 
medlemskapet i RBU ha� stor betydelse 
under Nadines skoltid. Där har det alltid 
funnits andra föräldrar a� bolla tankar 
med.

– Jag har ha� stor glädje av mi� kontakt-
nät inom RBU. En god vän därifrån har en 
son som är äldre än Nadine och e�ersom 
de legat steget före tidsmässigt har jag  
alltid kunnat fråga, avslutar hon.

tema: Vägen till framtiden

KUL FÖR DET MESTA. Nadine Hultman Karlsson trivs bra med lärare och klasskompisar.
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»Barn är värda  
att kämpa för.
Hos oss får de  
en egen jurist.«
Läs mer om personlig assistans hos oss 
på www.humana.se 

 

Familjeläger
 
Rg Aktiv Rehabilitering jobbar för att barn och ungdomar med fysiska funktionsned- 
sättningar ska få alla möjligheter till ett inspirerande, aktivt och självständigt liv – nu 
och i framtiden. Kurserna innehåller gemensamma aktiviteter men också separata 
programpunkter för vårdnadshavare och syskon. Det är en jättefin möjlighet för hela 
familjen att komma iväg och göra något roligt och lärorikt tillsammans. Alla våra läger är 
uppbyggda kring fysisk aktivitet eftersom det krävs både styrka och teknik för att klara 
av vardagliga saker. På våra läger har vi förebildsledare, d.v.s. personer som själva 
lever med en fysisk funktionsnedsättning. Det gör att deltagarna ständigt har personer 
att lära sig av, fråga och få tips av i olika situationer. Nya vänner, härlig gemenskap och 
mycket skratt är något som genomsyrar verksamheten.
 
Familjeläger 4-8 år
När: 10-13 maj
Plats: Mättinge, Trosa
Ansök senast: 22 mars
 

 

Kontakt: julia@rgaktivrehab.se
Information och anmälan: http://rgaktivrehab.se/barn-ungdom

Familjeläger 9-12 år
När: 2-7 juli
Plats: Valjeviken, Sölvesborg
Ansök senast: 25 april

KUL FÖR DET MESTA. Nadine Hultman Karlsson trivs bra med lärare och klasskompisar.
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ERFARNA LEDARE. Rebecka 
Malmqvist, Klara Borg och  
Jenny Lilja har alla arbetat inom 
gymnasiesärskolan i mer än tio 
år. De arbetar hårt för att deras 
elever ska komma in på arbets-
marknaden.
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– E�er studenten från gymnasiesärskolan 
kastas ungdomarna ut i en ny verklighet där 
det inte finns strukturer för a� fånga upp 
deras potential, säger Rebecka Malmqvist, 
rektor för Kung Saga gymnasium och en av 
projektets initiativtagare.

Det hela började för fyra år sedan. Skolla-
gen beträffande gymnasiesärskolan hade 
nyligen ändrats och kravet på 22 veckors ar-
betsplatsförlagt lärande (APL) hade stärkts. 

– Vi stod handfallna och visste inte vad vi 
skulle ta oss till. Vi lyckades inte hi�a ar-
betsplatser som var villiga a� ta emot våra 
ungdomar. Vi insåg a� det är jä�esvårt för 
oss som enskild skola a� arbeta med den 
här stora frågan, och på så sä� väcktes idén 
om a� göra något som kunde förändra 
strukturerna i grunden, säger Rebecka 
Malmqvist.

Hon och skolledarna Klara Borg och Jenny 
Lilja, började  fundera kring hur arbets-
marknaden skulle kunna öppnas upp för 
personer med funktionsnedsä�ningar. 
Tankarna landade i en certifiering för ar-
betsplatser som aktivt arbetar för a� inklu-
dering i arbetslivet. Den 1 februari 2017 
startade det treåriga arvsfondsprojektet 

som går under namnet Kung Saga- 
certifiering och som nyligen kopplats till 
Swedish Standards Institute (SIS).

  – Vår ambition med certifieringen är a� 
den ska skapa goda exempel. Vi har mö� stor 
okunskap bland arbetsgivarna kring vad det 
innebär a� sysselsä�a ungdomar med funk-
tionsskillnad, säger Jenny Lilja. 

Hon får medhåll av Rebecka Malmqvist.
– Vi vet a� det finns många vinster med a� 

denna grupp inkluderas i arbetslivet, på såväl 
individ- som samhällsnivå. I en tid då e�er-
frågan på mångfald ökar tjänar även företa-
gen på a� profilera sig som en aktör som tar 
socialt ansvar och som står för alla människ-
ors lika värde och rä�igheter, säger hon. 

Kung Saga gymnasium har på nära håll se� 
dessa vinster, två av skolans 25 medarbetare 
har en funktionsvariation. 

– En jobbar som kamratstödjare och en ar-
betar i köket. Den ena killen var tidigare vad 
vi kallar för ”evighetspraktikant” på olika ar-
betsplatser, vilket bröt ner hans självförtro-
ende, säger Klara Borg och tillägger: 

– Vi pratar om ICA-Jerry som e� go� exem-
pel, men han är ju fortfarande praktikant. 
Det är dags a� anställa honom nu. » 

tema: Vägen till framtiden

Jobb istället för en lång räcka praktikplatser. Det är tanken  
med e� arvsfondsprojekt som ska certifiera arbetsplatser som 
aktivt arbetar för inkludering i arbetslivet. 
Text och foto: Nicole Kling

Nyckeln till  
arbetsmarknaden

”Vi pratar  
om ICA-Jerry 
som e� go� 
exempel, 
men han är ju 
fortfarande 
praktikant. 
Det är dags 
a� anställa 
honom nu.”
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» I avhandlingen ”Sysselsä�ning och social 
rä�visa – en nationell registerstudie om 12 
269 unga vuxna med intellektuell funk-
tionsnedsä�ning” från 2016 framgår a� en 
betydande andel (24 procent) betecknas 
vara "någon annanstans" – det vill säga inte 
i någon av de andra tre sysselsä�ningstyp-
erna: daglig verksamhet, förvärvsarbete el-
ler studier. 

– Det är inte acceptabelt a� en av fyra 
försvinner ut i något okänt e�er gymna-
siet! Vi hoppas a� certifieringen ska bidra 
till a� skapa kontaktytor för arbetsgivare 
a� kunna rekrytera ur den här gruppen. 

LÄS MER HÄR: 
http://www.sv-
nsweden.se/
kung-saga-startar- 
innovativt-certifie-
ringsprojekt/

Hur många har i dag en kollega med en in-
tellektuell funktionsnedsä�ning som de 
äter lunch med till vardags? frågar Re-
becka Malmqvist retoriskt och tillägger: 

– Visionen är fler anställningar, inte fler 
livslånga praktikplatser. Det är viktigt a� 
företagen får rä� stöd så a� de känner a� 
de har förutsä�ningar a� vara en bra ar-
betsplats. För ungdomarna handlar det 
inte bara om a� få e� jobb, utan också om 
a� kunna behålla det.

Rebecka Malmqvist, Klara Borg och Jen-
ny Lilja har alla arbetat inom gymnasiesär-
skolan i mer än tio år. Enligt dem är e� av 
de största problemen a� dagens system i 
hög grad är beroende av personliga kon-
takter, snarare än fungerande strukturer.   

– Det är väldigt sårbart och när chefen 
slutar är risken stor a� också våra ung-
domar får sluta. Det är med bestörtning vi 
ibland träffar tidigare elever som, sedan de 
tog studenten för många år sedan, har gå� 
tillbaka i sin utveckling på grund av a� de 
inte har få� möjlighet a� fortsä�a växa 
som människor, säger Jenny Lilja. 

Rebecka Malmqvist fyller i: 
– Vårt uppdrag som gymnasiesärskola är 

a� utbilda arbetskra� och demokratiska 
medborgare. Det uppdraget tar vi på störs-
ta allvar, men då måste också samhället 
vilja ha den arbetskra�en.

Kung Saga gymnasium är den första gym-
nasiesärskolan i Stockholm som är med i 
Ungdomsparlamentet och eleverna har 
skrivit motioner om hur de skulle vilja a� 
arbetsmarknaden fungerade. I certifie-
ringsprojektets referensgrupp finns tidi-
gare elever och deras gemensamma krav är 
a� bli insläppta i samhället. 

– De som är med i referensgruppen kän-
ner a� de är en del av en kamp och en revo-
lution! Vi på skolan har arrangerat demon-
strationer och gjort en musikvideo där 
ungdomarna framför e� manifest i vilket 
de kräver jobb, utbildningsmöjligheter och 
rä�en till si� eget liv, säger Klara Borg och 
avslutar:

– Drömmen är förstås a� det i framtiden 
inte ska behövas någon certifiering, utan 
a� människor med funktionsskillnader är 
en självklar del av arbetsmarknaden och 
a� deras resurser tas tillvara.

Rebecka Malmqvist är rektor för Kung Saga gymnasium. Skolan är den första 
gymnasiesärskolan i Stockholm som är med i Ungdomsparlamentet.

tema: Vägen till framtiden
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Nya regler för  
personlig assistans

Lagrådsremissen omfa�ar två 
av de fyra förslagen i det åt-
gärdspaket som regeringen 
presenterade i november. För-
slagen handlar om a� tillfälligt 
stoppa Försäkringskassans 
tvåårsomprövningar och om 
a� återställa den tidigare till-
lämpningen av väntetid och 
beredskap.

RBU u�ryckte i si� remiss-
y�rande stark kritik mot a� 
regeringens ursprungliga för-
slag till nödstopp. Enligt för-

slaget skulle en fullständig om-
prövning av rä�en till assistans 
göras vid väsentligt ändrade 
förhållanden hos den assistans-
berä�igade. Något som inne-
bar a� många personer ändå 
riskerade a� förlora sin assi-
stans. Enligt RBU ska en sådan 
omprövning endast omfa�a 
just dessa ändrade förhållan-
den och inte en total ompröv-
ning av beslutet, vilket reger-
ingen alltså gå� med på.

RBU har sedan september  » 

LSS

Regeringen har beslutat om en lagrådsremiss  
angående personlig assistans. E¯er kritik från RBU 
har förslagen förändrats på en viktig punkt.

KAMPEN GÅR VIDARE. I vintras, den 3 december 
var RBU initiativtagare till  nya manifestationer  
på temat Assistans är frihet – rädda LSS. Samtliga 
bilder på detta och nästa uppslag visar uppslut-
ningen på Norra Bantorget i centrala Stockholm.
FOTO: DENNY LORENTZEN

Lyssna på oss,  
politiker!
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» 2016 drivit kravet på e� 
nödstopp för indragna assis-
tansbeslut. Enligt förbunds-
ordförande Maria Persdo�er 
är det därför en framgång a� 
regeringen till sist har backat. 
Samtidigt betonar hon a� åt-
gärderna är otillräckliga.

–Det återstår mycket för a� 
åter få en fungerande person-
lig assistans. Det här löser inte 
problemet för alla dem som 
står utanför assistansrefor-
men. Fortfarande är det bara 
en av tio som ansöker om as-
sistans för första gången som 

får den beviljad. Omkring 1200 
personer hann falla ur assis-
tansen innan nödstoppet kom. 
Det handlar om människor 
med mycket omfa�ande be-
hov, många av dem är barn.

De båda förslagen föreslås 
börja gälla från den 1 april 
2018. Två y�erligare förslag i 
åtgärdspaketet återstår: För-
tydligad informationsskyldig-
het för kommunerna och lag-
ändring om det högre tim-
beloppet. Dessa planeras till 
den 1 juli 2018.

margaretha holmqvist

LSS

Maria Persdotter menar att regeringens ”nödstopp”  
är otillräckligt och måste följas av fler insatser.

Trots vinterkyla samlade  
manifestationen ett tusental 
deltagare i olika åldrar.
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Att barn och föräldrar ska få leva 
sina självständiga liv är ingen själv-
klarhet. För många föräldrar till 
barn med funktionsnedsättningar 
fortsätter kampen långt e�er det 
att barnen blivit vuxna.
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 Utredaren Stig Svens-
son har på regeringens 
uppdrag analyserat 
marknaden för per-

sonlig assistans, utvecklingen 
av antalet timmar samt bro�s-
lighet knuten till assistansen. 
E�ersom det rör sig om mycket 
pengar per beslut och brukare 
menar utredaren a� risken för 
bro�slighet inom assistans-
marknaden är hög. Några slut-
satser är a� många assistenter 
saknar grundläggande informa-
tion och kunskaper om si� upp-
drag och a� det finns en förhöjd 
risk för fusk vid anhörigassis-
tans. Utredaren pekar även på 
a� det förekommer människo-
handel kopplat till assistans-
ersä�ningen. 

Utredningen har ge� ny� 
bränsle i ”fuskdeba�en.” Det 
oroar RBU, som menar a� bruk-
arnas behov än en gång riskerar 
a� komma i skymundan.

– Jag har ingenting emot kon-
troll och det är viktigt a� man 
rensar ut fusk och fel. Men ut-
ifrån den här rapporten smuts-
kastar man assistansbran schen. 
Det ska inte spekuleras i mör-
kertal, man ska ta reda på hur 
det egentligen förhåller sig.  
De olika utredningar som har 
gjorts visar hela tiden olika  
siffror, och det är inte seriöst, 
säger förbundsordförande  
Maria Persdo�er.

Hon menar a� rapporten pre-
cis som tidigare liknande utred-
ningar kommer med lösa anta-
ganden. År 2010 kom en utred-
ning som angav e� fusk på mot-
svarande sju procent. Utifrån 
det pekar den nya utredningen 
på a� fusket minskat. Frågan är 
i så fall med hur mycket. De fall 
där Försäkringskassan upp-
täckt och begärt a� få tillbaka 
pengar via skadestånd och åter-
krav handlar om mindre än en 
procent av den totala assistans-
ersä�ningen. Summan för 2017 
är cirka 79 miljoner.

Stig Svensson har i olika tid-
ningsintervjuer sagt a� hans 
bedömningar bygger på uppgif-
ter från Försäkringskassan och 
tidigare utredningar. Han har 
understrukit a� det är viktigt 
a� inte ”blunda för verklighe-
ten” och a� bara 13 procent av 
dem som söker tillstånd a� 
starta assistansbolag får det 
idag, mot tidigare 40 procent. 

– Vi ska ha ordning och reda i 
välfärden. Såväl omotiverade 
vinster som fusk och kriminali-
tet måste motarbetas. Annars 
drabbas brukarna och hela väl-
färden riskerar a� ifrågasä�as. 
Därför är det viktigt a� vi får 
mer kunskap om hur assistans-
marknaden fungerar,  
vilket den här utredningen  
bidrar med, säger ansvarigt 
statsråd Åsa Regnér. 

Fusk och brottslighet inom assistansbranschen  
är ett stort problem, enligt en rapport som  
presenterades för regeringen i januari.

RBU kritiserar 
”fuskrapport”

Nej, vi är inga fuskare var 
budskapet från deltagarna 
i manifestationen.
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I si� slutbetänkande bedömer 
utredningen bland annat a� 
ökningen av antalet assistans-
timmar inte beror på mark-
nadens utveckling av privata  
anordnare. Med nuvarande 
lagsti�ning kommer sannolikt 
det genomsni�liga antalet 
timmar per brukare fortsä�a 
a� stiga i samma takt som  
tidigare.

Fram till år 2011 var assi-
stans marknaden helt oreglerad. 
Sedan 2013 har antalet privata 
aktörer inom assistans mark-
naden minskat. Den domineras 
i dag av fyra stora aktörer. En 
uppräkning av schablonen har 
under senare år minskat vinst-
erna i branschen. Utredningen 
pekar på a� oseriösa företag 
med löner och sociala förmå-

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
•	 Allmän kurs med inriktning musik/hälsa
•	 Allmän kurs med inriktning behörighet
•	 Allmän kurs med inriktning växande
•	 Allmän kurs med inriktning idrott/hälsa
•	 Idrott/hälsa/ledarskap

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

    FAKTA: PERSONLIG  
  ASSISTANS – ANALYS AV 
EN KVASIMARKNAD OCH 
DESS BROTTSLIGHET 
Utredaren Stig Svensson läm-
nade sin rapport till statsrådet 
Åsa Regnér den 16 januari. 
Utredaren använder begreppet 
kvasimarknad. Detta sy¯ar på 
uppfattningen att personlig  
assistans inte är en marknad i 
traditionell mening. På en kvasi-
marknad kan staten, till skillnad 
mot en vanlig marknad, be stäm -
ma vilka som är producenter 
samt konsumenter och be-
stämma vilka som får delta på 
marknaden. Staten bestämmer 
även priset på tjänsten som 
också finansieras med skatte-
medel.
Förslagen har lämnats till den 
pågående LSS-utredningen för 
fortsatt hanteringen inom ramen 
för deras uppdrag. LSS-utred-
ningen presenterar sitt helhets-
förslag i oktober i år.

ner som är lägre än gällande 
kollektivavtal ha� en konkur-
rensfördel mot andra. Något 
som kan rä�as till genom a� 

schablonersä�ningen differen-
tieras. 

margaretha holmqvist

LSS och personlig  
assistans har seglat upp 
som en valfråga.
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”A� älska sin storebror över allt 
annat. A� samtidigt bära på oro 
och smärta. När Jessica Lerner 
beskriver hur det har varit a� 
växa upp med en bror med en svår 
cp-skada handlar det om blan-
dande känslor. En slags berg- och 
dalbana med allt från härligt bus 
till jobbiga tankar om a� tillhöra 
en familj som inte var som ”alla 
andra.”  Erfarenheter som idag 
ger henne styrka.

–Det jag berä�ar är min person-
liga berä�else och handlar inte 
om vad som är rä� eller fel. Men 
det här är e� ämne som behöver 
ly�as upp och det vill jag bidra till, 
säger hon.

Idag är Jessica och hennes tre år 
äldre bror båda vuxna. John blir 
snart 31 år och lever med stöd av 
assistans i egen boende. Jessica är 
när vi ses på e� café i centrala 
Stockholm precis i färd med a� 
sälja sin bostad. Det är dags a� bli 
sambo med pojkvännen. Hon har 
en examen inom hr och är diplo-
merad coach. 

Jessica Lerner står sin bror väl-
digt nära. Hon berä�ar om hur 
hans livsglädje smi�ar av sig på 
omgivningen. John är en glädje-
spridare som älskar musik och 
sport.

– Han ger mig så mycket energi 
och idag är vi supertighta igen,  
e�er a� ha glidit ifrån varandra 
under uppväxtåren och under de 
år jag bodde på annan ort. A� John 
har si� eget boende har gjort  
honom mer självständig och det 

betyder mycket, främst för honom 
men också för vår relation.

Många av hennes tidiga barn-
domsminnen är spännande och 
bokstavligen fartfyllda.

– Johns alla hjälpmedel blev  
leksaker och det var så kul a� åka 
runt i hans rullstol.

Men ingen familjeidyll kan 
skymma omgivningens reaktio-
ner. Som liten kunde inte Jessica 
förstå varför folk ti�ade ut famil-
jen och ibland till och med vek  
undan när de kom in på en restau-
rang. Företeelser som fördomar, 
okunnighet och bristande respekt 
var ännu okända för henne. Hon 
kände ändå av blickarna. Tänkte 
”vad glor ni på?” 

Senare, under skoltiden, hände 
det a� klasskompisar frågade om 
John ”var en alien.” Periodvis 
tyckte hon a� det var svårt a� ta 
med kompisar hem. Det blev  
också jobbigt a� sällan få vara för 
sig själv. A� alltid ha Johns assis-
tenter hemma kunde vara en 
prövning. Föräldrarna gjorde vad 
de kunde men hon saknade a�  
familjen så sällan hade egen tid 
bara för varandra.  

–Det är så viktigt a� ta fram sys-
konperspektivet. Jag har få� en 
fantastisk respons på mina före-
läsningar och vill gärna fortsä�a 
med dem, säger Jessica Lerner 
innan hon försvinner i väg i vimlet 
på Hötorget i centrala Stockholm. 

margaretha holmqvist

”Är din bror en alien?” Omgivningens elaka 
frågor sårade Jessica Lerner. Idag föreläser 
hon om hur det är a� vara syskon till John som 
har en svår cp-skada.

En syster  
berä�ar

PODD: 11 000 RÖSTER
Jessica Lerner är en av de 
medverkande i RBU:s 
poddsändningar som du 
bland annat kommer att 
hitta på rbu.se

Podden heter 11 000 röster 
och handlar om alla som 
finns runt barn med funk-
tionsnedsättningar. Om 
hur det är när orken tryter, 
hur skolan funkar, om  
syskonrelationer och om 
matnyttig juridik. Podden 
produceras av RBU i sam-
arbete med  Minnesota 
Communication  och leds 
av Titti Schultz.

Podden är en del i RBU:s 
medlemsvärvarkampanj.
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”Jag kräver a� olika delar av 
samhället gemensamt ser 
till a� min storebror får leva 
e� värdigt liv. Inte enbart 
behöva överleva e� ständigt 
pågående krig. Jag vill som 

lillasyster kunna känna mig trygg med a� min 
storebror ska kunna få leva e� fungerande liv 
även om det skulle hända mig eller mina för-
äldrar något. A� inte behöva leva med en stän-
dig oro kring ”tar även hans liv slut då? Bara 
för a� ingen längre finns där vid hans sida och 
strider för hans rä�igheter och grundläggan-
de behov?”.

Jag vill kunna lita på a� e� skyddsnät finns 
där ute, där olika parter runtom i samhället 
gemensamt hjälps åt med a� ta e� gemensamt 
ansvar för a� möta hans mänskliga rä�igheter 
och grundläggande behov. Jag kommer a� 
strida för min storebrors rä�igheter och 
grundläggande behov fram tills den dagen då 
jag dör, om det så ska behövas. För det förtjänar 
han och hela min familj.”

 Ur Jessica Lerners deba�artikel  
i Sydsvenskan 12 november 2017

Vill du ha kontakt med Jessica?
Hon nås via jessicalerner@hotmail.se  
alternativt sociala medier. 

Du och jag brorsan. Jessica och John Lerner firar  
Midsommar.  FOTO: PRIVAT

FÖRELÄSARE OCH COACH. 
Jessica Lerner föreläser  
om syskonrelationer utifrån 
sina egna erfarenheter. 
Hennes tre år äldre bror 
John har en svår CP-skada.
FOTO: MARGARETHA HOLMQVIST



22 RÖRELSE 1  2018

Fram till årsski�et kunde patienter och 
anhöriga anmäla vårdskador till Inspek-
tionen för vård och omsorg, IVO, och få en 
opartisk utredning av det som inträffat. 
Nu är det istället alltid vårdgivaren som 
ska ta emot anmälan och göra en utred-
ning. Patienten kan också vända sig till 
Patientnämnden (finns i alla landsting) 
som har skyldighet a� stö�a patienten i 
kontakten med vården. Patientnämnderna 
gör inga egna utredningar utan är mer som 
en länk mellan patienten och vården om 
det finns kommunikationssvårigheter.

Det är patientgrupper som är o�a i vår-
den och som har flera och komplicerade 
medicinska behov som löper störst risk 
a� drabbas av vårdskador, till exempel 
personer med funktionsnedsä�ningar, 
kroniskt sjuka och multisjuka äldre. Det 
är samma grupper som o�a har svårt a� 
orka med a� ta strid för sin sak och föra 
sin egen talan.  

Många inom RBU vi�nar om händelser 
där barn, unga och vuxna skadats i vården 
utan a� det leder till några åtgärder. När 
föräldrar vädjar om en förklaring till vad 
som hänt säger ansvariga a� det inte är 
någon fara. A� läget är under kontroll 
trots bristfälliga journalanteckningar, a� 
information till föräldrar uteblir, remisser 
kommer inte fram, diagnoser inte ställs 
korrekt osv.

Regeringen anser a� patienternas in-
tressen tillvaratas genom a� de kan vän-
da sig till patientnämnden. Kritikerna 
menar a� det är svårt a� se hur de�a ska 
kunna anses opartiskt, e�ersom patient-
nämnderna är en del av landstinget.  
Regeringen menar också a� det kommer 
leda till e� bä�re patientsäkerhetsarbete 
hos vårdgivarna när de måste utreda alla 
händelser som patienter anmäler direkt.  

Men vårdgivare har redan idag skyldig-
het a� utreda alla skador och risker som 
sker i verksamheten, oavse� om patienten 
gör en anmälan eller inte. Man är också 
skyldig a� vidta åtgärder mot alla kända 

risker.  Problemet ligger snarare i a� 
vårdgivare och patienter inte har samma 
syn på vad som är en skada och en risk. 
Något som inte förändras med det nya  
regelverket. 

LÄS MER:
1177: www.1177.se/Regler-och-rattigheter/Om-
man-inte-ar-nojd-med-varden

Ett mer ändamålsenligt klagomålssystem i  
hälso- och sjukvården - Proposition 2016/17:122 
www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/doku-
ment/proposition/ett-mer-andamalsenligt- 
klagomalssystem-i-halso-_H403122

Nya regler  
för klagomål 

Vårdskador:

Nu kan patienter och anhöriga inte längre anmäla skador  
som inträ�at i vården till IVO. Istället ska  vårdgivaren ta emot  
alla anmälningar och utreda sig själv. 

Anmäl händelsen till den  
vårdinrättning där du/ditt 
barn fått vården. Beskriv vad 
som hänt och vad du anser 
har gått fel. Gör anmälan 
med kopia till patientnämn-
den så att den registreras 
som ett ärende och kommer 
med i statistiken.

Vill eller kan du inte själv ta 
kontakt med vården kan du 

vända dig till Patientnämn-
den som kan hjälpa dig att 
göra en anmälan till vården.

Du ska få bekrä¯else på att 
anmälan tagits emot av vår-
den inom några dagar och ett 
fullständigt svar på det du 
anmält och med de åtgärder 
som vårdgivaren eventuellt 
tänker vidta för att förhindra 
att det händer igen.

Är du inte nöjd med vård-
givarens utredning och svar 
kan du anmäla händelsen till 
IVO. För att de ska gå vidare 
och utreda ditt ärende krävs 
att det är en allvarlig skada 
som lett till ett väsentligt 
ökat vårdbehov eller till att 
patienten har avlidit. 

Om något händer: Det kan du göra om vården leder till  
en skada eller risk för skada



Andreas skadades i vården

 Olyckan inträffade 
när Andreas Gus-
tafsson, då 16 år, 
skulle mäta rörlig-
heten i lederna. 

Han har en CP-skada och hela 
kroppen är påverkad. Habili-
teringen mäter regelbundet 
hur rörlig Andreas är i sina  
leder för a� kunna upptäcka 
problem och sä�a in åtgärder. 
Den här gången var det över-
kroppen som skulle mätas och 
arbetsterapeuten den som ut-
förde mätningen. 

– Arbetsterapeuten som kän-
ner Andreas väl skulle mäta 
rörligheten i axeln i liggande 
läge genom a� sträcka armarna 
rakt ut och dra dem uppåt, 
 ungefär som när man gör en 
snöängel. Tydligen så gick det 
trögt och hon tog i för a� för-
söka få upp armen så mycket 
a� det inte skulle hamna på 
rö�, dvs e� värde som indike-
rar a� något måste göras. Men 
när hon tog i så blev Andreas 
jä�eledsen och de fick avbryta, 
berä�ar Ma�ias Gustafsson, 
pappa till Andreas. 

När Andreas kom hem 
märkte föräldrarna genast a� 
något var fel. Det var väldigt 
svårt a� ta på och av tröjan och 
han reagerade när man tog i 
armen eller skulle ly�a honom. 
På akuten röntgade  man arm 
och axel och konstaterade en 
fraktur. Andreas fick en slags 
mitella som var fastbunden 
vid kroppen och han fick inte 
röra armen eller belasta den 
på några veckor.

Pappa Ma�ias tog kontakt 
med arbetsterapeuten som 
blev väldigt ledsen och upp-
rörd över det som hänt. Hon 
anmälde själv händelsen vidare 
i organisationen för a� det 

skulle utredas. Men där tog 
det stopp. En chef på habiliter-
ingen hörde då av sig och med-
delade a� det inte skulle hända 
något mer e�ersom det som 
hänt inte klassades som en 
vårdskada.

–Jag blev så fruktansvärt arg 
över den inställningen. De får 
veta a� e� barn brutit axeln 
och vi�ar bara bort det utan 
a� ens utreda händelsen utan 
a� något hänt. De gjorde en 
anmälan till ivo, inspektionen 
för vård och omsorg. De tycker 
det känns bra a� en extern 
part ska granska ärendet men 
önskar a� det hade funnits en 
mer öppen inställning från ha-
biliteringens sida.

–Jag skulle velat a� de bjudit 
in oss för a� prata om det som 
hänt och hi�a åtgärder som 
kan förhindra a� något lik-
nande händer igen. Men det 
fanns inget intresse för det. 
Transparensen är noll och det 
är nästan det som är värst,  
säger Ma�ias Gustafsson.

Enligt Patientsäkerhetslagen 
är vården skyldig a� utreda 
alla rapporterade vårdskador 
för a� hi�a orsaker och åtgär-
der för a� förhindra a� det 
händer igen. Sy�et med de�a 
är a� lära av misstag. Vården 
måste också informera patient 
och närstående när det inträf-
far en vårdskada. De är också 
skyldiga a� informera om a� 
man har rä� a� anmäla hän-
delsen och söka ersä�ning 
från Patientförsäkringen. Inget 
av de�a gjordes i Andreas fall.

Artikeln har tidigare publi-
cerats i RBU Stockholms  
tidning Utsikt och återges här  
i en redigerad version.

En vanlig mätning av ledernas  
rörlighet resulterade i en bruten axel. 
Men vårdgivaren vägrade att utreda 
händelsen. 

Andreas Gustafsson bröt axeln i samband med en mätning av rörlighet  
i lederna. Men habiliteringen ville inte utreda händelsen.  FOTO: PRIVAT 
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Noterat

Flyttar från Stockholm  
till Malmö
Myndigheten för tillgängliga medier 
(MTM) ska omlokaliseras. Det har 
regeringen beslutat.  Från och med 
den 1 januari 2020 blir Malmö ny 
placeringsort.

MTM verkar för a� ge människor 
med läsnedsä�ning tillgång till rä� 
medier. Utgångspunkten är a� alla 
ska ha tillgång till li�eratur och 
samhällsinformation utifrån sina 
olika förutsä�ningar, oavse� läs-
förmåga eller funktionsnedsä�ning. 

Skytteholmsv. 2, 171 27 Solna
Tel: 0 8-7 3 5  5 3  3 0

w w w .adena-assistans.se

D in try gghet i centru m!

Ad ena 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.

Har du funderat på
att bli familjehem?

Kika in på www.familjehemsbanken.seKika in på www.familjehemsbanken.se

Hjälp finns a� få för barn 
med tandläkarskräck. Fors-
kare vid Karolinska Insti-
tutet. KI har utvecklat en 
behandling för barn och 
ungdomar med fobi mot a� 
gå till tandläkaren. Studien 
publiceras i Journal of  
Medical Internet Research 
och är internetbaserad 
kbt-behandling som delta-
garna kan delta i hemifrån. 
Häl�en av de barn som del-
tog i studien var e�er e� år 
helt fria från sin fobi, enligt 
e� pressmeddelande från ki.

Tandvårdsrädslan börjar 
o�a i barndomen eller i ton-
åren. Den kan utvecklas till 
fobi med starka negativa 

känslor och tankar mot a� 
gå till tandläkaren. Något 
som leder till bristande tand-
hälsa, obehandlad karies och 
andra problem med tän-
derna.

Kognitiv beteendeterapi, 
kbt, är en behandling för 
olika typer av specifika fo-
bier. För a� göra den mer 
tillgänglig har forskare ut-
vecklat en internetbaserad 
kbt-behandling, som de har 
testat i en studie på 18 pa-
tienter mellan 8 och 15 år.

Genom en internetpla�-
form fick deltagarna i stu-
dien veckovis onlinevägled-
ning från en psykolog via e� 
cha�system. Behandlingen 

pågick under 12 veckor och 
innehöll även textstycken, 
animationer och tandvårds-
relaterade videoklipp. Till 
behandlingen tillkom också 
e� träningspaket med tand-
läkarspegel, sond, lokal-
bedövning och kanyl. De�a 
skickades hem till barnet 
och föräldrarna tillsammans 
med instruktioner om  
övningar. Genom behand-
ling och guidning från psyko-
logen kunde  övningarna  
sedan kopplas till verkliga 
exponeringar och inskol-
ningsbesök på tandkliniker 
runtom i Sverige. 

Rädd för tandläkaren? Inte nu längre

Tandläkarrädslan försvann  
hos drygt häl�en av barnen 
 i studien från KI. 
FOTO: PXHERE

Fånga livets  
möjligheter
Den 23�–�24 april arrangerar Nka 
konferensen Livets möjligheter. 
rbu är en av flera medarrangörer. 
Konferensens sy�e är a� belysa 
olika problemställningar och a� 
öka kunskapen och förståelsen 
för personer med flerfunktions-
nedsä�ning. 

Enligt programmet ger konfe-
rensen tillfälle a� inspireras och 
lära av varandra. Se de möjligheter 
som finns för personer med fler-
funktionsnedsä�ning och anhöri-
ga a� leva e� go� liv. Konferensen 
vänder sig till anhöriga, personal 
och beslutsfa�are och hålls i 
Stock holm. Läs mer på rbu.se
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P r o d u k t e r  f ö r  R e h a b  &  H a b i l i t e r i n g

www@aquaprodukter.se • telefon 0173-702 00

Kristianstad kommun plane-
rar a� lägga ner all undervis-
ning i franska i grundskolan. 
Motivet bakom förslaget ska 
vara a� elevgrupperna är så 
små a� logistiken bakom inte 
håller, när elever behöver bus-
sas mellan skolor. Det uppger 
tidningen Skolvärlden.

Rädd för tandläkaren? Inte nu längre

Svårt att hitta 
rätt i välfärden
Personer med psykisk 
funktionsnedsä�ning 
möter svåra hinder i 
sina kontakter med  
välfärdssamhället. Det 
visar en rapport från 
Bräcke diakonis verk-
samhet Personligt om-
bud.

– Samhället blir allt 
mer komplext. Det gör 
a� personer med psy-
kisk ohälsa får svårare 
a� ta del av trygghets-
systemen. Bristen på 
stöd gör i sin tur a� 
många blir utan både 
boende och arbete, nå-
got som i sin tur leder 
till ekonomiska pro-
blem. Det skapas en 
ond cirkel, med för-
sämrad ekonomi och 
mer psykisk press, sä-
ger verksamhetschef 
Anna-Lena Slibar i e� 
pressmeddelande,

Bräcke diakonis verk-
samhet Personligt om-
bud ger stöd till perso-
ner med psykiska funk-
tionsnedsä�ningar i 
deras kontakter med 
vård och myndigheter. 

Planerna väcker stark kritik. 
Språklärare påpekar a� bety-
delsen av a� läsa moderna 
språk blir allt större i dagens 
internationaliserade värld. Det 
finns stor e�erfrågan på språk-
kunniga personer på arbets-
marknaden och då är engelska 
långt ifrån tillräckligt.

Stopp för franska väcker kritik

Inte bara i Frankrike.  
Franska talas i många av  
världens länder, men i  
Kristianstad kan det bli  
stopp för studier i språket  
i grundskolan.

Omkring 200 grundskole-
elever i kommunen läser fran-
ska. Om planerna blir verklig-
het skulle de få läsa klart sina 
kurser. Däremot skulle inga 
nya elever tillåtas läsa ämnet 
från hös�erminen.

Stöd RBU:s Kampfond!

Swish 90 00 712
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Noterat

Rapporten utgår från 
1990-talets deba� om 
mångfald i skolan. En  
deba� som följdes av 
friskolereformen, vars 
sy�e var a� skapa fler  
alternativ och ge mer  
utrymme för olika typer 
av pedagogik. Enligt  
rapporten blev effekten 
istället den motsa�a: 
Strömlinjeformade, 

vinstdrivna jä�ekoncer-
ner som pressar ut skolor 
med alternativ pedagogik 
i marginalen.

Sverige är enligt rappor -
ten det enda land i världen 
där ska�efinansierade 
skolor tillåts dela ut vinst 
till ägarna. Konsekvensen 
blir a� friskolor ökar  
antalet elever per lärare 
för a� spara på personal-

kostnader och öka vinst-
marginalen. Mångfalden 
blir lidande när små idé-
burna föräldra kooperativ 
och sti�elser inte förmår 
konkurrera med storfö-
retag. Ska�epengar som 
ska användas för skol-
verksamhet går då istäl-
let till vinster, anser lo.

Från mångfald till kunskapsindustri
Unga med adhd utsätts 
o�are för mobbning
Unga med neuropsykiatriska funk-
tionsnedsä�ningar, npf, har o�are 
än andra ungdomar negativa upp-
levelser på internet. Det uppger svt 
Väst och hänvisar till en undersök-
ning från Statens medieråd och 
riksförbundet A�ention, en intresse-
organisation för personer med npf. 

Undersökningen är den första i 
si� slag. Den visar a� nästan en 
tredjedel av alla ungdomar som har 
bland annat adhd och autism upp-
ger a� de blivit mobbade på nätet 
eller via mobilen. Bland andra ung-
domar är siffran bara tolv procent.

Skolan har tagits över av 
vinstintressen, enligt en ny 
rapport från LO. 
FOTO: PIXABY   

”Hur kunde drömmen om småskalig mångfald förvandlas 
till vad som kan beskrivas som storskalig skolindustri?” 
Den frågan ställs i lo-rapporten ”Skolindustri – hur 
mångfald blev enfald.”
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Som a� vara naken. Så kändes 
det. Blickar som mö�e våra, 
men som samtidigt höll lite 
distans. Överkroppar som  
lutade sig en aning tillbaka, 

som för a� säga, vi lovar a� lyssna, men vi 
kan inte lova a� vi ska hjälpa er.

Några minuter tidigare hade bord- och 
stolsben skrapat ilsket mot golvet när vi 
skjutit bort dem för a� komma in i rum-
met med din rullstol.

Lysrörens obarmhärtiga ljus som fick 
oss a� kisa innan vi tog sats. 

Nu gällde det livet.
 

Jag hade sagt till din pappa a� jag inte 
tänkte sä�a min fot på Vård- och omsorgs-
nämndens sammanträde. A� det var höj-
den av förnedring a� behöva gå dit och 
försvara vår rä� till avlastning. Som a� vi 
var anklagade för a� försöka roffa åt oss 
något vi inte behövde.

Vi hade gå� på knäna så länge innan vi 
ens kunnat erkänna för oss själva a� vi  
behövde mer avlastning. 

När vi sen sa� där och blo�ade oss för 
ännu en ny lss-handläggare – den femte i 
ordningen tror jag det var, och sa a� vi inte 
orkar mer, och hoppades a� hon skulle 
fånga upp oss, hjälpa oss. 

När hon sa a� det var mer eller mindre 
självklart a� du skulle få insatsen, a� 
nämndens beslut mest var en formalitet. 

Vi hade andats ut då. Och i samma se-
kund som vi slappnade av gav vi också den 
enorma trö�heten en liten chans a� få e� 
fastare grepp om våra kroppar.

Därför blev också sveket så tungt.
När handläggaren inte gick a� nå den 

veckan hon lovat a� höra av sig.
När hennes utredning sedan damp ned i 

brevlådan med e� rekommenderat avslag. 
När jag blev tvungen a� stålsä�a mig,  

e�ersom den enda chans vi hade var a� gå 
på nämndens möte och försöka förklara 
varför vi tyckte a� handläggaren hade fel. 

Kanske var det därför också nämndens 
bifall gjorde a� det kändes som vi vunnit 
e� krig.

Det är sju år sedan nu. Sju år där livet mer 
eller mindre fungerat tack vare de insatser 

Krönika: 
Anna Pella

mamma till Agnes, 14, som har en flerfunktions - 
nedsättning samt frilansjournalist, föreläsare och författare 

till boken När du ler stannar tiden (Libris, 2017)

Jag ska nog kunna vara  
naken en gång till 

du får. Sju år där jag då och då kunnat  
sä�a mig ned i soffan en stund för a� ta en 
livsviktig paus.

Förra veckan ringde vår nya lss-hand-
läggare – den nionde i ordningen tror jag. 
Hon sa a� beslutet måste omprövas.

Så nu si�er vi här igen. 
Vi säger a� vi vet a� denna insats är dyr 

för kommunen, men tack vare a� du har 
den mår vår familj ganska bra idag.

Hon säger, det låter mer eller mindre 
självklart a� du ska få behålla insatsen, 
nämndens beslut är mest en formalitet. 
Rösten är varm och mänsklig.

Jag tänker a� jag nog ska klara a� vara 
naken en gång till. 

Det gäller ju livet.
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På barrikaderna   för rättvisa 

Samma problem i Sverige och Etiopien.  
Yetnebersh Nigussi ser diskriminering  
mot personer med funktionsnedsättningar  
är ett globalt problem. 
FOTO: WOLFGANG SCHMIDT
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 Yetnebersh Nigussie föd-
des i en fa�ig etiopisk 
by. Som flicka var hen-
nes väg utstakad redan 
från början. Hon skulle 
gi�a sig och kunde var-
ken räkna med utbild-

ning eller yrkeskarriär. Men allt för-
ändrades när hon som femåring drab-
bades av hjärnhinneinflammation och 
blev helt blind. 

– Om jag inte hade förlorat min syn, 
så skulle jag ha blivit bortgi� i tioårsål-
dern, som alla andra flickor i byn. På 
det sä�et blev synskadan en vänd-
punkt i mi� liv.

Funktionsnedsä�ningen förde hen-
ne till en skola för blinda och hon fick 
möjlighet a� studera vidare. 

–  Utbildning är det som kan förändra 
världen säger Yetnebersh Nigussie med 
övertygelse.

Idag är hon en 35-åring advokat med 
världen som arbetsfält. Hon är en fram-
trädande förespråkare av FN:s konven-
tion om rä�igheter för personer med 
funktionsnedsä�ning. När hon talar är 
det med lugn, beslutsamhet och smit-
tande entusiasm. 

Sverige har hon besökt flera gånger 
genom sina nära kontakter med Syn-
skadades riksförbund. Hon var här 
igen strax före jul för a� ta emot Right 
Livelihood-priset. 

Enligt Yetnebersh Nigussie har a�ity-
derna mot personer med funktions-
nedsä�ningar förbä�rats. Men okun-
skapen är stor och diskriminering fort-

På barrikaderna   för rättvisa 

FAKTA:  
YETNEBERSH NIGUSSIE
Yetnebersh Nigussie ( född 
1982) är utbildad jurist och 
människo rättsaktivist. Hon är 
en av fyra som belönas med 
2017 års Right Livelihood-pris, 
som brukar kallas för det  
”alternativa Nobelpriset.” 

Hon belönas för ”sitt inspire-
rande arbete med att främja 
rättigheter för, och inkludering 
av, personer med funktions-
nedsättning så att alla kan nå 
sin fulla potential och samhäl-
lets attityder förändras.”

Yetnebersh Nigussie har varit 
med om att starta ett center för 
funktionsnedsatta i Etiopien, 
Ethiopian Centre for Disability 
and Development. I dag är hon 
senior rådgivare för inkludering 
på den ideella organisationen 
Light for the World. Hon vill  
inkludera de 15 procent av värl-
dens befolkning, mer än en mil-
jard människor, som har någon 
typ av funktionsnedsättning.

– Låt inte din funktionsnedsä�ning överskugga 
dina förmågor. Det rådet ger den prisbelönta 
aktivisten Yetnebersh Nigussie.

”Utbildning är det som  
kan förändra världen.”

farande e� stort problem världen över.
–Det handlar inte om geografi eller 

hur utvecklat e� land är. Det är frågan 
om a�ityder och prioriteringar och a� 
förstå vad det innebär a� ha en funk-
tionsnedsä�ning, anser Yetnebersh Ni-
gussie

Hon berä�ar om hur hon som flicka 
inte fick vara med och sjunga för a� 
hon är blind. De�a trots a� hon älskar 
a� sjunga och är bra på det.

I skolan för blinda var alla jämlika 

och hon kände sig inte annorlunda. Det 
förändrades när hon fly�ade till en an-
nan skola, där de andra barnen inte var 
synskadade. Hon var den blinda flickan, 
inte i första hand den högt begåvade elev-
en. Men hon stod på sig.

– Där började min bana som aktivist. 
Jag ville få fram a� jag är som alla andra. 
När jag träffar en person med en funk-
tionsnedsä�ning fokuserar jag inte på 
vad personen inte kan göra. utan frågar 
vad personen kan göra.

Yetnebersh Nigussie kämpar också för 
jämställdhet och kvinnors rä�igheter. 

– Jag ser a� kvinnor och flickor inte ges 
samma rä�igheter och privilegier som 
män och pojkar. Vårt samhälle är upp-
byggt för a� tillgodose mä nnens behov. 
Kvinnor som har funktionsnedsä�ning-
ar diskrimineras dessutom dubbelt så 
mycket, avslutar Yetnebersh Nigussie.

margaretha holmqvist
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 Forskning pågår

 Cerebral pares (cp) är 
en livslång funk-
tionsnedsä�ning 
med hög förekomst 

av rörelseinskränkning och 
smärta. Individen riskerar a� 
drabbas av problem i skele�, 
muskler och leder. Graden av 
motorisk funktionsnedsä�-
ning klassificeras utifrån 
Gross Motor Function Classi-
fication System (gmfcs) som 
är en femgradig skala som ba-
seras på självinitierad funk-
tion och förfly�ning. Nivå e� 
är den lä�aste och nivå fem 
den svåraste graden av funk-
tionsnedsä�ning.

*
Under senare år har utveck-
lingen och användandet av 
standardiserade hälsorelate-
rade livskvalitetsformulär 
ökat, dock inte specifikt för 
barn med cp. Utvärdering av 
livskvalitet hos personer med 
cp är i stort e� e�ersa� om-
råde inom forskningen. För 
personer med kognitiv funk-
tionsnedsä�ning eller mycket 
små barn går det inte alltid a� 

förlita sig på självrapporterad 
information. Man får då be 
föräldrar eller vårdnadshavare 
a� bedöma livskvaliteten för 
personen ifråga.

*
 Behovet av e� säkert och till-
förlitligt uppföljningsformu-
lär för hälsorelaterad livskva-
litet växte fram, för a� kunna 
de utvärdera insatser sjukvår-
den ger till personer med cp. 
E� forskarteam i Kanada, ut-
vecklade e� diagnosspecifikt 
frågeformulär för barn med 
svår form av cp kallat ”Caregi-
ver Priorities and Child Health 
Index of life with Disabilities”, 
som förkortat blir cpchild. 
Formuläret finns i två versio-
ner, en föräldra- och en barn-
version. cpchild’s föräldra-
formulär är tillförlitligt och 
användbart vid utvärdering 
av föräldrars perspektiv på 
barnens hälsorelaterade livs-
kvalitet. cpchild har däre�er 
översa�s till flera språk och 
validerats i flertalet länder. 
Barnformuläret har inte  
utvärderats.

Formuläret är indelat i sju 
sektioner: 1 – Personlig vård/
adl, 2 – Positionering/för-
fly�ning, 3 – Komfort/känslor, 
4 – Kommunikation/social  
interaktion, 5– Hälsa, 6 – Din 
Livskvalitet och 7 – Faktorer 
av betydelse för din livskvali-
tet. Svar ges av föräldrar ut-
ifrån de aktiviteter barnet 
vanligtvis utför och anges från 
siffran 0 – Inte möjligt, upp 
till 6 – Inget problem/klarar 
självständigt. Det ingår även 
en sektion med frågor till den 
som besvarar formuläret. 

*
Såväl Sverige som Norge insåg 
fördelar med e� diagnosspe-
cifikt formulär och det påbör-
jades valideringsstudier av 
cpchild.  Totalt 123 familjer 
med barn födda 2000Í–Í2011  
rekryterades i Sverige och 
Norge via det svenska och 
norska Cerebral Pares Upp-
följnings Programmen (cpup/
cpop). cpup/cpop är hö�pre-
ventionsprogram för barn 
med cp och i Sverige är det e� 
kvalitetsregister sedan 2005, 

nivå 1, med en täckningsgrad 
på över 98 procent. 

*
Barnen grupperades enligt 
gmfcs nivå och barnens med-
elålder var 7,9 år. Formuläret 
skickades ut per post till  
familjerna i två omgångar 
med fyra veckors mellanrum.  
cpchilds validitet (tillförlitlig-
het), baserades på det första 
frågeformuläret (antal kom-
ple�a svar = 106 familjer) och 
den svenska och norska ver-
sionen uppvisade god validi-
tet och mä�e det som avses 
a� mäta, dvs livskvalitet, samt 
förmåga a� särskilja mellan 
barn som ligger på olika grov-
motoriska nivåer. cpchild  
visade även god test-retest  
reliabilitet (antal komple�a 
svar plus tidsgräns fyra veckor 
= 64 familjer), dvs god överens-
stämmelse vid upprepad mät-
ning.

På grund av för lågt deltagar-
 antal gick det inte a� validera 
barnformuläret.

*
Vi och andra har visat a� 

CPCHILD mäter behov 
hos barn med CP
Vilka insatser behöver barn med måttlig till svår form av CP? 
Frågeformuläret CPCHILD underlättar bedömningen.
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LÄS MER HÄR:
CPCHILD finns för nedladdning via 
SickKids hemsida;

http://www.sickkids.ca/Resear-
ch/CPCHILD-Questionaire/CP-
CHILD-Project/CPChild-questio-
naire/index.html

cpchild har goda mätegen-
skaper vid föräldraska�ad 
hälsorelaterad livskvalitet, 
framför allt för barn med svår 
form av cp. cpchild är an-
vändbart för utvärdering och 
uppföljning av barnets hälso-
relaterade livskvalitet över tid 
och för a� mäta effekten av 
insatser som sy�ar till a� för-
bä�ra eller behålla hälsorela-
terad livskvalitet. Formuläret 
är användbart både i klinik 
och inom forskning .Det kan 
även möjliggöra jämförelser 
mellan länder för a� förbä�ra 
vården för såväl enskilda indi-
vider som för gruppen i stort.  

*
Jag vill rikta e� särskilt tack 
till de barn och familjer som 
ingick i studien!

 
 

 
  
 

Linnéa och Josef Carlssons stiftelse 
beslutar i juni 2018 om utdelning av bidrag. 

 
Bidrag kan utgå till: 

 
Barn och ungdomar (enskilda personer) dock företrädesvis barn med CP, som pga. sitt 
funktionshinder är i behov av ekonomiskt stöd till vård, uppehälle, fostran eller utbildning (även till 
föräldrarnas rekreation). 
 
Bidrag ges endast till personer under 25 år. Funktionshindret skall vara av neurologisk karaktär dvs. 
orsakad av funktionsnedsättning i hjärnan, ryggmärg, perifera nerver eller i musklerna.  Bidrag ges inte till 
allergier, syn- eller hörselskador, reumatism eller diabetes om inte samtidigt neurologiskt funktionshinder 
finns. Vid prövning av ansökan tillämpas vissa inkomstgränser. Bidrag ges inte två år i följd och utgår 
endast under förutsättning att det användes efter tidpunkten för styrelsens beslut och full betalning gjorts 
först därefter. Läkarintyg och/eller kuratorsintyg skall insändas tillsammans med ansökan. 
 
Vetenskaplig forskning med ändamål att hos nämnda grupper förebygga, bekämpa och lindra 
sjukdomar, utvecklingsstörningar och skador av invalidiserande natur. 
 
 
Föräldralösa (helt föräldralösa), mindre bemedlade barns uppfostran och utbildning 
. 
 
Bidrag ges endast till personer som vistas i Sverige.  Upplysningar och ansökningsblanketter erhålles 
efter hänvändelse till stiftelsen, Kronborgsgatan 2 C, 252 22 Helsingborg tel. 042-21 70 19, e-post 
ljc@carlssonsstiftelse.se  
 
Ansökan avseende vetenskaplig forskning kan ske direkt via vår hemsida. 
Ansökningsblankett för enskilda finns för nerladdning på www.carlssonsstiftelse.se 
 
Ansökan skall ha inkommit till stiftelsen senast den 31 mars 2018. 
 
Skriftligt besked om beslut sänds till sökanden efter styrelsens sammanträde i början av juni 2018. 

 

Linnéa och  
Josef Carlssons  
stiftelse
beslutar i juni 2018 om  
utdelning av bidrag.

Bidrag kan utgå till:

•  Barn och ungdomar (enskilda personer) dock 
före  trädesvis barn med CP, som pga. sitt funktions-
hinder är i behov av ekonomiskt stöd till vård, 
uppehälle, fostran eller utbildning (även till föräld-
rarnas rekreation).

Bidrag ges endast till personer under 25 år. Funk-
tionshindret skall vara av neurologisk karaktär dvs. 
orsakad av funktionsnedsättning i hjärnan, ryggmärg, 
perifera nerver eller i musklerna.  Bidrag ges inte till 
allergier, syn- eller hörselskador, reumatism eller 
diabetes om inte samtidigt neurologiskt funktions-
hinder finns. Vid prövning av ansökan tillämpas  
vissa inkomstgränser. Bidrag ges inte två år i följd och 
utgår endast under förutsättning att det användes 
efter tidpunkten för styrelsens beslut och full betalning 
gjorts först därefter. Läkarintyg och/eller kurators-
intyg skall insändas tillsammans med ansökan.

•  Vetenskaplig forskning med ändamål att hos 
nämnda grupper förebygga, bekämpa och lindra 
sjukdomar, utvecklingsstörningar och skador av 
invalidiserande natur.

•  Föräldralösa (helt föräldralösa), mindre bemedlade 
barns uppfostran och utbildning.

Bidrag ges endast till personer som vistas i Sverige.  

Upplysningar och ansökningsblanketter erhålles 
efter hänvändelse till stiftelsen, Kronborgsgatan 2 C,  
252 22 Helsingborg tel. 042-21 70 19,  
e-post ljc@carlssonsstiftelse.se 

Ansökan avseende vetenskaplig forskning kan ske 
direkt via vår hemsida.

Ansökningsblankett för enskilda finns för nerladdning 
på www.carlssonsstiftelse.se

Ansökan skall ha inkommit till stiftelsen  
senast den 31 mars 2018.

Skriftligt besked om beslut sänds till sökanden efter 
styrelsens sammanträde i början av juni 2018.

fotnot:
Forskarmedel har erhållits 
från rbu:s forskningssti�else.

Forskargruppen från Sveri-
ge bestod av Katina Pe�ers-
son, Elisabet Rodby-Bousquet 
handledare, med dr och sjuk-
gymnast samt John Öhrvik 
professor i statistik vid Karo-
linska Institutet. Från Norge 
ingick Kari Marte Bjerke, fysio-
terapeut och Reidun Jahnsen, 
professor och fysioterapeut.

Katina Pettersson
”Jag har jobbat som sjuk-
gymnast inom habilite-
ringen i Västmanland i lite 
mer än 20 år. Jobbat med 
alla åldrar och diagnos-
grupper samt på alla orter  
i länet. Sedan 2013 är jag 
doktorand på Institutio-
nen för kliniska vetenska-
per, ortopeden i Lund och 
sedan 2016 heltidsdokto-
rand via stipendium från 
Norrbacka Eugenia Sti�el-
sen. Min arbetsplats finns 
på Region Västmanlands 
forskningsenhet, Centrum 
för klinisk forskning (ckf) 
Västerås och min forsk-

Forskaren Katina Pettersson  
FOTO: PRIVAT

ning är inriktad på barn med 
cp, muskuloskeletala problem 
och livskvalitet.”
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Fråga juristen

Lagändring: 

Stopp på tvåårs-
omprövningar
Du som läser Rörelse vet förstås att RBU har bedrivit 
ett intensivt arbete för att stoppa nedskärningar inom  
den personliga assistansen. 
  

Strax före jul meddelade 
regeringen äntligen a� 
man avser a� införa e� 

”nödstopp” för omprövningar 
av assistansbeslut, något som 
rbu har krävt ända sedan 
sommaren 2016. Under  
december var e� lagförslag 
ute på remiss och nu finns en 
proposition på riksdagens 
bord. Lagändringarna före-
slås träda i kra� den 1 april 
2018.

Under remissbehandlingen 
uppmärksammade rbu en 
allvarlig brist i förslaget som 
gjorde a� många personer 
trots ”nödstoppet” ändå  
skulle riskera a� förlora sin 
assistans. Enligt regeringens 
ursprungliga förslag skulle 
en fullständig omprövning av 
rä�en till assistans göras vid 
väsentligt ändrade förhållan-
den hos den assistansberä�i-
gade. rbu u�ryckte i si� re-
missy�rande stark kritik mot 
de�a och skrev a� en sådan 
omprövning endast ska  
omfa�a just dessa ändrade 
förhållanden och inte en total 
omprövning av hjälpbehovet. 
Glädjande nog tog regeringen 
till sig synpunkterna och i 
den proposition som nu har 
överlämnats till riksdagen har 
man helt gå� på rbu:s linje i 
den här delen.

Lagändringen innebär alltså 
a� den obligatoriska tvåårs-
omprövningen nu tas bort. 
Regeringen u�rycker a� det-
ta är avse� a� vara en tillfäl-
lig lösning och bestämmelsen 
om tvåårsomprövning ska 
återinföras när en reformerad 
assistanslagsti�ning träder  

2.  tid under den enskildes 
dygnsvila när en assistent  
i stället behöver finnas till 
förfogande på annan plats  
i väntan på a� den enskilde 
behöver hjälp (beredskap), 
och 

3.  tid när en assistent behöver 
vara närvarande i samband 
med en aktivitet utanför 
den enskildes hem på 
grund av a� e� hjälpbehov 
kan förväntas uppstå. 

Regeringen motiverar lag-
ändringarna i lss och social-
försäkringsbalken med a� 
Försäkringskassans rä�sliga 
ställningstagande e�er en 
dom i Högsta förvaltnings-
domstolen sommaren 2017 
har förändrat tillämpningen 
på e� sä� som inte är önsk-
värt. Dessutom säger man a� 
de senaste årens omfa�ande 
förändringar i tillämpningen 
på assistansområdet till följd 
av hfd-domar har medfört 
instabilitet och oro för enskil-
da assistansberä�igade och 
deras närstående samt a� det 
även har inneburit e� snabbt 
växande ansvar för kommu-
nerna.

Henrik Petrén 
Generalsekreterare

i kra�. lss-utredningens be-
tänkande är avse� a� ligga 
till grund för den reformerade 
lagsti�ningen.

Vidare innehåller proposi-
tionen lagändringar som ska 
undanröja effekterna av en 
hfd-dom från sommaren 
2017. Enligt den förändrade 
lagen ska personlig assistans 
kunna beviljas för

1.  tid under den enskildes 
dygnsvila när en assistent 
behöver vara tillgänglig i 
väntan på a� den enskilde 
behöver hjälp utan a� det 
är fråga om tillsyn (väntetid), 

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

”Regeringen u�rycker  
a� de�a är avse� a� vara 
en tillfällig lösning och 
bestämmelsen om två- 
års omprövning ska åter-
införas när en reformerad 
assistanslagsti�ning 
träder i kra�.”



Det finns två anledningar till varför så många föreningar säljer  
Sverigelotter, Bingolotter och Julkalendrar – de tjänar  
pengar och det är enkelt! 

• Låt alla medlemmar vara med  
• Sälj till grannar släkt och vänner  
• Sälj på arbetsplatsen
• Var aktiv i föreningen  
• Sälj på smarta ställen på er ort  
• Sälj under egna arrangemang

Kontakta Folkspels föreningsrepresentant, ring Folkspels  
kundcenter på 0771-72 72 00 eller besök  
www.folkspel.se/forening/hem-forening/för mer info.

Pengar till er RBU-förening

Folkspel är förenings-
livets eget spelbolag 
och har ett enda sy�e 
– att generera pengar 
till Sveriges fören-
ingsliv. Vi är en ideell 
organisation och våra 
ägare består av 72 
riksorganisationer, 
som i sin tur har drygt 
fem miljoner med-
lemmar i 35 000 för-
eningar, spridda över 
landet. Sedan starten 
1991 har vi genererat 
16,1 miljarder till  
Sveriges alla lokala 
idrottsklubbar och 
föreningar.

Beställ profilmaterial 

Förbundskansliets personal provar de nya jackorna. Från vänster: Lena Haglöf, Henrik Petrén, Tomas Marklund och Leena Similä. FOTO: LEENA SIMILÄ

Hösten är här – beställ jackor och annat profilmaterial  
via din förening.

Information till RBU:s föreningar

Lagändring: 

Stopp på tvåårs-
omprövningar
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Kontakt Kansliet telefon 08-677 73 00

Henrik Petrén
Generalsekreterare 
Telefon: 070-889 75 44 
henrik.petren@rbu.se 

Lena Haglöf
Organisationssekreterare 
Telefon: 070 – 494 93 87 
lena.haglof@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 

 

2018
Kalendarium

VÅREN 2018

Årsmötestider!   Kolla när din förening har årsmöte på rbu.se 

28 februari  Sista ansökningsdag till flera av RBU:s läger

1 mars   Sista ansökningsdag RBU:s fonder

23 – 24 april  Konferens Livets möjligheter, Stockholm

23 – 24 maj  Hjultorget, Kistamässan

SOMMAREN 2018

1 – 8 juli Almedalsveckan, Visby

2 – 7 juli  Musikläger Mättinge

23 – 28 juli Prova på fritid-äventyr Mättinge

30 juli – 4 aug Prova på fritid-äventyr Valjeviken

30 juli – 4 aug Musikläger Valjeviken

6 – 11    aug Familjeläger Mättinge

Hör av dig  
till förbunds- 
styrelsen!
FS-direkt är en snabb och 
enkel kommunikationsväg 
till förbundsstyrelsen. 
Via fs-direkt kan medlem-
mar och rbu-föreningar 
lämna förslag till förbunds-
styrelsen för beredning 
och beslut. 
 E-post: fs-direkt@rbu.se
Mer information finns på 
www.rbu.se

Inspirationsdag  
RBU Dalarna
Dag:  Söndag den 18 februari

Tid:  Kl. 14 – 17

Plats:  ABF:s lokal på Vasagatan 27, Borlänge

Anmälan: Senast den 15 februari till  
lena.haglof@rbu.se

Kom och ta del av senaste nytt i kampen för LSS och personlig assistans!  
RBU:s förbundsordförande Maria Persdotter berättar.

Lena Haglöf, organisationssekreterare RBU, talar om föreningsglöd  
och hur man håller den brinnande.

Kathleen Persson berättar om race-running. Kom och prova på  
att löpträna även om du inte kan gå!



Det kan låta som en klyscha, men på 
DFA är vi fenomenala på att fånga 
dagen och använda både hjärta och 
hjärnan för att få tillvaron att gnistra. 
Det har vi tagit fasta på i vårt alldeles 
egna DFA Center. Som kund hos oss 
har du fri tillgång till vårt fantastiska 
aktivitetscenter och all utrustning 
som finns där. 

I vår dagverksamhet får du möjlighet 
till en aktiv och meningsfull dag till-
sammans med dina assistenter: 

• Rikt utrustade lokaler

• Habiliteringspedagog

• Rehab och sjukgymnast

• Vita rummet

  DFA-center
 – här finns något för alla!

tel. 0920-155 10
www.dfarm.se

HOS OSS PÅ DFA 
är taket högt, kramarna varma och 
skratten många. Vi trivs och har ro-
ligt tillsammans i en miljö där du är 
med och bestämmer villkoren. 

I allt det praktiska som rör assis-
tans glömmer vi aldrig bort att livet 
pågår här och nu - och det ska vara 
gott att leva!

Titta in 
hos oss!
Skutgatan 2, Luleå
www.dfarm.se

Personligare assistans hos oss: DFA Närhet och DFA Riks

 
Din Förlängda Arms egna aktivitets-
center för personer med funktions-
nedsättningar. Här kan vi erbjuda 
individuellt anpassad dagverksamhet 
för våra kunder och assistenter. 

Vårt mål med verksamheten är att 
erbjuda stimulerande, utvecklande 
och roliga aktiviteter varje dag. Våra 
stora, ljusa, anpassade lokaler ligger 
naturskönt på Mjölkudden i Luleå.

Distanskund? För en låg avgift kan du 
boka vår specialanpassade lägenhet i 
Luleå – ett andningshål för kunder 
och anhöriga.

Gratis för våra kunder!
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Assistans på dina villkor 
är självklart och lagstadgat. 

Men alla vi som lever med barn eller 
anhöriga med olika funktionsnedsätt-
ningar vet att det inte räcker. Därför 
har vi högt i tak och öppna dörrar.  
För oss på DFA är inga frågor främ-
mande, vi är din medmänniska och 
stöttar dig även i sådant som normalt 
ligger utanför assistansen. 

Närmast hjärtat bär vi känslan av 
vad personligare assistans innebär 

och det vill vi förmedla till dig. Vi vet    
precis vad du upplever varje dag och 
vad du behöver för att tillvaron ska 
fungera. Hos oss får du en stor familj 
som hjälper och stöttar dig genom 
vardagens himlar och helveten. 

Vi bryr oss om dig och står alltid på 
din sida för att du och dina nära ska 
få leva ett tryggt och meningsfullt liv. 

Kontakta oss idag, vi finns här för dig.

Vi har gå� i dina skor

Assistans på dina villkor 
är självklart och lagstadgat. 

Men alla vi som lever med barn eller 

och det vill vi förmedla till dig. Vi vet    
precis vad du upplever varje dag och 
vad du behöver för att tillvaron ska 

Vi har gå� i dina skorVi har gå� i dina skorVi har gå� i dina skorVi har gå� i dina skorVi har gå� i dina skorVi har gå� i dina skorVi har gå� i dina skorVi har gå� i dina skor

tel. 0920-155 10
www.dfarm.se

Titta in 
hos oss!
Skutgatan 2, Luleå
www.dfarm.se

Personligare assistans hos oss: DFA Närhet och DFA Riks

m
a
w
ix

a
r
t
.s

e
 ·
 a

d
a
p
t
e
r
c
o
p
y
.s

e
 ·
 f

o
t
o
: 
m
a
r
ia

 f
ä
l
d
t

HOS OSS PÅ DFA 
är taket högt, kramarna varma och 
skratten många. Vi trivs och har roligt 
tillsammans i en miljö där du är med 
och bestämmer villkoren. 

I allt det praktiska som rör assistans 
glömmer vi aldrig bort att livet på-
går här och nu - och det ska vara gott 
att leva!

POSTTIDNING B
AVS: RBU, BOX 8026,
104 20 STOCKHOLM
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