
En tidning från RBU, Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn & Ungdomar 

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 gått 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!

3•19

Fortsatt 
kamp 
för assistans
Barnpanel:

Så vill vi ha 
skolan

En tidning från RBU, Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn & Ungdomar 

3•19

Glad
 sommar!
tema:Fritid för alla
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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!
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

HÄNG MED PÅ GLÄDJERUSET!
Lördag den 24:e augusti i Täby / Stockholm
Gå, spring, jogga eller rulla och välj mellan 2,5 km, 5 km eller
10 km längs vattnet mellan Hägernäs Strand och Näsby slott.

Glädjeruset är loppet där alla får vara med!

FÖRSTA START: 11.00

24:E
AUGUSTI

2019

För mer info och anmälan gå in på gladjeruset.se
Initiativtagare och drivkraft bakom Glädjeruset är Team Nordmark som arrangerar loppet 

tillsammans med God Assistans IF och Täby IS Friidrott.

HELA FAMILJEN

KAN SPRINGA!

Knatteruset 400 meter

för de allra minsta.

Anmälan på plats och 

alla får medalj!

Vi har sen 2014 samlat 
in 625.000:- till RBU!
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Nyheter, 
hägg och 
syren
Lyssnar på morgon nyhet-
erna. Tänker att  det är svårt 
att  orientera sig i dagspolitiken. En bräck
lig regering och en splitt rad opposition är 
inget drömläge när stora framtidsfrågor 
väntar på sin lösning. ”Kartan har blivit 
suddigare” som Maria Persdott er säger i en 
intervju om rBu:s roll i dett a politiska 
landskap  (sidan 22).
    Nyheterna rapporterar om hur nedskär
ningarna hos Arbetsförmedlingen drabbar 
personer med funktionsnedsätt ningar 
svårt. Det är oroande. Vet att  många är 
kritiska till AF, men vad är alternativen? 
Nedslående lite sägs om det. På något sätt  
måste vi hitt a fram till en mer inkluderande 
och tillgänglig arbetsmarknad.  Vägen dit 
är fortfarande lång – var fi nns viljan och 
ambitionerna? 

Lägger politiken åt sidan, tar en kopp kaff e 
och titt ar ut över hägg och syren. Bedövande, 
härliga doft er sprider sig genom det öppna 
fönstret. Försommaren anländer som alltid
lite plötsligt och oväntat. Från en dag till en 
annan behövs inte längre extratröjan och 
uteserveringarna fylls av soldyrkare.

Rörelse tar i dett a nummer med er läsare 
ut till nöjesparker, skog och hav. Vi tipsar 
och inspirerar om fritid för hela famil jen. 
Lek och rörelse som ska fungera för alla, 
inte bara några.

Önskar alla läsare en riktigt bra sommar!

Margaretha Holmqvist
Redaktör

Vad vill du läsa 
mer om i Rörelse?
Tipsa oss!
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
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rorelse@bsmedia.se

www.bsmedia.se

Upplaga: 5 000 exemplar
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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

… Den blomstertid nu kommer, med 
lust och fägring stor. Du nalkas, ljuva 
sommar, då gräs och gröda gror… De 
välkända orden och tonerna klingar just
nu på skolgårdar, i aulor och kyrkor 
runtom i vårt land. Förväntansfulla 
barn med pirr i kroppen inför det stun
dande sommarlovet. Fina kläder, fort
farande lite nystela i texturen. Välbors
tade hår och en blomma till läraren. 

Å vad jag önskar alla dessa ungar ett  
riktigt härligt sommarlov. Alla ungar. 

Inte bara de som på egna ben kan springa ut på den 
där blomsterängen många av oss ser framför oss när 
vi säger ordet sommarlov. Utan varenda unge, även de 
som behöver hjälp för att  ta sommaren i besitt ning. 

Vi i Sverige har förbundit oss att  följa FN:s barnkon
vention. Där fi nns många goda och starka formule
ringar. Till exempel artikel 31: ”Barn har rätt  till lek, 
vila och fritid, till rekreation anpassad till barnets 
ålder och rätt  att  fritt  delta i det kulturella och konst
närliga livet.”

Eller artikel 23: ”Barn med funktionsnedsätt ning 
har rätt  till ett  fullvärdigt och anständigt liv samt rätt  
till hjälp för att  aktivt kunna delta i samhället. Staterna
ska säkerställa värdighet, främja tilltron till den egna 
förmågan och möjliggöra barnets aktiva deltagande i 
samhället.”

Vad säger ni, uppfyller Sverige dett a?
Barnkonventionen fyller 30 år i år, och nästa år är 

det 30 år sedan Sverige ratifi cerade (godkände) barn
konventionen. Så vi har haft  tid på oss. Ändå går 

Alla unga, inte bara några

Maria Persdotter,
maria.persdotter@rbu.se
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utvecklingen bakåt när det gäller rätt igheter för barn 
med funktionsnedsätt ning.

Just nu pågår civilsamhällets alternativrapportering 
till FN om hur Sverige lever upp till barnkonventionen.
I det arbetet medverkar RBU. Regeringen kommer 
också att  skicka en rapport till FN om dett a, men vi 
organisationer har en väldigt viktig uppgift  i att  peka 
på områden där regeringen bryter mot konventionen. 
Och funktionshinderområdet är ett  riktigt prakt
exempel på dett a. När barn med funktionsnedsätt ning 
inte garanteras rätt en till lek och fritid, inte får sin 
värdighet eller tilltron till den egna förmågan säker
ställd och inte kan delta aktivt i samhället, på grund 
av att  deras rätt  till personlig assistans har tagits ifrån 
dem – då  har vi en lång bit kvar. Och det kommer FN 
att  få veta när vår alternativrapport landar i höst. 
För fem år sedan, när den förra alternativrapporten 
skrevs, fanns LSShaveriet inte med. Det hade inte 
inträff at. Men sedan dess har en avgrundsdjup ned
montering av rätt igheter genomförts, något som slår 
extra hårt mot barnen. Lite extra känns det i magen 
i avslutningstider, vi vet att  många barn inte kommer 
att  få det sommarlov som de har gjort sig förtjänta av 
och har rätt  till. 

Men även om det är tufft   i många familjer så vill jag 
ändå önska alla en riktigt skön ledighet. Varenda 
familj. Varenda unge.
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Det är säsong för uteliv. Vad tycker du är kul?  
Smaken är olika men här finns något  för 
alla. Nöjespark, löpning i rulle eller varför 
inte saltstänkt segling.

tema: Fritid för alla

 När Kolmården slog upp portarna för säsongen 
var fem RBUfamiljer på plats för att  testa 
att raktioner och tillgänglighet. Det blev en 
solig, varm och händelserik dag.

– Vi var där från öppning till stängning, 
berätt ar Ida Carlén som besökte parken tillsammans med 
maken Robin och barnen Rasmus ått a år, Emil fem år och 
minst ingen Isabelle ått a månader.

Familjen Carlén tycker att  det mesta fungerade väl även om 
det fi nns förbätt ringar att  göra när det gäller tillgänglighet.

Terrängen på Kolmården bjuder på många branta upp
försbackar men det var familjen medveten om på förhand. 
För Rasmus som har en CPskada och går själv med stöd 
var det enklast att  använda rullstolen. Familjen har även 
gjort en egen uppfi nning där hans rullator sätt s ihop med 
lillasysters barnvagn men den användes inte denna gång.

Rasmus har dålig syn vilket bland annat innebär ett  
begränsat synfält nedåt.  

– Gångarna som kantas med täckbark är svåra för honom 
eft ersom han inte ser kanterna ordentligt. Det hade varit 
svårt för honom att  klara om han gått  på egen hand, berät
tar Ida Carlén.

För familjen Carlén är det viktiga att  syskonen kan dela »

Sommaren är här. Landets nöjes-
parker fylls av besökare. Följ med när 
fem RBU-familjer åkte till Kolmården 
för att  testa tillgängligheten.
Text: Margaretha Holmqvist  Foto: Stefan Nilsson

EN PAUS UNDER EN 
HEKTISK DAG. Rasmus, 
Ida och Isabelle Carlén, 
i bakgrunden Arvid 
och Sandra Lövgren. 
I förgrunden 
Emil Carlén.

Fem testar 
Kolmården
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Anders Erichsen och  
Arvid Lövgren trivdes  
i Kolmården.

Robin, Rasmus, Emil,  
Ida och Isabelle Carlén 
 trivs bäst när alla kan  
göra saker tillsammans.

Surikaten  
spejar ut över  
besökarna.
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»  upplevelsen fullt ut och göra saker 
tillsam mans. Ida uppskattar Kolmårdens 
system med tillgänglighetsarmband som 
gör det möjligt att få åka en attraktion fle
ra gånger på raken och att familjen kan 
vara samlad. Framförallt att det är möjligt 
att ”hålla ihop” syskonen. Något som inte 
fungerar på de nöjesparker där bara en får 
åka med.

–För några år sedan blev Emil jätteledsen 
när vi besökte Parken Zoo och han och 
Ras mus inte kunde åka tillsammans utan 
jag var tvungen att åka med pojkarna sepa
rat, efter som de var för små för att åka 
utan vuxna.

Mot elefantkalven:  
Robin Carlén med sönerna  
Emil och Rasmus.

RBU:are på plats  
i Kolmården: Isac och 
Peter Eriksson  

tema: Fritid för alla

Erik och Mikado Ylvén var med och testade tillgängligheten i Kolmården.
” Vi slapp vinka och hojta  

som vi har varit med om  
på andra ställen…”

I Bamses värld, som är den kanske popu
läraste delen av parken för familjer med 
mindre barn, finns stora stenar mitt i gång
arna som Ida Carlén tycker blev svåra att 
passera. Inte bara för rullstolsanvändare 
utan även med barnvagn eftersom det var 
trängsel och mycket folk.

Ida Carlén uppskattar bemötandet från 
personalen, som var uppmärksam och 
hela tiden såg familjens behov. Allt flöt på 
som det skulle.

– Vi slapp vinka och hojta som vi har  
varit med om på andra ställen, som Parken 
Zoo och Liseberg, berättar hon. »
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»   Överlag visade också andra besökare 
förståelse för att familjen inte stod i kö 
som alla andra.

–När vi går in bakvägen tittar en del 
lite extra, men förhoppningsvis fattar de 
flesta varför vi gör det, säger Ida Carlén, 
men poängterar samti d igt att alla funk
tionsnedsättningar inte är synliga.  

Nu ser hon fram emot en skön som
mar. För första gången på flera år är Ida 
och Robin lediga samtidigt under större 
delen av sommaren.

– Vi håller oss mest på hemmaplan på 
landet utanför Eskilstuna, berättar hon.  

När det blir aktuellt med olika utflykt
smål tycker hon att planering är a och o. 
Hon kollar så mycket det går på förhand 
för att besöket ska funka så bra som 
möjligt.

– Vi väljer också gärna våra tillfällen 
och åker när det inte är högsäsong. Hela 
familjen mår bäst när det inte blir för 
stressigt och trångt.  Speciellt med tan
ke på att Rasmus har svårt att använda 
alla sinnen samtidigt, säger Ida Carlén.

Hela familjen samlad:  
Malte, Rolle, Frank och  

Åsa Ytterberg. 

Lycka att kunna  
åka tillsammans, 

tycker Ida, Rasmus 
och Emil Carlén. Idas tips

TILL ANDRA  
RBU-FAMILJER:
•  Ta redan på så mycket 

du kan om utflyktsmålet 
innan via webb, Face
bookgrupper och annan 
information

•  Om du ändå är osäker:  
dubbelkolla

•  Kolla om du behöver  
intyg för att visa att  
du har en funktions
nedsättning

TIPS TILL  
NÖJESPARKER:
•  Se till att personalen  

är välinformerad och 
flexibel

•  Tänk på att alla funk
tionsnedsättningar  
inte är synliga 

•  Ha alltid ett 
tillgänglighets
perspektiv: tillgänglig
het är bra för alla!

Rörelse 3-19_Lottie.indd   10 2019-05-23   20:32



RÖRELSE 3  2019 11

tema: Fritid för alla

Löpning 
på rull

 Anton Femling hade svårt 
att  hitt a roliga fritids
aktiviteter. Men det löste 
sig när han fann löpar

gruppen Bara vanlig, där han är 
ledare för rullegruppen. 

Rörelse möter honom på Hellas
gården utanför Stockholm och 
börjar med uppvärmning!

”Välkomna hit allihop. Vi börjar 
med åkarbrasor!”

Via talsyntes säger Anton vilka 
uppvärmningsövningar de cirka 
20 deltagarna, deras syskon, 

assistenter, föräldrar och övriga 
ledare ska göra.

Våren har äntligen bjudit på 
några varma dagar men tempera
turen faller snabbt så här vid sex
snåret. Mössa och halsduk åker 
på inför  kvällens löprunda.

Nu är det dags för upphopp. 
Däreft er blir det armhävningar 
och situps. Sedan är det dags att  
ge sig ut i spåret, som ringlar sig 
längs Källtorpssjön. Gruppen 
sprider genast ut sig, alla tar sig 
fram i sin egen takt. »

ANTON FEMLING
Ålder: 27
Bor: Årsta i Stockholm
Gör: Jobbar med kultur på 
daglig verksamhet
På fritiden: Ledare för 
Bara vanligs rullegrupp 
på Hellasgården i Nacka 
utanför Stockholm.
Pratar: Med hjälp av 
talsyntesprogram på iPad 
eller bokstavskarta. 
Styrsätt: Vänster stortå
Kuriosa: Antons farmor 
var med vid invigningen av 
Hellasgården på 1940talet. 
I barnvagn.
Vill: Att fler rulleanvändare 
hittar till Bara vanligs
 träningar runt om i landet.

Löpning med rulle är det som gäller. Det tycker 
Anton Femling som håller igång med träning 
på Hellasgården. Text och foto: Anna Pella

Uppvärmningen börjar 
med åkarbrasor. Via talsyntes 
säger ledaren Anton Femling 
vilka uppvärmningsövningar 
deltagarna ska göra.

Med en aktiv fritid mår 
du bättre. Det tycker Anton 
Femling, ledare för Bara 
vanligs rullegrupp på 
Hellasgården i Stockholm.
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» För dagen är Anton Femling den enda som 
för dagen tar sig fram på hjul men han 
hoppas på förstärkning i gruppen efter att 
denna artikel publicerats. Anton bor i 
Stockholmsförorten Årsta tillsammans 
med sina föräldrar, är 27 år och jobbar med 
kultur på en daglig verksamhet. 

Det var Niclas Wennerlund, grundare av 
Bara vanlig, som frågade om han ville bli led
are för gruppen. Anton tvekade inte.

– Det var självklart att tacka ja. Det är så 
underbart roligt!

Efter ett möte för att lägga upp träningen 
har Anton Femling hållit i flera av träningarna 
sedan säsongsstarten i mars. Ibland dele
gerar han uppvärmingen till någon annan.

Han tycker att det fanns ett större utbud 
av fritidsaktiviteter när han var yngre. Då 
brukade han simma och hängde på Träff
stugan, en fritidsgård för ungdomar med 
rörelsehinder i Stockholm.

Sedan han blev vuxen har det blivit svårare 
att hitta organiserade fritidsaktiviteter som 
passar. Han går visserligen och dansar vissa 
fredagar, men annars gör han inte så mycket 
på fritiden. När han hörde talas om löpar
gruppen Bara vanlig för två år sedan blev 
han glad. Dels för att gruppen är öppen för 
alla, men också för att åldersspridningen är 
stor. I början var det fler deltagare som an
vände rullstol, men var de har tagit vägen 
vet han inte. Han hoppas att fler rullstols
användare ska hitta till träningen. 

– Att ha en aktiv fritid är viktigt för att må 
bra, tycker Anton Femling.

Det var här i Hellasgården allt startade för 
snart tre år sedan. Grundaren och initiativ
tagaren Niclas Wennerlund hade tröttnat 
på att inte hitta någon passande fritidsakti
vitet för dottern Melina, som då var 18 år. 
Vid ett besök på habiliteringen frågade han 
om utbudet av träningsgrupper för 
människor med funktionsnedsättningar.

– Svaret var att utöver parasport och fri
idrott knappt existerade några sådana 
träningsgrupper. Där och då föddes idén! 
Jag skulle starta en löpargrupp för alla 
människor, oavsett funktionsvariationer, 
där löparna får träna på sina egna villkor. 
Alla ska ha rätt till rörelseglädje och att  
träffa kompisar, oavsett om man springer, 
går eller rullar, säger Niclas Wennerlund.

Från början vara det bara Niclas, Melina 
och hennes assistenter som sprang på Hel
lasgården på tisdagskvällarna, men ryktet 
spred sig snabbt. Numera ansluter ungefär 
20 personer varje tisdag. Totalt finns unge
fär 120 till 130 löpare och ungefär lika 
många medlöpare runt om i landet, och  
i maj startade löpargrupp nummer 15, då  
i Norrköping. 

Niclas ägnar stor del åt sin tid att hitta 
sponsorer och samarbetspartners för att 
kunna utveckla föreningen. Ledarna är  
volontärer; föräldrar, assistenter eller per
soner med egen funktionsnedsättning. 

Som stöd för nya volontärer och samarbets
partners finns en digital utbildning i Bara 
Vanligmetoden där fokus ligger på bemöt
ande, kommunikation, autonomi, delaktig
het och självbestämmande.

NICLAS WENNERLUND
Bor: Hammarby sjöstad i Stockholm
Gör: Grundare avlöpargruppen Bara vanlig 
och personlig assistent till dottern Melina, 21.
Vill: Att Bara vanlig ska vara ett prestations
löst komplement till parasporten. Vision: 
1000 utövare över hela Sverige.
Motto: Alla ska ha rätt till rörelseglädje och 
att träffa kompisar, oavsett om man springer, 
går eller rullar.

tema: Fritid för alla

Anton Femling har ett manus i sitt talsyntes
program. Sedan kopplar han Ipaden till en 
bluetoothhögtalare. Han skriver med  
vänster stortå men när det är dags att ge sig 
iväg i spåret byter han paddan mot en  
analog bokstavskarta.

Niclas  
Wennerlund, 
grundare av  
löpargruppen  
Bara vanlig. 

Dags att ge sig ut i spåret, som ringlar sig längs Källtorpssjön. Alla tar sig fram i sin egen takt.
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– Det finns en nybyggaranda hos volontärerna 
och ledarna. Mitt mål är att hälften ska vara 
personer med egen funktionsnedsättning. 2021 
ska vi ha 1000 medlemmar och finnas över hela 
Sverige. Vi ska bli ett prestationslöst komple
ment till parasporten.

Han poängterar fokus på rörelseglädje, delak
tighet och gemenskap och att man genomför 
löpningen utifrån sina egna förutsättningar.

– Det är ingen tävling, för oss är det viktigaste 
att vi träffas för att röra på oss, umgås och har 
kul. Men alla ska vara ombytta och redo att 
springa och den som följer med ska också vara 
ombytt. Det är löparen själv som styr och be
stämmer hur länge man vill träna och i vilken 
takt. Det spelar ingen roll om du kan springa, gå 
eller rulla tio meter eller tre kilometer, avslutar 
Niclas Wennerlund.

Våra hjärtan klappar för dig.

Titta in i vår värld:
noass.se

NOA Personlig Assistans hjälper dig att leva det liv som du vill leva. Vi vill  

att du ska få den assistans som gör att du känner dig trygg och som ger dig en  

glädjefylld vardag. Med hjärtat på rätt ställe strävar vi alltid efter att ge dig  

den bästa personliga assistansen du någonsin har haft. Välkommen till NOA.

Efter avslutat  
löppass blir  
det fika.

BARA VANLIG FINNS  
PÅ FÖLJANDE ORTER:
Karlstad 
karlstad@baravanlig.se
Malmö 
malmo@baravanlig.se
Örebro 
orebro@baravanlig.se
Norrköping 
norrkoping@baravanlig.se
Stockholm 
niclas@baravanlig.se 
Hellasgården, Hässelby,  
Huddinge, Djurgården, Tyresö 
och Vallentuna.

FÖLJ BARA VANLIG PÅ:
Facebook:https://www.face
book.com/baravanlig.se/
Instagram: https://www.
instagram.com/baravanlig/

VILL DU STARTA  
EN EGEN GRUPP?
Bara vanlig söker volontärer till 
Göteborg, Helsingborg, Lidingö, 
Haninge, och Botkyrka. Det be
hövs två volontärer på varje ort.  
Kontakta niclas@baravanlig.sew
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tema: Fritid för alla

 ”Förra året blåste det  
rejält, men vi lyckades 
komma tvåa.” 

Ambjörn Andersson 
har flera framskjutna placeringar på 
sin meritlista från Tjörn Runt, Sveriges 
största seglingstävling. Han har då  
varit en i besättningen i en av Göteborg 
Grötö Segelsällskaps tävlings båtar av 
typen Sonar, där de tävlar mot båtar 
som är ungefär lika snabba. 

– Tjörn Runt är roligt, men kan vara 
tufft. Vissa år har det varit så lätt vind 
att vi knappt rört oss, och förra året 
hade jag fullt upp med att hålla i mig. 

När det är dags för tävling är hans 

Vind i seglen 
– alla hjälps åt 
Följ med ut på sjön. Segling funkar för alla och  
Göteborg-Grötö Segelsällskap har koll på läget.
Text och foto: Lars Soold

Älskar den avkoppling  
som segling ger. Ambjörn  
Andersson började segla  
med sin familj  
redan som sexåring.
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Passivt eller   aktivt med motstånd

Rörelseterapi

    

               

för Barn!

Tfn. 035-17 82 85 E-post. info@primed.se
Fax 035-17 82 95 http:// www.primed.se

uppgift  ombord att  släppa ut och ta 
men på storseglet, så att  seglet får 
rätt  form för att  fånga vinden. I lätt 
are vindar släpper han ut seglet mer, 
och låter det plana ut när det blåser. 

– Det handlar om att  trimma seg
let. Man ska skota hem precis så att  
det inte fl addrar. Men inte mer, och 
den gränsen kan vara svår att  hitt a, 
säger Ambjörn Andersson.

Han började segla redan sex år gam
mal. Familjen bodde då i Blekinge 
och seglingen tog dem till Polen, 
Tyskland och Danmark. 

– Det är väldigt fi na minnen, jag 
älskar att  segla. Det är avkopplande 
att  vara på havet. 

Den första lördagen i maj har som
marvärmen från april lämnat väst
kusten. Men solen skiner över fyra 
av klubbens medlemmar på Grötö i 
Göteborgs norra skärgård, belägen 
strax utanför Hisingen och granne 
med de kanske mer kända öarna 
Öckerö och Hönö. 

I hamnbassängen vid bryggan guppar
en av deras tävlingsbåtar, som de 

under morgonen lyft  i med den egna 
kranen.

 Tre ur gänget tar sig ombord och 
hissar seglen. Eft ersom det i denna 
tävlingsbåt inte fi nns någon motor, 
gäller att  få dem i rätt  vinkel mot vin
den för att  kunna kasta loss.  Ute på 
nejden är det så här tidigt på säsong
en inte många båtar ute. Men det 
gäller att  se upp för bilfärjorna. 
Gänget hitt ar snabbt en bra vind och 
båten lägger sig ned lite lagom.

Ambjörn Andersson sitt er med 
blicken riktad upp mot seglen. För 
att  snabbt kunna parera vindarna och 
ändra vinkeln på förseglet har han 
skotet stadigt virad runt handleden. 

–  Hela seglet ska vara fi nt och 
plant, inga bubblor. Det är ett  sam
spel med rorsman. Går rorsman upp 
i vind så behöver man inte släppa ut. 
Det beror på hur nära mot vinden vi 
går, berätt ar Ambjörn Andersson. 

De hårda vindarna under Tjörn 
Runt i fj ol var en extra utmaning.

 – Jag har sämre balans när det
 lutar och jag är inte lika snabb. 

Med hjälp av ett  krängband där 
han sticker in fött erna kan han tryggt
sitt a på kanten, vilket är viktigt för 
att  fördela vikten rätt  i båten. 

I klubben fi nns förståelse för olika 
behov av anpassning. Lisbeth Fors
berg, som tävlingsseglat i dryga 20 år 
förtydligar att  föreningen är öppen
för alla och att  inte alla medlemmar 
har en funktionsnedsätt ning.   »

Älskar den avkoppling 
som segling ger. Ambjörn 
Andersson började segla 
med sin familj 
redan som sexåring.

Dags att kosta loss i Göteborgs norra 
skärgård.
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»     – Vi vet om att det kan behövas anpassningar, 
och det är inget onormalt. Det är ju det normala. 
Det handlar om ett mindset, en attityd, säger 
Lisbeth Forsberg. 

– Själv vill jag gärna ha muskler ombord efter
som jag är så svag, säger hon. Jag måste veta att 
det finns någon som kan ta tag i storskotet, och 
gärna någon mer rörlig.

Föreningen vänder sig extra till seglare som 
har någon form av hinder. Man har anpassade 
stugor som används vid sommarläger för hitres
ta seglare, flytbryggan ligger på en bra höjd för 
att underlätta att komma i och ur båtarna, ram

tema: Fritid för alla

– Det är viktigt att se medlemmars 
olika behov och förutsättningar, 
anser Gunnar Jangbring som är 
vice ordförande i föreningen. 

Trivs på sjön. Lisbeth Forsberg har 
tävlingsseglat i mer än 20 år.

FAKTA:  
SEGLINGSKLUBBAR FÖR 
FUNKTIONS NEDSATTA
Segling är en av få sporter där det 
är möjligt för människor med och 
utan funktionsnedsättning att 
delta på lika villkor. 
Göteborg Grötö Segelsällskap, 
https://idrottonline.se/Gote
borgGrotoSSSegling, i Göteborgs 
norra skärgård, är en förening 
med hundratalet medlemmar för 
seglingsintresserade med extra 
fokus för deltagare som behöver 
extra anpassning. 
Föreningen har tillgång till anpas
sade stugor, två egna bryggor 
med ramper, och kranar för att 
lyfta båtar och personer. 
Varje år arrangeras veckolånga 
sommarläger för besökande del
tagare från hela landet. 
Runt om i landet finns även andra 
klubbar för seglare med någon 
funktionsnedsättning. Klubbarna 
kan nås via Svenska Seglarförbun
det (http://www.svensksegling.se”Det är framför allt för  

ungdomar det finns  
större möjligheter här.”

bromsande snäckskal och förbereda dem för 
Tjörn Runt.

– Vi träffas också för spontana turer när vi 
känner för det, säger Ambjörn Andersson.  

Vad som behövs för att underlätta seglingen 
beror på typen av funktionshinder. Viktigast är 
att alla är medvetna om att kompisarna har olika 
behov. Föreningen har lärt sig genom åren. Ett 
exempel är att man tidigare hade specialgjorda 
stolar med höga ryggstöd. De har man tagit bort, 
vilket inte hindrar inte att de som behöver dem 
har med sig egna stolar, berättar Gunnar Jang
bring som är vice ordförande i föreningen. 

– Vi har upptäckt att om man har försämrad 
styrka i bålen och sämre balans, så funkar det 
bättre utan stolar när man har hjälp av sin med
hjälpare. 

Gunnar Jangbring har ett ben, men när det är 
dags för tävling tar han av sig protesen. 

– Den är bara i vägen då. Då hoppar jag på ett 
ben. Jag sitter på rumpan eller hasar på magen, 
eller vad som helst för att ta mig fram på däck. 
När det är race är det livligt i båten. Jag är stark 
för övrigt och är muskelmannen ombord.  

Vinden har friskat i en aning och vågskummet 
yr när Sonaren pressar sig fram genom havet. 
Samarbetet mellan de tre blir tydligt när de gör 
ett slag och de ska flytta sig från ena sidan till den 
andra. Med ny fart i seglen vänder de till baka mot 
hemmahamnen. Lisbeth vid rodret, Gunnar och 
Ambjörn med var sitt skot tryggt i handen. 

pen gör att rullstolar kan rulla ända fram till bå
tarna, och man har även en särskild kran för att 
kunna lyfta ombord seglare. 

– Det är framför allt för ungdomar det finns 
större möjligheter här, säger Ambjörn Anders
son som sitter i styrelsen.

Föreningens verksamhet kretsar kring som
marlägren, och på vårkanten samlas medlem
marna kring arbetet med att förbereda båtarna 
för säsongen. Man bjuder in skolor och fören
ingar till provapåseglingar, och längre fram på 
säsongen tar de upp båtarna för att tvätta bort 
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Eleverna har svaren

Raster som orosmoment. När en elev känner sig utanför på rasten, eller är rädd för att  
bli retad, påverkar det hela skolsituationen. Illustration: SPSM

RBU: ”Väldigt  
kloka barn”
– Det är kloka barn 
som vet vad de behö
ver, säger RBU:s ord
förande Maria Pers
dotter som läst rap
porten med stort in
tresse. Hon uppskat
tar att det är barnen 
som kommer till tals i 
rapporten och menar 
att intervjuerna ger en 
bra bild av den verklig
het som möter barn 
med funktionsned
sättningar.

Barnen vet också 
precis vad som gör att 
det inte fungerar i sko
lan, tillägger hon. 

Ökad trygghet ger bättre 
skolmotivation, menar  
Tove Söderqvist Dunkers, 
Specialpedagogiska skol
myndigheten.
FOTO: MARGARETHA HOLMQVIST

FAKTA: SPSM:S  
BARNPANELS-
RAPPORT
 Rapporten tar upp 
hur elever med funk-
tionsnedsättning 
upplever trygghet, 
studiero och studie-
motivation. Eleverna i 
barnpanelen gick vid 
intervjutillfällena i 
årskurserna fyra till 
nio. Intervjuerna ge-
nomfördes under 
2018 på 20 olika skolor 
runt om i landet.
https://webbutiken.
spsm.se/barnpanels
rapport/

Eleverna vet hur de vill förändra skolan. 
Men lyssnar de vuxna? I en ny rapport 
från SPSM  får eleverna säga sitt.

Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM, har 
presenterat en barnpanelsrapport. Där berättar 
31 elever om sin skolsituation utifrån trygghet, 
studiero och motivation. Samtliga medverkande 
har någon form av funktionsnedsättning.

–Det är vanligt att prata om eleverna, inte med. 
Därför är det viktigt att få elevernas egna röster, 
säger  Tove Söderqvist Dunkers, barnpanelens 
samordnare.

Hon tar fasta på att de intervjuade barnen vet 
vad de vill och vad de vill förändra. 

– Eleverna kommer med bra exempel, tankar och 
idéer. De vill berätta om hur de har det i skolan. 

Hon betonar att de med
verkande är individer med 
olika upplevelser och tan
kar kring hur skolan fun ge
rar. Men genom att lyssna 
till eleverna går det att för
bättra skolsituationen, bå
de för individen och mer 
generellt.

Genomgående i intervjuer
na är att stress och otrygga 
mil jöer är vanligt förekom
mande. Framförallt är det 
rasterna som oroar elev

erna i barnpanelen. En elev berättar 
om hur hon helst inte vill gå ut på ras
ten. Hon väntar in i det sista och står 
nära de andra barnen för att inte se en
sam ut. Värst är det om det inte finns 
några vuxna ute på skolgården. Ibland 
stannar hon inne. ”Hon säger att hon 
behöver vila från alla intryck. Ibland 
är det sant men ibland säger hon det 
för att hon är rädd för att gå ut.” 

Rasterna får sällan någon uppmärksam
het i skoldebatten. Men situationen där 
påverkar inlärning och trivsel. Den som 
oroar sig för vad som kan hända under 
rasten får svårt att koncentrera sig un
der lektionstid.

Det eleverna främst efterfrågar är 

ökad vuxennärvaro i skolan. Eleverna vill se orga
 niserade aktiviteter på rasterna där vuxna är 
med. När det finns släpper oron över att gå ut på 
rast och det är lättare att koncentrera sig under 
lektionerna.

Elevernas studiemotivation och studieresultat 
hänger ihop med hur skoldagen är organiserad. 

– Om du inte får den hjälp du behöver, när  an
passningar saknas och du inte vet vad du ska 
göra i skolan blir det svårt att känna studiemoti
vation, säger Tove Söderqvist Dunkers.

Eleverna tar upp hur viktigt det är att förstå in
struktioner. Om hjälpen uteblir blir det stressigt 
och det är svårt att vara motiverad. De vill kunna 

gå undan till ett annat rum där de 
kan få mer stöd och hjälp. Eller möj
lighet att arbeta i sin egen takt. 

Klimatet i klassen och attityder mel
lan eleverna påverkar hur skolarbe
tet fungerar. Som om det går att svara 
fel utan att bli utskrattad.  Ibland känns 
det tryggast att hålla tyst.”Pratar man 
inte så märks man inte.” 

Att bli sedd och respekterad av skol
personalen är viktigt. Många upplever 
att lärarna har svårt att hinna med 
varje elev och uppskattar närvaron 
av socialpedagoger, elevstödjare och 
andra vuxna som har mer tid.

Margaretha holMqviSt
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 ”Många föräldrar känner att de 
inte får den hjälp och sup
port som de behöver från 
habilitering och regionen 

och då behövs bra komplement, säger Björn  
Jacobsen. Han är ordförande RBU Jönköpings 
Län, som bjöd in SwimLab International, ett  
expertteam från Lanzarote.

Teamet arbetar tvärvetenskapligt med reha
bilitering och träning för barn och ungdomar 
med funktionsnedsättningar. Under de fem  
dagarna med RBU arbetade de med nio barn och 
ungdomar från olika delar av Sverige. Träningen 
var individuellt anpassad, två personer från 
SwimLab tränade simning i en varm bassäng 
växelvis med en mer traditionell sjukgymna
stikträning. Föräldrarna var med och lärde sig 
olika moment och övningar. Allt för att få med 
sig bra tips som gör det möjligt att fortsätta  
träningen på hemmaplan. 

Under kvällstid anordnade RBU Jönköpings 
Län olika aktiviteter för familjerna. Lägret, som 
hölls i slutet av februari, erbjöd mycket mer än 
bara träning. Nya nätverk skapades och familjer 

fick möjlighet att träffa och umgås med varandra.
– Detta har varit minst lika viktigt som trän

ingen i sig, säger Alexandra Ohlsson från Vagge
ryd som var på träningslägret med sin man  
Håkan Ohlsson och sonen Lowe, snart fyra år. » 

Lek och träning går att 
förena. Elin Nilsson från 
Reftele tillsammans med 
Paul Webb, SwimLab.

Full fart i bassängen, massor av kul övningar och lekar. 
Följ med till RBU Jönköpings simläger.
Foto: Daniel Steen

Ammy Moberg, Hovslätt ville inte att hennes nya  
kompisar från SwimLab International skulle åka hem.
Här Sarah May Webster respektive Kris Zielosko

Simglädje
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I morgon bitti kör Martin de sista timmarna i  
poolen innan vi lämnar Jönköping och åker hemåt. 
Vi är på träningsläger med RBU Jönköping som 
tagit hit tränare från Swimlab International.

Hur många timmar har inte vårt barn gått på 
simskola eller övat med oss i poolen... utan större 
framsteg?!Oräkneliga. Med muskler som spänner 
sig när de ska slappna av eller muskler som inte 
spänner sig när de borde. Och kroppsdelar som 
verkar omöjliga att koordinera. Ja, då är utgångs-
läget jobbigt.

Efter första lektionen i torsdags så flöt Martin 
helt själv. Efter andra simmade han på rygg och 
efter fjärde visade han att bröstsimmet inte är 
långt bort! Utöver fantastisk simträning och  
roligt (men tufft) i vattnet så har vi fått lära känna 
helt underbara instruktörer, en väldigt engagerad 
och varm familj som ordnat allt detta och ytterligare 
nio familjer som vi hängt med runt träningen och 
på kvällen. ”

Ur Maria Malmborgs, mamma till Martin,  
åtta år, blogg

Albin Svärd, Kumla ger lägret tio poäng  
av tio möjliga. Det har varit tuffa men roliga 
träningspass. Här med Sarah May Webster, 
SwimLab International.

 ” 

Fem dagar i en varm  
pool kan göra underverk!

– Lycka är att flyta på egen hand, 
tycker Martin Malmberg åtta år, 
Uppsala. Här med Paul Webb, 
SwimLab International.
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Lågaffektiv:  

Mer kunskap  
behövs

Ett 100-tal deltagare samlades på hotell Waterfront i 
centrala Stockholm för en utbildningsdag om lågaf
fektivt bemötande, som är en metod för hantering av 
problemskapande beteende. 

Syftet med temadagen var att bidra till mer kun
skap och kompetens på området. Utbildningen vände 
sig främst till föräldrar, assistenter och andra som 
möter personer med omfattande rörelsenedsättning.

Efter förmiddagens grupparbete föreläste psykolo
gen och författaren Bo Hejlskov Elvén. Han introduce
rade lågaffektivt bemötande som metod vid beteen
deproblem i Sverige 2006 och utbildar och handleder 
personal inom omsorg, psykiatri och skola.

Bo Hejlskov Elvén definierar problemskapande be
teende som något som upplevs som problem av om
givningen, som personal eller föräldrar. Det är inte 
personen med beteendet som har ett upplevt pro
blem. Enligt Hejlskov Elvén är bästa sättet att jobba 
med problemskapande beteende att få personal och 
föräldrar att kunna hantera detta. Då blir beteendet 
inte längre problemskapande.

Under sin föreläs
ning presenterade 
Bo Hejlskov Elvén 
olika strategier för 
att hantera svåra  
situationer utan att 
de trappas upp. 
 FOTO: RBU/ DANIELLA ÅS

RBU:s seminarium om låg- 
affektivt bemötande väckte 
stort intresse. 

Föreläsaren, bloggaren och författaren Moha Frikraft 
var på plats som utställare. I sina böcker tar hon 
bland annat upp de attityder och fördomar som möter 
personer med funktionsnedsättning. Hon vill gärna 
förmedla hur viktigt det är med utbildning och kom
petens för att bemötandet ska fungera väl.

– För mig handlar lågaffektivt bemötande om att 
kunna leverera trygghet och harmoni, säger hon.

Vid utbildningsdagen den 8 maj samlades deltagarna först i grupper för att dela med sig  
av egna erfarenheter. FOTO: RBU/ DANIELLA ÅS

Bloggare med vass penna och många tankar. Moha Frikraft tog 
med sig sina böcker till utbildningsdagen. FOTO: MARGARETHA HOLMQVIST
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Tiden går. Efter de utdragna reger
ingsförhandlingarna efter höstens 
val väntar många frågor på sin lösning. 
Partierna bakom januariöverens
kommelsen fortsätter förhandla om 
olika sakfrågor, vad resultaten blir 
återstår att se. Det gäller även person
lig assistans.  

För RBU innebär det politiska läget 
att konfliktytorna har blivit mindre 
tydliga.

– Kartan har blivit suddigare, så är 
det. Tidigare var det ”RBU mot reger
ingen.” Nu är vårt opinionsbildade  
arbete mer komplicerat, men inte 
mindre angeläget, säger förbunds
ordförande Maria Persdotter.

Hon konstaterar att det i skrivande 
stund ännu inte är klart om LSSut
redningen ska skickas ut på remiss.  
Regeringens nya regleringsbrev för 
Försäkringskassan har inte lugnat 
henne. Där saknas enligt RBU direk
tiv om att bromsa nedmonteringen 
av den personliga assistansen. 

Enligt regleringsbrevet ska Försäk
ringskassans arbete med assistans
ersättning bidra till det nationella 
målet för funktionshinderspolitiken. 
Vad det innebär är otydligt, anser 
Maria Persdotter. Det är också skriv
ningarna om att handläggningen ska 
vara av hög kvalitet och rättssäker så 
att den som är berättigad till ersätt
ning också får det. 

– När Försäkringskassan äntligen, 
kraftigt försenat, fått regleringsbrev 
för 2019 syns inte ett spår av att reger
ingen tagit till sig av kritiken kring 
hanteringen av personlig assistans. 
Det kommer att innebära att den tuffa 
besparingspolitiken fortsätter.

Hon fortsätter:
– Om regeringen verkligen vill ha 

en förändring av assistanskrisen 
måste tydliga direktiv till för att styra 
upp Försäkringskassan, annars fort
sätter katastrofen för personer med 
funktionsnedsättning.

Maria Persdotter påminner om vad 
som hände inför 2016.  Då fick För
säkringskassan tydliga order om att 
bryta utvecklingen av antalet timmar 
i assistansen. Konsekvensen blev att 
det i dag är ungefär 1700 färre som 
har assistans och att endast 17 procent 
av alla nya ansökningar om assistans 
blir beviljade. Prognosen är att anta
let med statlig assistans kommer att 
fortsätta att sjunka.

RBU fortsätter sitt opinionsbildade 
arbete i flera frågor. En sådan är alla 
barns rätt till en bra skola. I sommar 
ska RBU medverka på politikerveckan 
i Järva och under Almedalsveckan i 
Visby.

Margaretha holMqviSt

RBU fortsätter sitt opinionsbildande arbete i 
ett nytt politiskt landskap. Vad som händer 
kring personlig assistans är ännu oklart.

Fortsatt kamp  
för assistans

Nils Öberg är ny  
generaldirektör för 
Försäkringskassan. 
Han hade tidigare 
motsvarande  
befattning på  
Kriminalvården.  
FOTO: KRIMINALVÅRDEN

Fortsatta protester. I samband med 1 maj demon
strerade representanter för RBU Stockholm vid So
cialdemokraternas manifestation på Norra Bantor
get. FOTO: MARGARETHA HOLMQVIST
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BAKGRUND: REGLERINGSBREV
Varje år beslutar regeringen om regler
ingsbrev för myndigheterna. I reglerings
brevet står det hur myndigheten ska 
arbeta och hur mycket pengar den kan 
använda.
Regeringen kan alltså styra hur myndig
heterna ska arbeta. Men regeringen får 
aldrig styra över hur myndigheten använ
der lagarna. I många andra länder har ett 
statsråd makt att direkt ingripa i myn
digheternas löpande arbete. I Sverige är 
det inte möjligt. Vi har förbud mot vad 
som brukar kallas minister styre.

Han har doktorerat i statskun
skap vid Uppsala Universitet, och 
tidigare bland annat arbetat som 
departementsråd och expeditions
chef på Justitiedepartementet. 

Nils Öberg eft erträder Maria 
HemströmHemmingsson som 
tillförordnades när AnnMarie 
Begler fi ck sparken av regeringen 
våren 2018.

BAKGRUND: PERSONLIG 
ASSISTANS I POLITIKEN
Enligt överenskommelse mellan reger
ingspartierna Socialdemokraterna och 
Miljöpartiet och mittenpartierna Cen
tern och Liberalerna ska den personliga 
assistansen och assistansersättningen 
präglas av hög kvalitet och zrättssäker
het. När socialminister Lena Hallengren 
besökte RBU:s LSSkonferens i mars för
säkrade hon att ”vi ska vi se till att få en 
bättre LSSlagstift ning och att rätten till 
assistans vid egenvård, andning och 
sondmatning kommer att återställas”.

Han tar över Försäkringskassan
Nils Öberg, generaldirektör för Kriminalvården sedan 
2012 är ny generaldirektör för Försäkringskassan. 

Saxat ur regeringens press med del
ande om regleringsbrevet till 
Försäkringskassan:

Saxat ur regeringens press med del
ande om regleringsbrevet till �

23

��
Mål för assistans-ersättningen
Försäkringskassans arbete med assistansersättning ska bidra till det nationella målet för funk-tionshinderspolitiken. Hand-läggningen ska präglas av hög kvalitet och rättssäkerhet så att den som är berättigad till ersätt-ning också får det. Besluten ska vara likvärdiga över hela landet, för såväl fl ickor och pojkar som kvinnor och män.
Försäkringskassan ska verka för att utredningar, försäkrings-medicinska utredningar och lä-karutlåtanden håller hög kvalitet. Försäkringskassan ska även sä-kerställa en god kontroll för ett effektivt och rättssäkert nyttjan-de av gemensamma resurser och för att motverka bidragsbrott.
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Noterat

Ett nytt projekt vid Linnéuniversi
tetet ska underlätta för barn med 
talsvårigheter att kommunicera 
självständigt. Arbetet består i att 
skapa en app för alternativ kommu
nikation.

– Den mobila tekniken har stor 
potential. Därför ska vi ta fram en 
app som ska motivera både barn 
och vuxna i barnens omgivning till 
ökad användning och modellering. 
Vårt mål är att fler barn ska bli mer 
delaktiga i samhället, säger Mattias 
Davidsson, lektor i medieteknik och 
ledare för projektet i ett pressmed
delande. 

Appen har fått namnet TriMo, 
Mobil motiverande modellering. 
Det är en app för Alternativ kom
pletterande kommunikation, AKK. 
Termen innebär att man komplette
rar eller ersätter ett bristfälligt tal 
eller språk med olika hjälpmedel el
ler andra sätt att kommunicera.

Projektet TriMo AKK finansieras 
av Vinnova och pågår fram till juli 
2020. 

–Vi har ingående kännedom om 
de behov som finns och goda idéer 
om hur man ska kunna möta dem 
och förbättra existerande lösningar, 
säger Mattias Davidsson, som själv 
har en son med Angelmans syn
drom.

Tusentals barn i Sverige saknar 
helt eller delvis talat språk. Det gäl
ler exempelvis många barn med au
tism eller Downs syndrom.  En stor 
del av dessa barn använder olika 
hjälpmedel för att kommunicera. 
Men trots den tekniska utveckling
en saknar många barn bra digitala 
verktyg för självständig kommuni
kation. Forskning pekar även på 
vikten av att barn använder verktyg 
tillsammans med föräldrar, lärare, 
assistenter och andra i dess närhet, 
så kallad modellering.

Fångar fina fisken!
I RBU Södermanland samlas de verkliga fiskeen
tusiasterna. En fin majdag träffades ett gäng i 
Sparreholm för att testa fiskelyckan. Där finns 
en brygga som är anpassad för personer med 
rörelsenedsättning.

En hel del fisk fångades och framförallt blev 
det en härlig dag med trevligt sällskap och  
korvgrillning.

Ny app hjälper barn att tala

Annika Holm med sonen Douglas gillar att fiska.

Vid den tillgängliga bryggan kan alla fiska och det är en 
skön plats att samlas på, vare sig det nappar eller inte. 
Foto: Johan Klinthammar
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 Personlig assistans    Daglig verksamhet    Friskvård

Välbesökt Anhörigriksdag
Den 7 maj medverkade RBU:s förbundsordförande Maria 
Persdotter vid Anhörigriksdagen i Varberg, ett årligen åter
kommande arrangemang.

Temat i år var barn som anhörig. I sitt föredrag fokuserade 
Maria Persdotter på syskon till barn med funktionsnedsätt
ning och deras utsatthet när den personlig assistansen dras 
in eller aldrig blir beviljad. Föredraget finns att se på Anhö
rigas riksförbunds och RBU:s Facebooksidor.  

Här ser vi AnnMarie Högberg, ordförande Anhörigas riksförbund i sam
tal med en av deltagarna på Anhörigriksdagen i Varberg. FOTO: SIMON HEINS

– Många ungdomar har tankar 
och åsikter om samhället 
omkring dem, men känner 
att ingen lyssnar. Vi hjälper 
dem att få sina röster hörda, 
säger Fredrik Norén från 
Barnombudet i Uppsala län 
till Upsala Nya Tidning.

Artikeln berättar om hur 
barn i stadsdelen Gottsunda i 
Uppsala fick möjlighet att 
säga sitt och lära sig mer om 
barns rättigheter. Barnom
budet var på plats med en 
barnrättsmaskin, en färgglad 
låda som tutar och blinkar. 
När barnen trycker på en av 
maskinens knappar kommer 
det ut lappar som samman
fattar Barnkonventionens 
olika delar. Till exempel: ”Alla 
barn är lika mycket värda. 

Ingen får behandlas sämre.” 
Barnombudet vill att FN:s 

barnkonvention ska förverk
ligas. Det innebär bland an
nat att barn och unga ska ha 
kunskaper om sina rättighe
ter och kunna kräva sin rätt.

Fredrik Norén arbetar på Barnom
budet i Uppsala län, en ideell för
ening som arbetar för barns rättig
heter.  FOTO: BOIU

Tutande låda signalerar barns rätt
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Noterat

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.

Humanas Familjedagar
Nu även för dig som inte är kund hos Humana, 
men som har personlig assistans.

Vill du också uppleva en dag fylld av aktiviteter,
lek och glädje? Läs mer och anmäl dig på 
humana.se/familjedagar! 

Stöd RBU:s Kampfond!

Swish 90 00 712

De tar matchen
mot fördomar
Årets Brispris går till Locker Room Talk. Organisationen 
prisas för sitt  arbete med att  engagera unga killar för ökad 
jämställdhet.

Locker Room Talk är en ideell organisation som arbetar 
med jämställdhet och schyssta att ityder mot snacket i 
omklädningsrummet i ett  förebyggande syft e.

De får Brispriset med motiveringen: ”Många unga killar 
tillbringar en stor del av sin ungdom i idrott sföreningens 
omklädningsrum. Locker Room Talk startade som ett  UF 
företag på gymnasiet för att  bidra till förändring, och idag 
jobbar de för att  nå alla Sveriges killar. De tar matchen före 
matchen, och visar hur snacket i omklädningsrummet styrs 
av påhitt ade regler som styr hur killar förväntas vara. Genom 
att  visa att  det går att  bryta de oskrivna reglerna, bidrar Locker
Room Talk till att  stärka barns och ungas livsvillkor i Sverige, 
och till ett  samhälle med större tolerans, mångfald och jäm
ställdhet”

Natforaldrar.se
är en sajt med syft e att  under
lätt a samtal mellan föräld
rar och barn kring det upp
kopplade livet på nätet. Hä r 
delar barn och unga med sig 
av sina upplevelser från nätet, 
varvat med tips och rå d frå n 
kuratorer. Sajten bygger på 
boken ”Handbok för nät
föräldrar” och är framtagen 
av Bris i samarbete med Prins
Carl Philips & Prinsessan 
Sofi as Stift else.

Från vänster: Magnus Jägerskog, Bris generalsekreterare, Oscar Gullers 
Ahlin, Locker Room Talks distriktschef i Skåne som tog emot Brispriset 
2019, och Annabella Kraft , styrelseordförande Bris. FOTO: BRIS

Prata med ditt barn om nätet, 
hjälp finns att få.
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Krönika: 

Anna Pella

Allt rullar på  
 utan mig

ag nyper tag med tummen och pekfingret 
på varsin sida om öppningen och rycker till. 
Det säger poff. Doften av mina favoritchips 
sprider sig i hotellrummet när jag lutar huvu
det tillbaka på kudden och fyller munnen 
med de krispiga potatisflarnen.

Mitt i njutningen infinner sig en märklig 
känsla. Jag har känt den förut, jag vet, men 
den här gången är den starkare och olustigare. 
Det började nog när jag under förra året fick 
fler jobbuppdrag i andra delar av landet, och 
vid ett par tillfällen tvingades sova borta. 
Innan dess hade jag alltid planerat mina  
resor så att jag hann hem till kvällen, för att 
hjälpa din pappa att rodda i alla kvällsbestyr 
kring dig och dina systrar.

Han uppmuntrade mig att stanna kvar, och 
försöka njuta av min egna tid på hotellrum i 
Göteborg, Skellefteå och Varberg. Och miss
förstå mig rätt. Jag har njutit. Så mycket att 
det dåliga samvetet kommit smygande. 

Får jag verkligen ligga här och käka chips 
medan han lagar mat och gör läxor med dina 
syskon, samtidigt som han hjälper dig att  
inhalera, medicinera, förbereder bipapen, 
suger slem och gör andningsgymnastik, innan 
han lämnar över till nattassistenten? Han 
tycker tydligen det. Men varför är det så svårt 
att få in att allting rullar på – utan mig?

Efter ungefär halva chipspåsen byter tank
arna riktning och nu infinner sig känslan av 

hur otroligt skönt det är, att ta ett steg tillbaka 
och släppa alla rutiner.

När du föddes fick våra händer sitt livs viktig
aste uppgift. Att hela tiden se till dina behov, 
dygnet runt, gjorde att vi smälte samman till 
ett, din pappa, du och jag. 

Att inte längre vara lika behövd är märkligt 
på många sätt och vis. Vad blir min roll nu?  
Jag känner mig avtrubbad och känslokall. 
Som om att jag helt har slutat bry mig om hur 
det gick med den sena taxin, blåsan på din fot, 
eller hur slemmigt det varit under dagen. 

Men jag känner också tacksamhet. För att din 
pappa kliver in så totalt, låter mig få släppa taget. 
När jag somnar om en stund kommer jag att 
sova 12 timmar i sträck. 

På ett sätt är jag tacksam över att den frigör
else du inte kan göra själv nu får lite hjälp på 
vägen. När jag ringer hem och gråter en skvätt 
säger din pappa att han vet att jag allra helst 
skulle vilja att du satt i mitt knä dygnet runt, 
som när du var liten. Men att varken du eller 
jag mår bra av det.

Han har rätt. Som vanligt. Chipsen är slut. 
Och allt rullar på utan mig.

J
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 Forskning pågår

Kognition vid cerebral pares
Cerebral pares ses främst som en motorisk funktionsnedsättning. Men hjärn skadan 
som orsakar CP kan även påverka kognition och kommunikation. Samtidigt är omgiv-
ningens förståelse för de berörda barnens situation ofta bristfällig.

 Cerebral pares (CP) beror på en 
hjärnskada som uppstår  
under graviditeten, under 
förlossningen, eller före två 
års ålder. I Sverige är före

koms ten av CP 2.2 per 1000 födslar, vilket 
resulterar i att CP är en av de vanligaste 
orsakerna till medfödd funktionsned
sättning. Skadan som leder till CP är kro
nisk vilket innebär att CP är livslång och 
inget man växer ifrån, däremot förvärras 
inte den underliggande skadan. Konse
kvenserna av skadan kan emellertid för
ändras och blir i vissa fall mer framträd
ande över tid.

Sedan mer än två decennier finns det möj
lighet för barn med CP – och sedan 2011 
även för vuxna – att följas i det nationella 
kvalitetsregistret och uppföljningspro
grammet CPUP. CPUP bildades 1994 i Lund 
med fokus på att förebygga och bättre ta 
hand om barn med CP som riskerade ut
veckla höftluxationer och svåra kontrak
turer. Vid denna tidpunkt kom barn med 
svårbehandlade och smärtsamma höft
luxationer ofta till behandling i ett sent 
skede. Det krävdes ofta stora operationer 
och många gånger gick det inte att korri
gera felställningarna och höftluxationerna. 
De som då arbetade med barn med CP, till 
exempel fysioterapeuter, arbetsterapeu
ter och läkare samlades inte heller alltid i 
team, vilket förstås försvårade att förstå 
helheten av barnet och familjen. Sedan 
CPUP infördes i Sverige har andelen höft
luxationer sjunkit från cirka 10 procent 
till 0.5 procent. Kortfattat är den under

liggande tanken bakom CPUP att man  
arbetar förebyggande. Personer som följs 
i CPUP undersöks oavsett om det finns 
symptom eller inte. Detta för att kunna 
följa utveckling över tid och på så sätt 
upptäcka försämringar i ett tidigt skede 
så att insatser snabbt kan sättas in. Gläd
jande nog är nästan alla barn med CP i 
Sverige med i CPUP. Även Norge, Danmark, 
Island och Skottland använder CPUP i 
sina länder och vi bedriver mycket gemen
sam forskning och vi samarbetar ofta. 

CP brukade generellt tidigare uppfattas 
som en motorisk funktionsnedsättning, 
vilket är förståeligt eftersom både fin 
och grovmotorik är påverkad på något 
sätt. Det man kanske inte tänker på är att 
hjärnskadan som leder till att motoriken 
påverkas även kan beröra till exempel, 
kognition, perception och kommunikation. 
I vissa fall kan detta te sig som en intellek
tuell funktionsnedsättning, i andra fall 
som mer specifika svårigheter som kan
ske påverkar minne eller initiativförmåga. 
Dessa eventuella svårigheter är inte alltid 
något man upptäcker själv, eller sätter i 
samband med CPskadan, tvärtom krävs 
det ofta en kognitiv utredning av en utbil
dad psykolog. 

2011 blev CPUP kontaktat av represen
tanter från den nordiska brukarorganisa
tionen CPNorden. CPNorden ställde sig 
mycket positiva till CPUP. Vid deras första 
möte satte man upp som mål att ”alla per
soner med CP i Norden ska ha rätt att vara 
med i CPUP”. CPNorden föreslog att kog
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Kognition vid cerebral pares nitionsutredning av psykolog skulle ingå 
i CPUP eftersom många brukare upplevde 
att det var kognitiva problem som orsaka
de mest problem i vardagslivet. En nord
isk expertgrupp av psykologer tillsattes 
som arbetade fram en så kallad kognitions
modul (CPCog) som skulle ingå i CPUP. 
Kognitionsmodulen i CPUP är alltså inte 
någon ny typ av kognitivt test utan sna
rast en rekommendation av vilka instru
ment som bör användas och när. Grup
pens rekommendation är att alla barn 
med CP – oavsett hur stor påverkan är på 
grovmotoriken – ska genomgå kogni
tionstestning före skolstart vid 5–6 års ål
der samt vid cirka 12–13 års ålder. Utred

ningen ska som minimum omfatta gene
rell utvecklingsnivå, visuospatial förmåga 
samt exekutiv funktion men kan ibland 
behöva vara mer omfattande. 

En del barn med CP har redan genomgått 
en kognitiv utredning – men vi vet att  
väldigt många inte har det. CPCog är ett 
hjälpmedel för att se till att alla barn med 
CP i Sverige erbjuds kognitiv utredning. 
För närvarande utreder också en nordisk 
expertgrupp av psykologer i samverkan 
med CPUPs medverkanderåd hur kogni
tionstestning bör se ut för vuxna med CP. 
Detta arbete beräknas vara färdigt hös
ten 2019.  » 

CPUP:s medverkande
råd samlar föräldra
representanter, perso
ner med cerebral pares 
samt representanter 
från professionen 
inom CPUP. Här en  
bild från en träff med 
CPUP:s medverkande
råd förra året. Från 
vänster: Eva Nord
mark, Gunnar Hägg
lund, Calle Boström. 
Ann AlrikssonSchmidt 
och  Anna Myhrman. 
FOTO: MARGARETHA HOLMQVIST

”Det man kanske inte tänker på är att hjärnskadan som leder  
till att motoriken påverkas även kan beröra till exempel, kognition, 
perception och kommunikation.”
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Forskning pågår

»  Barn och unga med CP träffar ofta 
fysio terapeuter och arbetsterapeuter 
på habiliteringen men mycket mer säl
lan psykologer. Man kan tycka att detta 
räcker gott och väl eftersom det är tids
krävande nog. Och varför ska barnet 
utredas kognitivt om man inte tycker 
det verkar föreligga några direkta pro
blem med kognition? I en debattartikel 
i Psykologtidningen 2018 beskriver 
neuropsykolog Barbro Lindquist att 
detta är ett reellt problem.  
Hon skriver:

”Vi vet i dag genom forskning att be
teendeproblematik, depression och ut
brändhet är vanligt förekommande 
hos personer med exempelvis CP. Ut
brändhet och depression hos vuxna 
med CP har inte sällan sin grund bland 
annat i dålig kännedom om kognitiva 
konsekvenser av den egna funktions
nedsättningen, vilket gör att man stäl
ler orealistiska krav på sig själv. För
ståelsen av barn med CP i skolan är 
ofta bristfällig, vilket gör att de ställs 
inför dåligt anpassade krav med bris
tande självkänsla som konsekvens.  
Utredningar och registrering har na
turligtvis inget egenvärde. Framför allt 
är de viktiga för individen och kan  
utgöra en grund för psykologisk och 
pedagogisk rådgivning, självkännedom 
och ett redskap i psykologisk behand
ling. Vårdprogrammet utgör också en 
kvalitetssäkring samt kan genom 
forskning öka våra kunskaper.” 

Även psykologer från våra grannländer 
har beskrivit problem med mental 
trötthet och utmattning hos personer 
med CP. Klaus Christensen, psykolog 

som arbetar på CPDanmark och ingick 
i expertgruppen för CPCog barn och 
även nu med arbetet för att ta fram 
riktlinjer för kognitionstestning av 
vuxna med CP, skrev nyligen en artikel 
i ett special nummer om CP i den dans
ke Børn i Fysioterapi (se länk i ruta till 
höger). I Norge har CPföreningen tagit 
fram informationsmaterial om kogni
tion som skickas till alla familjer med 
barn med CP som ska börja förskola, 
lågstadium, högstadium osv. Familjer
na får hemskickat ett paket med infor
mationsmaterial som de sedan kan ta 
med till förskola eller skola för att föra 
en dialog med personalen. Materialet 
är framtaget av psykologer och beskri
ver kognition och vilka eventuella kog
nitiva svårigheter barn och ungdomar 
kan ha, vad konsekvenserna kan bli 
och tips och råd för hur man kan an
passa skolmiljön för barnet. Även Dan
mark har ett liknande material. Mest 
önskvärt är dock att psykologen och 
teamet på habiliteringen tillsammans 
med föräldrar dessutom ger en anpas
sad information till förskola/skola om 
barnets tillgångar och svårigheter.

Kognitionsmodulen finns tillgänglig 
för alla barnhabiliteringar i Sverige 
och vi hoppas att fler barn med CP 
kommer att få tillgång till en kognitions
utredning, oavsett var i landet de bor.

ann alrikSSon-SchMidt 
BarBro lindquiSt 
anna MyhrMan  
kriStine StadSkleiv 
gunnar hägglund  
klauS chriStenSen

”Utbrändhet och depression hos vuxna med CP har inte sällan  
sin grund bland annat i dålig kännedom om kognitiva konsekvenser 
av den egna funktionsnedsättningen, vilket gör att man ställer  
orealistiska krav på sig själv.”

FÖR MER INFORMATION:
Vill du veta mer om kognitions 
utredning i CPUP?
Kontakta Ann AlrikssonSchmidt 
ann.alrikssonschmidt@med.lu.se
För att läsa Barbro Lindquist  
debattartikel i Psykologtidningen 
file:///C:/Users/medaai/AppData/
Local/Temp/PT1_2018_pdf.pdf
För att läsa Klaus Christensen  
artikel om utmattning (på danska) 
www.cpdanmark.dk/media/379932 
/ udtraetningafboernogunge  
med cerebralparese.pdf
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RBU:s valberedning inleder sitt arbete 
inför kongressen. Den som har förslag på 
ledamöter i förbundsstyrelsen är välkom-
men att höra av sig. Kom med förslag på 
medlemmar som har ett brinnande intresse 
för frågor som rör RBU:s barn och ungdomar. 
Kompetens inom något specialområde 
som  till exempel ekonomi, marknadsföring, 
LSS eller påverkansarbete är den merit 
men absolut inget krav. 

– Viktigast är att du har vilja och engage-
mang för RBU:s frågor. För dig som ledamot 
är styrelsearbetet både intressant och läro-
rikt och kan även vara en merit även i andra 
sammanhang, säger valberedningens ord-
förande Stefan Gustavsson.

Förutsättningar för uppdraget: RBU beta-
lar ledamöternas resekostnader. Därutöver 
får styrelseledamöter och suppleanter 

styrelse arvode per sammanträdesdag man 
deltar på.

Styrelsen sammanträder omkring sex 
gånger per år, oftast på förbundskansliet i 
Stockholm. Vanligast är att sammanträden 
är en dag men tvådagarsmöten kan före-
komma.

Vid tvådagarsmöten bekostar förbundet 
övernattning. Det kan även förekomma 
enstaka telefonmöten, för dessa utgår inte 
arvode.

Nomineringar: Om du själv är intresserad 
eller vill nominera någon maila namn, 
email, telefonnummer samt lite kort info 
om den du nominerar. Ange vilken RBU- 
för ening den nominerade tillhör. Utöver 
ledamöter och suppleanter till styrelsen 
kan du även nominera förslag till revisorer 
och valberedning.

Efterlysning: 

Jobba i FS
I maj nästa år håller RBU kongress i Uppsala. Inför den söker 

valberedningen förslag på ledamöter i förbundsstyrelsen.

Stefan Gustavsson, sammankallande 
Mobil: 070 965 11 11
E-post: stefan.gustavsson@rbu.se 

Inga Wulf, ledamot 
Mobil: 070 787 51 58 
E-post: inga.wulf@rbu.se  

Maria Norrman, ledamot
Mobil: 070 291 29 09 
E-post: maria.norrman@rbu.se 

Helena Ekvall Karlsson, suppleant 
Mobil: 070 809 94 94 
E-post: helena.ekvall.karlsson@rbu.se 

Kontakta valberedningen!

Valberedningen vill vara väl förberedd och tar emot nomineringar 
redan nu. Absolut sista dag är den 1 mars 2020. 
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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

Fråga juristen

Nawfal Naji är förbunds
jurist hos RBU.

likställande mellan sondmat
ning och att matas genom mun
nen avser hela insatsen sond
matning, från påkoppling av 
sondslang till urkoppling av 
denna. Därför bedömer HFD 
att det är ovidkommande att  
argumentera om vilka moment 
som är integritetskänsliga vid 
själva sondmatningen, efter
som den är att likställa med att 
matas genom munnen. HFD gör 
denna tydliga bedömning efter
som HFD inte heller vid mat
ning genom munnen ämnar att 
dela upp vilka moment som är 
integritetskänsligt, såsom att 
när man för in bestick i munnen 
då är det integritetskänsligt 
och när man har fört ut bestick 
då upphör den integritetskäns
liga delen av att matas genom 
munnen. Det är fullständigt 
orimligt att göra sådana bedöm
ningar vid matning gen om mun
nen och lika orimligt är det att 
göra sådana bedömningar vid 
sondmatning. 

*
Försäkringskassans tolkning av 
sondmatning är felaktig och 
saknar bäring i såväl förarbeten 
till LSS som i HFD 2018 ref 21. 
Lagförslaget måste därför inne
hålla en tydligare formulering 
som på ett kraftfullare vis mar
kerar den enskildes rätt till  
personlig assistans/assistans
ersättning för det grundläggan
de behovet sondmatning. Den 

enskildes rätt måste säker
ställas.

*
RBU bedömer att lagförslaget 
och dess ikraftträdande inte 
är skäl nog för att återinföra 
Försäkringskassans tvåår
somprövningar. Stoppet av 
tvåårsomprövningar infördes 
på grund av att domar från 
HFD och kammarrätten inte 
stämde överens med varan
dra och drog åt olika håll. Det 
fanns ingen förutsägbarhet 
för den enskilde och därmed 
var tvåårsomprövningarna 
inte rättssäkra. Denna situa
tion kommer att kvarstå vid 
lagförslagets ikraftträdande 
eftersom lagförslaget inte  
åtgärdar samtliga konsekven
ser av de olika domarna, så
som domen RÅ 2009 ref. 57 
om hur grundläggande behov 
ska bedömas. 

*
Därtill bedömer RBU att  
rätten till personlig assis
tans/assistansersättning för 
det grundläggande behovet 
andning inte ska begränsas 
till exemplen angivna i lag
för slaget samt att andning 
och sondmatning ska vara 
grundläggande behov som 
ger rätt till personlig assistans /
assi stansersättning i skola 
och vid sjukhusvistelse. 

nawfal naji

LSS:  
RBU kräver  
tydligare lag
Fråga: Vad tycker RBU om lag
förslaget att andning och sond
matning ska vara grundläggan
de behov? 

Svar: RBU instämmer i försla
get att andning och sondmat
ning ska utgöra grundläggande 
behov som kan ge rätt till per
sonlig assistans LSS samt att 
det ska gälla från den 1 juli 2019.

*
I lagförslaget anges att den del 
som avser sondmatning endast 
ska vara ett förtydligande och 
inte innebära någon ändring av 
vilka hjälpåtgärder som kan ge 
rätt till personlig assistans i 
samband med sondmatning. 
RBU instämmer inte i detta.

*
RBU anser att lagförslaget mås
te innehålla en tydligare formu
lering som på ett kraftfullare 
vis markerar den enskildes rätt 
till personlig assistans/assis
tansersättning för det grund
läggande behovet sondmatning. 
Lagförslaget måste på ett tyd
ligare vis särskilja sig från För
säkringskassans tolkning av 
sondmatning.

*
I domen HFD 2018 ref. 21 fast
ställer Högsta förvaltningsdom
stolen (HFD) tydligt att insatsen 
att bli matad genom sondmat
ning är att likställa med insatsen 
att bli matad genom munnen. 
HFD fastställer även att detta 

FO
TO

: STEFAN
 N

ILSSO
N
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Information till RBUs föreningar

LSS:
RBU kräver 
tydligare lag I sommar kan du vara med och testa RBUs nya läger-

koncept tillsammans med Funkibator. Mitt i Växjö arran-
ge rar vi en kreativ och inspirerande lägervecka med en 
bred variation av ledarledda aktiviteter inom språk, kultur, 
spel och teknik.

Tillsammans med de andra deltagarna får du under 
dagtid utforska spännande teknik så som Virtual Reality, 
sköta om djuren i minifarmen och spela in din egen podd 
i Funkibators innovativa Kreativitetshus. Med på program-
met fi nns en gemensam restaurang utgång, skrivarwork-
shops, intressant prat om internationella frågor med be-
sök av europeiska volontärer.

Sommarlägret Träning med ny teknik vänder sig till 
ungdomar över 12 år med funktionsnedsättning samt 
medföljande assistenter.

Ur programmet:

• Spel

• Skrivande

• Filmande

• Poddinspelning

• Workshops

• Virtual Reality

• Utfl ykter och studiebesök

Tänkta datum
5–11 augusti 2019

Plats
Aktivitetshuset Mästeriet
Infanterigatan 10, 352 35 Växjö

Information om pris och anmälan 
kommer att fi nnas på rbu.se/sommar-
lager inom kort.

Årets lägernyhet! 
Träning med ny teknik 
– ungdomsläger i Växjö
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2019
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: fsdirekt@rbu.se

Mer information finns på 
www.rbu.se

Kontakt
Kansliet telefon 08677 73 00

Marita Lyemark 
Organisationssekreterare 
Telefon: 070494 93 87
marita.lyemark@rbu.se

               

  

Tomas Marklund
Förbundsekonom 
Telefon: 076677 90 31
tomas.marklund@rbu.se 

Margaretha Holmqvist
Redaktör Rörelse  
(frilans)
Telefon: 070654 11 13
rorelse@rbu.se 

Daniella Ås 
kommunikatör
Telefon: 070934 91 78   
daniella.as@rbu.se 

Nawfal Naji
Förbundsjurist
Telefon: 076947 75 76
nawfal.naji@rbu.se

Håll utkik efter mer information om aktiviteterna på rbu.se

Aktiv sommar. RBU medverkar i Almedalen (bilden) och för första gången också   
vid Järvaveckan.  FOTO: MARGARETHA HOLMQVIST

SOMMAR 2019

12 – 13 juni   RBU på Järvaveckan, Spånga

30 juni – 7 juli   Almedalsveckan, Visby

1 – 6   juli Musikläger, Mättinge 

8 – 13 juli  Läger fritid och äventyr, Mättinge 

15 – 20 juli  Familjeläger tema: syskon, Mättinge 

5 – 11 augusti Läger: Träna med teknik, Växjö

HÖSTEN 2019

20 september  Förbundsstyrelse, Solna                                 

20 september  Träff för förtroendevalda, Stockholm

21 – 22 september RBUforum, Stockholm

4 – 5 oktober CPNorden möte, Stockholm

8 november Förbundsstyrelse, Solna

15  november RBU:s skolkonferens,  Stockholm

6 december Förbundsstyrelse, Solna
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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!

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!

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

HÄNG MED PÅ GLÄDJERUSET!
Lördag den 24:e augusti i Täby / Stockholm
Gå, spring, jogga eller rulla och välj mellan 2,5 km, 5 km eller
10 km längs vattnet mellan Hägernäs Strand och Näsby slott.

Glädjeruset är loppet där alla får vara med!

FÖRSTA START: 11.00

24:E
AUGUSTI

2019

För mer info och anmälan gå in på gladjeruset.se
Initiativtagare och drivkraft bakom Glädjeruset är Team Nordmark som arrangerar loppet 

tillsammans med God Assistans IF och Täby IS Friidrott.

HELA FAMILJEN

KAN SPRINGA!

Knatteruset 400 meter

för de allra minsta.

Anmälan på plats och 

alla får medalj!

Vi har sen 2014 samlat 
in 625.000:- till RBU!
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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 gått 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 gått i dina skorVi har gått i dina skorVi har gått i dina skorVi har gått i dina skorVi har gått i dina skorVi har gått i dina skorVi har gått i dina skorVi har gått 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!

POSTTIDNING B
AVS: RBU
SOLNA TORG 19
171 45 SOLNA

Fortsatt 
kamp 
för assistans
Barnpanel:
Så vill vi 
ha skolan
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