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Du och jag, 
pappa!

tema:Anhörig

Funkisfattigdom
– finns den?

Elektrogänget

Vinn
boken!



Med oss som 
assistanssamordnare 

blir livet roligare

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

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

… laga god mat tillsammans med andra? 

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

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

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

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

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

Med personlig assistans kan du också ha det så här

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

https://www.dfarm.se/
https://www.facebook.com/DinForlangdaArm
https://www.coordinare.se/


Inledare

Vips så 
är det vinter!
”Tänk vad tiden går,” sa 
föräldrarna. En mossig 
replik tyckte jag som 
barn. Det var en tid i
 livet då allting gick 
sakta. Jag ville inte bara 
vara elva, eller tolv, år. 
Plussade gärna på ett  
extra halvår. En termin 
i skolan kändes som en 
evighet. 

Det var då det. Nu sitt er jag här framför 
datorn, ser snötyngda träd utanför fönstret 
och undrar vart tiden tog vägen. När snön 
plötsligt vräkte ned var balkonglådan fylld 
av penséer som vägrat dö, trots att  det var 
november. Då hade jag precis hunnit tänka 
tanken att  de blå blommorna såg malplace
rade ut när bostadsrätt sföreningen tänt 
julgranen (förvisso i ovanligt god tid, men 
ändå).

Det är svårt att  hänga med, helt enkelt. 
Allt går undan. Var det inte alldeles nyss 
som det blev krig i Ukraina? Är det verkli
gen snart tre år sedan världen stängde ned 
på grund av pandemin? 

Nu går årets sista nummer i tryck. Redan! 
För en tidningsredaktör är planering en 
stor del av jobbet. Utgivningsplanen har 
sina givna datum. Men ändå, nog har 2022 
rullat på väldigt snabbt.

Tiden till trots: Ett  starkt nummer väntar 
er läsare. I temat berätt ar föräldrar och 
syskon om livet som anhörig. Modiga och 
ärliga berätt elser om det svåra, och härliga. 
Om motstridiga känslor, om att  våga vara 
den man är. 

Margaretha Holmqvist
Redaktör
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Johan har ordet

Forskaren Hans Knutsson vid ekonomi
högskolan, Lunds universitet,  har nyli
gen släppt studien  Funktionsfatt igdom – 
vad är det och hur ser den ut? Rapporten 
är något jag kommer att  återkomma till 

i mitt  uppdrag som RBU:s förbundsordförande. Jag vill 
redan nu ta upp ett  exempel från studien. Det handlar 
om en kille som vi kallar Erik. Hans har tillstånd att  an
vända den här anonymiserade berätt elsen.

”Erik, en svensk pojke, hade kunnat bli en ”medelsvensson” 
om det inte vore för hans funktionsnedsätt ning. Alla drabba
des av Eriks funktionsnedsätt ningar. Hans autism, adhd och 
utåtagerande personlighet ledde till att  han, elva år gammal, 
eft er upprepade allvarliga incidenter inte längre tilläts kom
ma till skolan. Eriks hjälpbehov var stort och gick främst ut 
på att  undvika de faror Erik utsatt e sig själv och sin omgiv
ning för. Mamman blev uppsagd från sitt  dagtidsarbete på 
grund av ständig frånvaro.

Däreft er stannade hon hemma med honom i familjens 
lägenhet. Där gick Erik hårt åt inredningen när han inte 
lycka des rymma ut ur lägenheten. Mamman bröts successivt 
ned av att  vara bunden i hemmet med Erik. Lillasyster fi ck 
lära sig hur hon skulle hålla sig undan. Storebror var sällan 
hemma och sågs oft a ute på byn med jämnåriga kompisar. 
Pappan arbetade och hjälpligt försörjde han familjen helt 
ensam. Beslutet om 3 000 kronor i omkostnadsbidrag från 
Försäkringskassan för att  kunna ersätt a en del av allt som 
Erik slagit sönder blev till ett  grymt spratt  då Skatt everket 
omedel bart utmätt e hela beloppet.

Ansökningar om personlig assistans och kortt idsavlastning
avslogs av kommunen med skälet att  mamman inte arbetade 
och inte kunde delta regelbundet i Arbetsförmedlingens 
program. Av samma skäl fi ck lillasyster ingen barnomsorg.

Pappan fi ck oft a lämna sitt  arbete hals över huvud för att  ta 
sig hem och hjälpa till i det kaos Erik skapade. Hans chef 
började utt rycka  missnöje med hans frånvaro. Pappan orkade 
inte stå emot pressen och utvecklade självmordstankar, 
varför kommunens socialtjänst beslutade om att  ordna en 
jourlägenhet åt honom. Där skulle han bo tillsammans med 
Erik och hoppet höll på att  släckas helt för familjen.

Vändpunkten kom då Erik beviljades skolgång på en special
anpassad träningsskola i staden där familjen bor. Med kom
petent personal och tydliga rutiner för Erik har livet eft er fl era
års känslomässigt och ekonomiskt kaos återvänt till en mer 
normal situation. Mamma och pappa kan arbeta, tryggt för
vissade om att  Erik får det stöd han behöver. Lillasyster är en 
pigg och levnadsglad liten fl icka. Hur det gått  för storebror 
förtäljer inte historien.”

Allt hade kunnat se annorlunda ut om familjen fått  
hjälp tidigare. Denna berätt else ur verkligheten är tyvärr
inte unik. Familjer med barn med funktionsnedsätt 
ningar har svårt att  få rätt  hjälp och stöd.  Den orätt visa 
som drabbar funkisföräldrar är något som RBU alltid 
kommer att  bekämpa!

Valet är över, vi har en ny regering med nya ministrar. 
Jag kommer att  göra allt vad jag kan för att  påverka poli
tiken. Ingen ska behöva gå igenom det Erik och hans 
familj gått  igenom, ingen.

Johan Klinthammar
Förbundsordförande

Funkisfamiljer måste 
få bätt re stöd

LÄS MER 
om studien på

 sidan 30–31

https://www.rbu.se/
https://rbu.se/
mailto:rorelse@bs-media.se
https://www.bs-media.se/
mailto:rorelse@rbu.se


För alla olika och 
ovanligt unika

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

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

https://www.assistansexperten.se/
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tema: Anhörig

Syster och bror, föräldrar…   
Här berättar anhöriga om glädje-
ämnen och svårigheter i ”funkis- 
familjen.” Läs också ett utdrag  
ur Fanny Ambjörnssons bok om 
systern Nadja.

Carl och Cornelia busar hemma i 
Lerberget. För föräldrarna Maria 
och Joakim handlar en stor del av 
livet om att räcka till för barnen, 
och varandra.
Text: Margaretha Holmqvist
Foto: André De Loisted

 T villingarna Carl och Cornelia i Lerberget ut
anför Höganäs står varandra nära. I mer än sju 
år har de följts åt, men deras förutsättningar 
att ta sig an livet skiljer sig åt. Något som blir 
allt tydligare nu när de första småbarnsåren är 
över. Som att de går i olika skolor, Carl i vanlig 

klass och Cornelia i anpassad skola. Då har de inte längre 
kontakt på dagtid. Carls frågor blir fler. ”Varför är inte hon 
som jag,” funderar han.” Varför pratar hon inte?” När Cor
nelia bröt benet och inte kom hem från sjukhuset förrän 
mitt i natten blev Carl rädd,  trodde att  hans syster var död. 

Cornelia lever mer i nuet, med Carl som sin stora förebild. 
Föräldrarna Joakim Lassen och Maria Rödlund är trygga 
med att deras dotter får utvecklas i sin egen takt, utan att 
behöva jämföras med andra. De förstår, och accepterar 
hennes utmaningar.  »

Tvillingliv 
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GEMENSKAP. En ledig stund. 
Tvillingarna Carl och Cornelia  
är sju år. Numera skiljs deras  
vägar under dagtid, eftersom  
Carl går i grundskolan och  
Cornelia i anpassad skola.
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»    – Hon utvecklas i sin bubbla, och är en väldigt 
stark och envis person, säger pappa.

Föräldrarna berättar om en omtumlande första 
tid med barnen. Som förstagångsföräldrar och dess
utom till tvillingar var de beredda på en omställning, 
men inte på de svårigheter som väntade. Resan med 
tvillingarna börjar den 10 mars 2015. Det är där och 
då, på Helsingborgs sjukhus som Carl och Cornelia 
föds med kejsarsnitt. Cornelia är medtagen, och be
höver hjälp med andningen. Det ska dröja ett antal 
timmar innan de båda nyfödda kan ligga nära var
andra, få den trygghet och värme som blir en slags 
fortsättning på tillvaron i moderlivet. 

Cornelia mår inte bra, äter dåligt. När tvillingarna är 
en vecka gamla misstänker läkarna att hon drab
bats av tarmvred. Det blir transport till Lund för akut 
operation. En vårdag då timmarna släpar sig fram 
för de oroliga föräldrarna.

–Det var en så fin dag i Lund, och dessutom min 
födelsedag, vi var bara  oroliga och ledsna, berättar 
Maria.

Efter flera timmar kommer samtalet, operationen 
har gått bra men ger inga förklaringar, inga svar på 
varför Cornelia mår dåligt. Ett besked som räcker 
där och då,  i stunden.

– Bara att få höra att hon levde var fantastiskt, 
fortsätter Maria.

Den dagen, med alla blandade känslor, har etsat 

SÅ HITTADE VI RBU
Det var varken genom 
sjukvården eller habili
teringen som familjen  
hittade fram till RBU. 
Inte heller var det Marias 
googlande efter en lämp
lig organisation som gav 
resultat. Nej det var Joa
kim som i ett samtal med 
en affärspartner fick 
höra talas om RBU.

– Han var aktiv inom 
RBU och kom med tipset! 
berättar Joakim.

Familjen säger värde
sätter medlemskapet. 
Inte minst för att Carl  
får möjlighet att träffa  
andra syskon.

sig fast i minnet. En dag som följts av fler dagar, 
veckor och månader med oro för Cornelias hälsa. 
Men också stark glädje. Som när Cornelia trots sin 
bristande sväljfunktion en dag tar en första, försik
tig sked gröt och kan sluta få näring via peg. ”Hon tog 
själv bort slangen.” Numera är spagetti och kött
färssås favoriten. Cornelia har lärt sig gå och an
vänder rullstol för längre sträckor. Men det har va
rit många turer, långa sjukhusvistelser och otaliga 
undersökningar och utredningar.

– När jag tänker på allt vår lilla tjej genomlidit… 
säger Joakim.

När han tittar i backspegeln tänker han att han 
och Maria förlitade sig väl mycket på sjukvården i 
början. Som man gör, i en ny situation och utan ti
digare erfarenhet av vården. En annan reflektion 
handlar om svårigheterna att orientera sig, få tydliga 
besked. Han ser stora brister, hur de saknade infor
mation om den hjälp som finns att få. Hur de som 
föräldrar måste berätta samma sak flera gånger för 
olika vårdkontakter.

Det har visat sig att Cornelia har ett mycket ovan
ligt syndrom, ADNP och en intellektuell funktions
nedsättning. Det tog sex år att lägga det pusslet och 
diagnosen innebär att Cornelia fått inplacering i en 
personkrets enligt LSS och rätt till personlig assis
tans.

–Det ger oss mycket mer möjligheter att ägna oss 

PAPPA OCH JAG! Cornelia och pappa Joakim Lassen kopplar av tillsammans.
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åt Carl, som varit så åsidosatt  och som jag oft a har 
dåligt samvete för, säger Maria.

På höstlovet nyligen gjorde hon och Carl en egen 
resa till Stockholm, där han fi ck bestämma pro
grammet. Mamma och son gick på Wasamuseet, åkte 
tunnelbana och mycket rulltrappa. Det senare lå
ter vardagligt, men för Carl som än van vid att  alltid 
åka hiss när Cornelia är med var det en stor grej. 
Hela upplevelsen med  att  bo på hotell, äta frukost 
där och somna vid mammas sida, ha henne för sig 
själv, det var mysigt.

Som par försöker Maria och Joakim att  alltid vara 
rädda om varandra. De har tagit hjälp, bestämde 
redan som nyblivna föräldrar att  det inte går att  
klara allt på egen hand.

– Det är viktigt att  ta hand om varandra och vi 
har haft  både barnvakt och städhjälp, berätt ar Joa
kim.

Båda har också hållit fast vid sina karriärer. Joakim 
är chef inom transportsektorn. Maria har sedan hon 
blev förälder hunnit byta jobb några gånger. Hon, 
som tidigare bland annat jobbat i den grafi ska bran
schen, arbetar numera som kundinformatör på ett  
assistansbolag. Ett  lappkast i karriären som hon inte
ångrar.

– Där jobbar jag med mitt  hjärta och kan hjälpa 
många barnfamiljer, avslutar Maria Rödlund.

Drygt 1,3 miljoner personer i vuxen 
ålder – nästan var femte svensk – vårdar,
hjälper eller stödjer regelbundet en när-
stående som är långvarigt fysiskt 
eller psykiskt sjuk, är äldre eller har en 
funktionsnedsättning. Regelbundet 
innebär att man gör det oft are än en 
gång i månaden. Av dessa 1,3 miljoner 
anhöriga är cirka 900 000 i förvärvs aktiv 
ålder. Ser man till all omsorg om äldre 
som ges i hemmet, svarar anhö riga för 
mer än 75 procent. 

VEM ÄR ANHÖRIG? 
Den anhöriga kan till exempel vara: 
•  en förälder som vårdar ett barn med 

funktionsnedsättning,
 •  en äldre person som sköter om en sjuk 

livspartner, 
•  en dotter eller son som ser till sina äld-

re föräldrar, 
•  en småbarnsförälder som vårdar sin 

sjuka make eller maka,
 •  en ung person som stöttat en sjuk för-

älder under sin uppväxt och fortsätter 
att göra det, 

•  en person som ser till en sjukdoms-
drabbad nära vän. 

NÄR BLIR MAN ANHÖRIG? 
Det är ibland svårt att definiera när en 
person övergår från att vara en ”vanlig 
anhörig” till en ”vårdande anhörig” 
Gränsen är flytande, många anhöriga 
ser inte  sig själva som vårdare. Oft a har 
man en nära relation till den man vår-
dar och stödjer, och tycker att det är na-
turligt och självklart att ta hand om en 
sjuk eller åldrig familjemedlem. Även 
barn kan vara anhöriga. Det kan till ex-
empel handla om barn till fysiskt eller 
psykiskt sjuka föräldrar, där barnet kan 
få ta ett onormalt stort ansvar. 

VEM GER OMSORG – OCH TILL VEM? 
Att ge omsorg är vanligast i åldersgrup-
pen 45-64 år, oft ast är det en förälder 
som stöttas. Ser man till tidsåtgången 
är det anhöriga i åldrarna 65–80 år som 
har det största åtagandet. För denna 
grupp är det främst frågan om att ge 
omsorg till en make, maka eller partner. 
Anhöriga i åldern 30-44 år ger främst 
omsorg till barn. Här handlar det inte 
om ”ordinär” föräldraomsorg, utan om 
föräldrar vars barn behöver utökad om-
sorg på grund av barnets hälsotillstånd 

eller funktionsnedsättning. Det är inte 
heller ovanligt att ett syskon eller annan
släkting stöttas, liksom en god vän, 
granne eller bekant. 

VAD GÖR MAN? 
Det kan handla om personlig omsorg 
eller tillsyn, att ge känslomässigt stöd 
eller hjälp med hygien och medicine-
ring. Det kan också vara mer praktiska 
sysslor som inköp, transporter, skötsel 
av hus och hem, eller hjälp i kontakten 
med myndigheter och vårdpersonal. 
Det kan även vara hjälp med att sköta 
ekonomi, post, räkningar och liknande. 

HUR OFTA… 
Bland dem som regelbundet ger om-
sorg till en närstående är det nästan en 
tredjedel (31 procent) som gör detta 
varje dag. 46 procent ger omsorg vid 
minst ett tillfälle i veckan, medan 23 pro-
cent gör det minst en gång i månaden. 

…OCH HUR LÄNGE? 
De flesta (65 procent) ger omsorg mellan
en till tio timmar i veckan. Var femte 
(21 procent) ger mycket omfattande om-
sorg – det vill säga mer än tio timmar i 
veckan. I dessa fall bor den anhöriga 
och den närstående oft ast tillsammans. 
14 procent ger omsorg mindre än en 
timme per vecka. 

HJÄLPER NÅGON ANNAN TILL? 
Nästan var tredje anhörig (31 procent) 
har inte någon annan som vårdar, stöd-
jer eller hjälper den närstående – och 
har därmed inte möjlighet att få avlast-
ning eller dela ansvaret med någon. 
Majoriteten av de anhöriga (57 procent) 
får hjälp av andra familjemedlemmar 
eller släktingar. Vissa (35 procent) får 
också hjälp av kommunen, till exempel 
hemtjänst, hemsjukvård eller liknande. 

KÖNSSKILLNADER? 
Det är något vanligare att kvinnor är 
omsorgsgivare än att män är det, 20 
procent, respektive 16 procent. Kvinnor 
ger oft are omfattande omsorg. Det 
finns även en könsskillnad i typ av om-
sorg. Kvinnor ansvarar me för tillsyn, 
umgänge och personlig omsorg, män-
nen fokuserar på praktisk hjälp och 
ekonomiskt stöd. Uppskattningsvis ut-
för kvinnor två tredjedelar av den om-
sorgsvolym som ligger på anhöriga. 

 »

FAMILJEN RÖDLUNDLASSEN hemma i skånska Lerberget. 
Maria och Joakim hjälps åt för att få vardagen att fungera.

Drygt 1,3 miljoner personer i vuxen 
ålder – nästan var femte svensk – vårdar,
hjälper eller stödjer regelbundet en när-
stående som är långvarigt fysiskt 
eller psykiskt sjuk, är äldre eller har en 
funktionsnedsättning. Regelbundet 
innebär att man gör det oft are än en 
gång i månaden. Av dessa 1,3 miljoner 

eller funktionsnedsättning. Det är inte 
heller ovanligt att ett syskon eller annan
släkting stöttas, liksom en god vän, 
granne eller bekant. 

VAD GÖR MAN? 
Det kan handla om personlig omsorg 
eller tillsyn, att ge känslomässigt stöd 

ANHÖRIGFAKTA
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 Hösteftermiddagen är 
molnig. Utanför det stora 
hotellet på Södermalm i 
Stockholm passerar tra
fiken i en strid ström. På 
Nka:s stora anhörigkon

ferens Livets möjligheter hörs ett sorl av 
röster. Konferensdeltagarna dricker kaf
fe och besöker utställare. Det är paus.

Anna Brimse från Göteborg kan kopp
la av. Hon har klarat av sin föreläsning 
om hur det är att vara förälder till Signe, 
13 år. Hur en hel familj påverkas när lilla
syster föds med omfattande funktions
nedsättningar, orsakad av en hjärnblöd
ning innan födseln.

I föreläsningen beskriver Anna en kao
tisk tid i samband med Signes födelse. 
Än i dag minns hon färgen på sjukhus
väggarna, skuggorna, novemberdagarna 
utanför fönstren. Allt var ovisst. Skulle 
Signe överleva? Bristen på kommunika
tion lämnade tomrum. Som när hon tog 
upp dottern i famnen och en läkare stor
made in och bestämt sa att så får du inte 
göra, utan att förklara varför.

När vi träffas för en intervju återkommer 
Anna till de förbjudna tankarna som 
grep henne där på sjukhuset. Hur hon 
för att skydda sig själv först försökte  
hålla tillbaka kärleken till dottern. Var 
det ens möjligt att lära känna barnet?

– Ibland tänkte jag att allt var en ond 
dröm. Vi blev kvar länge på sjukhuset 

Alltid mamma
Anna Brimse håller ett 
ständigt getöga på  
dottern Signe. Banden 
mellan mor och dotter 
är starka. Nu delar hon 
sin berättelse med fler.

Anna Brimse vill skriva en bok om dottern Signe och hur viktigt det är att personliga assistenter har bra 
utbildning. Foto: Margaretha Holmqvist

tema: Anhörig
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som dessutom blev min enda trygga 
punkt när det stormade som värst inom 
mig. I början hade jag svårt att  knyta an 
till Signe, jag var så rädd för att  förlora 
henne. Jag tänkte tanken att  jag ville ha 
allt dett a ogjort. Att  jag önskade att  jag 
inte hade fött  henne. Dessa tankar var så 
fyllda av skam att  det är först på senare 
tid som jag överhuvudtaget har berätt at 
för någon om dem.

Idag vet Anna Brimse att  de känslorna 
varken är förbjudna eller ovanliga. Hon 
förstår att  svåra tankar måste få fi nnas 
för att  livet ska läka.

– Det där med att  sätt a ord på oro och 

” I början hade jag svårt att 
knyta an till Signe, jag var så 
rädd för att förlora henne.” 

rädslor är ett  av många steg på vägen.
Från den första svåra tiden bär Anna 

med sig känslan att  hon alltid står på 
Signes sida. 

– Känslan av att  jag kan gå genom eld 
för att  rädda henne har funnits där se
dan den dagen då jag bestämde mig för 
att  tro på en framtid tillsammans med 
henne. Dett a har präglat min och Signes 
relation enormt mycket. Jag är beredd 
att  göra allt för henne 

Signe är idag en nybliven tonåring full av 
bus. Men hennes hjälpbehov är omfat
tande. Anna kan känna dåligt samvete, 
att  inte räcka till för Signe och hennes 
fem år äldre storebror Johannes. Han 
som bara var en liten pojke när han fi ck 
sitt a med på möten kring Signes vårdbe
hov, med en Bamsetidning i ett  fast 
grepp. Nu är han snart vuxen, går andra 
året på gymnasiet. 

Det är ett  faktum att  mycket i familjen 
Brimses liv kretsar kring Signe och hen
nes behov. Som när de tog steget att  fl yt
ta från Växjö till Göteborg för att  dott ern 
skulle kunna gå i en skola som passar 
henne, en skola med konduktiv pedago
gik. Skolan har haft  stor betydelse för 
Signes utveckling, motoriskt, känslo
mässigt och kognitivt.

Storebror som vid fl ytt en var mellan
stadieelev har anpassat sig. Anna ser Jo
hannes mognad, och den starka  » 

HUR PÅVERKAS JOBBET… 
Cirka 100 000 personer av de 900 000 anhö-
riga som förvärvsarbetar har behövt minska 
sin arbetstid eller sluta arbeta på grund av 
omsorgsgivande. Av dessa har närmare 70 
000 känt sig tvingade att gå ner i arbetstid 
(fler kvinnor än män), medan drygt 29 000 
personer har blivit tvungna att lämna sitt ar-
bete som en följd av att de regelbundet hjäl-
per en närstående. Bland anhöriga i åldern 
45-66 år som ger daglig hjälp har 32 procent 
av kvinnorna och 27 procent av männen 
minskat sin arbetstid, sagt upp sig eller gått 
i pension tidigare än planerat som en konse-
kvens av omsorgsgivandet. 

… OCH STUDIERNA? 
Möjligheten att studera påverkas också av 
omsorgsgivande. 5 procent har gått ner i 
studietakt och 10 procent har tvingats avstå 
från studier. Det är vanligare att kvinnor går 
ned i studietakt eller tvingas avstå från stu-
dier, jämfört med män. 

VAD HÄNDER MED EKONOMIN? 
Av dem som ger mycket omfattande omsorg 
– det vill säga mer än 10 timmar i veckan – 
anger var femte att de alltid eller oft a har 
ekonomiska problem på grund av sitt åtag-
ande. Bland anhöriga i åldern 45-66 år som 
ger daglig hjälp har 16 procent av kvinnorna 
och 11 procent av männen fått minskade in-
komster på grund av omsorgsgivandet.

 HUR GÅR DET MED HÄLSAN? 
Det finns ett negativt samband – ju mer om-
sorg man ger, desto sämre hälsotillstånd. 
Kvinnor påverkas generellt mer negativt än 
män. Var femte anhörig känner oft a eller 
alltid att det är psykiskt påfrestande att ge 
vård, stöd eller hjälp till en närstående. De 
som känner så ger oft ast omsorg till ett barn.
Att det är fysisk påfrestande ibland tycker 
var fjärde anhörig. Närmare 40 procent an-
ser att omsorgsgivandet oft a eller ibland gör 
det svårt att hinna umgås med vänner. Sam-
tidigt tycker mer än fyra av fem anhöriga att 
det känns bra att ge omsorg. Många menar 
också att livskvaliteten höjs när de vet att 
deras närstående får god vård och omsorg 
– av dem själva eller andra personer som 
den närstående känner eller litar på. 

RÄCKER STÖDET? 
Var femte anhörig upplever att de inte får 
tillräckligt stöd från regionen och kommu-
nen. Känslan av att inte få tillräckligt stöd är 

vanligast bland anhöriga som ger mycket 
omfattade omsorg. De flesta anhöriga anser 
att det off entliga bör ta ett större ansvar för 
att tillgodose människors behov av vård, 
stöd och hjälp. 

VILKET STÖD VILL MAN HA? 
Anhöriga anser att det bästa stödet för dem 
är att den närstående erbjuds god vård och 
omsorg. ”Om min närstående mår bra, mår 
också jag bra”. En av de största belastning-
arna som anhöriga upplever är när vården 
och omsorgens insatser till den närstående 
inte fungerar. Anhöriga vill också veta vad 
det finns för hjälp och stöd att få, hur man 
söker denna hjälp och vad man har rätt till 
enligt lagen. Det kan till exempel handla om 
avlösning, ledsagning, korttidsvård, ekono-
miskt bistånd eller bostadsanpassning. Man 
eft erlyser även bättre samverkan mellan oli-
ka huvudmän. Att behöva koordinera vård- 
och omsorgsinsatser tar tid och kraft  från de 
anhöriga. Anhöriga vill även ha stöd som rik-
tas direkt till dem själva. Det handlar främst 
om att få kunskap om den närståendes pro-
blem och hur den egna situationen kan han-
teras. Anhöriga vill också bli sedda, lyssna-
de på och bemötta med respekt. 

VAD SÄGER LAGEN? 
Enligt socialtjänstlagen är kommunerna 
sedan 2009 skyldiga att erbjuda stöd och 
underlätta för anhöriga – något som tre av 
fyra anhöriga inte känner till. Två av tre an-
höriga vet inte heller vem man ska kontakta 
inom sjukvård eller socialtjänst om man 
behöver råd och stöd. I hälso- och sjuk-
vårdslagen finns inte samma skyldighet vad 
gäller anhöriga. 

En bestämmelse från 2010 sfokuserar på 
barn som anhöriga. I bestämmelsen sägs 
bland annat att barns behov av informa-
tion, råd och stöd särskilt ska beaktas av 
vårdpersonalen om barnets förälder har 
psykisk ohälsa, är allvarligt fysiskt sjuk eller 
oväntat avlider. 

KÄLLOR: 
Webb: www.anhoriga.se
Nationellt kompetenscentrum anhöriga, 
Nka, är en samarbetsresurs för att utveckla 
framtidens anhörigstöd. Nka startade sin 
verksamhet i januari 2008. Arbetet sker på 
uppdrag av Socialstyrelsen och Social-
departementet. 

HUR PÅVERKAS JOBBET… 
Cirka 100 000 personer av de 900 000 anhö-
riga som förvärvsarbetar har behövt minska 
sin arbetstid eller sluta arbeta på grund av 
omsorgsgivande. Av dessa har närmare 70 
000 känt sig tvingade att gå ner i arbetstid 
(fler kvinnor än män), medan drygt 29 000 

vanligast bland anhöriga som ger mycket 
omfattade omsorg. De flesta anhöriga anser 
att det off entliga bör ta ett större ansvar för 
att tillgodose människors behov av vård, 
stöd och hjälp. 

VILKET STÖD VILL MAN HA? 

ANHÖRIGFAKTA

webb:www.anhoriga.se
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Signe och hennes bror Johannes från en bild från förra året, då familjen 
Brimse var med i Rörelses tema om LSS ( e nr 5/2021).  FOTO: SÖREN HÅKANLIND

 »  relation som fi nns mellan syskonen. Johannes har mer än 
de fl esta andra i hans ålder fått  träning i att  se andras behov. 
Signe då? Ja hon avgudar sin storebror.

– Signe lever i nuet och i hennes universum är hon ständigt 
i centrum. Hon gillar bus och kan sätt a sig på tvären om till 
exempel någon i skolan vill ha mer ordning. ”Det där har ni 
lagt grunden till,” menar Johannes och det stämmer nog.

Signe har personlig assistans och Anna, som är waldorfl ärare, 
har fått  släppa sitt  yrke för att  arbeta som personlig assistent 
åt dott ern. Hon beskriver sitt  kontrollbehov, känslan att  hon 
måste veta att  Signe har det bra och vara trygg med att  kommu
nikationen mellan dott ern och omgivningen fungerar bra.

Anna är medveten om att  Signe börjar bli större och att  
hennes behov kan komma att  förändras, att  hon som tonåring 
vill komma ut mer och träff a andra utöver familjen. Så här 
långt har dott ern varit nöjd med att  vara hemma för det mesta,
med mamma, pappa och storebror.

Anna Brimse planerar att  skriva en bok om livet med Signe. 
Hon ser ett  stort behov av att  personliga assistenter är väl
utbildade och bra på kommunikation. Att  få assistansen att  
fungera är en utmaning. Hon funderar en hel del över ett  hård
nande samhällsklimatet, och vilken människosyn som ska 
råda. Det fi nns alltid en rädsla och osäkerhet kring vilket stöd 
Signe kan få, nu och i framtiden. 

Margaretha holMqvist

tema: Anhörig

”Citat ur Annas föreläsning
ANNA OM ETT MINNE SOM 
ETSAT SIG FAST
”Rummet på sjukhuset är akvarie
grönt och solen fl ödar in genom fönst
ret. Jag har på mig en vit sjukhussärk 
med trekvartslång ärm och ett  par 
mjuka byxor. Det hörs ett  slammer uti
från korridoren trots att  dörren är stängd. 
Jag har Signe på mitt  bröst. Tårarna rinner sakta nedför 
mina kinder och munnen är spänd.

–Du får inte ha fl ickan liggande på bröstet! Läkaren 
kommer snabbt in i rummet och ser orolig ut. Hon tar 
fl ickan och lägger henne i sängen bredvid. Jag känner 
mig överrumplad och vilsen. 

–Men jag ville ju bara ha henne liggande hos mig. Jag 
titt ar frågande på läkaren med gråten i halsen.

–Det går inte just nu! Läkaren ser bestämd ut och läm
nar sedan rummet. Lukten av sjukhus ligger tung i rum
met. ”Läkarna har ju inte sagt att  jag inte får ha henne 
liggande hos mig”, tänker jag och reser mig dröjande upp 
i sängen och titt ar ut genom fönstret med en frånvaran
de blick. Jag hade en känsla av att  jag blev övergiven i den 
här situationen. Jag fi ck inte ha Signe på bröstet och jag 
fi ck inte heller hjälp med att  förstå varför.”

ANNA OM SIGNES – OCH DEN EGNA – UTVECKLINGEN
 Vad jag upplever starkt eft er de här åren tillsammans 
med Signe är att  vi båda har gått  igenom en enorm ut
veckling. Hon har gått  från att  som spädbarn ha varit 
ganska tyst, eft er perioden på Neonatal och den första ti
den hemma, och inte så meddelsam till att  vara en be
stämd, tydlig och glad fl icka som verkligen vet vad hon 
vill. Dock lever hon ju på något sätt  genom mig eller den 
person som är med henne. Därför är det viktigt att  vi 
fångar upp henne i vardagen. Att  vi ser vad hon vill så att  
hon kan göra det hon vill och i viss mån behöver göra. 
Min utveckling tillsammans med henne har gått  från att  
jag under de första dagarna kände en sådan stor sorg 
över det liv hon inte skulle få och till att  faktiskt älska 
henne fullt ut. Jag känner att  Signe och jag är så nära var
andra och tilliten är total.

ANNA OM BEHOVET AV STÖD: ATT BLI HÅLLEN I HANDEN 
Eft er många år tog jag kontakt med en terapeut och i den 
kontakten kände jag mig trygg att  börja glänta på mina 
trauman. Tillsammans med den här personen har jag 
haft  upplevelsen av att  bli hållen i handen och kunnat ta 
mina steg mot att  lära känna mig själv på ett  djupare plan 
och att  jag känner mig mer hel. Jag upplever nu att  jag 
känner mig trygg. Det gör att  jag har kraft en att  vara den 
mor jag önskar vara i förhållande till Signe.”
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Syskonband. Än idag 
kan storebror Magnus, 
57, överraska lillasyster 
Cecilia, 56.
– Jag tänker att jag hade en ganska normal 
uppväxt, säger Cecilia Blank på brukar
kooperativet JAG. Hon är bara ett år yngre 
än sin bror Magnus Andén. De båda sys
konen har följts åt genom livet, trots sina 
olikheter. Magnus med omfattande funk
tionsnedsättningar. Cecilia som har arbe
tat som journalist, med internationella 
frågor och numera är verksamhetsut
vecklare på JAG, kooperativet som en 
gång grundades av Magnus Andén och 
syskonens mamma Gerd Andén. Mamma 
Gerd som varit en inspiration för många 
inom funktionsrättsrörelsen och påver
kat politiker som Bengt Westerberg när 
det gäller LSS och personlig assistans.

När Magnus föddes trodde inte läkarna att 
han skulle överleva sitt första år. Nästa 
”prognos” var att han inte skulle nå skolål
dern. Idag är han 57. 

– Ingen kan säga hur långt livet ska bli, 
säger Cecilia Blank.

Hur var din uppväxt?
– Jag hade en ganska normal uppväxt. 

Mina föräldrar var väldigt tillgängliga. 
Kanske hade vi en extra stark samman
hållning.

Cecilia ser inget dramatiskt med att 
växa upp i en funkisfamilj. Hon tänker att 
alla familjer har sitt. Ett syskon med funk
tionsnedsättningar är en del av livet som 
det kan bli, helt enkelt. 

– Jag har svårt att se det märkvärdiga 

Syskon 
hela livet

tema: Anhörig

med det. Det är inget konstigt. Jag har 
med mig är en stark känsla för alla männ
iskors lika värde. Det har präglat mitt yr
kesliv, som när jag arbetat med bistånds
frågor.

Cecilia är god man åt Magnus. De arbetar 
också tillsammans med att förmedla kun
skap om funktionsrättsfrågor. Eftersom 
Magnus inte har något tal är det hon som 

för ordet i mötet med olika beslutsfattare. 
Hon vet inte heller hur mycket Magnus 
kan förstå, men förstår det gör han.

– Han överraskar oss fortfarande!
Att berätta, och opinionsbilda, är en 

livsuppgift för syskonen.
– En sak vet jag. Det är att ”det goda 

samhället som bara erbjuder saker,” det 
samhället finns inte, säger Cecilia Blank.

– Det är  viktigt att företräda 
dem som inte har någon 
röst, säger Cecilia Blank.  
FOTO: MARGARETHA HOLMQVIST
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 26 åriga Malin Ludvigsson bor fortfar
ande hemma. För att hon ska kunna 
flytta krävs en trygg personlig assis
tans vilket är svårt att få på plats, be
rättar hennes mamma Maria Pisca

tor Mäenpää. Till skillnad från storebror Joakim och de 
tre bonussyskonen kommer Malin alltid att vara beroen
de av hjälp och stöd.

När Malin var liten noterade Maria att dottern inte ut

tema: Anhörig

vecklades i samma takt som sin två år äldre bror. Kroppen 
saknade riktig styrsel och hon åt dåligt. Sjukhusbesöken 
avlöste varandra. Kontakten med specialistsjukvården blev 
intensiv men samtidigt utdragen.  

Med tiden stod det klart att Malin hade omfattande funk
tionsnedsättningar. Läkarna kom med olika teorier, som 
Retts syndrom, men det stämde inte in på Malin. Troligen 
har Malin Angelmans Syndrom. Hon tillhör de cirka  » 

Malin, glädje spridar

Maria Piscator Mäenpää  
lyfter fram RBU och  
gemenskapen som finns där.   
FOTO: MARGARETHA HOLMQVIST 

En social och glad tjej som vill vara med där det händer.  
Så  beskriver mamma Maria dottern Malin.



glädje spridaren

EN FAST PUNKT. Malin  
Ludvigsson trivs med  
att några dagar i veckan 
få komma ut och arbeta 
på kulturhuset i Storfors.
FOTO: ANNA PELLA
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» 25 procent av fallen där diagnosen inte kan bekräftas. 
Att det är så är inte avgörande, menar Maria.

– Malin är som hon är ändå. Det viktiga är att vi har de 
läkar intyg som krävs för att hon ska få rätt stöd och insatser.

Familjen bor i värmländska Storfors där det inte finns dag
lig verksamhet. Genom brukarkollektivets JAG:s ”Jag vill 
bidra” arbetar Malin några dagar i veckan på ortens kultur
hus. Där får hon hjälpa till med att handla, diska och riva 
biljetter när det är filmvisningar.

Ett ständigt orosmoment är att det är svårt att få stabili
tet kring  Malins personliga assistans. Personal kommer 
och går, byter jobb. 

– Dilemmat är att få ihop en funderande assistansgrupp. 
Det måste vi ha för att kunna planera för en flytt, säger Ma
ria Piscator Mäenpää. 

Hon arbetar som redovisningsekonom, ett jobb hon äls
kar men som hon ibland måste släppa när det kör ihop sig 
med Malins assistans. 

Maria som från början inte varit någon föreningsmänni
ska är idag starkt engagerad i RBU: Är det något hon ång rar 
så är det att det inte blev av tidigare.

– Det finns en väldig gemenskap i RBU som har stor be
tydelse för barn, föräldrar och syskon. 

Margaretha holMqvist

tema: Anhörig

BRORSAN OCH JAG.  
Malin med storebror Joakim. 
FOTO: PRIVAT

”Det finns en väldig gemenskap i RBU som har stor betydelse för barn, föräldrar och syskon.”
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En dramatisk trafikolycka  
förändrade allt. När Frida  
Johlbring Björks tre år äldre 
syster skadades svårt  tog livet  
en ny vändning.

 15 åriga Julia älskade livet, farten och 
sin moppe. Men efter bara två veckor 
med mopedkörkort var hon med om 
en svår trafikolycka, krockade och svä
vade först mellan liv och död. Därefter 

låg hon nedsövd länge. 
Lillasyster Frida, 12 år,  trodde att allt skulle bli som van

ligt igen, bara Julia vaknade, så blev det inte. Julia vakna
de  som en annan person, med en svår hjärnskada. Den 
glada, tuffa och äventyrliga syster som Frida stod så nära, 
hade blivit en annan.

Alla i det lilla samhället utanför Borås visste vad som hänt, 
ingen ville säga något. Blickar vändes bort.

– Jag möttes av tystnad istället för stöd, berättar Frida, 
13 år senare. 

Föräldrarna ville skydda henne från sorg och smärta.  
I skolan vara det också tyst. Frida ifrågasatte sin egen sorg. 
Fick hon ens gråta, hennes syster levde trots allt? 

Frida minns hur hon vid något tillfälle tände ljus och låt
sades att systern var död, då kunde hon tillåta sig att gråta.

Frida står än idag sin syster nära. Julia har det bra, men 
har ett stort hjälpbehov.  Ibland tänker Frida  på det som 
inte blev. Om hur det varit om hon och Julia fått chansen 
att leva  som systrar i allmänhet, som vuxna kvinnor, med 
parmiddagar med sambos och annat.

Efter gymnasiet påbörjade Frida en utbildning till textil
ingenjör men upplevelserna i samband med systerns olycka 
gjorde att hon bytte bana. Hon läste kurser inom juridik, 
funktionsrätt och LSS. Tillsammans med sin mamma Ma
rie Johlbring driver hon Hjärnfamiljen, som erbjuder ju
ridiskt stöd och rådgivning. Insatser som de själva skulle 

ha behövt när Julia drabbades av den svåra olyckan. 
– Ofta finns ingen förståelse för anhörigperspektivet 

och det vill vi ändra på, säger Frida Johlbring Björk.
Margaretha holMqvist

LÄS  MER PÅ:   
Hjarnfamiljen.com

Frida möttes 
av tystnad

tema: Anhörig

Frida Johlbring Björk 
arbetar med handled
ning och utveckling 
för personer med för
värvad hjärnskada. 
FOTO: MARGARETHA HOLMQVIST
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 T vå systrar blir fyra. Fanny har redan 
fyllt 13, systern Siri är 11 år när Nadja 
och hennes tvillingsyster Liv föds som 
efterlängtade sladdbarn. Tvillingarna 
kommer till världen sju veckor för ti

digt, med kejsarsnitt när läkarna bedömer att Liv 
har dålig tillväxt. Efter födseln är det istället Nadja 
som har problem med syresättningen och inte mår 
bra. Det visar sig att hon har en omfattande CPska
da. Föräldrarna är sorgsna, systrarna har lättare att 
glädjas. De tar emot Nadja som den syster hon är.

Det är höst i Stockholm 2022 och två år har gått 
sedan Nadja dog vid 34 års ålder. Deltagarna vid 
Nka:s anhörigkonferens lyssnar när Fanny Am
björnsson berättar och läser högt ur sin bok om 
Nadja.  Det blir en beskrivning av Nadjas liv ur de 
anhörigas perspektiv. Nadja har inget språk. Vem 
är hon, Nadja? Hon som skrattar, älskar en viss 
Gevaliareklam. 

Fanny, professorn får kliva ur akademikerrollen, 
lämna forskarperspektivet. Boken blir mer per
sonlig, mer biografisk än vad som var planerat. 
Balansgången är svår. Hur är det möjligt att be
skriva Nadja, systern som inte själv kunde föra sin 
talan. Hon ser inte, men hör bra och njuter av mu

tema: Anhörig

Fanny Ambjörnsson är professor, socialantropolog och  
genusvetare. Med boken om systern Nadja lämnar hon  
akademikerrollen. Boken blir mer personlig och utlämnande 
än hon tänkt från början.

Nadja,  
älskad 
syster

”Jag ligger med huvudet mot 
Nadjas hår och sjunger för 
henne. De stunderna är vi som 
allra närmast, när vi båda kan 
vila i sångerna från det gemen
samma barndomslandet.  
Jag håller hennes lilla hand, 
en vit mjuk hand, nästan degig 
i konsistensen och helt utan 
styrsel. Handen med sina 
svarta hårstrån, som en på
minnelse om att en Nadja
person inte bryr sig om gräns
erna mellan kultur och natur. 
Att hon ligger alldeles stilla i 
sin stol och samtidigt rör sig 
obehindrat mellan dåtid, 
framtid och nutid. Jag kramar 
och pussar och sjunger.” 

sik.  Nadja lever sitt liv som det är, måste ha hjälp 
med allt, mitt i ett samhälle som vill att alla ska 
prestera.

Fanny Ambjörnsson berättar om hur familjens 
liv kretsar kring Nadja, en familjemedlem som 
trots sin frånvaro är ständigt närvarande.  Nadja 
som på något sätt alltid är med, även när de geo
grafiska avstånden är stora.

Nu finns inte Nadja mer. I minnesorden i Dagens 
Nyheter skriver föräldrarna om hur Nadja hörde 
Vindelälvens brus hemma i Västerbotten. Hur hon 
”älskade alla ljud , röster som talade om henne eller 
till henne, hostanden och harklingar.”

Margaretha holMqvist

Fanny Ambjörnssons bok 
om systern Nadja är en  
biografi om någon som 
saknar röst. Boken visar  
också hur viktigt, och lågt 
värderat, omsorgsarbete är. 
FOTO: MAGNUS LIAM KARLSSON
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att koMMa in på Solglimten är som att hamna  
i en an nan tideräkning. Här finns visserligen 
ingen väggklocka som tickar långsamt och 
metodiskt, men stämningen är densamma:  
en långsam lunk, nästintill stillastående för 
någon som kommer utifrån. Men för de som 
lever här – som Nadja, hennes sambo och alla 
assistent erna – är det snarare fråga om en  
annan rytm, med andra hållpunkter och  
meningsbyggnader. Som en lågmäld sång, 
med återkommande omkväden. 

I dagböckerna kan den anas, den andra  
rytmen. 

Natt: Nadja sovit hela natten. Snarkig på 
morgontimmarna. 

/Marie 

Natt: Nadja sov när jag kom, sovit bra, hostat 
lite på morgonen. 

Temp 37,7 kl 6.30. /Ulla 

Natt: Sovit bra, vaknar 6.30. /Marie 

Natt: Nadja sovit gott i natt också. Fått medi
cin. /Ulla 

Det är ingen sluMp att det känns som om ti
den gör halt vid dörren till Solglimten. Den ti
deräkning som råder här kräver nämligen ett 
särskilt fokus för att bli riktigt synlig. Framför 
allt kräver den tid. Att jag stannar upp, inte 
hastar vidare eller letar efter direkt utdel
ning. Snabba besök, på språng mellan möten 
och platser, gör inte Nadjas rytm rättvisa. Men 
ju mer jag drar ner på tempot och justerar 
blicken, desto tydligare framträder konturer
na av ett annat liv. 

Nadja i sin rullstol, parkerad vid bordet i  
stora rummet. Sondmatning genom slangen i 

magen, den grå vätskan blandad med dagens 
mediciner. Långsamt går det – långsamt ska 
det gå så att hon inte får baksug i tarmarna. 
Assistenten Sara smeker eftertänksamt den 
krumma ryggen alltmedan hon upprepar en 
älskad ramsa från repertoaren. I bakgrunden 
spelas Ast rid Lindgrens barnsånger. Om en 
timme ska Nadja stå i tippen ett tag, för att låta 
kroppen känna andra ställningar än sittandet. 
Sedan är det dags att lägga sig. 

i naDjas liv regerar rutinerna. Varje dag har 
sitt inrutade schema som följs för att livet ska 
kunna upprätthållas. Inte så stor skillnad från 
oss andra, egentligen. De flesta har väl, handen 
på hjärtat, ett rätt inrutat liv. Morgontoalett, 
frukostkaffe, arbete, lunch, arbete, mid dags
lagande, tvserie och i säng. I cirklar rör vi oss, 
alldeles oavsett om vi bebor en Nadja kropp el
ler inte. Det som skiljer sig, tänker jag, är sna
rare föreställningen om tidens riktning. Att vi 
som dricker morgonkaffe och tittar på tvseri
er tror oss vara på väg i riktning framåt, mot 
något som är viktigare och riktigare än själva 
rutinerna i sig. Att vi, just genom vår riktning, 
står för utveckling och framsteg. 

I Nadjas värld är inte utveckling särskilt vik
tigt. Istäl let handlar tillvaron om att ombesör
ja och bibehålla. Få av Nadjas förmågor har ut
vecklats över tid, förklarar Jessica, när jag är på 
besök på Solglimten. Därför är assi stenternas 
uppgift snarare att hjälpa henne att upprätt
hålla och underhålla det hon redan kan. Som 
att uttrycka sig via glädjen och skrattet: Nadjas 
särskilda expertis. ”Det är många som inte har 
den förmå gan”, säger Jessica, och jag blir plöts
ligt osäker på om hon menar oss alla eller så
dana som Nadja.  »

tema: Anhörig

en AnnAn rytm 



UTDRAG UR BOKEN OM NADJA
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att Dra ner pÅ takten och låta sig 
dröja vid det långsamma – och blick
en skärps. En rynka i pannan kan fö
rebåda en annalkande lunginfl am

mation. En hostning vid fel tidpunkt på dagen 
är lätt  att  tänka på som refl ux. Och så tokskrat
tet över en oväntad harkling eller ljudet av ett  
glas som ställs mindre varsamt på disk
bänken. Är det lycka – och i så fall tecken på 
ett  lyckligt liv? 

Med den tränade blicken synliggörs också 
det dramatiska och dynamiska i en till synes 
stillastående vardag. ”Enformigt är det ald
rig”, konstaterar Jessica krasst. ”Man vet ju 
sällan hur nästa dag blir.” Och så är det ju – 
kanske mer än för de fl esta människor. I dag
böckerna blir det tydligt hur den lågmälda 
strömmen av liv, när man minst anar det, per
foreras av bråddjup dramatik. Från en timme 
till en annan kan livet hänga på en skör tråd. 

Söndag förmiddag: 
En ganska stillsam tjej idag. Matlagning på 
DC, vi bakar ananaspaj. Vila innan fi kat, sen 
fredagsskoj. Det var dans och det tyckte Nadja 
var rent ut sagt skitt råkigt! Så vi gjorde oss i 
ordning och gick hem lite tidigare … Det roli
gaste idag var att  lyssna på när de andra skäm
tade och skratt ade. Annars har det varit tyst 
om Nadja idag, varken leenden eller knorr. 
/Lovisa 

Söndag eft ermiddag: 
Nadja fortsätt er att  vara allvarlig hela kvällen. 
Ser lite blek ut vid läggdags. Trött . Tycker att  
hon hostar lite mindre. /Sara 

Måndag förmiddag: 
Nadja sover till 8.30, då hon vaknar av en host
ning. Hade väntat med Alvedonen för att  kun

na ta tempen, den var 38,8. Ssk kom och tog 
CRP, som visade sig vara 98! Urinen luktade 
otroligt starkt vid rik, så det ska tas en sticka 
senare idag. Nadja var ”med” på morgonen 
och log åt mig. Sen började hon se trött are ut. 
Toa, sen lunch. Vila eft er lunch. /Lovisa 

Måndag eft ermiddag: 
CRP stiger under dagen till 112 kl 14.30 plus att  
urinstickan är ful. Åker till akuten vid 16.30. 
Blir inlagda på infektion. Prover tas och urin
odling. Sätt s in bredspektrig antibiotika.Lung
röntgen ska göras. Rosslig, lite onöjd emellan
åt. Inhalationer ska göras x 4. Får dropp till 
antibiotikan. Sagt till om att  vi ska få två drop
par Theralen till natt en. Vi ger all vanlig medi
cin. Bra syresätt ning – säg att  de tar provet i 
örat om de inte gör det. Vid 20.30 får Nadja 
kväljningar, saliv och slem kommer upp. 
/Marie 

Måndag natt : 
Nadja hostar en del fram till 23. Lämnar slem
prov till ssk. Somnar vid 23.20 och sover hela 
natt en. Vaknar ej trots rik och annat pyssel 
under natt en. Temp 37,6 kl 4.30. Får syrgas på 
morron. Kissat tung blöja vid 6.30. /Jessica 

DraMatiken rÅDer Det sannerligen ingen 
brist på i Nadjas liv. Inte heller dynamik, gläd
je och mening. För vad kan väl vara mer drama
tiskt än plötsliga akututryckningar och nä
radödenupplevelser. Och mer meningsska
pande än igenkännandet av en älskad sång, 
sjungen av älskade röster? 

Jessica, som följt Nadjas rytm under fl era 
decennier säger att  det förmodligen är vi som 
har att  lära av Nadja snarare än tvärtom. Vi som
borde öva oss på att  öppna blicken och skärpa 
siktet mot vardagen och dess triviala, ljuvliga 
futt igheter. Kanske den svåraste och mest 
komplexa förmåga som livet har att  erbjuda. 

tema: Anhörig

forts. UTDRAG UR 
BOKEN OM NADJA
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Det händer i RBU

Välkomna till höstens Öppet hus 
på Sveriges RH-gymnasier!

Mer info på rgrh.nu

ANNONS

Tystnad, tagning! RBU:s 
förbundsordförande Johan 
Klinthammar tar med kame
rautrustningen till utbild
ningsdepartementet i cen
trala Stockholm. Det är dags 
för fi lmad intervju med nya 
skolministern Lott a Edholm,
Liberalerna. När ministern 
kommer in tillsammans med
sin pressekreterare fi nns 
allt på plats. Intervjun kan 
börja i en väl upplyst studio
miljö där en fond av gamla 
lexikon riktigt andas kun
skap och bildning.

– Barnen kan inte vänta, de 

går i skolan här och nu, är 
budskapet från RBU och så 
följer ett  antal frågor. Ämnena
spänner över allt från grund
särskolan (som byter namn 
till anpassad skola) till varför 
föräldrar ska behöva bråka 
och kämpa för sina barns 
rätt igheter i skolan.

Vad tycker ministern? 
Vilka krav ska RBU ställa 
framöver? 

Se fi lmen på rbu.se och i 
RBU:s sociala medier. Missa 
inte det!

Margaretha holMqvist

Inspelning pågår!
BAKGRUND: 
Filmen togs fram 
inför Internationella 
funktionshinderdagen 
den 3 december. 
I ytterligare en film 
intervjuas Camilla 
Waltersson Grönvall, 
moderat socialtjänst-
minister, då med fokus 
på LSS och personlig 
assistans.

Skolministern mot väggen, eller snarare – framför kameran. 
I en ny film tar RBU tempen på Lotta Edholm, Liberalerna.

Förbundsordförande, fotograf, filmare. Johan Klinthammar intervjuar 
skolminister Lotta Edholm, Liberalerna.  FOTO: MARGARETHA HOLMQVIST

https://rgrh.nu/
https://rbu.se/


Stöd vårt arbete för varje barns rätt att maxa livet  
• Pg 90 00 71-2  • Swish 90 00 712

GOD JUL &  
GOTT NYTT  
2023!

Vi tackar våra partners för allt  
stöd och önskar er en riktigt
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Noterat
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FN: Synen på  
arbete måste  
förändras
En arbetsinsats till hundra 
procent av en människas för
måga är en fullvärdig arbets
prestation. Det säger FN:s 
konvention om rättigheter 
för personer med funktions
nedsättning. I september 
fastslog den internationella 
övervakningskommittén för 
konventionen hur rätten till 
arbete för personer med 
funktionsnedsättningar ska 
tolkas.

Kommittén fördömer alla  
former av sysselsättning där 
människor inte får lön och 
inte garanteras jämlika arbets
rättsliga villkor, som möjlig
heten att organisera sig fack
ligt.

Det ifrågasätter det svens
ka systemet med daglig verk
samhet enligt LSS, som idag 
sysselsätter 40 000 personer. 
En grupp som står utan lön 
och utan arbetsrättsligt 
skydd eller möjlighet att or
ganisera sig fackligt. Kritiken 
mot Sverige och de länder 
som fortfarande använder 
begreppet ”nedsatt arbetsför
måga” om personer med 
funktionsnedsättning, åter
upprepas av kommittén.

FN:s kritik uppmärksammas 
av  företrädare för Indepen
dent Living Institute, Funk
tionsrätt Sverige och Wil
jaGruppen. I en debattartikel 
kräver de en kursändring i 
svensk arbetsmarknadspoli
tik. ”Sveriges syn på arbets
förmåga, att värdera arbete 
efter prestation, behöver för
ändras. ” 

Fram till och med den 8 januari står  
portarna till Gröna Lunds vintervärld 
öppna. Under Winter Wonderland för
vandlas tivolit till en värld i vinterskrud 
fylld av sagoväsen, gnistrande belys
ning, vinteraktiviteter, shower och fart

fyllda vinterattraktioner för alla åldrar. 
Winter Wonderland är uppdelat i fem 
tematiserade områden:  Sagolunden, 
Rainbow Land, Klappfabriken, Bubble 
Street och Grüna Lund.

Vinterland på Grönan

Boenden granskas
Ett svep i lokalpress runt om i landet vi
sar att missförhållanden på gruppboen
den inte är helt ovanliga.

I Ulricehamn upptäckte en mamma 
hur sonen, som bor på ett gruppboende, 
minskade kraftigt i vikt. Mamman slog 
då larm men situationen har enligt Ulri
cehamns Tidning inte blivit bättre.

Blekinge Läns Tidning rapporterar 
om hur personal på ett boende gjorde 
grimaser bakom ryggen på en brukare. 
Händelsen har anmälts.

Barn testar ambulanser
En transport till sjukhus kan vara trau
matiserande för barn.” Vi har åkt ambu
lans många gånger och det har varit ka
tastrof,” säger en förälder till ett barn 
med funktionsnedsättningar till Syd
svenskan. Nu ska det bli bättring. Tid
ningen rapporterar om en satsning där 
barn testar hur det är att åka ambulans, 
och får veta vilken funktion utrustning
en där har. Samtidigt får ambulanssjuk
sköterskor, poliser och brandmän lära 
sig hur de bemöter barnen på rätt sätt. 



24 RÖRELSE 6  2022

Noterat

216 000 
barn var föremål för orosanmälningar till landets social
tjänster under 2021. Det framgår av en sammanställning 
från Socialstyrelsen. Det motsvarar 9,8 procent av alla barn  
i åldrarna 0–17 år.

Spel roar och lär
"Onlinespel bland unga med funktionshinder ger 
kompetens". Det rapporterar Folkbladet och hänvi
sar till aktuell forskning på området. Det är forsk
arna Kristin Alfredsson Ågren, Helene Lidström och 
Dimitris Michailakis som har genomfört forskningen. 
Forskningsprojektet  finansierats av Norrköpings 
fond för forskning och utveckling.

”Genom att grunda Tim Bergling Foundation har Anki 
Lidén och Klas Bergling gjort banbrytande insatser för att 
förebygga psykisk ohälsa hos barn och unga. Deras out
tröttliga engagemang har stärkt skyddsnäten och bidragit 
till att rädda liv.” ur juryns motivering.

Tim Bergling Foundation belönas
Årets ”War Child Award” går till 
Klas Berling och Anki Lidén, 
grundarna av Tim Bergling Foun
dation och föräldrar till Avicii, 
som avled 2018.

Barnrättsorganisationens pris 
delades ut  vid en ceremoni i 

Stockholms stadshus.  Enligt mo
tiveringen har Tim Bergling 
Foundation bidragit till att barn 
och ungas mående uppmärksam
mas på ett helt nytt sätt i den of
fentliga debatten.

Höga och tidiga krav på prestation kan påverka 
elevers mående. Skolreformerna 2011, då bland 
annat betyg och nationella prov i årskurs sex in
fördes, kan vara en orsak till att elever mår säm
re och är mer stressade. Det menar forskaren 
Björn Högberg, som intervjuas i Dagens Nyheter.

– Jag tror att det nya systemet bidrog till ett 
starkare prestationsfokus, bland annat efter
som det är utformat på så sätt att det är elevens 
svagaste prestation som styr betyget, säger Björn 
Högberg, som forskar om skolpolitikens bety
delse för elevers hälsa.

Björn Högberg  
är docent i socialt 
arbete vid Umeå 
universitet.

Stressade elever mår sämre

Fotbollslaget Mjällby All
Stars, som har spelare 
med funktionsnedsätt
ning, hotades av ned
läggning. Enligt ett bud
getförslag skulle kom
munens stöd på 200 000 

kronor till laget slopas. 
Nu är laget räddat sedan 
det kommande nya sty
ret i hemkommunen 
Sölvesborg meddelat att 
man tänker skjuta till de 
pengar som krävs.

Sölvesborg: Nytt politiskt styre 
räddar fotbollslag

FO
TO

: M
ATTIAS PETTERSSO
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Innovitaskolan Joriel är en anpassad grundskola 

för elever som har ett rörelsehinder och vill läsa 

enligt grundsärskolans eller grundskolans läroplan. 

Vi erbjuder profilerna Konduktiv Pedagogik och 

Kommunikation, vilket är det bästa för kropp och knopp 

– för att utvecklas så mycket som möjligt.

Kom på Öppet hus!

Du är välkommen till vår skola på öppet hus torsdagen 

den 2:a februari klockan 13.00-15.00. Adressen till 

skolan är Bergtallsvägen 12 i Stockholm. Anmäl gärna 

ditt besök till zita.gelencser@innovitaskolan.se.

Vill du komma i kontakt med oss?

Besök vår hemsida eller kontakta oss på 08-464 66 42 

eller maila joriel@innovitaskolan.se.

Hälsningar från all personal på skolan!

INNOVITASKOLAN JORIEL
– Den bästa skolan för ditt barn

TILL VÅR
HEMSIDA!

ANNONS

DHR kritiserar budget
Funktionshinderperspektivet 
glöms bort i budgeten, det anser 
DHR som riktar skarp kritik mot 
regeringen. Enligt DHR nämns 
knappt personer med funktions
nedsätt ning i höstbudgetens 
skrivning om arbetsmarknad. 
Budgeten beskriver att  det grund
läggande problemet är att  det 
måste löna sig mer att  arbeta.

– Dett a är inte det problem 
som våra medlemmar märker på 
arbetsmarknaden, säger DHR:s 
ombudsman Kristian Cornell i 
ett  pressmeddelande. 

Han fortsätt er:
– Många som inte har arbete 

vill inget hellre än att  arbeta
 – och inte minst för ekonomin, 
för att  det just skulle löna sig att  
arbeta!

Eleverna på Hultsbergssko
lan i Karlstad har fått  kommu
nens första rullstolsgunga.

På skolan fi nns en särsko
leenhet där fl ertalet  elever 

använder rullstol, helt eller 
delvis. Den nya gungan 
stimu lerar eleverna till mer 
rörelse och fl er aktivitetsval 
ute på skolgården.

– Rörelse, hälsa och välmå
ende hänger ihop och vi ville 
få till en förbätt ring av ute
miljön. Vi såg till att  bord, 
sandlek och aktivitetstavlor 
anpassades ännu mer, och 
införskaff ade en nedsänkt 
studsmatt a. berätt ar Marie 
Lousie Elfstedt, rektor på 
Hultsbergsskolan.

Eleverna fi ck vara med och 
påverka utformningen av det 
nya lekområdet.

–De fi ck vara med som 
mått stockar för att  hitt a bra 
höjder på allt som skulle 
konstrueras. Det var både 
uppskatt at och roligt för våra 
elever och skapade en känsla 
av delaktighet, säger Ma
rieLousie Elfstedt på Karl
stad kommuns hemsida.

Äntligen får vi också gunga!

NU SÅ! Elise Andreasson 
testar den nya gungan.

FO
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Noterat

Lego – en hel  
vetenskap
I november avgjordes delfinalen i First Lego League 
på Tekniska museet i Stockholm. Tävlingen är värl
dens största teknik och vetenskapstävling för barn. 
Under dagen löste lagen svåra logistikutmaningar 
som satte problemlösning och konstruktion på prov. 
Publiken kunde se  matcher och hade mängder av  
legobitar att bygga fritt med.

Intresset har varit stort och totalt 26 lag med 420 
deltagare var anmälda till tävlingarna på Tekniska. 
First Lego League engagerar skolelever mellan 10 och 
16 år i ett uppdrag som kräver styrka i innovation, 
teknologi, design och programmering. 

Kommunerna brister i att 
trygga barnets rättigheter 
i den egna verksamheten. 
Det visar barnrättsorga
nisationens Bris kom mun 
undersökning 2022. 

Enligt rapporten ser kom
munerna i stor utsträck
ning barnrätten som en
bart knuten till vissa verk
samhetsområden, istället 
för att genomsyra allt. Det 

finns även utmaningar 
kopplade till arbetssätt, 
metoder och det system
atiska barnrättsarbetet.

Bris: Kommunerna missar barns rättigheter

Förälder hotar 
Skolinspektionen 
Skolinspektionen ställde 
frågor om samkönade rela
tioner vid den senaste till
synen på Plymouthbröder
nas friskola Oneschool glo
bal. En diskriminering av 
barnens tro på Gud menar 
en pappa, som hotar att  
polisanmäla myndigheten. 
Det rapporterar Svt nyhe
ter Halland.

En tillsyn på friskolan i 
Långaryd I Halland visade 
att eleverna inte undervi
sats i sex och samlevnad 
under de senaste läsåren. 
Eleverna intervjuades 
bland annat om vad de fått 
lära sig om homosexualitet 
och samkönade relationer. 
I ett mail till Skolinspektio
nen skriver en pappa att 
hans barn blev ”skakigt”  
efter inspektörernas frågor. 
Pappan vill att barnen ska 
slippa sexualundervisning 
och hänvisar till att barn 
ska ha rätt till undervisning 
enligt föräldrarnas religiösa 
övertygelse. 

Svt Halland rapporterar 
även om hur lärare på Ply
mouthbrödernas skola 
skräms till tystnad genom 
viteshot i anställnings
avtalet.  

Fotnot: Plymouthbröderna 
är en kristen rörelse med cirka 
400 medlemmar i Sverige.  
Rörelsen driver även olika  
företag där de motsätter sig 
fackföreningar. 
    Medlemmarna umgås bara 
med varandra och kvinnan är 
underställd mannen. Abort 
och utom äkten skapliga för
bindelser tillåts inte. 

FO
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ten hade då sedan många år konstaterat att  det saknades 
anpassad scenkonst för personer med funktionsnedsätt 
ning.

– Jag insåg att  det här var en målgrupp som inte tog del 
av kulturlivet i samma utsträckning, eller kanske inte 
alls, som sina jämnåriga. 

Verksamheten, som ä ven inkluderar dramapedagogik 
i skolan, har växt fram genom inspiration från Storbri

tannien, som ligger långt fram. Eva von Hofsten har 
arbetat med Gill Brigg, britt isk forskare och drama

pedagog för specialskolor. Genom workshops har 
metodiken spridits bland pedagoger i Sverige. 

–Lärare och rektorer berätt ar om hur de nu 
undervisar och når barnen på ett  helt nytt  sätt , 
säger Eva von Hofsten.

Scen:se drivs av Folkteatern i Gävleborg. Eva 
von Hofsten hoppas att  satsningen ska bli en natio

nell angelägenhet. Just nu pågår förberedelserna för 
en produktion som förhoppningsvis blir klar 2024.
Sverige har mycket kvar att  lära, säger Eva von Hofsten.
– Vi har kommit en bra bit på väg när det gäller att  

representera olika kroppar och funktionaliteter på scen. 
Men när det gäller föreställningar med taktila och sinn
liga format är vi långt eft er. 

Till syvende och sist är tillgången till teater en rätt ig
hetsfråga, menar hon.

– Konsten berikar våra liv. För att  få leva ett  fullödigt liv 
behöver man åtminstone erbjudas möjligheten att  upp
leva konst och kultur.  

kristina linDh
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Musiken som örat hör. Mate rialet 
som handen känner. När Scen:
se skapar dramatik får språket 
och berätt elsen stå i bakgrun
den. 

– Det känns som att  slänga ut 
en karamell i ett  hav av barn. Be

hovet är enormt. När vi är ute i skolor kan anhöriga 
och pedagoger säga att  det är första gången som 
de blivit inbjudna till något som är anpassat.

Det säger Eva von Hofsten. Hon är skåde
spelare, pedagog och projektledare för 
Scen:se, ett  initiativ som producerar scen
konst för barn och unga med funktionsned
sätt ning. 

Utgångspunkten är enkel: Att  det fi nns 
rullstolsplatser i en salong betyder inte att  
själva föreställningen funkar för den som har en 
funktionsnedsätt ning. För att  en föreställning ska 
nå fram krävs anpassning på fl era områden. 

– Det kan handla om att  man inte använder så 
mycket talat språk. Berätt elsen är kanske inte så vik
tig, eller så linjär som den vanligtvis är. Oft a utgår 
man från sensoriska teman eller musik, berätt ar Eva 
von Hofsten. 

Det handlar också om att  man behöver ha ett  be
gränsat antal platser. Den senaste uppsätt ningen 
från Scen:se, föreställningen ”Stranden”, spelades 
för sex barn åt gången, plus deras medföljare.

Det är sju år sedan Scen:se startades. Eva von Hofs

Profilen:
Eva 
von    
Hofsten

FO
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LKTEATERN

 GÄVLEBO
RG



28 RÖRELSE 6  202228 RÖRELSE 5  2022

Fartfylld
bladvändare

Härligt med böcker! Inte minst när julen närmar sig. Här har vi samlat 
lästips för barn i olika åldrar. 

 Ömer Oguz debutbok 
har upprinnelsen i 
berätt elser som for
made sig när hans 

nu tioåriga dott er hade svårt 
att  somna. Istället för att  läsa 
högt ur böcker hitt ade Ömer 
på berätt elser tillsammans 
med dott ern. 

– Vi brukade ”fylla i” varan
dras meningar och så växte 
historierna fram, berätt ar han.

Som barn älskade Ömer serie
tidningar, en lust och glädje 
som har stannat kvar i hans 
medvetande. 

– Jag slukade verkligen serie
tidningar, med all färg och ac
tion . Den känslan har jag hål
lit fast vid och försökt föra över 
i bokform. Jag vill att  läsaren 
ska sugas in berätt elsen och 
fortsätt a läsa sida eft er sida 
utan att  kunna slita sig, berät
tar han när Rörelse når honom 
i hemmet på Södermalm i 
Stockholm.

Resultatet blev fartfyllda Elek-
trogänget– den första striden
(B Wahlströms) där läsaren 
möter ett  gäng barn med ovän
tade superkraft er. Det är en 

och när jag växte upp fanns det 
sällan någon som såg ut som 
jag, eller hade namn som mitt  i 
barnkulturen. Det där har bli
vit bätt re, men det fi nns myck
et kvar att  göra, avslutar Ömer 
Oguz.

Han är utbildad statsvetare och 
har arbetat i regeringskansliet 
under den socialdemokratiska 
regeringen. I vår utkommer 
hans andra bok om Elektro
gänget.

Margaretha holMqvist

Ömer Oguz debuterar med en bok 
där huvudpersonerna alla har 
unika egenskaper. FOTO:  LINA E ADAMO

Vi lottar ut tre signerade 
exemplar. Delta genom att 
skicka ett mail med namn och 
adress till rorelse@rbu.se 
senast den 20 december.

Boken vänder sig till åldern 9–12 år. 
Omslagsillust ration Emmy Wahlbäck

spännande bok som vill för
medla hur egenskaper som av 
många anses vara en svaghet 
kan vara en styrka.  En av su
perhjältarna är blind men har 
förmåga att  skapa sig bilder på 
ett  annorlunda sätt . En rull
stolsburen pojke är den mest 
rörlige, med raketer på stolen, 
och en fl icka som omgivningen 
inte bryr sig om har den unika 
kraft en att  bli osynlig. 

Ömer Oguz tycker att  det är 
viktigt att  barn med olika bak
grund kan identifi era sig med 
de karaktärer de möter i barn 
och ungdomskulturen.

– Min pappa är från Turkiet 

Möt superhjältar med unika egen-
skaper. Debutanten Ömer Oguz
vill lyft a fram att  vi alla är olika, och 
lika mycket värda. 

Boktips

Vinn
boken!

mailto:rorelse@rbu.se
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EN BÄSTA VÄN TILL JUL 
(Rabén & Sjögren)
Författare. Ylva Karlsson
Illustratör:  Katarina Strömgård

En adventssaga, högläs
ningsbok i 24 kapitel. Berät
telserna  handlar om att  
julen kan se ut lite hur som 
helst. Som att en gosedjurs
kyckling kan få vara julpryd
nad. Eller kanske en sjö
jungfrutomte i rullstol?

Julängeln 
Lena har 
varit en 
favorit 
och är 
van vid 
att få den 
bästa place
ringen i julgranen. Men när 
en av hennes vingar går 
sönder blir hon kastad i sop
tunnan.

Hur kan människorna 
som hon tyckt om så myck
et behandla henne så? Till
sammans med sina vänner
na ljusslingan, julbocken 
och toarullepyntet Almak 
ger hon sig ut på en resa. 
Hon vill finna platsen där 
inget pynt behöver bli stelt 
och där det aldrig någonsin 
är julgransplundring – lan
det Adventien. 

Mer ur bokfloden!

SÅRET  
(Rabén & Sjögren)
llustratör: Emma AdBåge

Augustnominerad bilder
bok för åldern tre till sex år. 
Skildrar hur det är att ham
na i centrum, att bli synlig 
och att plötsligt vara den 
som alla vill prata med. Det 
är pirrigt och härligt med 
uppmärksamhet, men vad 
händer sen, när såret för
svinner? Vem bryr sig om 
ett litet ärr?

HANDBOK FÖR  
UNGA HÄXOR 
(Leopard)
Författare: Linda Spåman och 
Håkan Westesson 

En annorlunda berättelse i 
magins värld.  Caelia är 12 
år och står på tröskeln till 
vuxenlivet. Hon möter häx
an som är över 4 000 år 
gammal. I en oväntad vän
skap invigs Caelia i häxkon
stens värld och bestämmer 
sig för att utforska magins 
mörka och ljusa sidor. 
Kan det vara så att magi är 
lösningen på Caelias alla 
problem? 

Håkan Westesson och Linda  
Spåman. FOTO: LEOPARD FÖRLAG

ÄLGKUNGEN 
(Bonnier Carlsen)
Författare: Maria Hellbom

Boken handlar om Klara 
som längtar efter att det ska 
bli sommar. Då får hon åka 
till den by som hennes för
äldrar kommer ifrån. Där 
ska hon träffa Reynir, den 
magiska älg som blivit hen
nes vän. En vän som visat 
henne en förtrollad värld i 
skogen, men också väsen 
och varelser som bara Klara 
tycks se. Den här sommaren 
visar sig vara full av äventyr. 
Boken  har tilldelats Barn
radions pris för årets bästa 
barnbok för 9–12åringar. 

Maria Hellbom är psykolog och 
bosatt i Lund. Älgkungen är hen
nes debut.  FOTO: NILLE LEANDER

Emma Adbåge  
FOTO: MAGNUS LIAM KARLSSON

Boktips
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Funkisfattigdom   
 – finns den?

Forskning pågår

 Hur vuxna med psykisk funk
tionsnedsättning drabbas av 
dålig ekonomi till följd av 
funktionsnedsättningen har 
studerats. Men hur ser det ut 

för barn och ungdomar? Enligt rapporten 
Funktionsfattigdom – vad är det och hur ser 
den ut? har ekonomiska konsekvenser av 
in eller neddragen personlig assistans ti
digare inte fått särskild uppmärksamhet i 
forskningen. 

Barnfattigdom som begrepp är etablerat 
i den offentliga diskussionen idag och har 
varit föremål för omfattande forskning. 
Den ekonomiska situation för familjer 
med ett funktionsnedsatt barn (eller flera) 
har dock inte studerats alls. 

Rapporten redovisar en undersökning om 
och i så fall hur barn och unga med funk
tionsnedsättningar påverkas av samhäl
lets allt stramare bedömningar av deras 
behov av personlig assistans.

Genom inledande litteraturstudier och 
kvalitativa intervjuer kunde en enkätun

dersökning utformas och skickas till 
samtliga medlemmar i RBU. Med drygt tio 
procents svarsfrekvens kan inga statistis
ka slutsatser dras, men studiens resultat 
visar att det uppstår speciella konsekven
ser av funktionsnedsättningar i familjen. 
Det är konsekvenser som familjer utan 
funktionsnedsatta barn inte upplever. 

Av studien kan man dra följande slutsat-
ser, om än försiktigt: 

•  Det uppstår speciella konsekvenser av 
funktionsnedsättningar i familjen, 
konsekvenser som familjer utan funk
tionsnedsatta barn inte upplever. Det 
rör sig om praktiska saker som att 
fungera i bostaden, att transportera sig 
och att kunna delta i olika aktiviteter 
utanför hemmet. 

•  Ekonomin kan vara ansträngd, men 
studien kan inte påvisa att familjer med 
funktionsnedsatta barn har en väsent
ligt sämre ekonomi – i genomsnitt – än 
vad familjer utan funktionsnedsatta 
barn har. 

OM FORSKAREN
Forskaren Hans Knutsson är lektor vid 
Ekonomihögskolan vid Lunds univer
sitet. Han var tidigare i år även aktuell 
med en rapport om assistansens 
alternativkostnader (se nr 4/22).   
FOTO: LUNDS UNIVERSITET

Är familjer med barn med funktionsnedsättningar fattigare 
än andra familjer? Något entydigt svar finns inte, enligt en 
aktuell undersökning.  Däremot visar studien att familjerna 
ofta känner sig utsatta, inte minst i myndighetskontakter.
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•  Den psykosociala situationen präglas 
av utsatthet, vilken kan komma ur 
sorg och utmattning som i sin tur kan 
kopplas till krävande arbete med olika 
myndigheter för att få stöd och hjälp i 
sin situation. 

•  Det framkommer problem med en 
bristande samordning mellan myndig
heter. Det är svårt att orka på grund av 
tuff hemsituation, otillräcklig kompe
tens och ett bristfälligt tillmötesgående 

Rapporten:
Funktionsfattigdom – vad 
är det och hur ser den ut? 
Rapporten redovisar en undersökning 
om och i så fall hur funktionsnedsatta 
barn och ungdomar påverkats ekono
miskt av samhällets allt hårdare be
dömningar av deras behov av stöd och 
service genom personlig assistans. 
Rapporten har finansierats med stöd 
från RBU:s forskningsstiftelse.

bland myndigheternas handläggare. 

•  Bostadsanpassningar är ofta en en
skild insats som familjer söker.

•  Föräldrarna lägger mycket tid på kon
takter med olika instanser och myn
digheter. Det är ofta denna extra tid 
som gör det svårt för föräldrarna att 
upprätthålla en normal anställning 
och ett normalt socialt liv. 

Den extra tid funkisföräldrar 
tvingas lägga på kontakter med 
olikainstanser och myndigheter 
är ofta det som gör det svårt att 
upprätthålla en normal anställ
ning och ett normalt socialt liv.
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Fråga juristen

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

ningar för god kvalitet, kon
troll, uppföljning och rätts
säkerhet. 

Vid ett statligt huvudmanna
skap är utgångspunkten att 
Försäkringskassan ska vara 
huvudman för personlig  
assistans. 

Av kommittédirektivet 
framgår att regeringen bedö
mer att syfte och mål enligt 
LSS fortsatt ska gälla. 

Utredare är Lars Lööw. Han 
har tidigare bland annat  
varit chef på Handikapp
ombudsmannen och för
bundsjurist på FUB och är 
numera överdirektör på  
Arbetsförmedlingen. Upp
draget ska redovisas senast 
den 1 mars 2023.

LÄS MER :
Statligt huvudmannaskap för  
personlig assistans, Dir 2021:76:
https://www.regeringen.se/
rattsligadokument/kommittedi
rektiv/2021/09/dir.202176/

Malin Tjernell Prioset är   jurist 
och kanslichef på RBU.

 Här kommer en 
kortare samman
fattning om bak
grunden till ut

redningen samt utredarens 
uppdrag. 

Idag delas huvudmanna
skapet för personlig assis
tans mellan staten och kom
munen. Stat och kommuner 
delar alltså på ansvaret för 
beslut och finansiering. 

Den som behöver personlig 
assistans som uppgår till 20 

timmar grundläggande be
hov per vecka kan få insatsen 
av sin kommun. Kommunen 
har ett basansvar för insatsen. 
Den som behöver personlig 
assistans för sina grundläg
gande behov med i genom
snitt mer än 20 timmar per 
vecka har rätt till assistans
ersättning enligt socialför
säkringsbalken. Försäkrings
kassan är ansvarig för att be
sluta om och betala ut assis
tansersättning. Kommunerna 
finansierar de första 20 tim
marna av assistansen. 

Bestämmelser i LSS som 
avser utförandet av personlig 
assi stans tillämpas också på 
personlig assistans enligt  
socialförsäkringsbalken. 

Men det har visat sig vara pro
blematiskt att dela ansvaret 
för personlig assistans mellan 
två huvudmän. Bland annat 
med anledning av följande:

Ingen har ett övergripande 
ansvar för kvaliteten i utfö
randet av den personliga as
sistansen eller för de samla
de kostnaderna. Kommuner 
och staten kan göra helt olika 

Nu pågår utredningen om statligt huvudmannaskap för personlig 
 assistans (Dir. 2021:76), som kan vara bra att känna till. RBU har läst  
regeringens direktiv till utredningen och även tagit del av underlag  
från utredningen.

bedömningar när det gäller 
en persons rätt till personlig 
assistans. Administrativt 
merarbete för både Försäk
ringskassan och kommunerna 
och därmed merkostnader 
för samhället. Oklarheter för 
personer som ansöker om 
personlig assistans om vem 
som ska ta ansvaret för insat
sen.  

Regeringen beslutade den  
23 september 2021 därför 
följ ande:  En särskild utreda
re ska analysera och lämna 
förslag på hur insatsen per
sonlig assistans enligt LSS 
och assistansersättning en
ligt socialförsäkringsbalken 
ska organiseras i ett statligt  
huvudmannaskap. 

Utredningens uppdrag är att 
analysera för och nackdelar 
med ett förändrat huvud
mannaskap för personlig as
sistans. Den ska bland annat 
ta ställning till hur ett statligt 
huvudmannaskap kan utfor
mas, utifrån en mer ända
målsenlig reglering och lång
siktiga och stabila förutsätt

Personlig assistans:

Statligt huvud-
manna skap utreds 

mailto:fragajuristen@rbu.se
https://www.regeringen.se/
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Du deltar via Zoom som är ett gratisprogram.

Kräver 
medlemskap 

i RBU

Digitalt
NYÅRSLÄGER

3-6 januari 2023
Fri ålder. Anmäl dig senast 16 december

LÄGER
Med pyssel och trivsel

Varmt välkommen till ett digitalt nyårsläger 
där du enkelt deltar via en skärm nära dig!

Anmälan senast den 16 december via 
rbu.se/kalender/digitalt-nyarslager/
(Eller scanna QR-koden för anmälan och mer information)

Deltagaravgift 500 kronor

https://rbu.se/kalender/digitalt-nyarslager/
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2023
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 08-677 73 00

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

               

  

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

Malin Tjernell Prioset
Kanslichef och  
förbundsjurist
Telefon 076-947 75 76
malin.tjernellprio- 
set@rbu.se

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

Se även kalendariet på rbu.se

3 – 6 januari     Digitalt nyårsläger

27 januari      Förbundsstyrelsen sammanträder

 24 – 25 mars     Förbundsstyrelsen sammanträder/idédygn

26 maj              Förbundsstyrelsen sammanträder                            

 26 – 28 maj         RBU:s kongress Uppsala

FOTO: MARGARETHA HOLMQVIST

VINTER / VÅR

mailto:fs-direkt@rbu.se
https://www.rbu.se/
mailto:marita.lyemark@rbu.se
mailto:tomas.marklund@rbu.se
mailto:set@rbu.se
mailto:rorelse@rbu.se
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Stoppa funkofobin är ett nytt projekt inom
funktionshinderrörelsen som är här för att lyfta unga
röster, stärka oss unga med funktionsnedsättning och
lyfta kunskapen kring våra frågor i samhället. Vi är här
för att nå ut med kunskapen som redan finns, ge verktyg
för förändring och bidra för att en gång för alla sätta
stopp för funkofobin i samhället. Följ med oss på resan,
besök gärna vår hemsida, och följ oss på våra sociala
medier! Tillsammans stoppar vi funkofobin!

stoppafunkofobin.se

Tillsammans
SToppar vi
funkofobin

https://stoppafunkofobin.se/


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

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

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

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

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

Välkommen till oss!

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

POSTTIDNING B
AVS: RBU
SOLNA TORG 19
171 45 SOLNA

https://www.dfarm.se/
https://www.facebook.com/DinForlangdaArm
https://www.coordinare.se/

