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13 -åriga Tim gillar att 
spela in egna låtar 
på sin Ipad. Han 

fick inspiration på RBU Stockholms 
popskola och sedan dess komponerar 
han egen musik i programmet 
”garageband” med hjälp pappa eller 
assistenten. Att Tim är kreativ vittnar 
både hans pappa Allan och hans 
assistent Lukas om. Förutom att spela 
piano och gitarr så ritar han gärna och 
bygger med Lego. Han tycker även om 
att bowla, gå på teater, museum och 
bio. 

I skolan är favoritämnet musik men 
han tycker också att träningen med 
konduktiv pedagogik, så kallad KP, är kul. 
Tre dagar i veckan tränar han motorik, 
balans och annat med KP och det har han 
gjort sedan han var liten. Träningsformen 
passar honom bra i och med att det är 
roligt samtidigt som man blir starkare.

En riktig kämpe

Tim föddes med en ovanlig och 
svårbemästrad epilepsi som innebar 
att han innan sex månaders ålder hade 
genomgått två epilepsioperationer för 
att häva det livshotande tillstånd som 
epilepsin var. Allan berättar att Tim är 
en positiv, stark och nyfiken kille. En 
riktig liten kämpe som trots att han har 
gått igenom så otroligt mycket har en 
optimistisk syn på livet och nära till skratt 
och glädje. 

Just nu behandlas Tim med ketogen 
kost för andra gången i sitt liv. Den första 
gången var han bara 1,5 år. Ketogen kost 
är en strikt lågkolhydratkost som ökar 
ketonerna i blodet. Den ökade mängden 
ketoner inverkar positivt på Tims epilepsi. 
Idag är Tims epileptiska anfall mycket 
färre och lättare att hantera. Från att ha 
haft 10-12 stora anfall per dygn de senaste 
åren är han idag nere i ungefär 3 större 
anfall i veckan förutom att han kan få 
något litet, lätthanterligt anfall om dagen.

Tim kommunicerar genom att svara 
ja och nej på frågor och kan även säga 

enstaka ord. Tim kommunicerar också 
med ljud och med kroppen och det 
krävs lite träning att lära sig tyda hans 
signaler. Tims assistent Lukas, som 
bara har arbetat med Tim i 3 månader, 
håller som bäst på att lära sig hur Tim 
kommunicerar. Assistenten blir Tims 
förlängda språk och den som tolkar det 
Tim vill säga. När Tims bror Leo var i 
sexårsåldern sa han till sin kompis att Tim 
pratar ”assistansiska”. 

Övar på att köra elrullstol

Tim har haft personlig assistans sedan 
han var knappt 2 år. Tack vare assistansen 
har familjen orkat hålla ihop och Leo och 
Tim har fått ta lika stor plats i familjen. 
Assistansen ger Tim möjlighet att göra 
olika saker på sin fritid tillsammans med 
familjen eller med vänner. Just nu tränar 
han till exempel på att köra sin elrullstol. 
Han övar på att styra och bromsa när det 
kommer saker i vägen.

- Han gasar hellre på än bromsar, säger 
Allan och ler.

Trots sin låga ålder har Tim förstått hur 
viktig det att träffa politiker och andra 
för att berätta om sig själv, hur han lever, 
vad han gör på sin fritid och hur viktig 
assistansen är för honom. Han har varit 
flera gånger med Föreningen JAG i 
Almedalen. 

I och med att Tim gillar att göra det 
mesta som andra 13 åringar gör innebär 
det ibland en utmaning att möjliggöra så 
att Tim kan delta, men tack vara assistans 
och en vilja att det mesta är möjligt så 
brukar det gå att lösa.  Ett exempel på 
det är när Tim har haft brännboll på sina 
födelsedagskalas. Föräldrar och assistenter 
sprang med rullstolar runt banan och 
vissa bar barnen runt. Det gick undan och 
lyckan var stor. Det är ett bra exempel 
på Tims positiva inställning och vilja att 
prova på nya saker.
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V ad innebär det att vara människa? Vad har vi för moraliska förpliktelser gentemot varan-
dra? Eviga frågor som inte har några givna svar. Jag minns att en lärare på socionomut-
bildningen sa, ”att välfärd handlar om att färdas väl ge-

nom livet”. Många år senare hade Rädda Barnen en kampanj, som hette 
”Livets lotteri” - där ett knapptryck avgjorde vad du föddes i för land. När 
jag tryckte på knappen så föddes jag i Kina. Sannolikheten att födas i Kina 
är 12,71 %. I Kina hade jag som barn fått en tuff tillvaro.  Jag hade riskerat 
att inte lära mig att läsa och skriva, leva i extrem fattigdom eller bli utsatt 
för barnaga. 

Rädda Barnens kampanj visar hur våra chanser till ”det goda livet” i 
hög grad påverkas av vår uppväxtmiljö. Det handlar om att ha ”turen” att 
växa upp i ett samhälle som skapat skyddsnät som gör att vi klarar oss även 
om vi hamnar i utsatta livssituationer.  

Att leva med en funktionsnedsättning eller att vara anhörig till ett älskat barn innebär idag att leva i en 
utsatt livssituation eftersom det stöd som erhålls är beroende av det rådande politiska klimatet. Det borde 
inte vara så! När LSS-lagstiftningen instiftades var tanken att den nya lagen skulle säkerställa goda levnads-
villkor.  En värld utan mångfald vore en oändligt torftigare värld. Vi är alla värdefulla och vackra – inte på 
grund av vår perfektion utan tack vare allas våra tillkortakommanden. Eller som Leonard Cohen så vältaligt 
uttryckte det; ”There is a crack, a crack in everything, that’s how the light gets in” (Ur Anthem). 

LILL HULTMAN
STYRELSEN RBU STOCKHOLM

RBU – Föreningen för Rörelse -
  hindrade Barn och Ungdomar 

RBU i Stockholms län bildades 1954 och 
har i dag ca 2 000 medlemmar. RBU är en 
förening för barn och ungdomar med olika 
rörelsehinder och deras familjer. Inom 
föreningen finns 10 olika diagnosgrupper:
ADHD, CP, flerhandikapp, hydrocefalus, 
kortväxthet, medfödd benskörhet, muskel-
sjukdomar, Prader Willi Syndrom, plexus-
skada och ryggmärgsbråck.

Familjer med barn och ungdomar med 
rörelsehinder kan genom RBU få kontakt 
med andra i liknande situation. RBU 
arrangerar temakvällar/föreläsningar i 
aktuella ämnen och anordnar läger både 
sommar- och vintertid. 
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I augusti 2016 öppnade Move & 
Walk sin första skola i Stock-
holm. Skolan är inriktad på 

konduktiv pedagogik vilket går ut på 
att stödja barnet i rörelseupplevelsen 
och på så sätt hjälpa dem att uppleva 
och upptäcka omvärlden. 

Snart har Move & Walks nystartade 
skola i Solna varit igång i en termin. 19 
elever får undervisning och träning i den 
nya grundsärskolan och gymnasiesär-
skolan i Huvudsta i Solna, norr om Stock-
holm. Det här är Move & Walks tredje 
skola i landet men den första i Stockholm. 
I Malmö och Göteborg har skolorna fun-
nits i några år. På skolan går elever med 
rörelsenedsättning som följer särskolans 
eller träningsskolans läroplan. Det som 
skiljer den här skolan från andra särskolor 
är att konduktiv pedagogik, KP, genom-
syrar hela skoldagen.

Barn och ungdomar som har en rörels-
enedsättning som beror på en hjärnskada 
lär sig saker annorlunda än andra barn, 
berättar Eszter Horváth Tóthné som är 
VD och en av grundarna av Move & 
Walk. Ett litet barn utan funktionsned-
sättning upptäcker världen till exempel 
genom att röra vid saker. Barnet sträcker 
sig mot mammans kind och får ett leende, 
en beröring eller ord till svar. 

- Barnet upptäcker världen genom att 
ta på, känna och uppleva. Ett barn med 
rörelsenedsättning som inte har ett nor-
malt rörelsemönster observerar bara, 

berättar hon. De tar in omgivningen som 
observatör. Konduktiv pedagogik innebär 
att man stödjer barnet i rörelseupplevelsen 
och på så sätt hjälper dem att uppleva och 
upptäcka omvärlden.

I skolan arbetar lärare och conductorer 
tillsammans. Conductorerna har tre eller 
fyra års akademisk högskoleutbildning, de 
flesta i Ungern där KP har sitt ursprung. 
Eszters dotter studerar just till conductor i 
Birmingham och blir då den första svensk 
som får diplomutbildning. Det finns ännu 
ingen utbildning i Sverige.
En skola främst för barn med neurol-
ogiska funktionsnedsättningar

I gymnasiet går alla elever det indi-
viduella programmet. Eleverna kommer 
från hela Stockholmsregionen men skolan 
är öppen för elever från andra län. Skolan 
har dock inget internat så elever som bor 
långt från Stockholm får själv ordna bo-
ende. Elever med alla former av rörelse-
hinder är välkomna men conductorerna är 
bäst på neurologiska funktionsnedsättnin-
gar.

Idag går 19 elever på skolan fördelat på 
9 i gymnasiet och 10 i grundskolan. Det 
finns plats för 25 elever men ett långsiktigt 
mål är att utöka till uppåt 50 elever. För 
det krävs större lokaler och skolan under-
söker nu möjligheterna att utvidga.
Träningsverksamhet i samma lokaler
I samma lokaler som skolan ligger Move 
& Walks vanliga träningsverksamhet. Dit 
kommer ca 130 personer per år på inten-
sivträning i fyraveckors-perioder. Det har 

länge funnits önskemål från föräldrar, 
vars barn tränat KP hos Move & Walk, 
om en skola med inriktning på KP. När 
landstinget införde nya tillgänglighetskrav 
för några år sedan så blev Move & Walks 
dåvarande lokaler inte fullt ut godkända 
så de flyttade till nya och större lokaler. I 
samband med flytten så tog tankarna på en 
skola fart när de större lokalerna möjlig-
gjorde det. Målet var att starta skolan 
hösten 2015 men Skolinspektionens kon-
troll, som alltid görs då en ny friskola ska 
startas, hann inte bli klar. De fick godkänt 
i alla delar och i augusti 2016 kunde de 
första eleverna börja.

Man söker till Move & Walks gym-
nasiesärskola på samma sätt som till andra 
gymnasier, alltså genom det vanliga gym-
nasieantagningssystemet. De flesta gym-
nasier brukar ha öppet hus för framtida 
elever men det har Move & Walk valt bort 
av respekt för de elever som redan går på 
skolan och de som är där på intensivträn-
ing. Besökare är givetvis välkomna men då 
på bokade besök och endast en om dagen.
I Göteborg har Move & Walk drivit gr-
undsär- och gymnasiesärskola i 8 år. Där 
har man också öppnat en daglig verksam-
het som blir en naturlig fortsättning när 
eleverna går ur gymnasiet. Det är en tänk-
bar fortsättning även i Stockholm men de 
vill ta stegen i lagom takt.
- Vi har inga riskkapitalister bakom oss så 
vi måste klara av alla upp- och nedgångar 
själva, säger Eszter.
Lockar och inspirerar barnen att 

träna
Sture Norlin är skolans rektor och han ser 
en märkbar skillnad på vissa elever bara se-
dan augusti då de började. 
- Det är skillnad på till exempel kroppshåll-
ning, ansiktsuttryck och de visar större 
glädje. Det mest unika med den här skolan 
är conductorernas arbete, berättar Sture. 
De har en stor professionalism och yrkess-
tolthet. Här lockar och inspirerar man 
barnen med olika metoder att träna. 
Sture är tillfällig rektor året ut. Sedan är 
tanken att de tre skolorna, Stockholm, 
Göteborg och Malmö, ska ha en ge-
mensam pedagogiskt ansvarig rektor. Här i 
Stockholm ska man tillsätta en biträdande 
rektor tillika platschef med ansvar för per-
sonalledning och det dagliga arbetet inom 
de tre verksamhetsformerna Skola, Trän-
ing och Assistans.

Sture berättar hur skolan arbetar och 
att man har samma krav på sig från Skolin-
spektionen som alla andra skolor i Sverige. 
Precis som i all skolverksamhet krävs in-
dividuella mål, anpassning av undervis-
ningen på barnens nivå. Conductorerna 
kartlägger varje elevs behov av träning, ut-
vecklingsområden, styrkor och svagheter.
En gång i månaden kommer skolläkare, 
skolsköterska, kurator och psykolog till 
skolan. Eleverna på skolan har redan mån-
ga vårdkontakter men skolan sköter ändå 
om vissa saker som till exempel vaccina-

tion, allmänna kontroller och vägning. 
Skolans kurator och psykolog finns där 
både för elever och som stöd till föräldrar.
Hjälper barnen att bli så självstän-
diga som möjligt
- Det är viktigt att skolan hela tiden ut-
vecklas, berättar Sture. Move & Walks 
träningsverksamhet och skola ska ge posi-
tiv energi åt varandra. Mindre barn som 
tränar här ser att det också finns en skola 
och vill börja där. Han framhåller också 
att inställningen hos personalen är att vara 
goda föredömen och att hjälpa barnen bli 
självständiga. Det genomsyrar inte bara 
undervisningen utan hela skoldagen, allt 
från lunch till toalettbesök. Allt går ut på 
att få eleverna att, i så stor utsträckning 
som möjligt, klara sig på egen hand.

Ricard Lavin är assistent till en av skolans 
elever. Han ser stora fördelar med att trän-
ingen är implementerad i skolan.
- När eleverna tränar så intensivt i skolan 
får barnen en friare fritid. Man behöver 
inte ägna tid hemma med att stretcha och 
träna. Fritiden blir verkligen fritid, säger 
han. För vissa ungdomar är det skönt att 
bara få vara hemma och ledig efter skolan 
och inte känna tvång att träna.
- Det är också enklare för oss assistenter att 
hjälpa till att bryta negativa mönster tidigt 
när vi är med vid den dagliga träningen.
Skolans VD Eszter sammanfattar skolans 

grundtanke. Träning med KP ger fär-
digheter men barnen behöver också er-
bjudas situationer då de får använda fär-
digheterna. Man måste implementera 
förmågorna i vardagen.
- I Move & Walks skola används barn-

ens förmågor hela tiden. De får en jag-
förståelse och förståelse av världen i sin 
helhet.

TEXT OCH FOTO: 
JESSICA STJERNSTRÖM

Lekhörnan

En ny skola tar form 

I  hallen

Eszter

Eszter
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Tillsammans med bland annat Lars 
Mullback, som är en stor förespråkare 
för KP-metoden,  och flera andra har hon 
demonstrerat utanför landstingshuset, 
skrivit brev till politiker och intresseor-
ganisationer, skrivit petitioner och samlat 
in protestlistor och startat en facebook-
grupp. 
-Jag har inte haft råd att bekosta tränin-
gen själv och därför har jag kämpat jät-
temycket för att både jag och andra som 
inte har råd att betala ska få tillgång till 
att träna KP. 

Förlorade upphandlingen i vårdva-
let 2012. För fyra år sedan förlorade Move 
& Walk upphandlingen gällande inten-
sivträning för barn och ungdomar med 
funktionsnedsättningar. En våg av ilska 
och upprördhet spred sig snabbt och poli-
tikerna utsattes för en storm av protester 
från både föräldrar och intresseorganisa-
tioner som RBU.

RBU Stockholms förra ordförande, 
Ingrid Näsman Björk, minns när hon 
och flera inom RBU jobbade nästan dyg-
net runt under en vecka på hösten 2012 
för att få med KP som en valbar trän-
ingsmetod i upphandlingen av vårdvalet i 
Stockholm. 
-Under en intensiv vecka protesterade jag 
och min son Nisse på alla håll och kanter. 
Vi blev intervjuade både på tv, i radio och 
i flera dagstidningar, där vi berättade om 
varför det är så viktigt att barn och ung-
domar skulle få fortsätta träna KP. Just då 
handlade det främst om behovet för barn 
och ungdomar, men vi tog alltid även upp 
hur viktigt det var att få fortsätta träna 
som vuxen. 

Efter demonstrationer utanför land-
stingshuset, där de arga protesterna tog 
politikerna på sängen, uppmärksamhet i 
media och diverse påtryckningar gav det 
till sist ett lyckat resultat. Dock gällde 
beslutet då för fyra år sedan bara barn och 
ungdomar upp till 19 år. Vuxna fick inte 
fortsätta träna. 
- RBU Stockholm har, under de senaste 
fyra åren, varit den drivande föreningen 
att få KP att ingå i vårdvalet. Efter hårda 
RBU-ledda protester godkändes KP för 
barn 2012. Därefter har frågan, under led-
ning av Julia Renström, fortsatt att drivas 
av RBU, säger Rickard Friberg, ordförande 
för RBU i Stockholms län.

Tisdagen den 25 oktober fattades beslutet i Hälso- och sjukvårdsnämnden, att även vux-
na nu kan välja att träna Konduktiv Pedagogik (KP) inom ramarna för vårdvalet i 
Stockholms län. Tidigare var det bara barn och ungdomar upp till 19 år som hade rätt 
att intensivträna med metoden.

Glädje på Move & Walk

T jugo år har gått sedan Eszter 
Horváth Tothné, grundare 
och initiativtagare till Move 

& Walk i Sverige, först kom hit och in-
troducerade träningsmetoden KP som 
vänder sig till både barn, ungdomar och 
vuxna med neurologiska funktionsned-
sättningar.  
 -Till en början var det ingen som trodde 
på de goda resultaten eller att det jag 
gjorde var möjligt, att jag rent av var en 
häxa  eller trollkarl eller annat tokigt, säger 
hon med ett skratt.  

Men trycket, från föräldrar som 
önskade att metoden infördes i Sverige, 
var stort och det var många som stöttade 
henne på vägen. 
-Från början startade vi i liten skala och 
riktade oss enbart till barn och ungdomar 
med CP-skador. Idag, när Move & Walk 

vuxit och finns på tre orter i Sverige, är 
verksamheten bredare och vänder sig till 
alla med någon form av neurologisk skada. 

Den 25 oktober firades framgången 
med frukost och tal av de inblandade i 
Move & Walks lokaler i Solna. Både un-
gdomar, föräldrar, intresseorganisationer 
och politiker, som varit med om att strida 
för att även vuxna skulle få träna KP, var 
inbjudna. Med var också Anna Starbrink, 
landstingsråd för liberalerna som är den 
politiker som pressat på för att få igenom 
beslutet i Hälso- och sjukvårdsnämnden. 
Detta trots att tjänstemännen varit starkt 
emot. 

Julia Renström, 24 år och RBU-
medlem sedan lång tid, har kämpat sedan 
2012 för att få fortsätta träna KP efter att 
hon fyllde 19 år. 
-Jag är jätteglad att vi äntligen är i mål. 

Min och andras envishet gjorde att vi till 
slut lyckades. Idag är det mer än fem år 

sedan som jag kunde träna i landstingets 
regi. 

Under 2012 fattade Stockholms läns landsting beslutet att 
inte längre erbjuda barn och ungdomar med rörelsenedsättnin-
gar att bedriva intensivträning enligt metoden konduktiv 
pedagogik (KP). Detta betydde att 300 barn med CP-skador i 
Stockholms län inte längre fick fortsätta att träna hos Move & 
Walk i Solna.
RBU Stockholm, som under alla år framfört till landstinget 
hur viktigt det är med KP för både barn och vuxna med CP-
skador, har de sista fyra åren varit den drivande föreningen att 
få Konduktiv Pedagogik (KP) att ingå i vårdvalet för personer 
med neurologisk funktionsnedsättning. Efter hårda RBU-ledda 
protester godkändes KP för barn 2012. 
Under 2012 gick RBU Stockholm ihop med FUB, RBU och Neu-
roförbundet, både på riks- och distriktsnivå, för ett gemensamt 
upprop för neurologiskt skadades behov av KP.  Denna ge-
mensamma kraftsamling räddade kvar KP i Stockholm för barn 
upp till 19 år. 
Den 25 oktober beslutade Hälso- och sjukvårdsnämnden i 
Stockholm att även vuxna med neurologisk skada kan välja KP 
enligt vårdval utan remiss.

RBU STOCKHOLMS KAMP FÖR TRÄNIN-
GEN KONDUKTIV PEDAGOGIK

Andreas med pappa och mamma

Idag, med befintligt uppdrag, gäller så kallad egenremiss 
för barn och ungdomar upp till 19 år, vilket innebär att föräl-
drar själva kan boka en träningsperiod på Move & Walk. Det 
fungerar ungefär som att boka tid på BVC eller vårdcentralen.
I skrivande stund är förutsättningarna ännu inte klara för hur 
avtalet ska utformas. Beslutet är fattat i Hälso- och Sjukvård-
nämnden att vuxna ska ingå i vårdvalet i Stockholms län. Men 
nu är det tjänstemännen som fått i uppdrag att ta fram en 
kravspecifikation och bestämma när avtalet kan träda i kraft. 
Anna Starbrink kräver dock att tjänstemännen snabbar på 
processen så att avtalet kan verkställas inom kort.

Fakta

ATT ANSÖKA OM EN TRÄNINGSPERIOD PÅ 
MOVE & WALK

Fakta
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Julia Renström, 24 år och RBU-medlem sedan lång tid, har kämpat sedan 2014 för att 
få fortsätta träna KP efter att hon fyllde 19 år. - KP är kontroversiellt, det kan jag själv 
räkna ut, men det har betytt så otroligt mycket för min utveckling. 

Julias kamp för KP

J ulia Renström formligen strålar 
och hon skrattar stort och myck-
et. Hon har fört en lång och tål-

modig kamp för att hon och andra un-
gdomar som vuxit upp med KP ska få 
fortsätta även efter att de fyllt 19 år. 
- Det är så skönt att vi till sist lyckades, 
jag kan fortfarande inte tro att det är sant. 
Att jag har varit så envis och inte brytt mig 
om alla dem som sagt att projektet varit 
omöjligt.  Det var ju inte rimligt att vi 
skulle behöva betala så mycket pengar för 
att få fortsätta träna på Move & Walk som 
vuxna.

Julia har intensivtränat KP minst en 

gång per år sedan hon var fem. Första 
gången åkte hon med hela sin familj ner 
till Nässjö, där Move & Walk först hade 
sina lokaler i ett stort hus med många 
rum, där familjer kunde bo kvar. I Solna 
startade verksamheten upp 1998 och det 
är här hon gått sedan dess.  
-Att intensivträna KP har varit en så stor 
del av mig och betytt mycket för min 
identitet. Vi har umgåtts och haft så kul 
genom åren, det har känts lite som min 
familj.

När beslutet kom 2012 om att barn 
och ungdomar inte längre skulle få trä-
na KP, blev hon väldigt ledsen och tog det 

mycket hårt. 
-Att få veta att jag inte kunde träna KP 
mer blev jättejobbigt. Jag satt hemma och 
blev mer och mer ledsen. Den känslomäs-
siga biten var värst eftersom jag saknade 
gemenskapen så mycket.

Hon hade just flyttat hemifrån och 
bodde själv med hjälp av sina assisten-
ter. Hon tyckte att allt blev kaos och ge-
nomgick en identitetskris och frågade sig 
vem hon var nu utan KP. Hon tänkte ock-
så på alla barn som inte skulle få samma 
möjlighet att träna och utvecklas som hon 
själv fått göra. 
- För mig var det ju för sent eftersom jag 

Andreas med pappa och mamma

snart skulle fylla 19 år, men jag tyckte det 
var viktigt för de yngre barnen.  

Beskedet att barn och ungdomar 
upp till 19 år kunde fortsätta att träna 
med KP var mycket glädjande. Men det 
hjälpte ju inte Julia som nu var vuxen. 
-Jag skulle kunna träna KP varje dag i 
veckan. Det ger mig så mycket.  Men det 
är klart att det är väldigt krävande också. 
Man blir väldigt trött efteråt. 

En normal träningsperiod på Move-
Walk brukar pågå intensivt under en 
månad och då är det vanligt att träna 3-4 
timmar per dag, fyra dagar i veckan. 
-Nu tränade jag lite KP hemma, men det 
är så mycket roligare att träna i grupp och 
det är svårt att behålla samma fokus hem-
ma som tillsammans i gruppen. Hemma 
tappar man också ganska fort den funk-
tion som man kanske lyckats uppnå på 
gruppträningen. 

Året därpå, 2013, beslutade hon att 
hon ville åka till Ungern för att träna KP. 
Genom att ansöka om fondmedel fick hon 
chansen att åka till Budapest och träna på 
heltid i en internationell grupp.
-Eftersom KP har varit en så stor del under 
min uppväxt, ville jag veta hur det verkli-
gen fungerar.

Här fick hon träna varje dag och 
fick även god hjälp av träningscentrets 
assistenter. Hon bodde i en egen lägenhet 
i närheten, där hon hade hjälp av en assis-
tent från Sverige. Hon tyckte att det var en 
stor utmaning och kul att träffa så många 
ungdomar från olika länder. Vissa har hon 
än i dag kontakt med. 
-I Ungern lärde jag mig att förflytta mig 
bättre, men framför allt lärde jag mig 
att tänka mer positivt. De sade alltid att 
”Tänk på vad du klarar själv. Du kan mer 
än du tror”. I Sverige är ofta inställningen, 
både i skolan och på habiliteringen, att vi 
inte kan så mycket och behöver hjälp med 
nästan allt.

När hon kom hem bestämde hon sig 
för att kämpa för att även vuxna skulle 
få träna KP. Under de kommande åren 
har hon tillsammans med andra demon-
strerat, skrivit brev till politiker och in-
tresseorganisationer, skrivit debattartiklar, 
startat petitioner och samlat in protestlis-
tor. Facebooksidan ”Vuxnas rätt till Kon-
duktiv Pedagogik” som hon startade har 
430-gillare.
-2015 hade jag och Lars Mullback ett 
möte med politikern Dag Larsson och då 
kunde jag lämna över en protestlista med 

230 namnunderskrifter. Jag hade också 
sammanställt ett dokument som visade 
vad KP innebär.

När slutligen det positiva beskedet 
kom i slutet av oktober var hon alldeles 
utmattad och sov nästan hela den dagen.  
- Efter år av kamp tror jag slutligen det var 
ett argt svar på ett brev från landstinget 
som till slut avgjorde frågan. De skrev att 
beslutet inte kunde tas tidigare än 2018 
på grund av besparingar och då blev jag 
riktigt arg.
-Vi är väl inte en grupp som man ska spara 
pengar på! Jag ville att alla, oavsett ålder, 
skulle få komma hit och träna till en rim-
lig summa. Behovet växer också när man 
blir äldre och då behövs ännu mer tid för 
träningen.
-Jag är så väldigt glad att vi fått igenom 
beslutet och nu är i mål, säger Julia Ren-
ström.
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slade med var hokus pokus. Men fler och 
fler föräldrar eftersökte den här formen av 
träning, som visat sig så verkningsfull.
- Livet är ett samspel mellan männis-
kor och omgivningen, det går inte bara 
att träna individuellt. Vi försöker skapa 
vardagssituationer för att barnen ska ut-
vecklas utifrån sin egen förmåga och up-
ptäcka världen omkring sig. 
2005 flyttade Move & Walk sin verksam-
het till Göteborg och där har hon och 
hennes familj bott sedan dess. 
Just nu är hon tillfälligt uppe i Solna för 
att stötta personalen på den nyöppnade 
grundsär- och gymnasiesärskolan med in-
riktning på KP. I Göteborg öppnades den 
första gymnasiesärskolan för fem år sedan 
och Eszter berättar att ett par av ungdo-
marna redan tagit studenten där.

Eszter Horváth Tóthné är född och uppvuxen i Ungern. Redan 1986 började hon jobba 
med Petömetoden, som är den behandlingsmetod som Konduktiv Pedagogik bygger på. 

Move & Walk 
– så började det

E szter utbildade sig till conduc-
tor på det Internationella Petö 
Institutet i Budapest, där hon 

senare började  jobba på den allra första 
Move & Walk skolan som startades 
1991. 
I Budapest kom hon i kontakt med flera 
svenska familjer som ville träna Konduktiv 
pedagogik med sina barn med CP-skador.
Våren 1995 arrangerades det första Move 
& Walk-lägret i Sverige för barn med neu-
rologiska funktionsnedsättningar. Lägret 
hölls i Nässjö och barn och familjer kom 
från olika delar av landet för att delta. 
Intresset var stort, inte minst från Nässjö 
kommun, som bidrog till att ytterligare ett 
läger genomfördes 1996. 
Därefter var trycket starkt från svenska 
familjer på att starta upp en verksamhet i 
Sverige och 1997 flyttade Eszter med sin 

familj till Nässjö. Här startade hon upp 
en verksamhet med hjälp från pådrivande 
föräldrar, Nässjö kommun och Nässjö 
företagsliv. 
-Att träna barn med CP-skador var helt 
nytt på den tiden. Den vanliga habiliterin-
gen var kritisk och tyckte inte att vi skulle 
ställa så stora krav på de här barnen. Men 
självklart kan alla utvecklas utifrån sin för-
måga. 
Verksamheten öppnade i ett stort hus med 
många dubbelrum. Här kunde familjer bo 
under träningen med sina barn. Verksam-
heten var inriktad på barn och ungdomar 
med CP-skador. Det är många andra 
grupper som är hjälpta av den här behan-
dlingen men någonstans fick hon börja.
-Här fick hela familjen också chansen att 
umgås och dela erfarenheter med varan-
dra. Barnen tränade i grupper och träffade 

kompisar. Den sociala utvecklingen är 
också mycket viktig i behandlingen, säger 
Ezster. 

När hon först kom till Sverige tyckte 
många inom sjukvården att det hon sys-

Move & Walk öppnade sin första verksamhet i Sverige 1997 
och har sedan dess startat verksamheter i både Solna, Malmö 
och Göteborg.  
Företaget riktar sig till barn, ungdomar och vuxna som har 
olika neurologiska funktionsnedsättningar, som till exem-
pel CP-skador, ryggmärgsbråck, stroke, MS, Parkinson och 
förvärvade hjärnskador. Konduktiv pedagogik fungerar som 
ett komplement till ordinarie sjukgymnastik, habilitering eller 
rehabilitering. 
Här tränar man intensivt i perioder med konduktiv pedagogik 
(KP). En vanlig träningsperiod består av fyra veckors träning, 
cirka 3-4 timmar per dag. Personalen som tränar KP kallas con-
ductorer och är utbildade på det Internationella Petö Institutet 
i Budapest. 

MOVE & WALK

Andreas med pappa och mamma

IKonduktiv pedagogik (KP) är en specialpedagogik utvecklad 
för att lära hjärnan hos personer med en neurologisk funktion-
snedsättning att styra rörelser, balans och tal bättre. Tränin-
gen syftar till att lära sig kontrollera och utveckla sin motorik 
samt förmåga att klara vardagsfärdigheter på ett bättre sätt. 
Modellen syftar till att både utveckla motoriska, kognitiva, 
sociala och kommunikativa färdigheter. 

Metoden kallas också för Petö-metoden, eftersom den ska-
pades av den ungerska läkaren Andràs Petö på 1940-talet. 
Metoden har sedan vidareutvecklats och anpassats till 
svensk- hälso- och sjukvård av Eszter Horváth Tóthné, som är 
grundare av Move & Walk. 
 
Helhetsperspektivet är utmärkande för konduktiv pedagogik. 
Här läggs stor vikt vid dialog och samarbete med alla som 
verkar runt deltagaren; familj, vänner, läkare, psykologer, sjuk-
gymnaster, arbetsterapeuter, logopeder, personliga assistenter, 
boendepersonal med flera.
I konduktiv pedagogik integreras undervisning och habiliter-
ing. Barnets medvetenhet om vad det lär sig är viktigt och bar-
net aktiveras genom lek, rörelse, sång, ramsor och skapande 
aktivitet. Fin- och grovmotoriska övningar genomförs ofta 
samtidigt med intellektuella övningar. Stor vikt läggs också 
vid det sociala samspelet mellan barnen i gruppen och mellan 
barnet och conductorerna.

Källa: Move&Walks webbplats samt Utsikt nr 4/2012.

Fakta

KP – KONDUKTION PEDAGOGIK

Fakta
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• Diskriminering 
Diskriminering visade sig vara av största vikt för deltagarna. Varda-
gen är full av diskriminering inom familjen, av nära och kära. De 
som ska älska och stötta dig mest är de som trycker ner dig istället. 
Ett oerhört svek. Ewa berättade om FN´s konvention för personer 
med funktionsnedsättningar och vilka rättigheter detta innebär. 
Det visade sig att ingen av deltagarna kände till konventionen. 
Det framkom många historier om hur man blir diskriminerad 
i Tanzania, i samhället i stort men framför allt i relationen till 
familjen. Liiso delade även med sig att IF (Internationella förenin-
gen för ryggmärgsbråck och hydrocefalus) under sommaren samlar 
in berättelser från hela världen om man som individ har upplevt 
diskriminering. Detta gjorde att alla skrev ner mycket personliga 
och hjärtskärande historier.

• Entreprenörskap
I Tanzania lever över hälften av befolkningen under minimigrän-
sen vad gäller inkomst. Siffran för personer med en funktionsned-
sättning är ännu högre. Det visade sig även vara så för deltagarna 
på workshopen. Viljan att jobba för att få inkomst finns, men kun-
skapen om vad som finns att göra och tron på att man klarar att 
utföra jobbet är mindre. 
Under detta tillfälle tog vi hjälp av Prosper, en vuxen man som 
själv boende i Tanzania som efter en olycka för 10 år sedan sitter 
i rullstol. Trots detta har han byggt upp en verksamhet där han 
säljer grönsaker och annat. Prospers berättelse om vad som krävs 
och vad man behöver tänka på inför att man startar en verksamhet: 
Kunskap, vision, plats för verksamheten och en stark känsla för att 
”du kommer klara detta” trollband mig och många med mig. Flera 
i gruppen delade även de med sig vad de har startat för verksam-
heter, allt för att få resten av gruppen att fundera på vad de skulle 
kunna sälja. Prospers slutord finns fortfarande hos mig: ”Everyone 
can do business!”.

• Ledarskap
En viktig del vi ville att deltagarna på workshopen skulle få med sig 
var verktyg för att växa som ledare, både i deras by och i den lokala 
ungdomsgruppen hemma. Allt börjar med en grupp. Där behövs 

människor med intresse, gruppen behöver mål och man behöver 
en plan. I gruppen behövs både personer med ideér, ”thinkers” och 
personer som genomför idéerna, ”doers. 

• Vikten av spontana samtal
En av kvällarna bestämde jag, Ewa och Rebecca oss för att stanna 
kvar på CCBRT efter workshopdagen var slut. Under några tim-
mar satt vi och pratade om allt som inte fått plats under dagen. 
Drömmen om att hitta en partner att spendera sitt liv med, vad 
vi skulle jobba med om pengar inte var ett hinder. Jag och Ewa 
fick massa frågor om hur snö och minusgrader känns. Hur är det 
möjligt att gå på vatten? Det blev en helt fantastisk kväll som kom-
mer sitta fast i minnet för alltid!

Denna resa är något jag för alltid kommer minnas. Alla skratt, 
djupa samtal, all kunskap som har delats och fått oss att växa som 
människor. Framför allt kommer jag minnas Sesilia och Sophia, två 
flickor på 15 år. Första dagen när vi i par skulle presentera varan-
dra var de så blyga och ville inte prata till den grad att de rullade 
därifrån. Under dagarna som gick såg jag förändringarna i dem. 
Sista dagen när vi alla fick tillfälle att berätta vad vi tyckt bäst om 
under denna workshop höjde båda rösten och hade massor att dela. 
Känslosamt till tusen!

Sen kommer jag minnas den till ytan tuffa Elias 26 år. Hans största 
dröm är att skriva musik. Som så många andra rullstolsanvändare i 
Tanzania fungerar det inte optimalt med de hjälpmedel han är i be-
hov av. Han hade inte någon bra sittdyna eller en rullstol anpassad 
efter sig vilket kan ge tryck- och liggsår. Framhjulet på rullstolen 
var även det för litet. Som tur är så finns en verkstad på CCBRT. 
Sista dagen fick Elias prova ut och ta med en rullstol hem som var 
anpassad efter hans behov. 
Något vi här i Stockholm oftast tar för givet.

TEXT: INA ÅKERBERG
FOTO: EWA WODZYNSKA

Vad vi pratade om

Under en veckas tid i början av juni möttes 26 ungdomar och unga vuxna från hela Tanzania. Ge-
mensamt var att alla lever med ryggmärgsbråck och hydrocefalus. Workshopen hölls i Moshi, med det 
ståtliga berget Kilimanjaro i bakgrunden. Vi höll till på habiliteringscentret CCBRT.

Skratt, djupa samtal och kunskapsutbyte när 
ungdomar möttes i Tanzania

”Who am I?” var temat för workshopen. Tanken var att lära 
känna sig själv på djupet, en stor del av det var att lära sig mer 
om sin funktionsnedsättning. Allt vi pratade om och gjorde såg 
vi till att det blev förankrat i var och en: ”Vad betyder det vi just 
pratat om i mitt liv?”.

Det tog inte lång tid innan förtroendet fanns mellan oss alla att 
prata om personliga och privata saker. Det var fantastiskt, något vi 
har märkt av även under tidigare ungdomsträffar. Vilken styrka och 
vilken bra grund för att utvecklas!

Allt från diskriminering till sexualitet på agendan
Vi hade valt olika ämnen till workshopen. På agendan fanns le-
darskap, diskriminering, entreprenörskap samt hjälpmedel, fram-
för allt bristen och problematiken. Vi pratade också om sexualitet, 
kroppen och drömmar i livet.

Varje morgon började vi med sång, musik, dans, yoga och taktil 
massage. Det var en sådan bra start då det öppnade upp alla och 
gav en glad gemenskap. Vi sjöng även lite då och då under dagen 
när vi behövde få tillbaka energi.
 

Vi som planerat workshopen var Liiso, Ewa och jag, Ina, från 
Sverige tillsammans med Helen från Kanada och Rebecca från Ke-
nya. Gruppen hade sitt stora värde i att Rebecca, Ewa och jag själv 
har ryggmärgsbråck och hydrocefalus. Albert från CCBRT bidrog 
med sin stora erfarenhet. Han har vana av att leda en ungdoms-
grupp i Moshi.

Det var viktigt för oss som arrangerade workshopen att den skulle 
hållas på kiswahili, så alla skulle kunna prata fritt. Vi som inte kom 
från Tanzania hade hjälp av Sifa som tolkade allt. I vanliga fall job-
bar Sifa på föräldraföreningen ASBAHT´s kontor i huvudstaden 
Dar es Salaam.

Diskussionerna hölls dels i helgrupp men oftast i mindre grupper. 
Ibland uppdelat efter ålder för att varje individ skulle få chansen att 
komma till tals på bästa sätt. När vi pratade om sexualitet delade vi 
upp gruppen efter kön.

Fiskstatyn som är en av 
turistattraktionerna 

i Mwanza.
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N u är det snart dags för jule-
mys och med det julbak, ledi-
ga dagar, pyssel och tid för 

umgänge med familj och vänner. Kanske 
har du fullt med planer inför julen och 
ser fram emot att laga dina vanliga favor-
iter i köket. Om inte, har vi samlat lite 
tips här. 

Ett grönare julbord
Mitt bland all korv, köttbullar och skinka 
så kan det vara fräscht att få in lite grönt. 
Det ger både ett vackrare, färgrikare 
julbord för ögat och en gladare mage!

Jag brukar göra en rödkålssallad 
med hackade, filéade apelsiner och 
granatäpplekärnor. Det blir en otroligt 
vacker sallad som man nästan inte vill äta 
upp. Men gör man det så blir munnen 
och magen glad. Krispigt, sött och syrligt 
i en härlig kombination.

En annan salladsvariant är en sallad 
på grönkål. Det finns flera recept på 
grönkålssallad men jag brukar göra en på 
grönkål (förstås) masserad med olivolja, 
hyvlad eller riven parmesanost, citronsaft 
och om man vill, lite nötter, kanske 
torrstekta i panna.

Vill man ha en varm grön rätt kan jag 
tips om en rätt med spetskål. Lägg hackad 
spetskål i en ungsform, häll över hackade 
torkade aprikoser plus skalade mandlar. 
På med olivolja och in ugnen för att få 
kålen mjuk och varm. 10-15 minuter i ca 

175 grader brukar vara lagom.

Filmtips för jullovet
Bamse och häxans dotter
Krösus Sork finner guld i bävrarnas 
damm. För att riva dammen och få guldet 
lurar han häxans dotter Lova att trolla 
bort Bamse. Med Bamse borta är det upp 
till alla barn att hjälpas åt för att stoppa 
Krösus - men för att göra det måste man 
vara sams.

Rädda tomten
Julius är åtta år och bor på ett barnhem. 
Han älskar att höra föreståndarens 
berättelser om hur tomten hade med 
sig Julius till barnhemmet en kall 
julafton för sisådär åtta år sedan. De 

äldre killarna på barnhemmet tycker 
Julius är barnslig och föreståndarens 
gullegris och de ger honom tjuvnyp när 
helst de kommer åt. Men så sker något 
märkligt och Julius hamnar helt plötsligt 
i en magisk vintrig parallellvärld med 
julbockar, marsipangrisar, julänglar och 
tomtenissar. Tomten är borta, julen är i 
fara.

Familjen Jul i Tomteland
Livet är magiskt när en bästa kompis 
är en tomtenisse. När tomtenissen 
Pixy dyker upp redan 1 december blir 
familjen Jul väldigt överraskade. Fast 
han är mest där för att hämta mössan 
som han glömde förra året. Men hans 
mössa döljer också en hemlighet – hans 
magiska alvkula. Av en olyckshändelse 
råkar Hugo Jul ha sönder Pixys magiska 
kula, vilket leder till att Pixy förlorar 
sin alvmagi och snabbt börjar åldras 

och bli gammal. Hugo 
är nu den enda som kan 
sätta ihop kulan igen 
och rädda Pixy. För att 
lyckas måste han resa till 
Tomteland, där det finns 
en liten tomteby där alla 
tomtenissar bor. Men 
alla tomtenissar är inte 
hjälpsamma. Det finns 
också nissar och troll 
som vill förstöra för både 
Pixy och Hugo.

Källa: www.sf.se

1. Blanda havregryn, smör, socker, pepparkakskrydda, 
kakao och kaffe. Krossa pepparkakorna och blanda ner 
i smeten. 

2. Rulla smeten till bollar. 

3. Smält 75 g av chokladen och hacka resten fint. Lägg 
lite smält choklad i handen och rulla bollarna. rulla dem 
sedan direkt i den hackade chokladen. 

4. Ät!

Julgodis

SUPERGODA PEPPARKAKSBOLLAR
40 STYCKEN

Nu är det jul igen, nu är det jul igen…

En eftermiddag med sång och tecken
L ördagen den 26 november anor-

dnades en familje-eftermiddag 
med musik och tecken i Habil-

itering & Hälsas lokaler på Rosenlunds 
sjukhus. Skådespelaren och mimaren 
Ika Nord, känd från det kultförklarade 
barnprogrammet Ika i rutan, bjöd på en 
föreställning som var speciellt utformad 
för stora och små barn med funktion-
snedsättning. 

Kan man skrämma ett skelett? Ika 
Nord försöker i alla fall skrämma sin 
kompis, skelettet Åke. Men Åke visar sig 

vara svårskrämd. Men han ler brett hela 
tiden. Åke fick vara med på scenen ett antal 
låtar. Under den sista bjöd hon upp Åke, 
som då var prydd i mustach och en blom-
ma i munnen, till dans. 

I sin helröda dräkt till en svart kuliss 
var Ika en riktig färgklick som bjöd på 
en annorlunda föreställning för en publik 
bestående av små och stora barn, assisten-
ter, föräldrar och en och annan mor- och 
farförälder.

Vi i publiken involverades i föreställn-
ingen vid ett flertal tillfällen. Vi sjöng med 

och tecknade till alla sånger och stora som 
små blev viftade på med pompom-bollar 
och svepta på med hennes stora röda fjäder. 
För mig som inte sett Ika sen hon var Ika i 
rutan under barndomen var det riktigt kul 
att återse en gammal tv-personlighet.

Bakom arrangemanget stod Habil-
itering & Hälsa, FUB, RBU och Autism- 
och Aspergerföreningen. Innan föreställ-
ningen bjöds på fika och umgänge och 
efteråt var det fiskdamm för de små. 

TEXT OCH FOTO: 
JESSICA STJERNSTRÖM

Rebecca och Martia
mammor med vana av att ha 

assistenter i hemmet.
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Vi på Humana Assistansrådgivning ger dig svar, helt kostnadsfritt, om vilka rättigheter 
du eller din närstående har. Du kan helt enkelt fråga oss om allt som gäller personlig 
assistans! Välkommen att ringa oss vardagar kl 9-17.

Kostnadsfri rådgivning om personlig assistans

020-70 80 87
Humana Assistansrådgivning

Vem har rätt till 
personlig assistans?Varför fattar  

Försäkringskassan  
och kommunen  

olika beslut?

Vi på Humana Assistansrådgivning ger dig svar, helt kostnadsfritt, 
om vilka rättigheter du eller din närstående har. Du kan helt enkelt 
fråga oss om allt som gäller personlig assistans! Välkommen att 
ringa oss vardagar kl 9-17.

Kostnadsfri rådgivning om personlig assistans

020-70 80 87
Humana Assistansrådgivning

Vem har rätt till 
personlig assistans?

Varför fattar  
Försäkringskassan  
och kommunen  

olika beslut?

Jag får inga 
raka svar!

U nder höstens torsdagar har en grupp fått testa olika 
sporter som racerunning, innebandy och boccia. I 
gruppen ingår fyra RBU-medlemmar i olika åldern 

mellan sju och tio. Roligast och mest uppskattat har varit rac-
erunning, som varit tema vid tre av tillfällena.  

Ledare vid träffarna har varit Ina Åkerberg och Ewa Wodzynska 
från RBU och Sten Almlöf från Idrottsförvaltningen, alla i 
rullstol.

Tanken med samarbetet är att barn med rörelsebegränsning ska 
få möjlighet att hitta ett roligt sätt att röra på sig. Målet är att 
verksamheten ska fortsätta efter jul och nyår, då som en del av 
Idrottsförvaltningens regelbundna verksamhet.

TEXT: INA ÅKERBERG

Under hösten har RBU Stockholm tillsammans med Idrottsförvaltnin-
gen haft gratis prova-på-tillfällen i Skärholmens sim- och idrottshall 
varje torsdag. Tillfällena har varit mycket uppskattade och en grupp 
har bildats som kommer och tränar en gång i veckan.

Uppskattat idrotts-
samarbete med 
Stockholms stad
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Har ditt barn en motorisk
funktionsnedsättning?
Välkommen till Stockholms habiliteringsenheters 
intensivträning för barn mellan 2 och 6 år.
Ansök tillsammans med barnets habiliteringscenter om 
en träningsperiod hos oss på stockholm.se/ansok
Sista ansökningsdag är den 10 oktober.

 Det tryggaste valet för din personliga assistans
Vi är Sveriges första 
assistansanordnare 
som genom vår bolags- 
form  kan garantera 
att vinsten stannar i 
verksamheten.   

(*  

Hör av Dig så berättar vi mer!
Per Torstensson 
Telefonnr: 08-55 90 35 62 

www.kompisassistans.se |  0771-404 525 
Aktiebolag (svb) är ett aktiebolag med särskild vinstutdelningsbegränsning (Ak-
tiebolagslagen kap 32). De särskilda reglerna syftar till att säkerställa att vinsten 
huvudsakligen stannar kvar i bolaget.

* (

Vad det innebär att ha cerebral pares

Föredrag med barnläkare 
Sofia Ekmark Sergel för föräldrar, 
andra närstående och 
yrkesverksamma.

Fredag 25 november 9.00-16.00

Anmälan och information: 
habilitering.se/kalendarium

Prenumerera på vårt nyhetsbrev! 
habilitering.se/nyhetsbrev

FORUM FUNKTIONSHINDER
bjuder in till temadag

Forum Funktionshinder är Habilitering
& Hälsas informationscenter med
bibliotek, frågetjänst, vägledare,
kurser och arrangemang.

forumfunktionshinder.se
08-123 350 20
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JAG MÅSTE VETA 
VEM SOM KOMMER 
ASSISTANS ÄR ETT PERSONLIGT UTFORMAT STÖD. 

DÄRFÖR HAR DET ALDRIG HÄNT ATT EN OKÄND, 

EJ INTRODUCERAD ASSISTENT HAR JOBBAT 

HOS NÅGON AV VÅRA KUNDER. 

DETTA ÄR KVALITET SOM 

MÅSTE FÅ KOSTA!

RAMP.NU

På Folke Bernadotte 
finns ett antal familjerum 
som man kan bo i under 
utredningen

FAKTA OM FOLKE 
BERNADOTTE 



22 23Utsikt nr 3/2016 Utsikt nr 3/2016

ANNONSERA GRATIS    
I UTSIKT
Nu startar vi upp vår ”köp-byt-sälj” tjänst igen. Som RBU-
medlem annonserar du helt gratis. Det enda som krävs är att 
det du vill sälja, köpa, byta eller kanske hyra ut har en tydlig 
koppling till funktionsnedsättning. 
Det kan till exempel vara ett hjälpmedel eller en anpassad 
leksak, något ni själva tillverkat som underlättat för ert barn 
eller något ni har köpt. Det spelar ingen roll om det är stort 
eller smått, nytt eller gammalt, dyrt eller billigt. Bara det har att 
göra med funktionsnedsättning.
Kanske har ert barn vuxit ur den anpassade cykeln eller gun-
gan? Står ert handikappanpassade fritidshus tomt några 
veckor och ni kan tänka er att hyra ut det? Har familjen vuxit 
ur bilen som ni har utrustat med rullstolsramp? Då kan ni med 
fördel annonsera i Utsikt.
Gör så här:
1. Skriv en kort text om det du vill sälja, byta, köpa eller kan-
ske hyra ut.
2. Vill du sälja eller hyra ut så ska priset framgå.
3. Uppge dina kontaktuppgifter.
4. Ta gärna en eller flera bilder på det du vill sälja. Bilden 
måste vara högupplöst.
5. Skicka text och bilder till kontakt@stockholm.rbu.se
Vi förbehåller oss rätten att avvisa annonser som inte uppfyller 
kriterierna ovan samt att vid behov korta allt för långa texter.
Tidningen Utsikt utkommer 4 gånger per år. I varje tidning 
framgår när manusstopp för nästkommande nummer är. Det 
datumet ska annonstexter och bilder vara oss tillhanda om ni 
vill ha in annonsen i det numret.
Är ni osäkra på om det ni vill sälja faller inom ramarna för vad 
man får sälja? Hör gärna av er så rätar vi ut det frågetecknet.
Och glöm inte att det är helt gratis att annonsera för medlem-
mar i RBU Stockholm. HELT GRATIS!

Samarbete RBU och 
Stocholms stad

VINTERKUL
Söndag 15 januari är det dags för Vinterkul i Flottsbro. För sjätte 
året i rad bjuder vi in till en dag i skidbacken där du, med egen 
fysisk funktionsnedsättning, får prova på att åka alpint med Sitski, 
Skicart eller Biski. För att kunna åka måste du vara sex år och 
minst 115 cm lång. Hela familjen är välkommen och grillen kom-
mer att vara igång så att ni kan grilla korv och baka pinnbröd som 
vi har med oss till alla. 
Anmälan gör du på en särskild blankett som skickas hem till dig 
som medlem, tillsammans med en fullständig inbjudan. Du kan 
även hämta hem blanketten på RBU Stockholms webb.
Sista anmälningsdag är den 1 januari 2017 och dagen kostar 300 

kronor per familj.
 

VIP-KVÄLL PÅ MEGA MIND
Lördag 18 februari ca 17.15 - 20.30 är det dags för ännu en rolig 
kväll på Mega Mind på Tekniska museet. Tillsammans med FUB 
Stockholm har vi hela Mega Mind för oss själva. Här kan stora och 
små, i sin egen takt, utforska och lära sig nya saker. 
Museets pedagoger finns på plats och kan hjälpa till. När ni blir 
hungriga har vi dukat upp wraps med dryck och kaffe med kaka. 
Hela familjen är välkommen. 
Din anmälan önskar vi senast den 12 februari och kostnaden är 
100 kronor per familj. 
Även mor- och farföräldrar är välkomna och betalar då 100 kronor 
per familj. Assistenter betalar 60 kronor per person. I anmälan ska 
ni uppge antal barn, deras åldrar, antal vuxna, antal assistenter 
samt om någon önskar vegetarisk wrap eller har någon födoämn-
esallergi. Inbjudan i sin helhet finns på vår webb. 

MOR- OCH FARFÖRÄLDRATRÄFF
Inom RBU Stockholm finns en Mor- och farföräldragrupp som träf-
fas fyra gånger per år för att diskutera olika ämnen och träffa an-
dra i liknande situation. Hur stöttar man bäst sitt barnbarn med 
en funktionsnedsättning? Hur kan man hjälpa syskonen? Aktuellt 
ämne för kvällen hittar du på www.stockholm.rbu.se
 Nästa träff är måndagen den 20 februari  kl. 18.00 på S:t Görans-
gatan 82A. Under kvällen bjuds det även på kaffe och smörgås. 
Anmälan gör du till kansliet senast på fredagen den 17 februari. 

ÖPPEN VERKSAMHET I SKÄRHOLMENS SIM- 
OCH IDROTTSHALL
Nu erbjuds aktiviteter för barn mellan 7-10 år i Skärholmens sim-
hall, varje torsdag kl. 16.00 - 17.00 i samarbete med Stockholms 
stad.
Aktiviteterna är gratis och du behöver inte göra någon föranmälan. 
Du får chansen att prova på t ex rullstolsinnebandy, dans, race run-
ning, boccia, basket, box och cirkelträning.
Syftet är att erbjuda barn med rörelsebegränsning fysisk aktivitet 
utifrån sina egna förutsättningar och samtidigt skapa en social 
träffpunkt där man kan känna samhörighet och få nya kompisar. 
Mer info hittar du på RBU Stockholms webb.
 

På gång i RBU Stockholm

under våren 2016

Alla inbjudningar läggs ut på: www.stockholm.rbu.se

Du anmäler dig till samtliga aktiviteter till kansliet på 

tel: 08-650 58 12 eller mejlar: kontakt@stockholm.rbu.se

Du som är medlem i RBU Stockholm och har en 
CP-skada har möjlighet att söka bidrag från Guld-
kanten. Bidraget är till för att sätta lite guldkant 
på tillvaron, vilket innebär att ”onödiga prylar” 
kommer att prioriteras. Fyll i din ansökan, som du 
hittar på www.stockholm.rbu.se och skicka in till 
kansliet senast den 30 april. 

  Bidrag från 

   Guldkanten

Mättinge

SMINKKVÄLL MED FACE
En fredag i mars kommer vi att bjuda in dig från 13 år och uppåt 
till en kväll där du får träffa elever från Face Make-up skola i Stock-
holm. FACE kommer att ge tips och råd om din hy, smink, färger och 
tekniker. Alla ungdomar som deltar kommer att bli sminkade och 
om det blir till vardag eller fest bestämmer du själv. Efter sminknin-
gen går hela gruppen ut och äter på restaurang.

Egenavgiften är 100 kronor per person och RBU sponsrar med 
resten. I priset ingår sminkning och råd från FACE samt mat och 
dryck på restaurang. Medföljande assistenter betalar sin egen mat 
och dryck på restaurangen. 

Exakt datum kommer att finnas på weben i slutet av januari.

TIPSA OSS OM AKTIVITETER
Har du tips på någon kul eller intressant aktivitet till nästa år,  
stor som liten, eller idéer om något du eller ditt barn skulle tycka 
om att göra, kontakta gärna Jessica Stjernström; 
jessica.stjernstrom@stockholm.rbu.se
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ORDINARIE LEDAMÖTER
Ordförande
Rickard Friberg 
rickard@ramp.nu
 
Vice ordförande
Lill Hultman
lillolars@hotmail.com

Kassör
Robert Metz 
robert@metzdata.nu

Ledamöter
Annika Stridh
annika_stridh@hotmail.com

Stefan Swedenrose
stefan@swedenrose.se

Sonia Hantman
soniahantman@gmail.com

Ewa Wodzynska 
ewawodzynska84@gmail.com

Ersättare (1)
Ina Åkerberg
ina.akerberg@gmail.com 

Ersättare (2)
Ove Hedlund
ovehedlund@hotmail.com

Ersättare (3)
Magnus Romberg 
magnus.romberg@gmail.com

Styrelsen för RBU i Stockholms län 

Kontaktombud
Inom föreningen finns tio diagnosgrupper organiserade. Dessa rep-
resenteras av kontakt ombud. Ombudens uppgift är att vara stöd- 
och kontaktpersoner för föräldrar till barn med liknande diagnos.

ADHD
Annika Stridh
annika_stridh@hotmail.com

CP-gruppen (Cerebral Pares)
Jessica Metz (CP-mini)
jessica@metzdata.nu

Jessica Ferdman (CP-mini)
jessica.ferdman@assistansibalans.se

Mattias och Marita Gustafsson 
(CP-midi) 
maritias@telia.com

Kontaktmormor
Sally Lundin 
mobil070-588 7405
sos.lundin@telia.com 

Anita Gustafsson 
mobil: 070-770 58 93
Hem: 08-560 321 53

Flerhandikapp och övriga 
 diagnoser 
Jessica Molin
jessica.molin@assistansibalans.se 

Hydrocefalus
Vakant

Kortväxta (KV)
Vakant

Muskelgruppen
Reinier Hjelm 
reinier.hjelm@telia.com
 
Medfödd Benskörhet (OI) 
Saknar ombud  

Plexusskada
Vakant 

Prader-Willi Syndrom (PWS)
Vakant  

Ryggmärgsbråck (RMB)
Johanna Holmberg 
jojo_kihlstrom@hotmail.com 

Rita St Clair Maitland, 
sammankallande
rita.st@telia.com

Gerda Lindholm 
gerda@dalsbruk.com

Skolgruppen
Robert Metz, sammankallande
robert@metzdata.nu

Annika Stridh
annika_stridh@hotmail.com

Lill Hultman
Lillolars@hotmail.com

Ingela Hedén 
ingela.heden@telia.com

Fler kontaktuppgifter finns på 
www.stockholm.rbu.se

Vi behöver dig! 
Fiske, sminkkväll, läger, segling, bowling, 
musik, bad, teater, skidåkning, pappakvällar, 
prova-på-dagar osv. Listan på aktiviteter som 
RBU Stockholm genomför på ett år är lång 
och vi är stolta över allt kul som vi gör tillsam-
mans. Vissa saker gör vi i mindre grupper, 
andra i stora. Ibland är målgruppen yngre barn, 
en annan gång riktar vi oss till de äldre men 
många gånger så har åldern ingen betydelse. 
Det är intresset för den specifika aktiviteten 
som förenar. Intresset och nyfikenheten att få 
prova på någonting nytt under ordnade och väl 
förberedda former.

Vi har förmånen att ha er engagerade och duktiga 
medlemmar till vår hjälp. Utan er – inget RBU. 
Utan er – inga aktiviteter. Vi kan inte tacka er nog!

Till allt detta kommer det spännande arbetet 
med intressepolitik. Att vara med och påverka. 
Att dela med sig av sin egen erfarenhet för att 
förändra och förbättra för andra. Inom RBU 
finns en aldrig sinande källa av kunskap som 
beslutsfattare och tjänstemän behöver i sitt 
viktiga arbete. Även här har RBU förmånen att ha 
många duktiga och engagerade medlemmar. Här 
måste det givetvis in ännu ett stort tack!

Men det finns plats för fler! RBU Stockholm bryter 
ny mark, vi hittar nya aktiviteter som vi bara 
måste få erbjuda våra medlemmar och vi jobbar 
för att hitta ännu bättre vägar och kanaler att 
dela med oss av kunskap.

Oavsett om du är den som gillar att planera och 
fixa kul aktiviteter, vill vara med och påverka 
beslut, har idéer som du inte vet hur och var du 
ska kanalisera eller är den som gärna hjälper 
till vid en aktivitet men trivs bäst i bakgrunden. 
Oavsett om du har mycket tid eller bara lite så 
finns det plats för dig.

Kontakta oss så berättar vi mer. Du förbinder 
dig inte till någonting och du väljer själv när, hur 
och i vilken omfattning du vill engagera dig. Du 
blir en i ett stort härligt gäng av RBU-are varav 
vissa varit engagerade länge och andra är helt 
nya. Det är kombinationen av olika erfarenhet 
och kunskap som gör oss så starka.

Mejla till jessica.stjernstrom@stockholm.rbu.se 
eller skicka ett sms till 0766-471450 och anmäl 
ert intresse! Vill du veta mer innan du bestämmer 
dig så berättar vi gärna mer.  
 
Välkommen!

Vår verksamhet är i ständig förändring och utveckling. Vi välkomnar 
dig som på något sätt vill vara med i det utvecklingsarbetet med 
att göra en bra förening ännu bättre. Ett sätt att bidra är att 
skriva i Utsikt. Det kan vara notiser, debattartiklar, krönikor, en 
recension av en bok du läst eller en film du sett. Det kan också 
handla om att skriva ett mer djuplodande reportage eller att 
intervju någon intressant person. 

Mejla oss på kontakt@stockholm.rbu.se om du är intresserad.

GILLAR DU ATT SKRIVA? 

VARFÖR ÄR EN TIDIG START 
SÅ VIKTIG?

Dynamiska rörelsehjälpmedel 
anpassade för små användare

Made for Movement utvecklar och levererar hjälpmedel 
som ger möjlighet för barn ända ned till 12 månaders 
ålder att röra sig. Med produkten NF-Walker kan de 
delta i dagliga aktiviteter.  

• NF-Walker ger möjlighet att utveckla barnets 
potential för självständig rörelse i stående ställning

• I NF-Walker kan barnet vara i upprätt ställning 
med händerna fria. Det ger möjlighet att utforska 
omgivningarna 

• NF-Walker anpassas individuellt för optimering av 
belastning, lämplig positionering och gångrörelse 

• Barnen följs upp kontinuerligt av våra 
hjälpmedelsrepresentanter, så att produkten alltid 
är anpassad till barnets storlek och funktionsnivå

WHO rekommenderar daglig fysisk 
aktivitet för alla barn!

För mer information kan du kontakta någon av våra hjälpmedelsrepresentanter  
033 21 08 80   //   info.se@madeformovement.com   //   www.madeformovement.com

“Det råder inga tvivel om att de här hjälpmedlen 
har varit avgörande för Saras utveckling” 
 - Mamma

Sara fick hjälp av NF-Walker  

Sara är en söt liten flicka på tre år som har den medfödda 
ämnesomsättningssjukdomen CDG. Hon var knappt ett 
år när hon började med NF-Walker på dagis. Bara ett par 
veckor senare meddelar föräldrarna att Sara stortrivs i 
NF-Walker och att de andra barnen kommer bort och leker 
med henne. 

Idag, två år senare, använder Sara både NF-Walker och 
Innowalk från Made for Movement. Saras upplevelse av 
bemästrande, socialt samspel och förmåga att utforska 
omgivningarna påverkar hennes möjlighet att delta.  

Dessutom syftar hjälpmedlen till att minska sekundära 
komplikationer som höftluxation, osteoporos, nedsatt 
cirkulation och respiration samt minskad ledrörlighet.

Upp och stå, rörelse, socialt 
samspel och att delta i 
vardagslivet är avgörande för ett 
barns utveckling.

Barn börjar vanligtvis röra sig i upprätt ställning när 
de är mellan 9 och 12 månader gamla. Den vertikala 
ställningen och möjligheten att röra sig har stor 
betydelse för barnets fysiska och psykiska utveckling. 

Barn med nedsatt funktionsförmåga har begränsade 
möjligheter att röra sig självständigt och därmed sämre 
förutsättningar att komma upp i upprätt position. De 
behöver olika grader av stöd för att kunna uppnå detta, 
bland annat rätt hjälpmedel. 

Studier visar bland annat att barn med Cerebral Pares 
som inte kan stå eller gå på egen hand löper ökad risk 
för höftluxation. (Ref: Hip displacement in relation to 
age and gross motor function in children with cerebral 
palsy).

Tidlig start.indd   1 11.03.2016   12.47
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J ag kände mig inte ett dugg förvånad eller upprörd 
där jag satt fast i en perifer förort utan att kunna ta 
mig hem. Jag räknar nämligen inte med att någon 

kommer att hjälpa mig. Tvärtom är jag inställd på att det 
är jag själv som måste se till att tillvaron fungerar. Jag lider 
nämligen av tillitsbrist.

Så har det inte alltid varit. Innan J kom till mig var jag tvärtom 
oförskämt säker på att saker och ting ordnade sig till det bästa av 
sig själv. Liksom många andra förväntade jag mig att samhället 
fungerar och att man får hjälp när man behöver det. Att vi kan 
lite på samhället och varandra.

Sen kom uppvaknandet när J föddes. Jag fick ligga och föda 
barn i flera dygn. Ingen verkade bry sig om min kamp. Smärtan 
och förtvivlan och rädslan. När vi anmälde vården för misstagen 
under förlossningen möttes vi av en kompakt mur av läkare och 
experter som agerade som våra motståndare. Det var ingens fel 
och ingen var intresserad av att ta reda på vad som hänt.

Redan då fick min tillit till samhället sig en rejäl törn. Det var 
som om jag hade tagit på mig ett par nya glasögon som gjorde 
att jag såg på omgivningen med misstänksamhet och rädsla. Och 
efter det har det bara blivit värre. Varje kamp lägger ytterligare en 
sten på muren som jag bygger runt mig och omvärlden. Js rätt till 
en bra skolgång. Js rätt till en bra vård. Js rätt till assistans. Js rätt 
till någonstans att bo som vuxen. Alla områden där jag fått strida 
och känna mig i underläge mot en hotfull omvärld. Kamper som 
kännetecknats av att de som ska finnas där för att hjälpa i stället 
är mina motståndare som inte bryr sig om hur det blir för mig 
och J utan bara att det ska kosta så lite som möjligt och kräva så 
lite arbete som möjligt. 

Man blir så ensam när man är annorlunda och behöver saker 
av samhället för att klara sig. Man blir någon annan än den 
man var förut. Inte förrän jag fick J förstod jag hur det känns 
att tillhöra en minoritet. Vara ofrivilligt annorlunda. Jag förstod 
rent intellektuellt att det var svårare att till exempel ha en annan 
hudfärg än vit i Sverige och att man blev bemött annorlunda som 
homosexuell. Men inte förrän J kom kunde jag känna det. Och 
det har gjort mig till en bättre människa eftersom jag idag har 
en ödmjukhet inför att alla människors är olika men alltid lika 
mycket värda.

Men det har också gjort mig sårbar och rädd. Jag är alltid inställd 
på strid. Förväntar mig inte att något ska funka av sig själv. Jag 
litar inte på att de rättigheter som J har på papperet gäller i 
verkligheten. Jag tror inte att någon annan än jag och Js pappa 
kommer ta ansvar för att han har det bra. Ofta får jag höra att jag 

är för misstänksam och känslig. Men tyvärr är det på grund av de 
erfarenheter jag har.

Även när jag själv drabbades av sjukdom och sökte vård möttes 
jag av den här dolda diskrimineringen. Jag var inte välkommen 
på den mottagning som tog emot patienter med mina problem på 
grund av att jag hade J. De ville inte ha nån som mig i gruppen 
då det kunde störa de andras process. Jag hade fel sorts profil. Alla 
runt mig var helt chockade av detta och tyckte det var skandal. 
Även jag blev ledsen. Men inte förvånad. Jag förväntar mig ju inte 
att bli välkomnad och få hjälp.

Men så kan man ju inte leva hela sitt liv tänker jag nu. Jag vill inte 
gå runt och misstänka andra och leva i ständig oro. Så jag tar på 
mig mina andra glasögon de flesta dagar. De glasögonen som jag 
ser möjligheter och tilltro med. De glasögo-nen som jag har på 
mig när jag umgås med dem jag tycker om. För den enda medicin 
som finns mot tillitsbrist är kärlek och glädje.
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