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ledare

Livet är ett lotteri

L

ivet är ett lotteri sägs det, så även i RBU:s senaste kampanj om neddragningarna i assistansen med budskapet: 1 av 10 får äta och 1 av 10 får gå på toa. Om livet i allmänhet är ett
lotteri så är det i synnerhet så för funktionsnedsatta personer och för föräldrar till barn med
funktionsnedsättningar.
Från det att en människa bildas i magen så handlar mycket om lotteri. Vilka gener man får, vilka
föräldrar man får, vilket barn som föräldrarna får, vilka ekonomiska förutsättningar som finns, vilket land
och i vilken kommun man bor i, vilken skola ett barn får gå i eller vilka hjälpmedel som ett barn har rätt
till.
För oss i Stockholm kanske det handlar om vilken stadsdel man bor i och framför allt vilken försäkringskassa man hör till? Och vilken handläggare man får? Där finns det stora skillnader. Bedömningen av vem
som har rätt till assistansersättning och hur mycket assistansersättning man i så fall har rätt till är minst sagt
godtycklig. Vissa får ingenting och andra får väldigt många timmar.
När vi sökte assistans till vår son för tredje gången (vi fick avslag den första och
andra gången) fick vi höra av en bekant som då jobbade på Försäkringskassan att
det kunde bli svårt. Detta för att kontoret vi tillhörde kallades avslagskontoret,
de var kända för att ge avslag. Det här var några år sedan och vi får hoppas att det
idag inte finns någon försäkringskassa som kallas avslagskontoret.
Idag råder dessvärre andra osäkerheter och nya bedömningar för vem som har
rätt till assistans. Den senaste tiden har vi läst om alltför många barn, ungdomar
och vuxna som helt eller delvis förlorat sin assistans. Människor som förlorat
rätten till ett värdigt liv. Och emellanåt, fast sällan, dyker det upp fall där asOve Hedlund
sistanstimmarna istället blivit fler. Det är ljusglimtarna som får en att tänka att
det inte är kört. Men det är läskigt med godtyckligheten i bedömningarna. Det finns ingen logik, inget
mönster. Det är som ett lotteri med människors liv. Vem får ett värdigt liv och vem får det inte? Vem får
äta och vem får inte? Ska vi dra lott?
OVE HEDLUND, SUPPLEANT
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RBU – Föreningen för Rörelsehindrade 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
I|UHQLQJHQÀQQVROLNDGLDJQRVJUXSSHU
$'+'&3ÁHUKDQGLNDSSK\GURFHIDOXV
kortväxthet, medfödd benskörhet, muskelsjukdomar, Prader Willi Syndrom, plexusskada 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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RBU
PROFILEN
EĂŵŶ͗ Kristopher Bahnam
ůĚĞƌ͗ 9 år
Žƌ͗ På Ekerö
&Ăŵŝůũ͗ Mamma Revan och Pappa
Tooma, lillasyster Stephanie 5 och
nyfödda syskonet Josephine två
månader
'Ƃƌ͗Går i trean i Träkvistaskolan
&ƌŝƟĚƐŝŶƚƌĞƐƐĞŶ͗^ƉĞůĞƚDŝŶĚĐƌĂŌ͕
Kälkhockey och fotboll
^ƉƌĊŬ͗Svenska och Arabiska

Kristopher – en tvåspråkig kille
som älskar fotboll och kälkhockey
Kristopher Bahnam bor med sina föräldrar i ett barntätt radhusområde på Ekerö.
Det är sista dagen på sommarlovet och
Kristopher är hemma från fritids. Idag
ska han och kompisen Rafael umgås och
fira dagen med kakor och glass. Tillsammans kommer de farande i full fart längs
radshuslängorna. Kristopher i sin rullstol
och Rafael på cykel.
Kristopher har bott länge i området och hälsar på alla barnen han möter. Idag använder
han sin rullstol för att ta sig fram fortare.
Men med hjälp av sina långa benskenor kan
han gå, trots att han inte har någon känsel i
sina fötter och ganska dålig balans. Skenorna
använder han vanligtvis när han är i skolan.
De är dock lite klumpiga och idag hade han
ingen lust att ta på dem. Kristopher föddes
med ryggmärgsbråck 2008, samma år som
hans föräldrar kom till Sverige från Irak.
Imorgon ska Kristopher börja i tredje klass
på den närmaste skolan där han bor. Skolan
är en integrerad skola och här har han en
elevassistent som hjälper honom i klassrummet. Fritids och rasterna är dock det
roligaste berättar Kristopher. På rasterna
brukar de spela fotboll, vilket han tycker är
bland det roligaste att göra. Han brukar vara
målvakt för det mesta.
Hemma älskar han att spela Mindcraft och
visar alla böcker han har för att lära sig mer
om spelet. Hans stora passion är också Kälkhockey vilket han spelar en gång i veckan
med Nacka HI. I somras var hela familjen på
läger på Åland och där hade de en inomhusrink där laget kunde spela kälkhockey.
Kristopher är en aktiv kille som även simmat en gång i veckan på Beckis och provat på
att rida. Detta plus många läger och utflykter med olika föreningar gör att han har fullt
upp.

- Men Kälkhockey och fotboll är det bästa
jag vet, berättar han glatt och gestikulerar
med armarna.
Mamma Revan berättar att de varit medlemmar i RBU i fem år och att de ofta deltar
på RBU:s aktiviteter.
- Det öppnades en helt ny värld, fyllt med
glädje, gemenskap och äventyr när vi blev
medlemmar. Men det tog några år innan
vi tog oss ur den bubbla med kaos som det
innebar att komma till ett helt nytt land med
ett barn med ryggmärgsbråck. Vi var tvungna att snabbt lära oss hur det funkade med
vård och omsorg för att tillgodose Kristophers behov, samtidigt som vi måste lära oss
det nya språket och komma in i det svenska
samhället.
Framöver är det mycket aktiviteter på gång
och hela familjen ser fram emot RBU:s
fisketur i skärgården och att segelflyga i Uppsala. Snart ska hela familjen åka till Eskilstuna för att delta i Rookey Camp, där Kristopher ska tävla i Kälkhockey.
- Våra vyer vidgas och vi träffar så mycket
trevliga människor, säger mamma Revan.
Föräldrarnas modersmål är arabiska, men
Kristophers första språk är svenska. När
familjen flyttade till Sverige låg fokus på att
lära sig svenska så fort som möjligt för att
kunna ta del av samhällslivet. Därför pratade
föräldrarna inte arabiska med honom de
första åren. Nu pratar han arabiska men mest
med mormor, som nyligen flyttat till Sverige.
Föräldrarna är också delvis assistenter, vilket
gör det möjligt att vara med på mycket aktiviteter och göra roliga saker tillsammans.
TEXT OCH FOTO:
ANETTE WÄLLSTEDT
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William rider med
Mireille

”Wille och jag ska ha
ett aktivt och roligt liv –
trots hans svårigheter”

Mireille och sonen Wille
lever ett aktivt liv

Mireille de la Lez, är en riktig äventyrare som gjort många strapatsrika och farofyllda expeditioner på Arktis i sitt arbete som naturfotograf och dokumentärfilmare för National Geographic.
Under nästan tio år bodde hon på Svalbard där hon på nära håll fotade naturen och vilda djur,
framför allt isbjörnar. Här dokumenterade hon även livet bland urbefolkningen samt de alltmer
alarmerande klimatförändringarna i området. Under ett uppdrag 2007 faller hon nästan 300 meter
i etapper nerför en bergvägg. Till slut landar hon i ett snöskred där hon blir liggande i fem timmar
innan hon får hjälp. Efter olyckan får hon allvarliga skador och ligger på sjukhus i tio månader.
Än idag har hon smärtor och skador som inte läker men kan ändå leva ett ganska normalt och
rörligt liv. 2012 föds hennes efterlängtade barn William, kallad Wille. Ganska tidigt märker hon
att Wille inte utvecklas som andra barn men det dröjer drygt ett år innan hon får definitivt besked
om vad som orsakar hans svårigheter.

D

et visar sig att William har fått en mycket ovanlig
sjukdom, orsakad av en genmutation som gått i arv i
generationer. Det innebär att han har en svår rörelsenedsättning och en utvecklingsstörning. Han är muskelsvag och
mycket infektionskänslig på grund av en immunbristsjukdom,
vilket gör att han ofta blir sjuk.

- Det var ett mycket tufft besked att få. Att födas med den
här genmutationen är ungefär en på miljonen. Men trots sina
svårigheter är han nästan alltid glad och positiv, berättar Mireille.
Mireille, som är ensamstående med William, berättar om den
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första svåra tiden när William var liten och ingen tog hennes
bekymmer på allvar. Själv visste hon ju att något var fel nästan
från början. När han väl fick diagnosen blev det många långa
sjukhusvistelser och en ständig kamp mot myndigheterna för att
Wille skulle få den hjälp som han har rätt till. Hon önskar att
samhället kunde ställa upp mer med resurser till barn med funktionsnedsättningar och att bemötandet i samhället vore bättre.
Det är ju ändå 2017, säger hon.

- Nu får jag istället känna mig som Don Quijote, som slåss mot
väderkvarnar, säger Mireille med ett skratt. Ingenting är lätt och

smidigt. Och jag som är högutbildad med juristexamen – om
inte jag lyckas få hjälp med det han har rätt till - vilka föräldrar
kan då?
Hon tycker det är viktigt att William får ett så aktivt och självständigt liv som möjligt. Hon vill att han ska ha roligt och uppleva
djur och natur som hon själv har gjort.
När det gäller Willes assistans har hon tagit saken i egna händer
och driver nu ett eget bolag där Willes assistenter är anställda.
Assistenterna har hon själv sökt upp och frågat om de vill komma
och jobba med Wille. En tjej träffade de i stallet och en annan
i hemtjänsten.

- Jag är så glad att vi fått så bra assistenter till Wille. De är otroligt
måna om att han ska utvecklas och ha det bra.

Ridning – glädje och rörelseträning
Idag är William och Mireille i stallet, som ligger på en hästgård
utanför Åkersberga. Hit åker de så ofta de kan för att ta hand om
sina tre hästar. Idag ska Wille träna på att hoppa med sin egen
häst Olle, som är en lite bångstyrig shetlandsponny. I stallet finns
även travhästen Chilli samt en islandshäst.
William kan själv hjälpa till att sköta om sin häst. Med olika
hjälpmedel och sina assistenter kan han både rykta och borsta
Olle samt hjälpa till att mata honom.

Just nu bor de inne i Åkersberga, men ska snart flytta ut i närheten av stallet igen, där de tidigare bodde. Mireille längtar efter att
flytta för att ha nära till hästarna och naturen, trots att det blir
lite längre skolväg för Wille. De trivs bra i området, där de är
välbekanta ansikten. Många grannar har sett Wille köra förbi med
häst och vagn och då händer det att de blir inbjudna på kaffe både
en och två gånger på färden.
Hemma har de även lapphunden Tjappa och katten Musse, vars
ras är speciellt anpassad för barn med särskilda behov. Den sover i
sängen med Wille på nätterna och är väldigt kärvänlig.
Mireille, som älskar att vara ute i naturen, insåg tidigt att det
skulle bli svårt för William att komma ut i skog och mark och ha
ett aktivt liv. Att köra rullstol över stenar och rötter i skogen är ju
ganska besvärligt och nästan omöjligt.
När William var liten fjällvandrade hon bland annat i Sarek och
bar honom på ryggen i en ryggsäck. Men hon förstod att han
snart skulle bli för tung att bära runt på.

- Det var då jag kom på att Wille skulle få en egen häst. På
hästryggen skulle han lättare kunna uppleva naturen och bli mer
självständig. Själv har jag ju ridit och hållit på med hästar hela
mitt liv. Nu vill jag att även han ska få känna frihetskänslan att
sitta på hästryggen.
William tyckte redan från början att det var kul att rida.
Och han var bara två år första gången han fick prova att rida.

»

Wille hoppar med ponnyn Olle,
mamma Mireielle och assistenten
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»

Detta trots att han varken kunde sitta, stå eller gå och var spastisk och
muskelsvag, vilket även påverkade balansen. Denna kombination gör så klart att det blir mycket svårt. Men han gör ständigt
framsteg och nu kan han sitta själv och rider med hjälp av sina
assistenter.

Resor är utvecklande

I början fick William gå på en ridkurs för att lära sig att rida. Men
att bara träna på att få hästen att börja gå, stanna och skritta och
gå runt, runt i en kortege är i längden ganska tråkigt för barn
berättar Mireille.

utvecklande att uppleva nya saker och lära känna andra kulturer.
Han har också fått följa med mig till Svalbard för att hälsa på
mina vänner där jag tidigare bodde i långa perioder.

- Men jag upptäckte att när vi red ut i skogen blev det genast mer
intressant. Nu kom han upp på lite högre höjd och kunde överblicka naturen på ett helt annat sätt. Hästen blev hans ben och
han blev genast mer rörlig.

Sagostig med gosedjur
Det var då Mireille kom på att hon skulle ordna en sagostig
för att göra ridningen extra rolig. Hon hittade på en saga som
handlade om att Willes gosedjur hade rymt och att de nu skulle
försöka hitta dem igen. Mireille förberedde en upplevelsestig
där hon lade ut de förrymda gosedjuren på olika nivåer, en del
hängandes högre upp i grenar och en del liggande på buskar eller
på marken.
Sedan fick Wille med hjälp av hästen leta efter sina gosedjur längs
stigen. När han får syn på dem brukar han bubbla av skratt och
vill fånga djuren och då tänker han inte ens på att han rör sig med
hjälp av hästen.

- På det här sättet får vi också in lite sjukgymnastik, där Wille får
öva både balans och styrka. För att nå gosedjuren är han tvungen
att sträcka och för att få hästen att gå dit han vill. Han tycker det
är så kul när han ser en ekorre eller en dinosaurie i trädet. Det
blev ett stort lyft i ridningen när han kom på att hästen kunde ta
honom till olika ställen.
Nu får han också möjlighet att se riktiga djur i sin naturliga
miljö och känna och lukta på tallbarr och grankottar. Att få
uppleva saker via sin häst var roligare än att bara träna på att rida.
William brukar också prata bättre när han rider. I vanliga fall använder han sig mest av teckenspråket TAKK men när han rider
blir det mera talat språk.

- Nu har jag även introducerat hoppning för Wille, vilket han
tycker är nästan lika kul som sagostigen.
Nästa helg ska han vara med i en hopptävling. Där tävlar han i sin
kategori och hoppar över små hinder, som är ungefär tio cm höga.
Han tycker det är kul att tävla och älskar när vänner från stallet
kommer och hejar och klappar i händerna.

Ända sedan Wille var liten har de varit ute och rest mycket. Både
långväga och kortare resor.

- Wille har väl i princip rest jorden runt med mig. Det är så

Varje sommar åker de hem till Mireilles släkt i Frankrike. Wille
som även har en hudsjukdom mår väldigt mycket bättre där i
värmen med hög luftfuktighet. Han älskar att bada och simma
runt i poolen.

- Om det inte vore för att vi är så beroende av den svenska
sjukvården skulle vi kanske valt att flytta dit permanent, säger
Mireille.
Under åren har hon lärt sig hur man lättast flyger med Wille för
att få med sig hans rullstolar och alla hjälpmedel.

- Arlanda flygplats är till exempel sämst av alla, när det gäller
service och omtanke om kunderna. Om det är möjligt väljer vi
hellre att flyga från Skavsta där det är mycket smidigare. Här får
man ta med sig Willes egen rullstol ändå fram till gaten, istället
för att han måste låna en vuxenstol som på Arlanda. På de rullstolarna finns inte ens säkerhetsbälten, vilket Wille är tvungen att ha.

Viktigt att prova nya aktiviteter

Pressbild, Jesper Odelberg

Mireille tycker att det är viktigt att våga prova på nya saker och
hon låter också Wille få prova på många olika aktiviteter, men
hon förbereder honom noga innan och förklarar och berättar vad
som ska hända.

- Jag försöker att ta tillvara på det som funkar bra för Wille istället
för det som inte funkar. Livet blir enklare och roligare om man
kan uppskatta det man har och koncentrera sig på det.
Hon hoppas också att kunna inspirera andra föräldrar att våga
prova nya aktiviteter som inte är så tillrättalagda. Det är så mycket
man kan prova även om man inte har rörlighet i benen eller tillräcklig styrka i armarna. Huvudsaken är att man gör något som
känns kul. Vill man inte rida kan man träna annat som bollsporter. Volleyboll till exempel går lika bra att spela med en ballong
över ett nät.
På hästgården är det fler barn och ungdomar med olika funktionsvariationer som kommer för att rida och vara tillsammans
med hästarna. Ibland håller Mireille också ridkurser för barn och
ungdomar. Då vill hon lyfta fram det positiva och förstärka det
som barnen är bra på. Allt går så mycket bättre om man har roligt.
TEXT OCH FOTO: ANETTE WÄLLSTEDT

Till hösten ska Wille även få gå på travskola på Solvalla. En liten
blå sulky är redan införskaffad för ändamålet.

Egna assistenter i förskolan
Sedan ett par dagar tillbaka har Wille varit på inskolning på förskolan. Han har börjat i en alldeles nystartad skola i Åkersberga,
dock efter mycket om och men med kommunen. Det är en integrerad skola, där Wille får ha med sig sina egna assistenter.
Eftersom skolan inte har någon elevassistent anställd hyr de in
Willes assistenter under tiden han är i skolan. Det är väldigt smidigt för alla parter då Wille är sjuk ganska ofta och måste vara
hemma. På det här sättet behöver inte skolan ha någon anställd
när han inte är på plats.
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Om Mireille och William 6 år
Familj: Mireille och Wiliam de la Lez, en islandshäst, hästarna Chilli och
Olle, "lapphunden Tjappa" samt katten Musse, som är en Maine Coon.
Bor: Åkersberga
Fakta: Mireille de la Lez, utsågs till årets naturfotograf av
Naturvårdsverket 2009 och 2007 gav hon ut fotoboken Värld av is
tillsammans med Fredrik Granath. Boken, som fått stor internationell
uppmärksamhet, skildrar livet i Arktis och har getts ut på nio språk
i över 40 länder.

Wille använder Jockey

tips

Bättre balans med rullstolen Jockey
Sedan en tid tillbaka har Wille använt en ny rullstol som heter Jockey av märket
Krabat.
Stolen är formad så att han sitter som i en sadel så att ryggen och höfterna kommer fram,
vilket gör att ryggen får en naturlig svank. Det har gjort att han har blivit mycket starkare
i både rygg- och bålmuskulaturen.
-Det har blivit en enorm skillnad för William sedan han fått prova den här stolen. Han har
fått betydligt bättre bålstabilitet och balans och kan nu köra runt i snabb takt utan
problem. Stolen, som ﬁnns i tre storlekar, har de fått via hjälpmedelscentralen Sodexo.
-När man ansöker på hjälpmedelscentralen måste det vara som ett *enstaka ärende för att
kunna få den, berättar Mireille.
*Enstaka ärende. Om du behöver ett hjälpmedel som inte ﬁnns i det ordinarie sortimentet på Hjälpmedelscentralen, behöver du göra en särskild ansökan. Det kallas enstaka ärende. Fråga din arbetsterapeut eller
sjukgymnast vad som gäller där du bor. Som förskrivare är det någon av dem som gör en ansökan åt dig.
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notiser
Myndigheter vill inte ta över bidragsbrotten
Försäkringskassan och Ekobrottsmyndigheten bör få utökat ansvar för att
bekämpa brott mot välfärdssystemen, föreslår en utredning. Dålig idé, tycker
båda myndigheterna i sina remissvar.

Försäkringskassan lyfter fram förslaget om ökat informationsutbyte mellan myndigheter, att fler ärendeslag ska falla under bidragsbrottslagen och
förslaget om att inrätta en samordnad statlig utbetalningsfunktion.

Utredningen om kvalificerad välfärdsbrottslighet har haft regeringens uppdrag att föreslå åtgärder för att motverka att bidrag och förmåner hamnar i
händerna på kriminella.

Ämnen: Statsförvaltning, Socialförsäkringar, Rättsväsende, Försäkringskassan
•

Förslagen som ska förebygga brott mot välfärdssystemen

Utredningen föreslår bland annat att en ny enhet för utredning av bidragsbrott etableras vid Försäkringskassan och att brott mot bidragsbrottslagen ska
bli Ekobrottsmyndighetens ansvar.

•

Inrätta en ny enhet för utredning av bidragsbrott hos Försäkringskassan.

•

Mål om brott mot bidragsbrottslagen handläggs vid Ekobrottsmyndigheten.

•

Utred frågan om en samordnad statlig utbetalningsfunktion.

•

Se över förutsättningarna att minska antalet utfärdare av ID-handlingar
och koncentrera ansvaret till en myndighet.

•

Ge Transportstyrelsen i uppdrag att se över rutiner vid utlämnande av
körkort.

•

Öka myndigheternas möjligheter till informationsutbyte.

•

Inför ett folkbokföringsbrott.

Nu har förslaget varit ute på remiss och både Försäkringskassan och Ekobrottsmyndigheten, EBM, är mycket kritiska.
”… att utreda brott är och ska vara polisens arbete. Att Polismyndigheten i
dag inte klarar att utreda tillräckligt många brott är inte ett skäl för att flytta
över verksamheten till en annan myndighet. Riksdagen och regeringen skulle
i stället tydligare kunna styra upp verksamheten genom exempelvis öronmärkta medel.”, skriver Försäkringskassans generaldirektör Ann-Marie Begler
på myndighetens webbplats.
Ekobrottsmyndigheten avstyrker utredningens förslag och anser att man
grovt underskattat kostnaderna. Enligt utredningen skulle EBM behöva
nyanställa 49 personer om myndigheten tar över ansvaret för bidragsbrotten.
Kostnaderna skulle enligt utredningen ligga på 55 miljoner kronor.
Men enligt EBMs egna beräkningar behövs 155 personer. Kostnaderna skulle
då landa på över 200 miljoner kronor.
EBM skriver i sitt remissvar att "om förslaget går igenom utan tillräcklig
finansiering riskerar det att allvarligt påverka den övriga verksamheten".
Däremot är Försäkringskassan och Ekobrottsmyndigheten positiva till flera
av de andra föreslagna åtgärderna. EBM tycker att det är särskilt bra att
Skatteverket ges möjlighet att avregistrera falska identiteter och att ett folkbokföringsbrott införs.

Ge Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen utökade möjligheter att
inhämta uppgifter från andra aktörer om juridiska personer.
Skärp straffet för grovt bidragsbrott till max 6 år. Utvidga bidragsbrottslagen.
Endast spårbara betalningsmedel får användas för att få rot- och rutavdrag.
Detsamma gäller för vissa stöd som utbetalas av Arbetsförmedlingen.
Källa: www.publikt.se

Assistansavtal klart i sista stund

Små företag mister undantag om tillgänglighet

8 september, 2017

24 augusti, 2017

Stridsåtgärderna uteblir sedan Fackförbundet Kommunal och arbetsgivarparten Vårföretagarna slutit en nytt kollektivavtal.

Även företag med färre än tio anställda och som tillhandahåller varor eller
tjänster ska omfattas av förbudet mot diskriminering på grund av bristande
tillgänglighet.

Idag skulle de stridsåtgärder som Kommunal varslade om i augusti trätt i
kraft. Men på tisdagskvälllen kom beskedet om att parterna slutit ett nytt
avtal om löneförhöjningar för personliga assistenter från och med 1 oktober.
Avtalet är treårigt och ska ge löneökningar i nivå med det så kallade märket.
Vårdföretagarna uppger att man tvingats att teckna ett nytt avtal efter att
Kommunal ensidigt sagt upp det gamla
- Vi hade inte mycket till val när Kommunal var redo att låta sina medlemmar
hamna utan de skydd och rättigheter som kommer med kollektivavtal. Jag är
väldigt förvånad, normalt brukar facken kräva kollektivavtal för sina medlemmar inte avskaffa dem. I den situationen blev vi tvungna att teckna ett
avtal som riskerar att leda till att seriösa och välskötta företag tvingas bort från
den svenska modellen och kollektivavtal, säger Vårdföretagarnas förbundsdirektör Inga-Kari Fryklund i ett pressmeddelande.
Stridsfrågan i förhandlingarna har varit nivån på löneökningarna. Arbetsgivarna anser att företagen inte klara, ökningar i nivå med märket eftersom att
regeringen aviserat lägre höjningar av schablonersättningen för utförd assistans. Facket å sin sida menar att höjningen trots allt räcker till löneökningar.
- Det känns bra att vi lyckades få igenom ett avtal med Vårdföretagarna inom
ramen för industrimärket utan att ta till konflikt. Det känns också bra att vi
utöver en låglönesatsning även fått igenom andra förbättringar av villkoren
för de personliga assistenterna, säger Kommunals avtalssekreterare Lenita
Granlund, i ett pressmeddelande.
Källa: www.funktionshinderpolitik.se
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Flytta utbetalning av lönegaranti från länsstyrelserna till Skatteverket.
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Undantaget som ger företag med färre än tio anställda vissa undantag från
diskrimineringslagstiftningen har varit hårt kritiserat från funktionshinderrörelsen. Nu föreslår regeringen att det tas bort.
Lagändringen presenterades i juni då ett förslag lämnades för prövning hos
Lagrådet. Lagrådet hade inga invändningar och regeringen går nu vidare med
en proposition till riksdagen.
Från och med 1 maj 2018 kan därmed företag av alla storlekar prövas enligt
samma skälighetskriterer.
Källa: www.funktionshinderpolitik.se

“Resultatet överträffade
mina förväntningar!”
tyckte 98 % av deltagarna på vår
träning med Konduktiv Pedagogik
www.movewalk.se

Handikappanpassat hus i Sälen
HYR
1 VECKA
från

2 500:-

Villa Kompis Sälen har två lägenheter om 75 kvm
och plats för 6-7 personer vardera. En lägenhet är
helt handikappanpassad med liftar och stor toalett. Båda lägenheterna har breda dörrar och fasta
ramper vid sina ingångar.
2,5 km till Lindvallen
nära längdåkning och vandringsleder
funktionell skidåkning/ski-cart vid Hundfjället
nära äventyrsbad, bio, skoteruthyrning
==> Är du intresserad av att hyra Villa Kompis
Sälen?
Läs mer och gör en intresseanmälan via vår hemsida
eller ring oss så berättar vi mer!

• Vi på Kompis väljer att låta allt eventuellt
ekonomiskt överskott stanna i verksamheten
hos våra kunder, personer med funktionsnedsättning och behov av personlig assistans.

www.kompisassistans.se | 0771-404 525
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Träffstugan
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I Sköndal söder om Stockholm ligger Träffstugan, en
fritidsgård för ungdomar med funktionsnedsättning.
På Träffstugan träffar man kompisar, umgås, spelar spel
och annat som hör en ungdomsgård till.

M

arie Erdman Wehinger är verksamhetsledare på
Träffstugan. - Det bästa med Träffstugan är att man
får vara som man vill och vem man vill. Vilken
funktionsnedsättning man har spelar inte så stor roll berättar
Marie som har jobbat många år på ungdomsgården.
Stämningen mellan barnen och ungdomarna är god och här finns
något för alla. Personalen jobbar mycket med att få ungdomarna
att umgås med varandra utan vuxna intill hela tiden, att få dem
att ta egna initiativ. Ett arbete som syftar till att göra ungdomarna
självständiga.

10

Till Träffstugan är man välkommen oavsett var i Stockholms län
man bor. Ungdomsgården är öppen för alla i åldrarna 6 till cirka
25 år. Vissa tider är öronmärkta för olika åldrar och andra tider
är det öppet för alla.
Måndag till onsdag öppnar man redan klockan 14.30 och man
är välkommen oavsett hur gammal man är. På måndagar har man
en teatergrupp för ungdomar 15 år och uppåt. Den aktiviteten
kräver anmälan och det går bra att hoppa in även en bit in på
terminen.

Idag arbetar 12 personer på Träffstugan fördelat på ungefär 6 heltidstjänster. Träffstugan är en del av idrottsförvaltningen inom
Stockholms stad och idag har man bra samarbete med förvaltningen.

På tisdagar, onsdagar och fredagar från 18.00 och framåt är det
öronmärkt för alla som är 13 år och uppåt. På torsdagar öppnar
man 17.00 och då är alla över 15 år välkomna. På fredagar är det
”Ung fredag” 14.00 – 17.30, för de som går i förskola upp till
nian. Efter 18.00 måste man vara 13 år eller äldre.

- Tidigare kändes det mer som att Träffstugan var en sidoverksamhet till övrig verksamhet inom idrottsförvaltningen, säger Marie.
Idag är vi en viktig och självklar del av förvaltningens verksamhet. Idag har Träffstugan blivit en plats där övriga förvaltningen
kan hämta kunskap, inspiration och kompetens.

På söndagar mellan 11-16 är det öppet för alla åldrar och då
får man också ta med sig syskon, föräldrar och kompisar utan
funktionsnedsättning. Syftet med dessa öppna söndagar är att
ge familjer chans att göra någonting tillsammans allihop. Många
föräldrar har uttryckt att det är svårt att göra saker tillsammans
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hela familjen. Man vill också försöka fånga upp de yngre som
är för unga för att kunna komma på vardagar efter sitt vanliga
fritids.
Det finns planer på att ha öppet på lördagar också och då blir
målgruppen personer över 18 år som bor på gruppboenden. Det
blir i början på prov en eller ett par lördagar under hösten för att
se vilket intresse som finns. Dessa dagar tänker man sig aktiviteter
som till exempel körsång.

Besök kan göras efter stängning
Maries uppmaning till de som är osäkra eller inte vågar komma
till Träffstugan är att komma på ett besök bara för att titta. Om
det känns jobbigt att komma när det är andra ungdomar där kan
man få komma när det är stängt. Hör bara av er i så fall uppmanar
Marie.

Den som har personlig assistans måste ha med sig sin
assistent när man är på Träffstugan. Träffstugan har inga egna
assistenter utan de som arbetar där är pedagoger och fritidsledare.
Marie berättar att man är mån om att ungdomarna ska kunna
”släppa” sin förälder/assistent en stund i den mån det går. Därför
har man ett speciellt assistentrum dit assistenter kan dra sig tillbaka en liten stund emellanåt.
På Träffstugan finns ett litet café där man kan köpa fika och varje
dag kan man köpa lunch eller middag för cirka 30 kr. Att äta
kräver ingen föranmälan. Man bestämmer själv på plats om man
vill äta eller inte.
På Träffstugan kan du vara dig själv, helt och fullt. Träffstugan
är en ungdomsgård där alla får plats oavsett intressen eller funktionsförmåga. En plats där du kan vara dig själv.
TEXT: JESSICA STJERNSTRÖM

fakta

Adress: Gråhundsvägen 82 C, 128 62
Sköndal
Telefon: 08-93 38 60
Kontakt: Marie Erdman Wehinger,
arbetsledare. marie.erdman.wehinger@
stockholm.se
Träffstugan är en fritids- och ungdomsgård i Sköndal som ligger i södra Stockholm. Hit är du som är mellan cirka
7-25 år och har en funktionsnedsättning
välkommen och det spelar ingen roll var
i Stockholms län du bor.
Träffstugans verksamhet är öppen och
kostnadsfri, med undantag för vissa
utﬂykter.

Torsdag: 17:00-21:00 (från 15 år)
Fredag em: 14:00-17:30 (åk 1-åk 9)
Fredag kväll: 18:00-22:30 (från 13 år)
Söndag: 11:00-16:00
På Träffstugan kan du träffa dina vänner, hänga i caféet, spela spel och vara
dig själv.
Träffstugan är en del av Idrottsförvaltningen i Stockholms stad och erbjuder
därför ett brett utbud av träningsmöjligheter, med utbildade instruktörer.
Flera av dessa är dessutom kostnadsfria. Prata gärna med oss så kan vi
tillsammans hitta den bästa träningsformen för dig.

Lokalerna är tillgängliga för personer
med rörelsenedsättning. All personal
som arbetar på Träffstugan har erfarenhet av att arbeta med barn och unga
med olika funktionsnedsättningar.

Om du är nyﬁken på att veta mer om
allt kul som händer på och utanför Träffstugan kan du gå in på vår Facebooksida: www.facebook.com/traffstugan

Öppettider:
Måndag: 14:30-18:00
Tisdag: 14:30-21:00
Onsdag: 14:30-21:00

Där kan du gilla vår sida och få löpande
information om vad som är på gång. Du
behöver inte ha ett Facebookkonto för
att komma åt sidan.
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Elin Calissendorff

Kung Saga är ett estetiskt särskolegymnasium i Stockholm. Här finns ett stort engagemang
Julia Renström
hållerteoretiska
tal på mötet denämnen
25 oktober
för allas rätt till lärande. Med musik, dans och drama kombinerar
man
inför både unga vuxna som nu äntligen får träna
och nyligen anordnade gymnasiet en stor demonstration för rätten
att föräldrar,
få fortsätta
studera
KP igen,
politiker, FUB
och RBU.
efter gymnasiet. Idag finns nämligen ingen särhögskola. Något man på Kung Saga med
kreativet jobbar för att förändra.

V

i kräver jobb, vi kräver högskoleutbildning, vi kräver
ekonomisk trygghet, vi kräver valfrihet och vi kräver
människovärde NU! Det var några av parollerna när
gymnasiesärskolan Kung Saga tog initiativ till demonstrationen
"NU" i maj 2017. Tillsammans med andra gymnasiesärskolor,
organisationer och LSS-verksamheter demonstrerade man bland
annat för rätten till eftergymnasial utbildning för särskoleelever.
Mycket av det som är en självklarhet för de flesta är inte självklart
för elever med kognitiva funktionsnedsättningar som går på särskola. Idag finns ingen särskoleutbildning på eftergymnasial nivå.
Den eftergymnasiala utbildning som finns är i projektform och
kan inte likställas med andra utbildningar på tex högskola eller
universitet.
Alla ungdomar, har rätt till ett fullvärdigt vuxenliv. Rätten
att studera är ett steg i den riktningen men idag utestängs särskoleelever från att plugga vidare. Demonstrationen fick medial
uppmärksamhet och politiker samtalade med demonstranterna.
Nu har utbildningsutskottet startat en utredning kring frågan om
eftergymnasial utbildning för särskoleelever.

På Kung Saga står alla på samma scen
I gymnasiesärskolan Kung Saga, som tog initiativ till och var
motor i demonstrationen, står alla på samma scen både bildligt
och bokstavligt talat. Elever, lärare, assistenter och skolledning
lyfter viktiga frågor tillsammans och slåss för samma sak. NU!
- demonstrationen var ett tecken på det engagemanget.
Kung Saga är en gymnasiesärskola med estetisk inriktning.
Förutom teoretiska gymnasieämnen står teater, dans och musik
på schemat. Man har nationella program som är yrkesinriktade
med estetisk inriktning och man har individuella program för
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elever med större stödbehov.
16-åriga Elin Calissendorff har just börjat sitt andra år på
skolan. Hon var en av de elever som var med på demonstrationen.
- Demonstrationen var meningsfull säger Elin. Flera politiker
kom ut och pratade med oss som demonstrerade.

Fyra år fyllda av musik, teater och dans
På Kung Saga går alla elever fyra år och alla läser både teater, dans
och musik. År 1 fokuserar man mycket på drama i skolan. Detta
bland annat för att stärka gruppen.
- Om man skapar trygga grupper så kan man utvecklas hur
långt som helst sen säger Rebecka Malmqvist som är rektor och
verksamhetsledare på skolan. Temat för år 1 är "jag i gruppen".
År 2 lägger man fokus på musik och musikproduktion.
Eleverna ska till exempel skriva en hit tillsammans med en låtskrivare. Temat för år 2 är "jag i livet" och man arbetar mycket med
självmedvetenhet och alternativa hjälpmedel. År 3 ligger fokus på
att spela upp sina föreställningar på skolan och utanför skolan.
De har till exempel spelat teater på Oscarsteatern som en mellanakt till en föreläsning. De dansade och sjöng och Elin deltog
trots att hon bara gick första året då. Temat för år 3 är "jag i samhället". År 4 är en blandning av alla estetiska ämnen och temat
för året är "jag i arbetet".
Skolans uppdelning av åren i teman visar på just det faktum
att alla på skolan arbetar för samma sak, mot samma mål och står
på samma scen.

Projekt för certiﬁering av arbetsplatser
Som ett led i temat för år 4, "jag i arbetet", har skolans elev - och
personalförening ”Kung Saga förening” startat ett treårigt Arvs-

fondsprojekt. Projektet syftar till att gå ut på arbetsplatser, och
utbilda dem så att de är rustade att ta emot elever med kognitiva
funktionsnedsättningar och certifierar arbetsplatserna när de är
redo. Projektet har just startat och man tar just nu fram en modell
med en projektgrupp.
- Målet är att, efter projekttidens slut, driva det vidare som ett
socialt företag med elever som har gått på skolan berättar
Rebecka. De ska utbilda och sedan certifiera och godkänna
företaget.
Gymnasiesärskolan Kung Saga startade 2012. Idag har man
38 elever och 17 personal men när skolan är helt utbyggd 2018
är målet att ha cirka 50 elever. Från början hade man bara det
individuella programmet men sedan startade man även upp det
nationella programmet.
Rebecka ser en trend att just estetiska inriktningar läggs ner.
- Det är svårt överlag för ungdomar att få jobb direkt efter gymnasiet och för särskolelever är det extra svårt säger Rebecka som
tillsammans med sin kollega Klara Borg driver skolan.
Rebecka och Klara arbetade tidigare på en kommunal gymnasiesärskola och såg att eleverna nådde kunskapsmålen lättare
om de fick arbeta med estetiska ämnen.
- De estetiska ämnena fungerar som en motor mot andra
kunskapsämnen berättar Rebecka. Vi såg att eleverna växte och
nådde målen lättare i teoretiska ämnen. Kunskapen stannade kvar.

På Kung Saga får eleverna utveckla sina estetiska
sidor
De försökte först bygga upp de estetiska ämnena mer i skolan de
arbetade i men fick inte med sig sina kollegor i den omfattning
de önskade. Skolledningen var positiv till idén att lägga mer fokus
på de estetiska ämnena men det är tungrott att göra förändringar
i skolvärlden. Då föddes idén att starta en egen gymnasiesärskola
med estetisk inriktning. En skola där de estetiska ämnena får ta
plats och ger elever möjlighet att utveckla sina estetiska sidor.
Rebecka och Klara arbetade i fyra år med alla förberedelser
innan de kunde starta upp Kung Saga. All fritid gick åt till planering och förberedelser.
- Det var mycket jobbigare än vi trodde att de skulle vara säger
Rebecka. Det är bra att man inte vet hur mycket jobb som krävs

för då skulle man aldrig starta ett sådant här projekt ler hon.
För Elin har det första skolåret givit tydliga resultat och då
inte bara i de teoretiska ämnena.
- Jag har lärt mig att stå på en scen utan att vara rädd och att
kommunicera med andra människor berättar hon.
På frågan om det inte är läskigt att ställa sig på en scen inför
en stor publik blir svaret nej. Redan efter några veckor på skolan
stod Elin på scen på kulturfestivalen och under det första skolåret
på Kung Saga har hon både dansat och sjungit på Oscarsteaterns
stora scen i ett mellannummer vid en föreläsning.
Teater har visat sig vara Elins starka sida och det estetiska ämne
hon tycker bäst om och Rebecka berättar om Elins begåvning på
scenen. Det är föga förvånande att Elins dröm länge har varit
att bli skådespelerska inom teater eller film. En vanlig skoldag på
Kung Saga börjar med dans innan man tar en gemensam fika. På
förmiddagarna läser man teoretiska ämnen och på eftermiddagarna ägnar man sig åt de estetiska ämnena dans, teater och musik.

Det krävs en attitydförändring i vårt samhälle
Rebecka uttrycker oro när hon berättar att skolverket vill
minska på estetiska inriktningar i gymnasiet. De tycker inte att
estetprogram leder till jobb. Rebecka önskar att skolverket får upp
ögonen för hur estetiska ämnen stärker eleverna och hjälper dem
att lära sig teoretiska ämnen.
Skolan ger inte upp kampen för sina elever och alla andra
särskoleelevers rättigheter.
- Om våra elever skall ha en reell möjlighet att faktiskt ta sig
in på en redan sluten arbetsmarknad så krävs det att det främst
sker en attitydförändring i vårt samhälle kring denna samhällsgrupp där man ser våra elever som en faktisk resurs i vårt
samhälle säger Rebecka. Frånvaron av utbildningsmöjligheter
efter gymnasiet för särskoleelever är ett stort rättighetsproblem
och demokratiproblem för en redan marginaliserad grupp fortsätter hon. Vår elevgrupp som behöver extra mycket stöd borde
logiskt även få extra mycket utbildning för att faktiskt ha en chans
till den öppna arbetsmarknaden.
TEXT OCH FOTO: JESSICA STJERNSTRÖM

fakta

Särgymnasiet Kung Saga
ligger på Telefonplan 3 i
Hägersten i södra Stockholm. Man söker till gymnasiet via den vanliga
gymnasieantagningen och
skolan har öppet hus med
jämna mellanrum för de
som står i begrepp att välja
gymnasieskola.
Det går också bra att

besöka skolan vid andra
tider om man kontaktar
skolledningen innan.
Skolan når du via e-post
info@kungsaga.se eller
genom att kontakta rektor
eller skolledare.
Rebecka Malmqvist, rektor

Telefon: 0735-541 650
rebecka@kungsaga.se
Klara Borg, skolledare
Telefon: 0766-477 377
klara@kungsaga.se

Eva med sönerna Erik och Johan
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Pernilla med Love
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man inte vet om man får behålla?
Julia Renström håller tal på mötet den 25 oktober
inför både unga vuxna som nu äntligen får träna
KP igen, föräldrar, politiker, FUB och RBU.

Vi visste med en gång att det var något som inte stämde med vår son. Till och
med min man, som är lugnet själv, som aldrig oroar sig ens när jag tycker att
han bör göra det, kände en gnagande oro redan de första timmarna.

V

i turades om att vara vakna med honom och när ingen
av oss längre lyckades hålla ögonen öppna lämnade vi
ut honom till barnmorskorna på expeditionen. Gång på
gång bad vi läkare komma och kolla honom, och gång på gång
fick vi lugnande svar. Det är inget fel på er son.
Men efter knappt två dygn besannades våra farhågor. I samband
med ett matningsförsök slutade vår son andas. Med den slappa, blåtonade lilla kroppen i famnen sprang barnmorskan och
min man mot akutrummet. När jag lyckats ta mig dit ett par
minuter senare, hyfsat osmidig så snart efter kejsarsnittet, var läget
under kontroll. Men att se honom ligga där på bordet, medtagen
och trött och med syrgasmasken mot ansiktet, fick mig omedvetet att backa känslomässigt. Den där översvällande mammakärleken fick sig en tvärnit och istället för att plocka upp honom
i min trygga famn lade jag försiktigt min hand på hans lilla fot.
Vi hade tur. Eller ja, tur i oturen. För den barnsköterska som
ringdes in den där första natten på intensivvårdsavdelningen, och
som sedan i möjligaste mån fanns hos vår son varenda arbetspass
under de fem månader han skulle komma att vistas där, var oerhört klok. Hon såg hur svårt det var att vara förälder till honom.
Hon såg hur vi kastades mellan hopp och förtvivlan. Hon såg att
vi slets mellan önskan att hålla honom tätt intill, gosa och sköta
alla hans normala och fullständigt onormala behov och önskan
att ta vårt pick och pack, lämna IVA och aldrig mer komma tillbaka.
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Tidigt envisades hon med att vi skulle sitta med honom i famnen
så mycket som möjligt, trots sladdar, slangar och svårigheten att
hitta positioner som underlättade hans andning men samtidigt
tillät slemsugning. Ett par dagar fick hon tjata på oss för att våga
ge honom sitt första bad. Strax efteråt kraschade han mycket riktigt, men visst, det var mysigt att se honom njuta i det sköna
vattnet. Han älskar att bada.
Jag minns mitt skratt-psykbryt första gången hon fick oss att sätta
honom i en bärsele och faktiskt gå runt hela avdelningen. Det var
en så absurd sak att fira. - Yey, vi gick runt avdelningen!
När han blivit stabilare var hon noga med att vi skulle ta in honom
i det lilla föräldrarummet intill hans vårdplats på IVA. Hon bäddade ner oss bredvid honom i sängen, med saturationsövervaket
på och slemsugen intill. Med löfte om att hjälp fanns strax utanför stängde hon dörren om oss.
Självklart var det hon som kläckte, den för mig absurda, idén att
ta hem honom på permission.
- Han ska hem, ni måste få se honom där hemma, sa hon.
- Hur ska det gå till? Tänk om han kraschar på vägen, svarade vi.
- Det gör han inte, och gör han det så löser vi det, vi får vara två,
var hennes svar.
Så hem kom han, efter diverse förberedelser med transportabel
sug och med barnsköterskan och en sjuksköterska i baksätet bred-

vid honom. Vid andra permissionen fick tvååriga storasyster vara
med hemma och visst var det underbart att se dem där tillsammans. Det var definitivt värt hugget i hjärtat när det var dags att
packa ihop och åka tillbaka ett par timmar senare. Väl framme vid
sjukhuset hade båda barnen somnat i bilen. Den stunden, blicken
vi gav varandra innan jag lastade ur sonen och sade hejdå till min
man, den var magisk.
Detta skulle jag vilja förmedla till alla som möter föräldrar till
svårt sjuka barn. Det allra viktigaste för den förhoppningsvis
långa relationen barnet och föräldrarna har framför sig är att
föräldrarna får vara just det - föräldrar.
Jag är själv barnsjukgymnast och har arbetat med barn med
funktionsvariationer i nästan 15 år. Jag vet hur viktigt det är med
ledrörliget, inhalationsbehandling, andningsgymnastik, ät- och
språkstimulans, ADL-träning och medicinering. Jag vet att det är
viktigt att föräldrarna lär sig sådant eftersom ansvaret för allt detta
alltför snart kommer falla på dem. Men ingenting av det kommer
fungera optimalt om föräldrar och barn inte har fått en chans att
knyta an till varandra. Ju bättre anknytning de får, desto mer kärlek kommer finnas att hämta kraft ur, till allt det tuffa jobb som
föräldrarna till det sjuka / barnet med funktionsnedsättning har
framför sig.
Att låta föräldrarna vara föräldrar, få landa i den rollen, istället
för att omedelbart bli vårdgivare till sitt eget barn, tror jag är den
viktigaste insatsen barnsjukvården kan göra. Det gäller inte bara
föräldrarna till ett nyfött barn, utan likväl situationen där ett tidigare frisk barn insjuknar eller skadas. Hela livet ställs på ända och
man måste som förälder hitta en ny plattform att stå på, ta ut en
ny riktning för livet. Det tar tid och kraft och innebär stor sorg
och enorm stress.
Med det inte sagt att föräldrar, och andra anhöriga, inte bör kunna
arbeta som personliga assistenter. Efter att ha levt med personlig
assistans till vår son dygnet runt i cirka fem års tid vet jag att vår
son aldrig skulle ha fått den tillsyn och omvårdnad hans tillstånd

krävt om vi inte kunnat kliva in alla gånger det saknats personal.
Jag har också fått lära mig vilket intrång det är på familjelivet att
ständigt ha utomstående personer närvarande. Att kunna kliva in
och ta den rollen för att få vara bara vi för en stund har varit helt
avgörande för att orka hålla ihop som familj. Men att tvingas in i
en vårdgivande roll innan man är redo för det kan göra stor skada.
Därför är jag så oerhört tacksam för att den där barnsköterskan
kom i vår väg. Hon var riktigt jobbig många gånger, men oj vad
det har betalat sig i kärlek till vår son. Jag är övertygad om att det
jobb hon tog på sig, och som vi gjorde då, har lagt grunden för
den fantastiska syskonrelation våra barn har idag. Efter allt vår
dotter tvingats gå igenom och stå ut med på grund av sin lillebrors
funktionsnedsättning, och det jobb och den kamp det givit oss
som hans föräldrar, förundras jag över kärleken mellan dem och
över hur starka vi är som familj.
Så mitt svar är, att man knyter an till sitt sjuka barn precis så som
man knyter an till ett friskt barn. Genom att hålla det tätt intill,
låta det ligga hud mot hud, snusa på den fjuniga hjässan och pussa
de små fötterna. Genom att byta blöjor, mata och bada det och
få sova, eller i alla fall vila, tätt intill. Slangar, sladdar, sprutor,
stretching, inhalationer, slemsugning, medicinering och all annan skit, ursäkta vård, får sjukvården och dess personal faktiskt
ta hand om. Vi har blivit mamma/pappa/syster/bror. Låt oss lära
känna vår nya familjemedlem innan ni lägger dess vård i våra
händer.
Får man göra det så landar man så småningom på den där nya
plattformen och man hittar den där nya riktningen för livet,
”funkislivet”. Ett liv som, med rimliga förutsättningar, innehåller
så mycket mer av allt än det ”normala” livet. Mer sorg och mer
glädje, glädje över de där små sakerna som man så lätt tar för
givet. Mer empati och mer frustration. Mer jobb, mer kärlek och
mer tacksamhet över livet.
TEXT: PERNILLA KIPPING
BILD: PRIVAT

Läs om hur det var för Loves assistent
Sara den första tiden, på nästa sida.
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Sara och Love

A>B->01@-@@785B-
in i vår familj?

Många gånger, under årens lopp, har jag tänkt att ”Det här kunde väl någon ha berättat för
oss?”, och ”Det här borde väl ingå i assistansbolagens uppdrag!”. Så när jag får frågan, om
jag vill skriva en text om den första tiden som funkisförälder,Julia
vet
jag genast svaret.
Renström håller tal på mötet den 25 oktober

M

en kan lilla jag verkligen göra något för de föräldrar
som just nu befinner sig i den vidriga sits jag och min
man var i för några år sedan? Var ska jag börja? Vad är
det egentligen jag vill att de ska veta?
Så slår det mig, jag ringer Sara. Hon var en av min sons allra
första assistenter, och hon klev in hos oss helt utan vårderfarenhet. Då arbetade hon inom hemtjänsten, idag är hon utbildad
sjuksköterska. Liksom de flesta av de assistenter som fungerat riktigt bra hos oss, hittade vi henne via en annan assistent. Sara är nu
en av två personer, som kan vara barnvakt åt vår son över natten.
Eftersom de båda jobbat natt med Love sedan han var ett halvår
gammal, kan de honom utan och innan. Fast att de nu slutat
jobba hos oss ”lånar” de honom ibland och när han kommer hem
ser han ut att ha vuxit en hel decimeter och berättar stolt om allt
roligt de hittat på.

Sara, vad minns du från den allra första tiden
med Love?
- Jag minns att det var spännande och lite nervöst. Vad hade jag
gett mig in på? Jag tror att det var kärlek vid första ögonkastet,
men det var kämpigt i början, att se hur jobbigt han hade det.
Fast jag minns också Love som en väldigt lättsam bebis, han var
ofta glad och alltid så nyfiken på livet. Det märktes hur glad han
var att äntligen ha fått komma hem.
- Ja, vi hade verkligen längtat, allihop. I fem månader hade vi
pendlat mellan Love på IVA och hans tvååriga storasyster därhemma. En fem månader lång mardröm. Men väl hemma blev
situationen snabbt ohållbar. Love hade beviljats assistans dygnet runt, men att det oftast krävdes två personer för att skapa
fri luftväg för Love hade vi inte riktigt tänkt på. Förutom att det
inte kändes givet att Love alls skulle beviljas assistans kändes det
fullkomligt omöjligt att både rekrytera, och stå ut med, dubbel
assistans. Vi insåg inte att Love hade behövt det. Men att gång på
gång, varenda natt, väckas av mobilen och med adrenalinet spru-
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inför både unga vuxna som nu äntligen får träna

tande rusa nerför trappan förKPattigen,
hjälpa
honom
att andas,
gjorde
föräldrar,
politiker,
FUB och
RBU.
det snart omöjligt att kunna somna överhuvudtaget. Som tur var
fick vi tips om Lilla Erstagården, ett hospice och avlastningsboende för svårt sjuka barn och ungdomar. Där fick vi bo ett par
veckor, hela familjen tillsammans, med Love och assistenten i ett
eget rum tvärs över korridoren och vårdpersonal bara ett pling
bort.

Hur var det att kliva in i vår familj i det akuta
skedet?
- Det var väldigt annorlunda från det jag var van vid, och det var
tufft i början. Det var jobbigt att se hur ni led, hur ni kämpade
med att hitta någon naturlig tillvaro och hitta era roller gentemot
oss assistenter. Love var så liten och det var nervöst i början, men
det var liksom tvunget att bli bra. Jag försökte hålla mig så lugn
jag kunde även om det var obehagligt ibland att behöva suga
bort slem i luftvägarna och när larmet pep konstant.Det var när
Love var på Lilla Erstagården som tanken på att bli sjuksköterska föddes. Personalen var så fina där och jag lärde mig massor.
Jag brukar säga att jag har Love att tacka för min karriär idag.

Tycker du att du ﬁck den introduktion du behövde för att kliva in i rollen som assistent hos
oss?
- Egentligen inte, jag hade aldrig jobbat som assistent innan och
klev rakt in i ett hem med ett så sjukt barn. Nu, som utbildad
sjuksköterska, förstår jag vilket stort medicinskt ansvar jag, vi
alla, fick. Helt outbildade och med det stora medicinska vårdbehov Love hade. Jag lärde mig allt eftersom, så klart, men det
var läskigt i början, med sugen, larmet, PEG och sondmat. Det är
inte lätt att få till en bra introduktion, man kan ju inte lära sig allt
med en gång. Det här med att jobba i någons hem kräver en hel
del och det är verkligen något man behöver reflektera över innan
man kliver in som assistent.

Vad kändes bra den första tiden? Gillade du
jobbet?

Har du något råd till familjen som ska få in
assistenter i sitt hem?

- Jag älskade att hänga med Love. Det kändes fint att vara ett
stöd för honom, men också att kunna vara ett stöd för er övriga
i familjen. Det var utmanande och utvecklande som person att
arbeta så självständigt. En av er föräldrar fanns ju alltid där, men
man ville ju ligga steget före, veta vad Love behövde utan att ni
skulle behöva säga till

1.

Prata igenom sinsemellan, inom familjen, hur ni vill ha det.
I vilka situationer ska assistenten vara med och när ska den
dra sig undan? Hur nära vill ni att assistenten ska vara, både
barnet som behöver assistans och era andra barn?

2.

Försök att ha en gemensam hållning och se till att båda
föräldrarna har lika mycket koll och kontroll på vad som ska
göras. Fundera också över vad ni själva mäktar med och inte.
Det kan så klart variera över tid, vissa perioder orkar man
mer, andra mindre.

Vad var svårt eller jobbigt?
- Det var svårt att begränsa sig i början. Jag ville ge så mycket, för
Loves skull men också för er andra, för att ni skulle få återhämta
er och få känna er som en familj. Jag tror också att jag tog på
mig ett ansvar att ni alla skulle ha det bra, inte bara Love. Långa
arbetsdagar var jag inte van vid, och inte nattjobb heller. Den
första tiden var det svårt att veta var man skulle dra gränsen, hur
mycket man skulle vara med som assistent, och när man skulle
dra sig tillbaka. Man behövde också kliva in ibland i obekväma
situationer, det var inte lätt. Det var ju en ny situation för oss
allihop. Det var lite svårt att förhålla sig till Loves storasyster i
början, jag ville ju inte att hon skulle känna sig utanför även om
jag var där för Love.

Vad har varit bäst med att jobba som assistent
åt Love?
- Att få följa honom genom åren och se hur han växer och utvecklas. Och så alla stora händelser vi varit med om tillsammans. Mest
glädjande sådana, som kalas, när han blev av med PEG´en och
när han började på dagis. Det allra bästa har nog varit den vilja
och kämparglöd Love visat upp genom åren och att få se vilken
underbar, rolig och smart kille han har blivit, trots sin tuffa start i
livet. Han har lärt mig mycket!

Du har jobbat hos oss med tre olika arbetsgiva- - Ja, Love har verkligen lärt oss mycket också, min man och mig.
re, kommunen och två privata assistansbolag. Ett svårt sjukt barn är inte bara en last, det ger otroligt mycket
också. Det är kanske svårt att förstå, om man inte har någon
Har det varit stora skillnader?
- Först ut var kommunen. Där minns jag att vi som assistenter
fick utrymme att prata i grupp och vi hade en bra chef i början,
som lyssnade på oss. Sen kom tyvärr en chef som inte riktigt förstod vad det handlade om. Det har varit bra när vi som assistenter
har kunna träffas och prata igenom saker och hjälpa varandra.
Det fungerade bäst med kommunen, vi var en större och mer
sammansvetsad grupp där. Det som inte varit bra är när allt börjat handla om pengar, vilket det i slutändan alltid gjort, oavsett
vilken samordnare ni haft. Egentligen har jag inte upplevt några
större skillnader. Bäst har det varit när man har haft en chef som
förstått vad det handlar om och som man upplevt har lyssnat på
en.

närstående med särskilda behov, men så är det! Att se sitt barn
kämpa, lyckas och uppleva glädje trots sina tuffa förutsättningar ger perspektiv. De lär en saker om vad i livet som är viktigt,
på riktigt.

Pernillas råd till nyblivna funkisföräldrar:
1.

Ta hand om din egen hälsa - ”sätt på din egen syrgasmask
först” - annars kommer du inte hålla. Du behöver sömn, mat,
sol och luft. Se till att komma ut en stund varje dag, gärna
på en promenad. Jag själv missade det under Loves första år,
men jag lärde mig läxan. Så när jag genomgick bröstcancerbehandling, tre år senare, såg jag till att varje dag promenera
till en bänk 300 meter från vårt hem, sitta där och andas en
stund. Om du inte lyckas komma ut i dagsljus, ta D-vitamin.

Vilka råd skulle du vilja ge någon som just ska
börja sitt första jobb som assistent i en barn- 2. Försök få hjälp med praktiska saker, som att handla, laga mat
och städa. I efterhand önskar jag att vi bett någon vara ”profamilj?
1.

Stålsätt dig! Du går in i en familj som befinner sig i ett känslomässigt utsatt läge. Det kommer uppstå obekväma situationer och det kommer sägas saker som du kanske inte håller
med om, eller tar illa vid dig av. Var då medveten om att det
oftast inte är riktat mot dig personligen.

2.

Sätt gränser för dig själv, för vad som känns okej att göra
och inte. Du är assistent och inte vän till familjen. Det här
behöver man fundera kring, och stöd med, i början.

3.

Försök vara professionell, det här är ditt jobb. Och glöm inte
att du är i någon annans hem. Var inte rädd för att uttrycka din åsikt om du absolut inte håller med om något, men
ansvaret ligger hos föräldrarna. Det är deras barn och deras
hem. Visa respekt för det.

jektledare”, en person som vi kunde berätta vad vi behövde
hjälp med för, och som kunde kolla om någon i vårt nätverk
kunde ta på sig någon av dessa uppgifter. För väldigt många
ville hjälpa men visste inte hur, och för oss var det svårt att
direkt be om hjälp med sådana basala saker.

3.

Försök att ta en dag i taget. Låt inte fantasin springa iväg för
den har tusen scenarion för hur er framtid kommer se ut och
inget av dessa stämmer överens med verkligheten. Försök
fokusera på vad som är viktigast här och nu, idag, för er alla
i familjen. Glöm inte bort övriga barn i familjen, av Lekterapi och Habilitering kan ni får hjälp med hur ni hanterar
situationen för det sjuka barnets syskon.
Eva med sönerna Erik och Johan

TEXT: PERNILLA KIPPING
BILD: PRIVAT

Utsikt nr 3/2017

17

debatt

Barn överlever, men till vilket liv?

A

llt fler barn överlever idag trots svåra vägledning har försäkringskassan exkluderat en stor del av de
funktionsnedsättningar, men till vilket assistansberättigade barnen och ungdomarna, eftersom
många använder sondmatning och/eller kateterisering. Hade
liv?

För inte så länge sen hänvisades de flesta funktionshindrade barn och ungdomar att bo på institution.
Frågan är om vi är på väg tillbaka till den tiden?
Det mesta fungerade ganska smärtfritt under de första
10–15 åren med personlig assistans men sedan hände något.
Försäkringskassan började göra snävare bedömningar av
vad som ingår i de grundläggande behoven inom personlig
assistans.
Det har sedan dess kommit ett antal domar som snävat åt
de grundläggande behoven. Domarna handlar om specifika
fall, men eftersom domarna kommer från högsta instans blir
domarna vägledande i liknande fall för försäkringskassan och
kommunerna. Och det är här det har gått väldigt snett. Det
har blivit väldigt fel när försäkringskassan och kommunerna
gjort bedömningar av de grundläggande behoven. För vad
är egentligen liknande fall? Försäkringskassan har gjort egna
tolkningar av vad de tycker är liknande fall för att bedömningarna ska bli likvärdiga över hela landet.
De två domar som slagit hårdast på barn och ungdomar är
domen som kom 2015 om att det 5:e grundläggande behovet
bara gäller personer med psykiska funktionsnedsättningar. Det är en stor gåta för mig att det *5:e grundläggande
behovet bara ska gälla personer med psykiska funktionsnedsättningar.

Försäkringskassan bedömer inte huruvida man har rätt till
personlig assistans eller inte utan endast om man kommer
över 20 timmar i grundläggande behov. Gör man inte det går
ansvaret över till kommunerna.
Kommunerna i sin tur verkar inte jobba mot samma
regelverk som försäkringskassan. Många kommuner anser att
om man inte har rätt till assistans från försäkringskassan så
har man inte rätt till personlig assistans alls utan hänvisas till
andra insatser inom LSS eller SOL såsom hemtjänst, LSSboenden med mera. Det är en grov missuppfattning av kommunerna. Det finns, enligt vad jag vet, ingen nedre gräns
i LSS för hur många grundläggande behovstimmar som krävs
för att kommunen ska kunna ge personlig assistans.
Många barn och ungdomar kanske inte får någon hjälp
alls eftersom man från myndighetshåll hänvisar till föräldraansvaret, även om barnet har grundläggande behov
enligt LSS.

Det är många med fysiska funktionsnedsättningar som har
svårt med andningen eller svårt att svälja. Dessa personer
kräver oftast vak dygnet runt för att överleva. Här gäller
det verkligen att man har stora kunskaper om personens
symtom som inte alltid är så lätt att tolka om man inte
känner den man assisterar väl. Den här domen har drivits
fram av det allmänna ombudet, inte av försäkringskassan eller
kommunen.

Är det normalt föräldraansvar att vaka över sitt barn dygnet
runt för att barnet ska överleva?

Den andra domen som har slagit väldigt hårt när
försäkringskassan gjort egna tolkningar är den så kallade
”egenvårdsdomen”. Den kom redan 2012 men började
appliceras först 2016 i samband med det hårt omtalade
regleringsbrevet från regeringen. Den domen handlar egentligen om varma bad och massage. I sin vägledning här har
försäkringskassan skrivit att sondmatning och kateterisering
inte heller är ett grundläggande behov. Hur kan sondmatning
och kateterisering jämställas med varma bad och massage?

Ansvariga politiker blundar. Nedskärningarna har pågått under en tioårsperiod men det är ingen i regeringsställning som
verkar bry sig om vad som händer med våra barn, ungdomar
och vuxna när myndigheter och domstolar sviker.

Att äta och gå på toaletten är i lagens mening två av den
personliga assistansen grundläggande behov. I sin egna

18

dessa personer kunnat gå på toaletten ”som vanligt” eller
kunnat äta med sked genom munnen hade man fått assistans
via försäkringskassan. Men eftersom man använder sig av så
kallad egenvård för att gå på toaletten eller att äta så bedöms
dessa moment inte vara ett grundläggande behov. Man kan
inte bara ta bort två grundläggande behov som finns i LSS
bara för att de inte genomförs på ”normalt" sätt. Men detta
7RELDVRFK6RÀD
sker nu på försäkringskassans eget bevåg.
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Var detta verkligen avsikten med LSS? Att allt fler, framför allt barn, blir liggande på sjukhus för att de inte kan bo
hemma? Jag vill inte tro det, men det är precis det som är
på väg att hända. Föräldrar och anhöriga går på knäna när
myndigheterna inte vill ta sitt lagliga ansvar.

Allt fler barn överlever men till vilket liv?
TEXT: PATRIK WAERN
*5:e grundläggande (§9a LSS) behovet är: Annan hjälp som förutsätter
ingående kunskaper om den funktionshindrade.

Bidrag från
Guldkanten
Du som är medlem i RBU Stockholm och
har en CP-skada har möjlighet att söka
bidrag från Guldkanten. Bidraget är till för
att sätta lite guldkant på tillvaron, vilket
innebär att ”onödiga prylar” kommer att
prioriteras. Fyll i din ansökan, som du
hittarpåhemsidanochskickaintillkansliet
senast den 31 oktober.

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

DELAKTIGHET HANDLAR
INTE OM ALLT DU GÖR
INTE SÄLLAN FÅR FÖRÄLDRAR GÖRA VÄLDIGT MYCKET INOM SITT
BARNS ASSISTANS. I RAMP HAR VI FLER KUNDANSVARIGA PER
UPPDRAG ÄN DE FLESTA. DÄRFÖR KAN NI FORTSATT STYRA
BARNETS ASSISTANS - UTAN ATT FÖR DEN SKULL GÖRA
ALLT. OCH ISTÄLLET FÅ TID OCH KRAFT ÖVER ATT
VARA JUST FÖRÄLDRAR.
ramp.nu
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Mwanangu Special
- en framgångssaga i Tanzania
I Vikindu, utanför Dar es Salaam i Tanzania, startade för ett halvår sedan ett rehabcenter för barn med
funktionshinder. Centret heter Mwanangu. Det betyder “mitt barn” på swahili. Grundarna är FoCC
(Friends of Children with Cancer). De hjälper barn med cancer, hydrocefalus, ryggmärgsbråck, Downs
syndrom och andra funktionsnedsättningar. FoCC jobbar tätt ihop med ASBAHT (Association for Spina
Bifida and Hydrocefalus Tanzania), som är den föräldraorganisation i Tanzania som RBU samarbetar med
och stödjer.
Idén till rehabcentret föddes i januari i år. FoCC hade en
önskan om att barn som behandlats för cancer skulle
få hjälp att komma tillbaka ut i samhället igen.
ASBAHT såg ett liknande behov för sina medlemmar - att få barnen att bli inkluderade i skolan och samhället i stort. RBU stödde projektet och kom med förslag
på aktiviteter som direkt involverade barnen, som att
anordna en sportdag och att ha ett tätt samarbete med
lokala habiliteringar för sjukgymnastik, arbetsterapi, med
mera.
Det första steget blev att bygga en tillgänglig lekplats. 20 barn
var där vid invigningen och sex barn kom till centret två gånger
i veckan. På kort tid märktes en tydlig förändring hos de sex barnen. De blev starkare, gladare och kommunicerade bättre. Ryktet
om den snabba förändringen spreds och snart ville fler föräldrar
komma till Mwanangu med sina barn.
I mitten av mars registrerade sig 14 nya barn och man kunde
börja med initiativ till självförsörjning för föräldrarna i form av
microföretagande. I slutet av maj hade man lyckats skapa ett riktigt
rehabcenter, som bland annat erbjuder sjukgymnastik tre gånger
i veckan.

20

Utsikt nr 3/2017

I dagsläget finns det tre program på Mwanangu:

• Sjukgymnastik, arbetsterapi och logopedi.
• Skolprogram med förskola, och övningar i att leva självständigt.
• Självförsörjning för föräldrar, som innebär att de tillverkar
olika saker så de har råd att ge sina barn sjukförsäkring, mat,
kosttillskott med mera. Det som tillverkas säljs på den lokala
marknaden och till viss del till RBU. Hittills har 15 barn fått
sjukförsäkring genom föräldrarnas försäljning och donationer
till Mwanangu.

Mwanangus verksamhet blir större, ﬂer barn
får hjälp och antalet frivilliga växer
Mwanangu är ett helande ställe, genom sitt läge med vackra träd,
terapeuternas magiska händer och närvaron av volontärer som tar
hand om barnen. Till en början fanns det fem volontärer, men idag
har antalet växt till 19 frivilliga. De utgörs av både sjukvårdspersonal, universitetsstuderande, en dietist och en socialsekreterare.
Socialsekreteraren från Mkuranga Regional Office kommer till
centret varje vecka för att ge råd och stöd där det behövs. Det kan
vara saker som att snabbt ordna med en sjukförsäkring om ett barn
är i akut behov av vård.

Centret har också knutit kontakter som inte är direkt vårdrelaterade. Ett exempel på det är ett samarbete med FastJet, som hjälper
till med gratis flyg när ett barn behöver transporteras långt för att
bli opererad.
Den viktigaste framgångsfaktorn hittills är att Mwanangu lyckats
hitta en sponsor till centret. Blossoms Welfare Trust sponsrar med
heltäckande stöd till 20 barn. Det stödet består av löner till en specialpedagog, två lärarassistenter, två monterssorilärare, en sjukgymnast, en logoped och en arbetsterapeut.
29 juli stod Mwanangu som värd för en välgörenhetssammankomst
med läkare från två vårdhögskolor. 60 läkare genomförde hälsokontroller på 103 barn, varav drygt hälften hade funktionshinder.

Föräldrarna får lära sig självförsörjning
En annan stor framgång har varit den svåra processen att få barnen
med funktionshinder att våga ty sig till andra än sina mammor.
När centret startade kunde barnen inte skiljas från sina mammor
och inte mammorna från barnen. Men efterhand så vande de sig
vid volontärerna och vårdpersonalen. De började känna sig trygga
och förstå att det fanns andra än deras föräldrar som kunde tycka
om dem och ta hand om dem. Men det var ingen lätt process.
Volontärerna började med att vårda och undervisa barnen på

lekplatsen, men utom synhåll från deras mödrar (många grät).
Samtidigt så kunde mödrarna gå på workshops och lära sig nya
saker, som att sy och tillverka pärlarmband.
Med tiden gick det så bra att barnen kunde vara själva på
centret samtidigt som mödrarna kunde vara hemma och tillverka
saker för familjens försörjning. De flesta lagar mat till försäljning på
gatan, andra tillverkar smycken eller syr kläder.
I och med all denna mikroföretagsamhet har man också startat
en “Village Community Banking” vid centret, ett slags litet bankkooperativ. Genom bankkooperativet blir det också lättare för
familjerna att på ett effektivt sätt spara pengar och ha en ordnad
ekonomi. Avkastningen från bankkooperativet kan sedan investeras i mer långsiktiga projekt.
Mwanangu har lyckats rädda ett antal barn som levde under svåra
förhållanden och till stor del var helt uteslutna från samhället.
Varje barn som finns på centret är i sig en riktig framgångssaga!

TEXT OCH BILD: SIPHA SHALOM,
MEDARBETARE PÅ ASBAHT OCH VOLONTÄR PÅ MWANANGU
ÖVERSÄTTNING: GERDA LINDHOLM, BARNHJÄLPEN TANZANIA

Kreativ lekstund
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vill du bidra?

RBU BARNHJÄLPEN TANZANIA
OM DU VILL VARA MED OCH BIDRA TILL ARBETET VI GÖR I
MWANANGU OCH PÅ ANDRA STÄLLEN I TANZANIA, SKÄNK
GÄRNA EN SLANT TILL RBU BARNHJÄLPEN TANZANIA.
VILL DU VETA MER OM MWANANGU SPECIAL ELLER ASBAHT,
KONTAKTA SIPHASHALOM@GMAIL.COM

Barnhjälpen i Tanzania
I Tanzania föds över 4 000 barn med ryggmärgsbråck varje år. Många
barn göms undan och dör. Det behövs information och kunskap för
att ändra på det. Det gör RBU Barnhjälpen Tanzania främst genom
att bygga upp och stötta föräldraföreningar. De i sin tur hjälper barn
och unga till skolgång, att bli integrerade i samhället och att leva ett
självständigt liv. Läs mer på facebook ”Tanzania Barnhjälpen”.

Vi stödjer RBU Stockholms projekt för barn med
ryggmärgsbråck och hydrocefalus i Tanzania:


   
      

  

Vill du också vara med och ge ett bidrag till Tanzanias barn med ryggmärgsbråck?
Hör av dig till: kontakt@stockholm.rbu.se
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Vem har rätt till
personlig assistans?

Varför fattar
Försäkringskassan
och kommunen
olika beslut?

Vem har rätt till
personlig assistans?

Varför fattar
Försäkringskassan
Jag får inga
och kommunen
raka svar!
Kostnadsfri rådgivning om personlig assistans
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.

020-70 80 87
Humana Assistansrådgivning

Kostnadsfri rådgivning om personlig assistans
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.

020-70 80 87
Humana Assistansrådgivning
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MOR- OCH FARFÖRÄLDRATRÄFF

FAMILJEKVÄLL PÅ LIVRUSTKAMMAREN

Nästa träff i mor- och farföräldragruppen hålls måndagen den 23
oktober kl. 18.00 på S:t Göransgatan 82A. Under kvällen får vi
besök av Ann-Marie Stenhammar, projektledare för webbplatsen
www.opratat.se Här ﬁnns ﬁlmer om tankar och känslor om svårpratade ämnen. En del saker kan vara extra svåra att prata om
i familjer med barn med funktionsnedsättning. Ann-Marie vill gärna
samtala med mor- och farföräldrar om hur man kan göra det lättare.
Under kvällen bjuds det som vanligt på ﬁka och smörgås.

En kväll under höstlovet får vi följa med på en ”ruggig historia”- en
visning om historiska hemskheter. Den guidade familjevisningen
passar både stora som små och går av stapeln torsdagen den
2 november klockan 17-19.30. Under kvällen blir det även lättare
förtäring och ﬁka.
Anmälan till kansliet senast 23 oktober.

Anmälan görs till kansliet senast fredagen den 20 oktober.

RBU-DAG PÅ VASAMUSEET
Upptäck och utforska skeppet Vasa. Välkommen till en spännande
eftermiddag med bland annat visning av skeppet Vasa, besök i
det spännande ”Alla ombord”- rummet och upplev hur det såg
ut under däck på Vasas tid. Söndagen den 22 oktober kl 14-17.
Minimiålder: 4 år. Fika ingår.
Anmälan till kansliet senast 12 oktober.

Livrustkammaren
Fotograf: Erik Lernestål

Skeppet Vasa

FAMILJEKVÄLL PÅ LIVRUSTKAMMAREN

Livrustkammaren
Fotograf: Jens Mohr
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HAR DU NÅGOT DU
VILL KÖPA, SÄLJA
ELLER BYTA?
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.
Kanin och Kanel

FÖRESTÄLLNINGEN KANEL OCH KANIN
Välkommen till en familjeeftermiddag lördagen den 2 december
kl 13-15 i Rosenlunds aula på Tideliusgatan 12. Klockan 14.00
spelas teaterföreställningen Kanel och Kanin och alla känslorna.
Därefter blir det ﬁka och ﬁskdamm. Dagen är ett samarbete med
Forumfunktionshinder, FUB, Autism- och Aspergerföreningen, Svenska Down och Ung autism. Välkomna!
Anmäl dig på www.habilitering.se/kalendarium

FAMILJEKVÄLL PÅ ÄVENTYRSBADET VILUNDA
Välkommen till en familjekväll med äventyrsbad på Vilundabadet
i Upplands Väsby lördagen den 18 november klockan 18-21.
Här ﬁnns två mindre rutschkanor, häftiga strömvirvlar och en
bubbelpool. Vilundabadet har även en 25-meters bassäng och två
mindre bassänger som håller 30 grader varmt. Vi träffas i entrén
klockan 18.00 och sedan får man bada fram till klockan 20.00.
Kiosken med ﬁka och lättare maträtter är öppen under kvällen.
Aktiviteten är ett samarrangemang mellan RBU och FUB.
Anmälan till kansliet senast den 10 november.

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.
Kanske har ert barn vuxit ur den anpassade cykeln eller gungan? Står ert tillgängliga 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 kanske 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 ner 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 medlemmar i RBU Stockholm. HELT GRATIS!

annons

BILSTOL SÄLJES!
GS SEAT MED VRIDPLATTA TURNY EVO

Äventyrsbadet Vilunda

•
•
•
•

Med fjärrkontroll vrids stolen ut ur bilen
0\FNHWÀQWVNLFN
Pris: 5 000 kr
Jack
upp. mer
Ring Elin på tel: 0706-70
08påväg
72 för
information.
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GILLAR DU ATT SKRIVA?
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.

Styrelsen för RBU i Stockholms län
ORDINARIE LEDAMÖTER
Ordförande
Rickard Friberg
rickard@ramp.nu

Sonia Hantman
soniahantman@gmail.com

Vice ordförande
Lill Hultman
lillolars@hotmail.com

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

Kassör
Robert Metz
robert@metzdata.nu

Ersättare (2)
Ove Hedlund
ovehedlund@hotmail.com

Ledamöter
Annika Stridh
annika_stridh@hotmail.com

Ersättare (3)
Linnéa Bertlin
linneafbertlin@gmail.com

Stefan Swedenrose
stefan@swedenrose.se

Ewa Wodzynska
ewawodzynska84@gmail.com

Ersättare (4)
Nathalie Komorowski
natkom@live.se

Kontaktombud
,QRPI|UHQLQJHQÀQQVWLRGLDJQRVJUXSSHURUJDQLVHUDGH'HVVDUHSresenteras av kontaktombud. Ombudens uppgift är att vara stödoch 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
mobil 070-588 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)
Vakant

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

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 tillsammans. 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!
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lla kan drabbas av problem i livet. Då behöver vi hjälp av både våra närmaste och
av samhället. I Sverige har vi har byggt ett
samhälle som ska finnas där för människan när
hon behöver hjälp.

Det ska gå att vara sjuk och inte kunna jobba utan att behöva
svälta. Man ska få bli gammal och svag utan att för den skull
förlora sina mänskliga rättigheter. Alla barn ska få det stöd
de behöver för att kunna växa och utvecklas utifrån sina egna
förutsättningar. I gengäld ska vi alla bidra till samhället på det
sätt vi kan. Detta är vårt samhällskontrakt.
Men de senaste åren har det hänt något med vårt välfärdssamhälle. Det samhälle som vi trott ska finnas där när vi behöver
stöd har backat. Människor har blivit brickor i ett spel där
reglerna hela tiden ändras. Nu konkurrerar olika aktörer för att
slippa sitta med Svarte Petter på hand. Det gäller att skjuta över
ansvaret till någon annan. Det bästa är om man helt kan kasta ut
Svarte Petter från spelplanen.
När min son behöver en ny medicin för sin sömnstörning vägrar
vårdcentralen att skriva ut den. Jag får vända mig till specialistvården. Där säger man att man inte skriver ut recept eftersom det
är vårdcentralen som bär kostnadsansvaret för all medicin. Vårdcentralen föreslår att vi ska kontakta habiliteringen för att få stöd
och råd. Habiliteringen har ingen läkare utan hänvisar tillbaka
till vårdcentralen. Efter att läkaren haft flera samtal med sin chef
går hon tillslut med på att skriva ut medicinen. Hon förlorade
denna runda och fick Svarte Petter på i sin hand. De andra kan
andas ut just nu.
Min kompis, min granne och många bekanta berättar om hur
deras barn och ungdomar helt plötsligt förlorat sin rätt till
assistans. Inte för att deras barns behov förändrats utan för att
Försäkringskassan och kommunen nu gör helt andra bedömningar. Helt plötsligt gäller andra regler. Vad man än säger möts
man av ett motdrag. Hur man än beskriver alla behov som finns
så får man höra att ja visst, vi ser att det finns behov, men hjälpen
ska inte komma från oss. Det är alltid ”någon annan” som ska
ansvara. Det sprider sig en oro – ja faktiskt skräck – inför ansökan
och omprövning av assistans. Det samhälle som vi har litat på ska
finnas där för oss vänder oss ryggen. Ingen vill ha Svarte Petter på
hand och gör allt man kan för att skjuta honom vidare.
Det är inte bara assistans som nekas människor med behov. Allt
har blivit svårare. Att få en bostad är ett lotteri som beror på
vilken kommun du bor i. När min vuxna son sökte lägenhet via
LSS tog det över ett år för kommunen att utreda ansökan. Gång
på gång återkom man till att det vore bäst om han bodde i en
gruppbostad. Men det vill han inte. Han vill leva som alla andra
och kunna komma och gå när han vill och med vem han vill.

Efter ett drygt år får vi svar att ja, enligt lagen har han rätt till en
bostad och han får bifall på ansökan, MEN kommunen tänker
inte verkställa beslutet. De undkommer Svarte Petter genom att
vänta ut den enskilde och hoppas att han ska knäckas och antingen acceptera gruppbostad eller flytta till en annan kommun.
Nu mal kvarnarna och det kan ta årtal innan kommunen kanske
får betala vite för att de inte verkställer sitt eget beslut.
Det allra mest populära sättet att bli av med Svarte Petter är att
hänvisa till begreppen ”föräldraansvar” och ”hushållsgemenskap”.
I det nya samhället betyder det att man genom att systematiskt
neka insatser och sätta i system att tvinga folk att överklaga låter
de anhöriga ta över samhällets ansvar. Ingen låter sitt barn eller
annan anhörig fara illa. Man gör det man måste. Det vet de som
fattar besluten. Inte nog med att man inte längre följer lagen eller
samhällskontraktet, man profiterar också på kärleken.
Jag tror att de flesta vill ha ett mänskligt samhälle där det finns
plats för alla att leva värdiga liv. I stället för att fjäska för de som
redan har det bra med nya ”satsningar” som ska generera röster
önskar jag att politikerna börjar med att återställa en grundnivå
för alla. I stället för att blint lyda order och hitta vägar att avslå
ansökningar önskar jag att handläggare som fattar beslut om
människors liv tar kommandot över sin egen etiska kompass och
fattar beslut med den enskildes bästa i fokus.
Alla kan hamna i en situation där man behöver stöd. Ett samhälle
är aldrig starkare än sin svagaste länk. Ingen ska behöva reduceras
till Svarte Petter i välfärdslandet Sverige.
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