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J

ag ser ljuset, hurra. Kanske för tidigt att jubla men det händer positiva saker i vår förening
och i samhället. Förra våren efter vår enkät till er om hur RBU ska bli bättre kände jag mig
väldigt nedslagen av den klena responsen. Jag hörde och såg fler
och fler få neddragen eller indragen assistans. Världen och Sverige kändes
mörk och dyster.
Men så kom Storkonferens där ni gjorde ett fantastiskt jobb, allt engagemang, nätverkande och friska ideer, manifestation mot neddragningar
inom LSS. Efter kampanjer, debattartiklar, nyhetsreportage och tidningsartiklar så börjar de styrande få kritik och påtryckningar i de egna leden.
Det säger en del om vad vi tillsammans kan åstadkomma.
Jag börjar fyllas av hopp och känner kamplusten växa. Vill ni fortsätta
att kriga för våra barn så gör vi det tillsammans. En för alla, alla för en. Så
att vi kan få se våra barn stå på egna ben, utan mamma och pappa med det
stöd som våra skatter är tänkta att gå till de som behöver det. Leve friheten med assistans och leve våran
förening för fler roliga evenemang och spännande utmaningar.
STEFAN SWEDENROSE
LEDAMOT I RBU STOCKHOLMS STYRELSE
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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
föreningen finns 10 olika diagnosgrupper:
ADHD, CP, flerhandikapp, hydrocefalus,
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.

Tim och pappa Allan
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RBU
PROFILEN
Namn: Vilma Berggren
Bor: i Hässelby
Lillebror: Mamma Josephine, men
kallas Loppan, pappa Kenneth och
storebror Jesper, 20 år.
En höjdpunkt i livet: Har varit på
delfinterapi, badat med delfiner, i
USA

Vilma – en aktiv tjej med glimten i ögat
Det är onsdag och 17-åriga Vilma
Berggren är i stallet tillsammans med
assistenterna Hannah och Veronica. De
förbereder stoet Blomman för en ridtur
i skogen. Vilma är en van ryttare och har
ridit sedan hon var fem år. Det senaste
året i ett litet privat stall i Bro, norr om
Stockholm, där hon är medryttare till
den snälla och tålmodiga Blomman, och
tidigare med ”Lunk i kring” på Ekerö.
Blomman är en 13-årig New Forest som
gärna ger sig ut i skogen med Vilma.
Dagens tur sker barbacka och det
började hon med för fyra år sedan. Ridningen har givit henne bra balans, styrka och
bättre motorik så det är inga problem för
henne att rida utan sadel. Den här dagen blev
det till och med trav barbacka och hennes
assistenter var mycket imponerade.
Vilma går första året på Move & Walks
gymnasium i Solna. Hon tycker inte att det
är så kul att gå i skolan men ser sig ändå som
en målinriktad tjej.
Hannah och Veronica berättar att Vilma är
världens mest kärleksfulla tjej med mycket
empati.
- Om någon av oss har en dålig dag ser
Vilma det direkt och gör allt för att muntra
upp oss, säger Hannah och berättar vidare
att om någon säger till Vilma att ”det där
klarar du inte” så visar hon att det visst går på
Vilmas eget sätt.

hon har svårt att somna. Hon vill ha ljud
omkring sig när hon ska sova och då är
musiken i Mamma Mia perfekt.
Musik är ett stort intresse och Molly
Sanden är favoriten just nu. På frågan om
hon tittar på melodifestivalen blir svaret
”ibland” men aldrig hos Hannah skrattar
hon. En helg i månaden bor Vilma hemma
hos Hannah, en av sina assistenter. Hannahs
pojkvän Reine har hon skämtsamt döpt om
till Rainman vilket hon berättar med mycket
glimt i ögat.
Vilma har en sjukdom som kallas
PDH-brist. Det betyder att hennes kropp
inte kan bryta ner kolhydrater vilket gör
att hon får energibrist. Hon föddes med
en hjärnskada, med epilepsi och autism,
som troligen beror på just den här PDHbristen. Hon kunde helt enkelt inte ta upp
tillräckligt med näring när hon låg
i mammas mage. Det här har givit Vilma
ett rörelsehinder, svårighet att äta och tala.
Hon går bra med stöd, får näring genom
en knapp i magen och kommunicerar med
programmet Grid-player via en Ipad.
På Grid-player har hon ett tangentbord där
hon antingen bokstaverar det hon vill säga
eller väljer förinställda ord eller fraser. En
röst på Ipaden läser sedan upp det hon har
skrivit. Hon är snabb att förstå frågor och
svarar med stor entusiasm via sitt hjälpmedel. Ibland väljer hon att kommunicera
med tecken via sina assistenter.

Det är tydligt att hon har en positiv
inställning och mycket vilja och kämpaglöd.Vilma tycker om sådant som de flesta
tonåringar tycker om. Hon älskar att bada
och läsa i solen på en strand. På vintern åker
hon gärna utför i Biski och drömmer om att
åka till Alperna och åka skidor en hel säsong.
Hon har åkt skidor i Alperna tidigare och vet
att hon klarar av de backarna tillsammans
med sina assistenter och föräldrar.

Hon har assistans dygnet runt och när
hon rider, simmar eller åker skidor har hon
två assistenter med sig. Tack vare assistenterna kan hon vara aktiv och göra mycket
roliga saker.

En annan dröm är att besöka Grekland och
då gärna den ö där filmen Mamma Mia
spelades in. Den filmen har hon sett många gånger och ibland tittar hon på den när

TEXT OCH FOTO:
JESSICA STJERNSTRÖM

- Jag tycker om när det händer saker
framhåller Vilma som ser fram emot
sommaren då hon fyller 18. Jag är oftast glad
och har massor av humor avslutar hon med
ett skratt som bubblar över.
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"Det finns liksom inte mycket som är
omöjligt för Leo. Han gör det han vill
på det sätt som funkar"
Andreas , Sabina och Leo
Foto: Erik Groundstroem

Ny redaktör för Utsikt

Det är med glädje jag hälsar välkommen till det här numret av Utsikt. Det
första numret för året och det allra första numret för mig som redaktör. Det ska
bli så roligt att jobba med tidningen som jag själv länge har fått i brevlådan och
läst med stort intresse. Det är med stor ödmjukhet och nyfikenhet jag tar mig
an uppdraget och jag ser det som en spännande utmaning. Jag hoppas att vi ska
trivas ihop, jag och tidningen, ni läsare och alla inblandade.

J

ag heter Sabina Soldati och jag är bosatt i Gustavsberg
tillsammans med mina två fantastiska killar, Leo som
är 15 och Andreas som är 13 år. Till vardags arbetar jag
med kommunikation på STIL, Stiftarna av Independent Living
i Sverige. STIL är en politisk organisation som också anordnar
personlig assistans i kooperativ form och med vår ideologi Independent Living som grund. Min äldsta son Leo har personlig
assistans och vi har varit medlemmar i RBU i ett antal år. Det
är framför allt de senare åren som Leo har blivit mer intresserad
av arrangerade aktiviteter av det slag som RBU ordnar. När han
första gången skulle på musiklägret på Mättinge så tjöt han av
glädje i bilen hela vägen dit. Så glad och förväntansfull var han.
Det blev en fullträff kan man säga och sedan den gången har han
varit på samma läger ett antal gånger och det är lika roligt varje
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gång. I sommar blir det liksom i fjol en veckas sommarläger på
Mättinge, den här gången äventyrslägret med helikopteråkning.
Något Leo och hans bästis Theo verkligen ser fram emot.
Leo har också deltagit i flera andra aktiviteter som RBU
ordnat genom åren, Popskolan, RBU-dagen, Tekniska museet
med mera. Nästa gång blir det Gröna Lund den 14 maj. Att åka
attraktionerna på Grönan är bland det bästa Leo vet. Till skillnad
mot sin mamma är han orädd och åker det mesta. Kanske hänger
det ihop med åldern? Det fanns en tid då även jag åkte som en
tok men man blir liksom lite räddare med åren.
Lillebror Andreas, Leos allra bästa vän, spelar fotboll så
mycket och ofta han kan. Det har han gjort sedan han var liten.
Leo går på alla Andreas matcher, och spelar också själv en del
tillsammans med Andreas och hans fotbollskompisar på fritiden.

Det finns liksom inte mycket som är omöjligt för Leo. Han ser
inga begränsningar på det sättet. Han gör det han vill, på det sätt
som funkar. Men hjälp av personlig assistans finns betydligt färre
hinder och han kan göra det som de flesta 15-åringar kan göra.
Och han kan välja själv.
Och som förälder tänker jag att det är viktigt att komma
ihåg och påminna sig om vad en ungdom i hans ålder, som
inte har assistans, kan göra. Det är viktigt att också fråga sig hur
mycket man egentligen bestämmer över en 15-åring som inte
har en normbrytande funktionalitet. Vi har en benägenhet att
behandla våra barn och unga som yngre än de är– något jag stöter
på ganska ofta – och på ett sätt där självbestämmande inte är en
självklarhet. Det är det för mig. Självbestämmande och integritet
är mina ledord. Alla har rätt att bestämma i sitt liv. Det är upp
till oss att se till att möjliggöra självbestämmandet för den som
behöver stöd i det. Det är upp till oss att tillsammans med våra
barn finna verktygen och strategierna för att göra det möjligt.
I det här numret kan vi bland annat läsa om att flytta
hemifrån. Det är intressant men tråkigt att se att det skiljer sig
så oerhört mellan olika kommuner och vilket stöd man kan

få när det är dags för ett eget boende. Och precis som Maria
Ennefors skriver i ”Fakta om regelverket när man ska flytta
hemifrån och har en funktionsnedsättning”, så är det fler och fler
som väljer bort gruppbostäder och institutioner. Våra barn vet sin
rätt. De vet att de har rätt att leva sitt liv som de vill och komma
och gå som de önskar. Vi måste göra vad vi kan för att inte låta
trångsynta politiker fortsätta att förändra den saken! Vi måste
alla stå upp för våra barn och ungas rätt till frihet. Det som
händer idag inom LSS med alla in- och neddragningar är förfärligt.
Det är en stor förlust på så många plan, inte minst ur ett
samhällsperspektiv, att neka eller minska rätten till personlig
assistans för den som behöver det. Våra barn har vuxit upp med
sin frihet. Låt ingen ta den ifrån dem. Personlig assistans är ingen
förmån. Det är svensk lag. Och det borde vara en självklar rätt för
alla i Sverige att leva i trygghet och i frihet och kunna bestämma
i sitt eget liv.
TEXT: SABINA SOLDATI

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

Leo och Andreas
Foto: Martin Larsson
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Pressbild, Jesper Odelberg

”Jag kallar oss funkisbarn”
I

Komikern, musikern och politikern Jesper Odelberg gjorde sitt
första offentliga framträdande
som stå-upp-komiker 1999. I dag har
han hunnit med att uppträda på Norra
Brunn, spelat Tjechov på Göteborgs
stadsteater, medverkat i spelfilmer, varit
politisk sakkunnig och nu senast släppt
ett album.
– Vägen hit var svår och långt ifrån spikrak, säger en påtagligt rörd Jesper Odelberg.
Dörren öppnas inifrån med en automatisk knapptryckning av Jespers Odelbergs assistent Benjamin Henriksson. Vi
befinner oss i en trerummare i centrala
Göteborg. Det är middagstid och Benjamin går in i köket för att laga Pasta Carbonara.
Vid tidpunkten för intervjun är det
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ett par veckor sedan som jämställdhetsminister Åsa Regnér presenterade en
särskild utredning som ska se över
assistansersättningen och insatserna i LSS.
– Vi funktionsnedsatta får inte
längre kosta pengar, assistansen har tydligen
blivit för dyr. Men utan mina personliga
assistenter som exempelvis Benjamin här
är jag ingenting. Då blir jag satt på institution igen, och i ett sådant samhälle kan jag
inte leva, säger Jesper Odelberg.

Förtryck sedan barndomen
Hans tidigaste minnen av särbehandling på grund av sin funktionsnedsättning går långt tillbaka i barndomen.
Som liten bodde han oftast hemma hos
sina föräldrar och syskon men med jämna
mellanrum behövde föräldrarna avlastning. Då fick Jesper tillbringa tid på en

institution på Hisingen i Göteborg. En
institution som var specialiserad på barn
med olika funktionsnedsättningar.
– Jag var åtta år och det fanns en
nattsköterska där som var så elak att jag inte
vågade kalla på henne ens när jag behövde
gå på toaletten. Resultatet blev att jag
ibland kissade i sängen på nätterna. När
det hände blev hon vansinnigt arg och
en gång skrek hon till mig. ”Nu ska
jag behandla dig som den bebis du är.
Hädanefter ska du få bära blöjor”.
Hon satte på mig en blöja, tog fram en
spjälsäng och la mig i den.
Som barn kämpade Jesper på i den
”vanliga” skolan. Han var placerad i en
klass med barn utan funktionshinder
och han minns sina lärare som snälla och
hjälpsamma. Han gick vidare till gymna-

siet, läste tvåårig linje och sen var det dags
för arbetslivet.
– Det är fan inte lätt att vara funkisbarn
med en ambition och en egen vilja. Jag
kände tidigt att det var musiken och teatern som drev mig men ingen tog mig på
allvar. Jag fick höra saker som ”Vem tror
du att du är?”, ”Det där du drömmer om
är ju inga riktiga jobb” och ”Nu får du allt
ta och komma ner på jorden min lilla vän”.
Under tiden vände jag papper och räknade
gem.

cp-skada och sitter i rullstol. Och det tror
jag inte att hon har gjort heller. Sen gav
det ena det andra liksom. Jag blev kontaktad av Jonas Gardell som ville att jag skulle
medverka i hans film. Och av ett norskt
tv-team som resulterade i serien ”Rikets
röst”. Parallellt med detta blev jag engagerad i politiken.

Ett liv i politiken

På valnatten år 2006 satt Jesper hemma i tv-soffan. Han tittade som så många
andra på valvakan och bevittnade alliansens valseger.
En fristad på Backa teater
– Jag blev så förbannad den där valnatEn höstdag 1994 bestämde sig Jesper ten. Det liksom kokade i hela mig. Det
för att ta saken i egna händer. Han skick- är förstås funkis-frågorna som jag först
ade ett brev till Backa teater i Göteborg, och främst brinner för, men jag känner
erbjöd sina tjänster som bland annat även starkt för frågor inom kultur. Och
ljussättare och vaktmästare. Han fick svar så har vi förstås frågorna om jämställdhet
ganska omgående. Teatern ville träffa Jes- och jämlikhet mellan kvinnor och män,
per och hans handläggare på socialtjänsten mellan hetero och hbtq och mellan invanoch det bestämdes tid för ett möte.
drare och svenskar. Det är och kommer
– Det var ett konstigt möte som alltid vara mitt driv inom politiken. Jag
började med att min handläggare be- brukar kalla mig själv för Ohlynist. Lars
rättade att arbetsplatsen borde förstå att en Ohly är den första och enda partiledare jag
sån som jag bara är en belastning och inte på riktigt respekterar. Den där valnatten
har på en teater att göra. Eva Bergman, tänkte jag att nu jävlar, nu är det dags för
som var chef på Backa teater såg besvärad mig att göra skillnad.
ut och tog min handläggare åt sidan. De Störst är ändå musiken
var borta en lång stund och när dom kom
Under de senaste åren har Jesper, förutillbaka sa Eva ”Välkommen till oss Jesper.
Nu är du anställd på Backa teater”. Det tom ett par debattinlägg då och då, mer
räddade mitt liv. Jag vet att jag låter jävligt eller mindre lagt politiken på hyllan. Förutom ett par planerade krogshower som
dramatisk nu, men det är sant.
redan är inbokade så lägger han all energi
Efter ett par år som anställd på tea- på musiken. Jesper komponerar sin musik
tern fick Jesper genom Eva Bergman kon- med specialanpassade verktyg hemma vid
takt med Babben Larsson. Jesper åkte till sin Ipad, tar med sig låtarna till replokalen
Stockholm och deltog i en stand-up kurs och rådgör med sina musiker och sen blir
som Babben höll i. Detta resulterade det inspelning.
senare i en karriär som komiker och i ett – Att skriva egen musik är det roligaste jag
antal uppträdande på Norra Brunn, bland någonsin har gjort. Jag spelar upp mina
annat tillsammans med komikern Lasse låtar för musikerna och så säger dom bra
eller anus. Sen arrangerar vi om det ihop.
Lindroth.
– Babben är en riktigt cool kvinna. Hon Vi har ett gott samarbete och trots vissa
sa tidigt till mig att jag inte skulle ha meningsutbyten så slutar det nästan alltid
några förhoppningar om att hon skulle med att vi är överens. Mina låtar handsärbehandla mig bara för att jag har en lar inte alls om mitt funktionshinder, de

handlar om allt annat förutom det. Kan
man vara autodidakt så är jag nog det säger
Jesper och skrattar.
Assistenten Benjamin har smugit in
på sitt rum, Carbonaran är sedan länge
uppäten och ute har det mörknat. Jesper
har satt på en låt i datorn. En låt som han
spelade in i studion så sent som för två
dagar sedan. Han avslutar med att säga:
– Jag har ett stående uttalande som jag
vill att du skriver i din text. Om jag säger
att jag är cp-skadad så identifierar jag mig
med min cp-skada. Men jag är Jesper
Odelberg i första hand. En skada kan man
nämligen aldrig vara.
TEXT: CAMILLA LUNDBERG
FOTO: PRESSBILD

Fakta

Namn: Jesper Odelberg
Född: 23 juli 1970
Familj: Mamma Lotta,
pappa Leif, storasyster
Pia, och tvillingbrodern
Joakim
Bor: Lägenhet på Skånegatan i Göteborg
Yrke: Låtskrivare, artist, ståuppkomiker och
politiker för Vänsterpartiet.
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Fakta om regelverket
när man flyttar
hemifrån
L

iten blir stor. Det gäller också för barn med funktionsnedsättning även om man inte tror det när
barnet är litet. Men åren går fort och helt plötsligt
står man där med en ung vuxen som är redo att lämna föräldrahemmet. Men det är inte alltid så enkelt som man önskar
att det skulle vara.

Vad har man rätt till?
I LSS-lagen finns det insatser som handlar om bostad
för personer med funktionsnedsättning.
• Gruppbostad. En gruppbostad består av ett mindre
antal lägenheter som är samlade kring gemensamma utrymmen. I gruppbostaden arbetar en fast personalgrupp.
• Servicebostad. En servicebostad består av ett antal
lägenheter som har tillgång till gemensam service och en
fast personalgrupp.
• Annan särskilt anpassad bostad. Innebär att du beviljas
en egen lägenhet som är anpassad till dina behov. Ingen fast
personalgrupp ingår.

Vad passar mig?
Innan man ansöker om bostad är det bra att fundera
igenom vad som är viktigt i boendet. Klarar man sig till
stor del själv men behöver stöd med punktinsatser i
vardagen kan en servicebostad kanske vara lämpligt. Om man
behöver hjälp dygnet runt är en gruppbostad eller egen
lägenhet där man bor med assistans ett bra alternativ.
Det har med åren blivit allt vanligare att även
personer med svåra funktionsnedsättningar och ett stort
behov av stöd i vardagen bor i egen lägenhet med personlig
assistans dygnet runt. Men det var inte länge sedan den
enda möjligheten att flytta hemifrån för någon som behöver
hjälp med mycket inte hade något annat väl än att bo i
gruppbostad. Med den personliga assistansen har det växt
upp en generation som är medvetna om sina rättigheter och
som vill leva självständigt och göra vad de vill när de vill.
Den som flyttar till en gruppbostad har inte längre rätt till
8
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personlig assistans vilket innebär att en stor del av den
personliga friheten går förlorad. Därför är det en boendeform som allt fler med personlig assistans väljer bort.
Vissa kommuner har anpassat sig efter detta och
har ett system för att hitta lämpliga lägenheter till
personer med funktionsnedsättning. Andra kommuner
lever kvar i det gamla och tycker att det enklaste är att alla som
behöver mycket hjälp bor i en gruppbostad. Men även för
de som söker gruppbostad kan det vara svårt att få en plats.
Så kommunerna uppfyller inte alltid sina åtagande där
heller. Det har också gått mot att det blir allt fler boende i
gruppbostäder tvärt emot de riktlinjer som finns.

Hur gör man?
När man bestämt sig för att det är dags att flytta börjar
man med att kontakta sin LSS-handläggare. Man kan
lämna in en ansökan om bostad enligt LSS både muntligt och
skriftligt. I en del kommuner har man upparbetade rutiner
för olika lösningar och det kan gå snabbt som i Monicas
fall i artikeln intill. I andra kommuner finns inte rutiner för
hur man ska tillgodose olika önskemål, som i fallet Johan
och Erik.
Det är inte ovanligt att kommuner enbart erbjuder gruppbostad till den som har omfattande behov av
stöd. Som enskild kan man då lämna in en ansökan om
insatsen ”annan särskilt anpassad bostad”. Kommunen kan
inte neka att utreda en sådan ansökan.
Får man avslag på ansökan kan man överklaga. Får
man bifall har kommunen sex månader på sig att verkställa beslutet. Tyvärr är verkligheten den att man ofta får
vänta mycket längre än så på en insats. Det gäller både
lägenhet och gruppbostad.
Om man är missnöjd med hur kommunen hanterar ett
ärende kan man göra en JO-anmälan.
TEXT: MARIA ENNEFORS

Monica fick en lägenhet
på två veckor
N

är Monica Blomqvist Kyhlström väl bestämt sig för
att flytta hemifrån gick det fort. Från att ansökan
om förtur i bostadskön skickades in tog det två
veckor innan kontrakt var skrivet och Monica fick nycklarna.

Monicas föräldrar separerade när hon var 9 år och hon
började veckopendla mellan mamma och pappa. Något
som hon blev allt mer less på.
- Jag och min assistent Malin började prata om hur det
skulle vara om jag hade en egen lägenhet. Jag fortsatte
att tänka på det och en söndag när jag skulle till pappa
berättade jag för mamma att jag inte ville fortsätta att åka
mellan dem. Jag orkade inte mer, berättar Monica.
Monicas mamma Cattis blev först ställd när dottern vägrade åka till pappa, men samtidigt förstod hon.
Monica var då 22 år och det var dags att hitta en ny lösning.
Cattis tog kontakt med LSS-handläggaren som hjälpte
till med ansökningsprocessen till förturskön hos bostadsförmedlingen i Stockholms stad.
På grund av en cp-skada har Monica ett omfattande rörelsehinder, epilepsi, och kommunikationssvårigheter. Hon har personlig assistans dygnet runt och
behöver en lägenhet med plats för hjälpmedel och assistenter. Monica ville helst bo i närheten av sin mamma i
Enskede. Cattis, som är luttrad efter årtal av bråk med myndigheter kring Monicas behov, förberedde sig på en kämpig
process. Men så blev det inte.
- En torsdag i
slutet av april
var alla papper
klara och vi lämnade in dem. På
måndagen kom
ett erbjudande
om en lägenhet
i Svedmyra, 10
minuter
från
där jag bor. Vi
Cattis och Monica
skrev kontrakt
den 2 maj och
inflyttningsdagen var den 14 maj. Det gick så otroligt
snabbt och smidigt att vi inte kunde tro det, säger Cattis
Nu blev det bråttom med att möblera och lägga ett nytt
assistentschema. Monica fick ta med sig möbler och saker
från både mamma och pappa och köpte en del nytt. Fyra
nya assistenter anställdes.

Lägenheten ligger några minuter från Svedmyra
tunnelbana. Det är en trea med ett sovrum till Monica, ett
assistentrum, vardagsrum, kök och ett rymligt badrum.
Helt perfekt för Monicas behov.
- Första natten som jag sov i lägenheten var det konstigt
och pirrigt men också kul, säger Monica. Min assistent
Malin var med mig och det kändes jätteskönt.

Bara fördelar att flytta hemifrån
Cattis tycker att det bästa med att Monica flyttat hemifrån är att de nu kan vara bara mamma och dotter. Nu har
Monica själv ansvaret för sitt hem tillsammans med assistenterna. Det finns ett schema för när hushållssysslor som
tvätt, städ och handling ska göras och en av assistenterna
har ett arbetsledande ansvar för att det fungerar.
Monica har inte kvar något hos sin mamma. Däremot har hon kvar sitt rum hos pappa och sover över där
då och då. Både mamma och pappa kommer också och
hälsar på i lägenheten. Även om de inte bor tillsammans så
har mamma och dotter tät kontakt och pratar nästan varje
dag.
- Om Monica mår dåligt brukar det visa sig i att hon blir
spänd och får mycket kramper. Jag har sagt till assistenterna
att de ska ringa mig då så att jag och Monica får prata via
facetime. Det brukar göra underverk.
Monica tycker att det bara inneburit fördelar med att flytta
hemifrån. Nu bestämmer hon själv vad hon vill göra precis
som vilken ung tjej som helst.
- Vi har tjejkvällar eller så bjuder jag hem min äldsta kompis Joel på middag. Ibland är jag bara själv och slappar med
assistenten, och mamma och pappa hälsar på mig ofta. I
julas var mormor och morfar här också. Det var kul.
Cattis tycker att flytten har gått över förväntan. Allt från
en jättebra LSS-handläggaren som hjälpte till med ansökan
till att det gick så snabbt att få en lägenhet. Plus det viktigaste, att Monica anpassat sig så bra och trivdes från första
dagen. Men hon poängterar att ansvaret som förälder alltid
finns kvar när man har ett barn med omfattande behov.
- Det är jag som känner Monica bäst och jag
som har det yttersta ansvaret för hennes välbefinnande. Så kommer det alltid att vara. Men att få
leva utan assistenter hemma, utan alla nattvak och allt
kringarbete är en frihet som jag först nu förstår vad det
innebär.
TEXT: MARIA ENNEFORS
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Johan och assistent Patrik

Var ska Johan
och Erik bo?

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.

J

ohan och Erik Hagblom är tvillingar och fyller 24 i år.
Killarna vill flytta hemifrån och bo tillsammans i en
stor lägenhet med sina assistenter. Men det tycker inte
Huddinge kommun.

Tvillingarnas mamma, Eva Hagblom, har i flera år
försökt hitta en lösning kring sönernas framtida boende.
Både Johan och Erik har cp-skador plus andra funktiosnedsättningar. Båda går på daglig verksamhet med olika inriktning efter deras behov. Eva är trött på att behöva ta allt
ansvar för sina vuxna söner. Trött på att kommunen har
satt i system att avslå allt de ansöker om och trött på att
kommunala tjänstemän tror sig veta bättre än Erik och
Johan och deras föräldrar vad de behöver.
Huddinge kommun har gett avslag på ansökan om
en stor lägenhet där killarna kan bo tillsammans. I stället
säger kommunen att de kan erbjuda rum i varsin gruppbostad till Erik och Johan. Detta är inte något som familjen
ansökt om eller är intresserade av. Om man flyttar till en
gruppbostad blir man av med all personlig assistans och det
är inte ett alternativ för Erik och Johan.
- Båda mina pojkar har fritidsintressen och gör saker när de
vill och med vem de vill. De ska kunna gå ut och komma
10
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hem som de själva väljer, precis som alla andra unga vuxna,
säger Eva.
Det finns en förturskö i Huddinge kommun, men
inte speciellt för funktionshindrade. Johan och Erik
sökte förtur till en gemensam bostad men fick avslag. De
fick ingen konkret motivering till avslaget, men Eva menar
att det största problemet verkar vara att Johan och Erik
vill bo tillsammans. Kommunen säger att de kan erbjuda
varsin gruppbostad till killarna. Kanske skulle de också kunna
ansöka om varsin lägenhet. Men att försöka hitta en lösning där de bor tillsammans är inget som kommunen vill
medverka till. Detta trots att det skulle vara billigare för
kommunen, enklare för föräldrarna och framför allt det
som Johan och Erik vill.
- Handläggaren sa till mig att om vi absolut vill att de ska
bo tillsammans så får vi väl köpa en lägenhet till dem.
Det har vi ingen möjlighet att göra. Vem har det i Stockholmsområdet? Och Erik och Johan har ju inga pengar och
kommer få leva på aktivitetsersättning hela sina liv. De kan
inte ta lån. Om inte kommunen kan hjälpa dem, vem kan
de då hjälpa?

Eva har varit tvungen att säga upp sig från sitt lärarjobb för att hantera tillvaron kring sina vuxna söner. Att
leva med assistenter till två personer i sitt hem tar på krafterna, men det värsta är kampen mot myndigheterna.
- Jag är så påverkad av alla år som handikappmamma. Jag
har nog lurat mig själv och trott att det skulle bli lättare
med åren, men just nu är det tyngre än någonsin. Vad ska
vi göra? Var ska mina söner bo? Måste jag gå med på att
placera dem på en institution för att inte gå under själv?
Hur kan någon kräva det av mig?
Eva menar att kommunen framställer det som att de
vet vad som är bäst för ungdomar med funktionsnedsättning utan att de känner Erik och Johan och vet vad de
behöver. För Eva är det självklart att killarna mår bäst av att
ha sina egna assistenter och få leva sina liv som de själv vill,
utan att behöva ta hänsyn till personalen i en gruppbostad
eller övriga boendes behov.
- Erik och Johan är uppvuxna med assistans. De har fått
veta att de har lika mycket rätt som alla andra att bestämma

själva. Att deras åsikt betyder något. Nu vill man ta det ifrån
dem. Nu ska en myndighet gå in och ta stora beslut som
påverkar hela deras liv.
Eva tycker det är grymt att skilja på killarna. De har
alltid varit tillsammans. De har en stark gemenskap och
förstår varandra trots att de sinsemellan är mycket olika.
För familjen skulle det också vara mycket lättare med en
gemensam bostad. Det underlättar assistansen och gör att
föräldrarna bara har ett ställe att besöka och ta hand om.
Nu har Eva gjort en ny ansökan om en stor lägenhet
med nya intyg om tvillingarnas behov. Hon hoppas att det
går bättre den här gången men är inte hoppfull.
- Jag tycker det är skamligt att kommunen behandlar sina
medborgare så här. Och det är väldigt orättvist att det
skiljer så stort mellan olika kommuner. Hade vi bott i
Stockholms stad hade det här inte varit ett problem. Där
har de en fungerande förturskö och de har inga åsikter om
var och hur andra ska bo.
TEXT: MARIA ENNEFORS

Eva med sönerna Erik och Johan
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Yrke personlig assistent
A
tt jobba som personlig assistent är ett viktigt jobb, ett serviceyrke som kan se väldigt
olika ut beroende av vem du arbetar hos. Vi frågade därför några personliga assistenter om vad det bästa är med yrket och vad som gjorde att de sökte sig till det från början.

Yrke: Personlig assistent

Vad är det bästa med att jobba som personlig assistent?
Hur kom det sig att du började jobba som personlig assistent?
Vilka erfarenheter tar du med dig från assistentyrket?

Amanda Karlsson
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Elina Elestrand

Madeleine Ljungqvist

Amanda Karlsson

Madeleine Ljungqvist

Elina Elestrand

1. Det bästa med jobbet som
personlig assistent är det starka band du
skapar till personen du jobbar med. Det
är ett privilegium att få vara så stor del av
en annan människas liv, med allt vad det
innebär. Det du ger får du tillbaks. Det
blir så mycket mer än ett vanligt jobb.
Dessutom är ingen dag den andra lik.
2. För min del började det som ett
sommarjobb för ca 10 år sedan. Jag insåg
nästan direkt att jag är som gjord för att
jobba med människor och såg fram emot
att gå till jobbet varje dag.
3. De erfarenheter jag tar med mig är
att det alltid lönar sig att vara genuin och
ödmjuk. Att alltid vara sig själv. Jag har
varit osäker på mig och min insats som
assistent många gånger, men nu insett att
så länge jag är känslomässigt dedikerad
mitt arbete, så gör jag ett bra jobb och
duger precis som jag är.

1. Det bästa med att jobba som
personlig assistent är att jag får jobba med
bara en person. Vi skapar då en relation
till varandra ingen annan i världen kan
ersätta eller ta över. Arbetet kräver mycket
av mig som assistent, men det ger också
tillbaka så mycket mer - arbetet får mig att
känna mig värdefull. Det absolut bästa är
när min brukare skrattar från hjärtat. Det
finns inget som gör mig så glad och varm
som när han skrattar, då känner jag att jag
verkligen har gjort något bra.
2. Jag fick möjligheten till att börja arbeta
som personlig assistent genom mitt förra
arbete. Jag arbetade då som elevassistent i
en träningsklass där en av eleverna sökte
en assistent.
3. Jag tar med mig att ingenting är
omöjligt! Du som assistent måste våga
prova nya saker med din brukare och ha
fantasi för hur du kan lösa saker och ting.
Har du det är ingenting omöjligt för vad
ni kan göra. Att arbeta som personlig assistent är verkligen det bästa jobbet

1. Det bästa med att vara personlig assistent (i de uppdrag jag befinner mig i) är ett
få vara en del av och möjliggöra huvudpersonens kommunikation med sin omvärld.
2. Utöver assistentjobbet, arbetar jag
med dans och det kräver stort fokus på
mig själv, min utveckling och min egen
prestation. För att få distans och lägga
fokus på någon annan valde jag att söka
jobb som personlig assistent. Ett jobb som
jag tur nog fick :)
3. Jag tar med mig så oerhört mycket!
Det är ett så komplext och utmanande
yrke. Ska jag välja endast en sak så är det
förmågan att snabbt läsa av en situation
och "vrida upp" eller "vrida ner volymen"
på mig själv.
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Julgodis

Joel Rönnbäck

Joel Rönnbäck
1. Det bästa med jobbet är att jag hjälper
en annan människa att göra det hen vill
göra i största möjliga utsträckning, och jag
får haka på! Fantastiskt ju. För min del har
det varit väldigt icke-monotont, nästan
alltid något på gång vilket gör att jobbet
blir kul!
2. Anledningen till att jag började
jobba som personlig assistent var att jag
precis hade flyttat till Stockholm från
Luleå och var arbetslös. Jag har inte
vidareutbildat mig efter gymnasiet och

trodde mig inte ha så stora chanser att få ett
bra jobb. Jag sökte allt från lagerarbetare och
receptionist, och även till några assistentjobb. Jag hade aldrig jobbat med barn eller
människor innan men jag fick komma
på intervju och senare fick jag också
jobbet. Väldigt nervöst, men när jag gått
introduktion och lärt känna alla inblandade lite mer så kändes det verkligen rätt!
3. Vad jag tar med mig för erfarenheter är
en svår fråga. Det är så mycket. För mig
som inte visste något om "funkis-världen"
innan jag började jobba så är nog det
viktigaste alla möten med de fantastiska
människor jag träffat. Det finns såna
otroligt viktiga och bra röster som inte blir
hörda. Och jag hoppas att kunna informera
och stå upp och säga ifrån när jag hör
vänner eller folk prata på ett nedvärderande
eller okunnigt sätt om personlig assistans
eller om människor i behov av personlig
assistans.

Malin Lundwall
1. Det bästa med att vara personlig
assistent är att det är så varierande. Ingen
dag är den andra lik och det är spännande

Malin Lundwall

och utmanande. Och sen att få växa och
utvecklas tillsammans med en annan
människa, vilket privilegium!
2. Anledningen till att jag sökte mig till
yrket var att jag gärna ville jobba med barn
och göra direkt skillnad i någons liv och då
passade det här jobbet perfekt.
3. Oj, efter snart 10 år så är det en hel
del jag tar med mig. Bland annat. att
flexibilitet och lyhördhet för andras behov
underlättar i alla situationer i livet.

Trevlig sommar!
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Tobias och Sofia

Kliv in i sagovärlden
på dockteatern Tittut
P

På Sveriges äldsta barnteater
Tittut får man för en stund
kliva in i annan värld.
Efter att man klarat av det praktiska
i entrén, som att hänga av sig kläder och
betala i kassan, stiger man in i en sagovärld.
På hyllor längs väggarna är det fullt med
olika speldockor, gosedjur och sagofigurer. En smal hall, med en lång röd matta,
avslutas med en trappa som leder ner till ett
café, som ser ut som ett stort mysrum med
målade motiv från sagor på väggarna.
- Med åren har vi utvecklat ett viktigt
inslag i teaterupplevelsen, och det är själva
mottagandet i foajén. Många barn är på

teater för första gången och då är vi måna
om att ge dem en bra inledning på föreställningen, säger Tobias, en av skådespelarna
på Tittut.
Tittut är inrymt i en äldre fastighet
med både smala korridorer och trappor,
men är man medveten om det så går det
utmärkt att komma i rullstol.
- Det är bra att säga till i förväg när man
bokar biljetter för då kan vi vara förberedda
med ramper, säger Anna Lindberg som är
verksamhetsledare på Tittut.
Skådespelaren Tobias stiger in i
salongen i svart långklänning och knut
i nacken och presenterar sig som Beatrix.

Hon berättar att när hon var liten fick hon
varken spela spel eller leka. Och alltid var
hon tvungen att sitta still och vara tyst.
Dagens föreställning bygger på böcker av
Beatrix Potter, som är uppvuxen i ett viktorianskt England på 1800-talet. Hon frågar
om barnen vill komma med in i salongen
och träffa henne när hon var liten. Hon informerar också om att det är helt okej att gå
ut en stund under föreställningen om man
behöver och sedan komma tillbaka igen.
TEXT OCH FOTO:
ANETTE WÄLLSTEDT

Sagocafé Tittut
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Fakta
Under maj kan du titta på
nedanstående föreställningar som
främst går fredag – söndag klockan 11 och 13. Föreställningarna
passar för barn från två år och upp
till förskolan samt särskola. Biljetter bokar du i förväg på: http://
www.dockteatern-tittut.com/
Kanel & Kanin, spelas 10-28 maj.
Här får vi följa de båda vännerna
under en dag där både svartsjuka,
ilska och oro blandas med den
härliga känslan av att återfå en
vän. Efter en bok av Ulf Stark och
Charlotta Ramel.
Petras Prick, spelas 17-21 maj. En
morgon är det något som inte alls
känns bra. Snart upptäcker Petra
en tom fläck på pälsen. En av
hennes tusen prickar är BORTA!

Den 9 september har föreställningen Busiga händer premiär. Det är
en saga om att gå och lägga sig
– en resa kantad av upptäckter
och äventyr. Föreställningen är
interaktiv vilket innebär att publiken sitter i scenografin och spelarna rör sig runt dem. Berättelsen
handlar om barns förmåga att leva
i nuet där fantasi och verklighet
kolliderar.
Biljettbokning tel: 08-720 75 99,
www.dockteaterntittut.se
Adress: Lundagatan 33, Stockholm.
Pris: vardagar 100 kronor per
person samt 120 kronor på helger.

Familjen Sjögren

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
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Här är dina kontakter
E

ngagemang i en förening kan se ut på många sätt.
Någon har ont om tid medan en annan kan lägga ner
mer tid på föreningsengagemang. En person sitter
med kunskap i en speciell fråga och en annan är duktig på att
arrangera aktiviteter. Oavsett hur engagemanget ser ut så är engagerade medlemmar en framgångsfaktor för en förening. RBU
Stockholm är inget undantag. Våra aktiva medlemmar är vår
främsta resurs och styrka.
Hur kan man då engagera sig? Vilka vägar och möjligheter
finns för den som har idéer, kunskap och lite tid över? Inom RBU
Stockholm finns många olika vägar att gå. En väg är att vara kontaktombud, en person som finns som stöd för andra medlemmar.
Idag har RBU Stockholm 12 kontaktombud. Några är nya och
andra har varit kontaktombud i många år. Som kontaktombud är
man det både för en viss diagnosgrupp, men finns också tillgänglig
för alla medlemmar, och nivån på engagemanget varierar utifrån
hur mycket tid man har.
Kontaktombud har funnit i RBU sedan 1971 i organiserad
form. Tanken då var att en förälder som väl kände till sitt barns
diagnosområde skulle fungera som kontaktperson för området och

vara en resurs för föreningen med idéer och synpunkter. De skulle
vara en länk mellan medlemmarna inom sin diagnosgrupp och
föreningens styrelse.
Tider förändras och med den också kontaktombudens roll.
Den är lika viktig idag som då den startade men idag kan man välja
olika inriktning på sitt uppdrag. Någon vill arrangera aktiviteter
medan en annan inte känner sig bekväm med det men däremot
gärna pratar med medlemmar som ringer. Båda inriktningarna är
lika värdefulla för föreningen.
Vi vill gärna presentera Stockholms 12 kontaktombud för
er. De finns till för er medlemmar om ni vill prata, har frågor eller
idéer på aktiviteter. Alla kontaktuppgifter finns på sista uppslaget i
denna tidning. Vill man som medlem prata om en viss diagnos så
söker man upp kontaktombudet i just den gruppen men om man
vill prata om till exempel skola så kanske det är kontaktombudets
hemort eller hur gammalt hans eller hennes barn är som är mer
avgörande för vem man ska ringa. Ibland är diagnosen mindre viktig och det är annat som förenar.

Frågor

6. Som kontaktombud märker vi att det är värdefullt för mor- och
farföräldrar att träffa andra för att utbyta tankar och erfarenheter.
Det kanske är allra viktigast när situationen är ny, men frågor
och funderingar kring både barnbarnets och det egna barnets
situation finns ju där hela tiden och gruppens medlemmar kan ge
tips om föreläsare eller om ämnen de vill ta upp.

1. Namn
2. Bostadsort
3. Ditt barns namn
4. Hur länge har du varit kontaktombud?
5. Vad gör du som kontaktombud?
6. Har du arrangerat någon aktivitet och i så fall vad?
7. På vilket sätt behövs kontaktombud i RBU?
1. Anita Gustafsson
2. Sundbyberg
3. Mormor till Viktor
snart 11 år. Viktor
har en grav CP-skada
4. Jag är sedan 7-8
år, tillsammans med
Sally Lundin, kontaktombud för mor- och
farföräldragruppen
CP.
Anita Gustafsson
5. Vi ordnar möten
för gruppen som träffas fyra gånger per år, där vi ibland
bjuder in föreläsare. Exempel på föreläsningar och diskussionsämnen: Tobii, kommunikation genom att styra dator med ögonen.
Move & Walks verksamhet. Psykologen Christina Renlund som
pratar om syskonrollen och tipsar om böcker som tar upp ämnet.
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TEXT: JESSICA STJERNSTRÖM

1. Annika Stridh
2. Bromma
3. Laura, 20 år med lindrig CP-skada, autismspektrumtillstånd, ADHD
4. Cirka 10 år
5. Finns tillgäglig
per telefon för medlemmar
som
behöver råd och hjälp.
Försöker, i mån av tid,
arrangera aktiviteter för
gruppens medlemmar.
6. Har tidigare arrangerat flera föreläsningar med Bo Hejlskov
Annika Stridh
Elvén kring problemskapande
beteende
och lågaffektivt bemötande. Har även arrangerat möten på
tema "skolan".
7. För att vi föräldrar behöver hjälpa och stödja varandra
i föreningen.

1. Gerda Lindholm
2. Gröndal, Stockholm
3. Bea, 12 år med ryggmärgsbråck
4. Fyra år
5. Jag träffar andra kontaktombud och planerar aktiviteter.
Jag svarar på frågor om någon vill veta vart man ska vända sig
för att träffa andra med
samma funktionsvariation, med mera.
6. Prova-på-drejning.
Friluftsdag
tillsammans med fantastiska
föreningen Skogstur,
där vi gick en fin promenad i Tyresta nationalpark, grillade och åkte
häst och vagn.
Gerda Lindholm
7. Som spindlarna i
nätet, som ser till att
våra medlemmar faktiskt träffas (fysiskt).
1. Jessica Metz
2. Upplands Bro
3. Viktor Metz 12
år med CP och
Epilepsi.
4. Snart åtta år.
5. Tyvärr inte så
mycket nu men vill
gärna börja engagera
mig mer igen.
6. Jag har varit med
om att ordna en hel
del, bland annat resor
Jessica Metz
till Mumindalen och
Danmark, läger på
Mättinge, besök på Tom Tits och på Fjärilshuset.
7. Kontaktombuden behövs för att man som nybliven förälder
till ett barn med funktionshinder har många frågor i det nya
föräldraskapet. Sen har man som förälder chans att träffa andra
föräldrar med mer eller mindre kunskap om det nya livet och har
chans att få tips och idéer. Men framförallt får barnen chans att
träffa syskon och andra barn med funktionsnedsättning.
1. Jessica Ferdman
2. Tullinge
3. Lovisa 11 år,
Dyskinetisk CPskada samt epilepsi
4. 7-8 år
5. Jag finns med i tidningen med namn
och mailadress, ifall någon vill ställa
frågor till mig.
Frågor om vad RBU
anordnar för aktiviteter eller allmänt

Jessica Ferdman

om att vara förälder till ett funktionsnedsatt barn eller ungdom
eller vad som helst.
6. Jag har arrangerat resor till Danmark för några år sedan. Vi
var cirka åtta familjer som grillade och hade mycket trevligt ihop.
Sista dagen åkte vi alla till stranden och flög drake. Det var
väldigt uppskattat bland både barn och vuxna. Sedan några år tillbaka arrangerar jag även valborgsfirande på Mättinge. Vi är 6-8
familjer som träffas. Det anordnas tipsrunda, vi badar i vedeldad
badtunna, dansar disco på kvällarna med snacks och saft, badar
jacuzzi och i bassäng. Det brukar vara mysiga dagar tillsammans.
7. Det behöver finnas kontaktombud i RBU för att det ska finnas
stöd för nya medlemmar som är nya i funktionshindervärlden.
Att de tidigt får känna att de inte är ensamma i sin situation. Det
behövs fler kontaktombud och gärna någon som är sugen på att
arrangera nya aktiviteter. Även om du inte känner för att vara
kontaktombud, så vore det ändå trevligt att få ta del av dina idéer
och tillsammans med dig ordna nya, spännande aktiviteter för
våra barn och ungdomar.
1. Jessica Molin
2. Huddinge
3. Love Molin 21 är
4. Har varit kontaktombud i 15 år
5. Jag svarar på frågor
som dyker upp via
samtal och deltar
på olika träffar på
RBU. Jag försöker
på bästa sätt att dela
Jessica Molin
med mig av min egen
erfarenhet.
6. För flera år sedan var jag med och arrangerade läger till
barnen själva och för hela familjer. Jag har även ordnat flera
mammaträffar för att få möjlighet att träffas och dela erfarenheter.
7. Det finns inget bättre sätt att få reda på vad man har rätt till
och att få tips och råd på hur man kan göra i många olika situationer när man får ett barn med funktionsnedsättning. Det mesta
jag har lärt mig under åren har jag lärt mig från andra föräldrar.
1. Nathalie Komorowski
2. Märsta
3. Jack Hovind, Schitzencefali, under diagnos Cerebral Pares
4. Började nu i dagarna
5. Jag får samtal från personer som undrar hur RBU fungerar
och som vill ha hjälp
och stöd och chansen
att följa med på någon
aktivitet.
6. Jag har kommit
med en idé om att
klättra med de barn
som kan och vill.
7. Vi kan svara på
mycket om RBU och
på så sätt avlasta lite.
Nathalie Komorowski
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1. Johanna Holmberg
2. Stockholm
3. Amanda 8 år med ryggmärgsbråck
4. Sedan 2014
5. Tillsammans med övriga kontaktombud ordnar jag aktiviteter
och jobbar för ett starkt kontaktnät bland medlemmarna i RMBgruppen. Jag finns också tillgänglig för framför allt föräldrar som
har funderingar eller kanske bara vill prata med någon som har
samma erfarenhet. Jag har också deltagit som föräldrarepresentant i habiliteringens kunskapsteam för ryggmärgsbråck.
6. Den första aktivitet
jag själv deltog i var
en föräldrakväll och
jag tyckte det var så
otroligt givande att få
dela erfarenhet med
andra föräldrar. Det är
den aktivitet jag framför allt fortsätter att
arrangera. Sen har jag
turen att vara kontaktombud tillsammans
Johanna Holmberg
med toppenföräldrar
som fyller på med både
friluftsaktiviteter, kulturella arrangemang och helgläger för hela
familjen.
7. Det är bra att det finns några som tar ansvar för att arrangera
nätverksträffar och aktiviteter. När jag själv blev funkisförälder
uppskattade jag att det fanns möjlighet att vända sig till personer
som visste precis vad jag och min familj gick igenom.
1. Marita Gustafsson
2. Hässelby
3. Andreas 17 år,
flerfunktionshandrad
4. Cirka 10 år men har
inte varit så aktiv de
senaste åren.
5. Under de första åren
var jag med och arrangerade aktiviteter
för familjer med barn
med CP mellan 0-6 år.
Marita Gustafsson
Därefter blev det även
för familjer med barn mellan 7-12 år.
6. Julfirande, familjehelg över Valborg på Mättinge, familjeträff
på Musikmuseet bland annat. Jag var tidigare med i HSO:s barngrupp som samverkade kring barnfrågor
7. Det är viktigt att göra kul och meningsfulla saker för och
med andra familjer. Att vara kontaktombud innebär att
vara medmänniska, att finnas till för andra i liknande livssituation och att kunna bidra med tips och idéer kring
saker som jag själv tagit till mig på under åren som mamma till
Andreas.
1. Rita St Clair Maitland
2. Rönninge
3. Nicola 14 år, ryggmärgsbråck
4. Cirka 11 år
5. Jag berättar om RBU och vill förmedla vikten av att RBU
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finns. Jag är som kontaktperson tillgänglig för alla som har frågor
och funderingar kring RBU och ryggmärgsbråck.
6. Ett årligt arrangemang är en helg under
hösten på Mättinge.
Där umgås familjer
under vilsamma och
trivsamma
former
och vi delar tips och
berättelser från vår
vardag. I år ska vi även
ut på en skärgårdskryssning i maj.
Rita St Clair Maitland
7. RBU fyller en kolossalt viktig roll som
knytpunkt för alla i familjen. Några av mina närmaste vänner
har jag träffat genom RBU. Även om vi inte ses så ofta under
året så vet jag som förälder att vi är en grupp som delar förståelse
för varandra. Min dotter Nicola har träffat sin bästa vän genom
RBU.
1. Sally Lundin
2. Hässelby
3. Mormor till Andreas, 17 år. Andreas har en grav CP-skada
4. Jag är sedan 7-8
år, tillsammans med
Anita
Gustafsson,
kontaktombud
för
mor- och farföräldragruppen CP.
5. Vi ordnar möten
för gruppen som
träffas fyra gånger
per år, där vi ibland
bjuder in föreläsare
Sally Lundin
6. Vid träffar där vi
bjudit in föreläsare har
vi till exempel fått veta mer om utrustning för kommunikation
genom ögonstyrning, personal från korttidshem har berättat om
sin verksamhet och vi har fått information om Move & Walk
etcetera.
7. Kontaktombuden behövs för att ordna dessa möten för moroch farföräldrar som då får tillfälle att träffas och prata med
andra som har samma funderingar och frågor kring barnbarnen,
dera syskon och föräldrar
1. Reinier Hjelm
2. Sigtuna
3. Johnie 25 år,
SMA (Spinal muskelartrofi)
4. 6 år
5. Just nu inte mycket.
Jag svarar på samtal
från medlemmar och
pratar om RBU.
6. Reinier Hjelm
7. För att ställa upp
och prata med och
stödja familjer som får en diagnos på sitt barn.

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

RAMP%
PERSONLIG*ASSISTANS
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!DELAKTIGHET!I!DIN!ASSISTANS!HANDLAR!INTE!OM!DET!DU!GÖR!2!UTAN!VAD!DU!VET

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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Testpatrullen
på uppdrag

Testpatrullen bestämde sig för att testa tillgängligheten på Fjärilshuset. Om
man förflyttar sig med hjälp av rullstol, det vill säga inte kan stå eller ta några
steg, så är det nästan omöjligt att förflytta sig i verkliga regnskogen. Vi blev
nyfikna på om Fjärilshuset skulle kunna ge oss den känslan.

V

i tycker att Fjärilshuset har lyckats mycket bra med
det med den fuktiga varma luften, lianer som hänger över oss, fjärilar som flyger runt och det är blommande blommor trots att det är vinter ute. Det är mysigt att
gå runt och lära sig om alla djur och växter i regnskogen. Även
akvariet med dess tropiska fiskar var spännande att uppleva.
Ett stort plus var att kunna se när fiskarna matades.

Majas upplevelse:

Maja tyckte att Fjärilshusets tillgänglighet för rullstolsburna får
8 av 10 poäng.
Bäst var: Café och restaurang tack vare mycket utrymme och
mycket viktigt: bord där man kan komma fram med rullstolen
ordentligt. Fjärilshusets golv i form av plattor funkade sådär. Det
var ganska guppigt och det var hål och sprickor i plattorna.
Handikapptoaletten var för liten. Maja fick inte plats med
rullstolen och hade svårt att vända.

Dennis upplevelse:

Jag ger Fjärilshuset betyg 10 av 10.
Det fanns mycket bra informationstavlor som var i min höjd så
att jag kunde se och läsa. Jag kunde rulla fram överallt och fick
upplevelsen av den verkliga regnskogen. Bra med skåp vid ingången att lägga ytterkläderna i. Caféet hade gott om plats och god
lunch. Jag gillade även den lilla shopen.

Hela Testpatrullen och
assistent Anna Kortas

Maja Mokva och Dennis Hantman
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Fakta
info@fjarilshuset.se
tel 08-730 39 81
Öppettider:
Måndag – Söndag
10.00 – 17.00
Inträdespriser:
Vuxna: 165:Barn 4-15 år: 80:Barn under 4 år: Fri entré
Familj (2 vuxna + 2 barn): 425:Pensionärer: 135:Ledsagare: Fri entré
Grupprabatt från 10 personer: 10% rabatt
Skol/förskoleklasser: 55:- per barn/lärare*
Guidning ca 1 timme: 1500:-**
Årskort (fritt inträde under tolv månader),
se hemsidan för priser
Maja Mokva och Dennis Hantman

Kom med på Vindens Vänners
Seglarläger 1-6 augusti!
För barn och ungdomar med
rörelsehinder
Föräldrar och syskon är också
välkomna
Segla, paddla, vindsurfa, bada och
sola
Gemenskap, sång och musik
Koviken ligger på Lovön i Mälaren
Kostnad: 1200/1900 kr
Vindens Vänner är en fristående del
av Abrahamsbergskyrkan i Bromma
Besök gärna vår hemsida
www.vindensvanner.se

Frågor och intresseanmälan
Telefon: 0708 898869
Mail: olle.dahlstrom@comhem.se
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Populära aktiviteter

Genom åren har RBU Stockholm ordnat många roliga och spännande aktiviteter. Det har ordnats helgresor till Eskilstuna djurpark, Kolmården och
äventyrsbad i Linköping samt mer långväga resor som till Danmark. En
del aktiviteter har varit välbesökta i början men sedan har intresset dalat
efter hand, medan vissa aktiviteter blir fullbokade gång efter gång. Att fira
Valborg på Mättinge är en tradition som lever kvar år efter år liksom att åka
till Herrfallet. Att besöka Junibacken och museer som Vasa och Nobel har
också varit uppskattade arrangemang.
Musikläger
Marie Kringberg och Åsa Hultén Eriksson har arrangerat
musikläger tillsammans i nästan tio år. Från början var det två
andra kontaktombud i RBU Stockholm som startade upp verksamheten, men när deras barn inte längre ville åka tog Marie
och Åsa vid istället.
- Vi tog i princip över ett färdigt koncept som vi sedan finslipat
under åren, berättar Marie.
Sedan dess äskar de varje år pengar från RBU Stockholm för
att kunna arrangera fyra läger per år med fokus på musikaktiviteter för barn och ungdomar inom CP- och flerhandikappgruppen.
Därefter bokar de in lägren och ser till att allt flyter med
lägerledare och boende. Till sin hjälp har de också RBU:s
kansli som skickar ut inbjudningar och tar emot anmälningar.
- Nu känns det som ett självspelande piano, det bara rullar på
år efter år, berättar de.
Kostnaden för lägren är rejält subventionerade för deltagarna, medan assistenter får betala fullt pris. Arrangörers barn och
ungdomar får alltid förtur till aktiviteter som föräldrarna ordnar
och de får även extra rabatt på egenavgiften.
Marie och Åsa har varit medlemmar i RBU sedan barnen var
små och ingår i CP-gruppen med sina barn. Maries son Marcus
är nu 21 år och har varit på många musikläger under åren, liksom Åsas dotter Kim även hon 21, som också deltagit i merparten av alla läger de ordnat.
- Det är svårt att hitta på bra fritidssysselsättningar som
passar våra barn, så att själv få ordna en aktivitet som denna
känns
väldigt lyxigt, säger Marie,
Hon tycker att musiklägren kan kännas lite som att vara på
en fritidsgård där barnen och ungdomarna kan umgås med
kompisar på ett naturligt sätt. Här får de gemenskap med
andra genom både strukturerade aktiviteter och fria aktiviteter
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som att bara hänga i allrummet eller att ses vid middag och fika.
- Det är nog gemenskapen med de andra ungdomarna som
betytt mest för Markus tror Marie.
Musiklägret vänder sig främst till barn och ungdomar mellan
7-25 år som har personlig assistans. Tanken är att de ska komma
iväg själva utan sina föräldrar.
Under helgen är det späckat schema med olika musikaktiviteter som att prova på att spela instrument, sjunga allsång eller
bara lyssna på musik. Här finns också möjlighet att bada i den
tillgängliga bassängen och vara ute i naturen.
- Markus har tyckt att det varit så roligt att skapa musik ena
dagen och sedan få spela upp det dagen därpå. På lördagskvällarna har de alltid disco, berättar Marie.
Lägren hålls främst på Mättinge fritids- och rekreationsanläggning, som ligger naturskönt alldeles vid havet i närheten
av Trosa. Här bor deltagarna från fredag till söndag i egna rum
i huvudbyggnaden eller i stugorna med sina assistenter.
Anläggningen är tillgänglig med stora ytor och i huvudbyggnaden finns bra hjälpmedel, som liftar och tillgängliga
toaletter. När lägren började var det RBU som ägde anläggningen, men sedan sex år tillbaka är det den ideella stiftelsen
Valjeviken som står som ägare. Men både RBU Stockholm och
Riksförbundet har fortsatt att ordna läger här i samarbete med
stiftelsen och dess personal.
Under ett par år har de även provat att ha friluftsläger på
Drakudden, som är en kursgård utanför Bro Bålsta, men dessa
läger blev inte lika fullbokade, vilket möjligen berodde på att
boendet där inte var lika tillgängligt.
I år kommer de för första gången att bara ordna två läger,
då Mättinge i fortsättningen kommer att hållas stängt vintertid.

Mor- och farföräldraträffar
Mor- och farföräldragruppen startades av medlemmen
Berit Appelqvist för drygt sjutton år sedan. Mor- och farföräl-

drargruppen startades av medlemmen Berit Appelqvist för drygt
sjutton år sedan. Alla mor- eller farföräldrar som har barnbarn
med en funktionsnedsättning är välkomna att delta. Man
behöver inte vara medlem i föreningen från början men vi
hoppas att de blir det med tiden förstås.
Nuvarande kontaktombuden Sally Lundin och Anita
Gustavsson har varit arrangörer för träffarna sedan 2010, då
de gemensamt tog över ansvaret från Berit som flyttade till
Norrland. Alltsedan dess träffas gruppen regelbundet fyra gånger
per år i RBU's lokal på S:t Göransgatan 82A på Kungsholmen.
Anitas barnbarn Victor är 11 år och Sallys barnbarn Andreas
17, och båda barnen föddes med CP-skador och flerhandikapp.
Anita fick höra talas om mor- och farföräldragruppen på ett av
habiliteringens möten redan när Victor var riktigt liten, och
sedan deltog hon i sin första träff med gruppen bara några dagar
efteråt.
- Det är en annorlunda situation vi hamnat i, och som mor- och
farföräldrar vill vi ju självklart ställa upp så mycket som möjligt
och finnas där och avlasta våra barn, säger Anita och Sally.
Anita minns att hon tyckte att det var skönt att få kontakt
med andra som var i samma situation och få dela tankar och
frågeställningar som dök upp.
- Nu kan vi peppa och stötta andra i vår tur. Vi har så många
erfarenheter och upplevelser med oss i bagaget och kan berätta
om vilka problem vi stött på under resans gång, säger de.
Gruppen, som idag består av cirka 30 mor- och farföräldrar,
är ganska stabil och många kommer troget år efter år. De känner
en samhörighet i det faktum att de dels vill vara ett stöd för sina
barn som är i ett annorlunda föräldraskap, dels lära sig mer om
sitt barnbarns behov men samtidigt vara en alldeles vanlig mor-

mor/farfar med allt vad det innebär av mys och roliga saker.
Oftast är de runt 10-15 stycken vid varje möte.
Under senaste tiden är det flera med yngre barnbarn som tillkommit och de tycker det är skönt att få prata med de som har
äldre barnbarn som kan berätta hur det varit för dem. Nya moroch farföräldrar välkomnas med öppna armar.
Den ständiga frågan som tas upp är problem med assistansen
och färdtjänsten. På sista tiden har det varit mycket diskussion
om assistansen och flera har varit med om neddragningar.
- Det är då vi mor- och farföräldrar får rycka i säger Sally. Om
någon assistent är sjuk t ex så behöver vi ofta hjälpa till att ta
hand om syskonen.
Sally och Anita tycker det är bra att vara två som håller i
gruppen. Tillsammans hjälps de åt att fundera på aktuella ämnen och att diskutera och vilka föreläsare de vill bjuda in.
Träffarna hålls nästan alltid på måndagskvällar klockan 18-21
och den
dagen träffas Sally och Anita redan efter lunch för att umgås och
fika tillsammans innan de börjar förbereda kvällen. De bjuder
alltid på fika och smörgås på träffarna och till sommar och jul
brukar de göra en enklare buffé. Kansliet hjälper till genom att
sprida information om träffarna genom nyhetsbrev, hemsida och
facebook samt att ta emot anmälningar.
Under åren har de bjudit in föreläsare från habiliteringen,
assistansbolag, korttidsboenden, hjälpmedelsföretag, Toobii som
gör ögonstyrda datorer, psykologen Christina Renlund, logopeden Hanne Uddling med flera. Vid träffen i maj har de bjudit
in en musikterapeut som kommer att berätta om musikens betydelse för barn med funktionsnedsättningar.

Rebecka sjunger med bandet.
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Familjevecka på Herrfallet
Sedan 2003 har det ordnats familjeläger på Herrfallets camping utanför Arboga. Hit är alla RBU-familjer välkomna oavsett
funktionsnedsättning och denna sommarvecka har blivit mycket
populär genom åren. Veckan ger en chans till återhämtning och
gemenskap med andra familjer i liknande situation. Här kan
man träffa kompisar och syskon kan lära känna andra syskon.
Herrfallet ligger vackert vid Hjälmaren och vid soligt väder
träffas man på den lilla badstranden i området för att bada eller
kanske ro ut och fiska.
Från början var det RBU Stockholms kansli som arrangerade
familjeveckan på Herrfallet.
- Vi hade inga diagnosövergripande aktiviteter alls när jag började på RBU och därför ville jag testa om det fanns intresse av
att erbjuda ett läger som alla var välkomna till, oberoende av
diagnos eller ålder på barnen, berättar Jessica Stjernström från
kansliet.
Intresset fanns och det första året bokade hon 20 stugor på
Herrfallet. Därefter blev det en tradition att bjuda in till den
årliga familjeveckan.
- De var mycket tillmötesgående på anläggningen och såg till att
vi fick bra stugor nära lekplatsen och badstranden och att stugorna låg hyfsat nära varandra, vilket underlättade för att barnen
skulle kunna leka och umgås på ett enkelt sätt.
Under det första året var också personalen mycket engagerad
i att öka tillgängligheten på området och fixade ramper och
dylikt.
Jessica minns även att hon under två år anlitade ett par sjukgymnaster som drev företaget ”Äventyrsrehab”, som arrangerade
fritids- och äventyrsaktiviteter för hela familjen. Ett år arrangerade de ”Fångarna på Herrfallet”. Två familjer bildade ett lag
och alla lagen tävlade sedan under två dagar. Med hjälp av en
skattkarta och kluriga instruktioner skulle man ta sig fram på en
bana och för att ta sig vidare skulle man genomföra olika
moment (gåtor, tävlingar och annat). Till slut hamnade man
vid skatten.
- Vi hade till och med en egen ”Fader Fourrat” som kom med
kluriga gåtor och tankenötter, säger Jessica.
På en närliggande gård fick de även möjlighet att rida, åka
fyrhjuling i skogen, gosa med kaniner och katter och njuta av
matsäck i det fria. Det var ett uppskattat inslag för både stora

och små. Andra inslag under veckan var paddling, kräftfiske,
bastu, gemensam grillkväll vid stranden och mycket mer.
Familjeveckan på Herrfallet blev det första i raden av många
aktiviteter/läger där alla välkomnades. Ett läger där intresset för
till exempel ridning, fiske eller annat förenar och inte en specifik
diagnos eller ålder.
Från och med 2009 är det Ann-Sofie Abramsson, tillsammans med Jorunn Aase, som tagit över stafettpinnen och arrangerar familjeveckan. Ann-Sofie var även ordförande i RBU Stockholms styrelse på den tiden.
- Det året var det 17 familjer som deltog, minns Ann-Sofie.
Totalt med assistenter var vi ett gäng på 84 personer.
I år har 12 stugor bokats in som ligger i nära anslutning till
varandra. Två av stugorna är reserverade för assistenter som får
bo tillsammans i gemensamma assistentstugor under veckan.
Men flera av assistenterna bor även i familjernas stuga förstås.
Sommarveckan har blivit mycket populär och ger en chans till
återhämtning.
Under veckan ordnas det flera gemensamma aktiviteter
som tipspromenader, utflykter, middagar, korvgrillning,
bastukvällar för både mammor och pappor, åka traktorvagn
och mycket annat kul.
- Gemenskapen är en viktig del i sommarveckan. Många känner
varandra sedan tidigare år och barnen har lärt känna varandra
genom åren. Det är alltid en blandning mellan helt nya familjer
som inte tidigare varit med och en del som varit med under flera
års tid, berättar Ann-Sofie.

Aktiviteter viktiga för RBU Stockholm
Alla aktiviteter, stora som små, som arrangeras för RBU:s
medlemmar är viktiga och gör att fler får chansen att knyta nya
kontakter och träffa andra i liknande situation. Det kan vara
både värdefullt och berikande att bara få komma iväg och umgås
på ett lättsamt sätt. Kanske leder det till nya, spännande möten
– som att träffa en kompis eller någon att dela tankar och erfarenheter med. Att anordna en aktivitet ska inte vara svårt. Får
man en idé om något man vill göra så kan man höra av sig till
kansliet eller till engagemangsgruppen för att få råd om hur man
går vidare. Alla idéer och tips tas tacksamt emot.
TEXT: ANETTE WÄLLSTEDT
FOTO: ARNE HEDÉN

Herrfallet
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RBU manifesterar
för LSS på första maj
Jasmin, Tilda och Mikaela demonstrerar

F

ör andra året i rad genomförde RBU Stockholm en
manifestation för LSS och personlig assistans under
1 maj. Vädret var stålande och totalt samlades ett

70-tal personer på den lilla parken vid Norra Bantorget för
skylttillverkning och mobilisering. Flertalet var RBU:are
men även andra funktionshinderföreningar fanns representerade. Liksom året innan valde vi att manifestera på
Norra bantorget – vilket är helig mark för den regeringsbärande socialdemokratin. Med viss ängslighet diskuterades
det huruvida det fanns ett tillstånd för vår aktion. Men vår
tanke var istället att ansluta till det socialdemokratiska demonstrationståget, inte för att demonstrera mot – utan istället att ta ställning för LSS och personlig assistans. Dessutom
kände vi oss stärkta i vår uppfattning, sedan den socialdemokratiska kongressen i april, att det fanns ett brett stöd för
vår sak bland de socialdemokratiska gräsrötterna.

När det kilometerlånga tåget anlände anslöt sällskapet
successivt. Men när vi väl skulle ta oss in på området möttes
vi av en nervös funktionär som helt öppet ifrågasatte vår
närvaro och undrade om vi avsåg att demonstrera mot socialdemokratin. Tvärtom svarade Mats Lagerman, vi är här
för att vi är för. För LSS, för personlig assistans och för frihet.
Huruvida vår manifestation får någon direkt påverkan
på politiken, mer än som droppen som slutligen urholkar
stenen – är svårt att säga. Däremot kan vi konstateras att vår
blotta närvaro skapar känslor och ängslighet - som socialdemokratins ständigt närvarande dåliga samvete. Alltid något.
Men framför allt en påminnelse till regeringen att det är
bara ni som kan ändra utvecklingen liksom ert samvete.
Vi tänker inte ge upp!
TEXT: RICKARD FRIBERG
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Linda, Sally och Ove
Några ur engagemangsgruppen

RBU Stockholms
engagemangsgrupp
L

ägre trösklar, enklare kommunikation och tydliga
checklistor ska förenkla och öppna för fler att engagera sig i RBU. RBU Stockholm förnyar sitt arbetssätt
och den nystartade Engagemangsgruppen på Facebook är ett
steg i det arbetet.

- Det ska vara enkelt att organisera en aktivitet, det säger
Sonia Hantman som tillsammans med Marie Kringberg
är huvudansvarig för RBU Stockholms nya engagemangsgrupp.
Engagemang kan se ut på många olika sätt. Med den
här gruppen ska det bli enklare att engagera sig på den nivå
som passar den enskilde medlemmen. Här kan man få idéer
till aktiviteter, hjälpa varandra och dela kunskap. Gruppen
ska underlätta för medlemmar att starta upp och genomföra en aktivitet. Genom att sänka tröskeln för engagemang
vill vi visa att varje liten insats är värdefull. Gruppen öppnar
upp för den som bara har möjlighet att vara med på en
enstaka aktivitet och inte kan eller vill förbinda sig till ett
längre engagemang.
Det är lätt att fastna i ett invant arbetssätt och rutiner. Det är svårare att tänka nytt och våga lämna det trygga
och inarbetade men vi måste våga ta klivet och tänka i nya
banor. Nya medlemmar ska känna att de enkelt kan komma med idéer och genomföra en aktivitet för föreningens
barn och ungdomar.

26

Utsikt nr 1-2/2017

- Våra medlemmar måste bli medvetna om att det inte endast är kansliet eller styrelsen som organiserar aktiviteter.
Alla som har en bra idé är välkomna att höra av sig framhåller Sonia.
Som hjälp för de som arrangerar aktiviteter bygger
RBU Stockholm upp en digital aktivitetsmapp. Där finns
alla dokument som tydligt och enkelt beskriver hur man
arrangerar en aktivitet och vilka regler som gäller. Enkla
checklistor ska hjälpa nya medlemmar att ta vid där någon
annan måste kliva tillbaka.
Ove Hedlund, förälder i RBU, hoppas att gruppen
dels ska fungera som ett bollplank och dels få medlemmar
att våga ta steget att arrangera aktiviteter.
- För vår familj har RBU:s aktiviteter alltid varit roliga att
delta på, både för barnen och för oss vuxna som får träffa
andra föräldrar säger Ove.
Marie Kringberg har varit engagerad i RBU i många
år och hela familjen har deltagit på många aktiviteter.
- Min vision är att många medlemmar arrangerar och deltar
i aktiviteter, säger hon.
Det ger gemenskap och en känsla av tillhörighet.
Aktiviteter är en av grundpelarna för RBU. Barn
växer genom att upptäcka och med aktiviteter inom RBU
vill föreningen hjälpa barnen att bli delaktiga, ge dem
självkänsla och att växa upp med tryggheten att vara en del
av samhället. Via aktiviteter vill RBU väcka intresse hos

barnen, bli en plattform för både barn och vuxna att möta
andra i liknande situation och ge barnen redskap att våga
ta plats.
Nathalie Komorowski har nyligen börjat engagera sig
i föreningen men familjen har deltagit på flera aktiviteter
under de senaste åren.
- Jag ser på min son hur otroligt roligt han har efter att vi
träffat andra barn med liknande funktionsnedsättning som
han har, på RBU:s aktivitetsträffar och hur han vågar ta
plats mer än annars berättar Nathalie. På dessa dagar har
min son också chansen att vara duktig eller rent av bäst på
vissa saker som han alltid är underlägsen i annars.
En kostsam aktivitet kräver lite framförhållning
både när det gäller finansiering och genomförande men för
enkla och billiga aktiviteter finns det, i det nya arbetssättet,
utrymme för spontanitet. När idén uppstår tar man först
del av innehållet i den digitala aktivitetsmappen och sen

kontaktar man helt enkelt RBU Stockholms kansli. Svårare
än så ska det inte vara.
Visionen är aktiviteter med fler delaktiga medlemmar, en öppen kommunikation och fler spontana
aktiviteter för våra barn och ungdomar. En förening för
barn i alla åldrar som är naturligt för familjer att söka sig till
redan då barnen är små. En vision RBU Stockholm nu tagit
ett viktigt steg emot.
Det vi gör, gör vi för våra barn och för oss själva! Det
är vår förening och det är medlemmarnas förväntningar
och önskemål som ska styra våra aktiviteter och arbete.
Vi behöver alla hjälpas åt att bygga den förening som
motsvarar våra egna förväntningar. Tillsammans är vi
starka, tillsammans kan vi förändra!
TEXT: JESSICA STJERNSTRÖM
FOTO: ANETTE WÄLLSTEDT

Rickard Friberg, Annika Stridh, Ina Åkerberg, Linda Hedlund, Therese Lagerman, Eva Wodzynska , Lill Hultman och Linda Henriksson

Fakta
• RBU:s digitala
aktivitetsmapp hittar du på
www.stockholm.rbu.se

• RBU:s engagemangsgrupp
finns på Facebook och är till
för alla som är eller vill bli
engagerade i RBU Stockholm

• RBU Stockholms kansli når
du på kontakt@stockholm.rbu.
se eller 08-6505812
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HÄNG MED TILL GRÖNA LUND!

SEGLING

RBU:s ungdomsgrupp bjuder in till en heldag på Gröna Lund
söndagen den 28 maj. Dagen vänder sig till dig mellan 18-30 år.
Vi träffas utanför Gröna Lund klockan 12.00 och avslutar klockan
18.00. Vi tillbringar dagen tillsammans och äter gemensam lunch.
Egenavgiften är 150 kronor per deltagare och då ingår lunch, inträde och åkband. Assistenter går in gratis som ledsagare och står
för sin egen mat.

Känslan när det blåser i håret och man är ett med vinden, havet
och båten kan vara alldeles fantastisk. Nu kan du prova på att
segla tillsammans med Skota Hem i Saltsjöbaden på nationaldagen, tisdagen den 6 juni.

På hemsidan kan du läsa mer, men kom ihåg att anmäla dig till
kansliet senast den 22 maj. Vi ses på Grönan!

FRILUFTSDAG PÅ LIDA
Välkommen till en prova på-dag på Lida friluftsgård i Tullinge lördagen den 27 maj.
Dagen börjar med fika från 9.30 och därefter startar aktiviteterna
klockan 10.00 med paus för lunch och eftermiddagsfika. Dagen
avslutas klockan 20.00 efter en gemensam middag vid grillen.
Området är delvis anpassat och handikapptoalett finns. Aktiviteter
som erbjuds är Geocaching, kajakpaddling, minigolf, Zoom etc.
Dagen arrangerar vi tillsammans med "Skogstur".
Din anmälan till kansliet önskas senast den 17 maj. Mer information hittar du på hemsidan.

Hela familjen är välkommen men det är bara du som har en
funktionsnedsättning som får prova på att segla. I mån av plats
får också föräldrar och syskon chansen att komma ut på sjön i en
större segelbåt.
Vi ser fram emot en skön heldag med prova-på segling, fika,
korvgrillning och fin gemenskap. Skota Hem har flera olika båttyper
utvalda för att passa seglare med alla typer av funktionsnedsättningar. Ingen av båtarna kräver mycket styrka eller rörlighet. Du kan
välja att segla på egen hand, eller tillsammans med en grupp i en
större båt. I samråd med Skota Hem väljer vi det alternativ som
passar dig bäst.
Vi önskar din anmälan till kansliet senast den 15 maj.

MOR- OCH FARFÖRÄLDRATRÄFF
Nästa träff i mor- och farföräldragruppen är måndagen den 22
maj, klockan 18.00 på S:t Göransgatan 82a. Under kvällen bjuds
det på kaffe och smörgås.
Nya medlemmar är hjärtligt välkomna!

SEGLING
Gröna Lund

Segling med Skota hem
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HAR DU NÅGOT DU
VILL KÖPA, SÄLJA
ELLER BYTA?
Jack på väg upp i
Segelflygplanet

TESTA ATT SEGELFLYGA
En lördag i september är du välkommen att prova på att
segelflyga med Segelflygarna på Uppsala flygklubb. Sedan 2013
erbjuder klubben barn och ungdomar med rörelsenedsättning att
prova på segelflygning. Hela familjen är välkommen men det är
bara du som har en funktionsnedsättning som får prova på att
segelflyga. Syskon, föräldrar och assistenter kommer att ges
möjligheten att flyga motorflyg på egen bekostnad.
Tillsammans med en erfaren pilot får du sitta i det tvåsitsiga segelflygplanet, som bogseras upp i luften av ett motorflygplan, och på
rätt höjd lossas från bogserlinan för att sedan lugnt glida fram
genom molnen och njuta av utsikten. Flygturen tar cirka 30 minuter.
Plats: Uppsala flygklubb, Sundbro 427, 74022 Bällinge (5 km från
Uppsala).
Håll utkik på hemsidan och Facebook för exakt datum. Där kan du
även läsa mer om denna prova-på-dag.

MUSIKLÄGER PÅ MÄTTINGE
Höstens musikläger på Mättinge går av stapeln helgen den 1517 september. Som vanligt är lägret föräldrafritt och vänder sig till
barn och ungdomar mellan 7 och 25 år samt deras assistenter.
På lägret provar vi att spela olika instrument, sjunger allsång och
ordnar disco samt mycket mer. Mättinge är en fritids- och rekreatisanläggning som ligger naturskönt alldeles vid havet, drygt åtta mil
söder om Stockholm.

Nu startar vi upp vår ”köp-byt-sälj” tjänst igen. Som RBUmedlem 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.
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!

Inbjudan och anmälningsblankett hittar du på hemsidan.
Din anmälan till kansliet önskar vi senast måndagen den 7 augusti.

Bodarna
på upp.
Mättinge
Jack påväg
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Vem har rätt till
personlig assistans?

Vem har rätt till
personlig assistans?

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

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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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

Ersättare (4)
Nathalie Komorowski
natkom@live.se

Ewa Wodzynska
ewawodzynska84@gmail.com

Kontaktombud

Inom föreningen finns tio diagnosgrupper organiserade. Dessa representeras 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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Ekvationen går inte ihop

M

atematikens lagar gäller alltid. De är
oberoende av tid och rum, opåverkade av
människans nycker. Matematiken skapar
ordning i kaoset. Det är vår tids nya religion.

Vi lever i en tid där naturvetenskapen lyft som något heligt. Vi
pratar om randomiserade kontrollerade studier och orsakssamband som om det vore taget ur en helig skrift i något bokstavstroget sällskap. Allt går att beskriva och förklara med matematiska
formler. Det verkar som om ju mer komplex vår omgivning blir,
desto större behov har vi av den trygghet som en matematisk
ekvation har. Sätt in variabel x och y i ekvationen och du får svaret. Du behöver inte koppla på känslor eller förnuft. Det behövs
ju inte när du vet att du har att göra med en storhet som inte kan
ha fel.
Det är bara det att det blir fel. Jättefel. Ta exemplet med diskussionen om vilken sorts terapi som ska erbjudas patienter med
depression. Enligt vetenskapliga studier så är KBT-terapi mest effektivt. Variablen x = deprimerad patient och variabeln y= KBT.
Svaret blir en frisk patient. Kruxet är bara att studierna bygger på
patienter som har en ren depression utan en massa kringfaktorer,
som till exempel ett funktionshindrat barn. Om man behöver
något mer än en 10-gångers KBT behandling faller man utanför
ramarna. Psykodynamisk terapi som är lite mer oprecis och utgår
från patientens hela situation går inte att studera enligt de linjära
samband som en randomiserad studie kräver. De är för oprecisa
och blandar in sådant som samspelet mellan patient och terapeut
och annat som det inte går att göra exakta beräkningar på. Summan blir tyvärr inte att alla deprimerade får bästa hjälp utan att
bara de med rätt sorts depression får någon hjälp alls.
Ett annat exempel på hur det har gått riktigt snett är när behovet
av assistans ska räknas ut. Tidigare satt man ner och pratade om
vad den enskilde hade för behov och önskemål. Men så kan man
ju inte göra om man ska följa matematikens lagar. Då finns det
inte några oklarheter. Allt är mätbart och man behöver exakta
variabler att sätta in i ekvationen. Därför räknar man nu ut behovet av hjälp så exakt som på en tusendels minut. Det tar 2,435
minuter aktiv tid per dag för N att duscha, 3,412 minuter att
äta och 1,221 minuter för tandborstning. Sen sätter man in variablerna i ekvationen och får fram tidsåtgången för de grundläggande behoven per vecka. Vips har man svaret på om en person
behöver assistans eller inte.
Men så enkelt är det såklart inte. Och det förstår man utan någon
matematisk skolning alls. Men tron är så stark att den bortser
från sunt förnuft. Som att N kanske inte är en robot som har
exakt samma förutsättningar varje dag. Eller att alla människor
inte duschar på exakta samma sätt, går på toaletten samma antal
gånger varje dag eller kommunicerar med andra ett exakt antal
minuter per dag. Eller för den delen att det inte går att ha ett
schema där folk ska jobba 10 minuter och sen vara lediga utan
lön i 2,5 timme för att sen jobba 37 minuter till.

Och när det gäller de delar som förut berättigade till assistans
men nu inte gör det, till exempel andningshjälp och matintag
via sond, så blir den logiska vurpan ännu större. Där ställer man
upp uträkningen med variabeln x=behov av hjälp med sondmatning och y=huvudman som ska bistå med hjälpen. Svaret blir att
det finns ett behov och att det är sjukvårdshuvudmannen som
ska ansvara för hjälpen. Minsta lilla tankeverksamhet resulterar
i att man inser att sjukvården inte finns på plats i Ns vardag.
Sjukvården kan inte komma och sondmata på dagis eller på jobbet eller bion eller var man befinner sig. Sjukvården kan inte suga
en track ren vid akut behov för de är inte där. Men det är den personliga assistenten. Men det har ju ingen relevans vid uträkningen eftersom det är oprecisa variabler som inte går att peta in i
ekvationen. Alltså struntar vi i dem.
Vad ska man säga? Det som pågår nu är så ologiskt att till och
med den mest hängivna matematiker måste klia sig i huvudet och
undra hur det går ihop. Matematiken kan säkert förklara universums lagar, men den är inte allvetande. Det går inte att räkna ut
var kärlek är eller varför just jag tycker om en viss melodi. Jag
tror att den mänskliga hjärnas logik är det mest fantastiska vi har.
Den har nämligen förmåga att ta in ett obegränsat antal variabler
och bedöma dem efter en rad omständigheter som inte går att
beskriva i siffror.
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