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RBU – Föreningen för Rörelse -
  hindrade Barn och Ungdomar 

RBU i Stockholms län bildades 1954 och 
har i dag ca 2 000 medlemmar. RBU är en 
förening för barn och ungdomar med olika 
funktionsnedsättning och deras familjer. 
Inom föreningen finns 0 olika diagnos-
grupper: ADHD, CP, fle handikapp, hydro-
cefalus, kortväxthet, medfödd benskörhet, 
muskelsjukdomar, Prader Willi Syndrom, 
plexus-skada och ryggmärgsbråck.

Familjer med barn och ungdomar med 
funktionsnedsättning kan genom RBU få 
kontakt med andra i liknande situation. 
RBU arrangerar temakvällar/föreläsningar 
i aktuella ämnen och anordnar aktiviteter 
både sommar- och vintertid. 

UtsiktUtsikt

ledare

F örsta halvåret av 2020 har gått. Under de gångna åtta månaderna har vi lärt 
oss nya ord, blivit vana vid nya uttryck och mer eller mindre tvingats kas-
ta om våra trygga rutiner för att kunna verka i samhället under rådande  

omständigheter, som det nu kallas. 

Ett virus har ställt till det för hela världen och pandemin är ett faktum. 24 miljoner människor kon-
stateras vara smittade i dagsläget, 822 tusen liv har skördats av coronaviruset och det lär bli fle .

Coronarestriktionerna har drabbat framförallt de som redan är utsatta och behöver stöd. Habilite-
ring, fysiska och sociala aktiviteter som bidrar till utveckling och välmående, har begränsats. Hela 
samhällets syn på människovärdet prövas varje dag. Vilka grupper ska man skydda extra mycket och 
vilka ska agera som vardagshjältar? Vilka ska få vård? Äldre? Personer med funktionsnedsättningar 
och kroniska sjukdomar? Vårdpersonal? Personliga assistenter? Poliser? Busschauffö er? Det finns fl  
frågor än svar.

Det sociala ansvaret för de svaga och sköra i samhället ligger inte längre enbart på Sveriges kom-
muner och regioner, utan på varje enskild individ. Till skillnad från flera andra länder där man ha  
infört strikt karantän har vi fått mycket mer frihet i vårt dagliga liv, men också mer ansvar för våra 
medmänniskor. Ur högtalarna i affä erna blir vi ständigt påminda om att hålla avstånd, om tvåme-
tersregeln. Vi läser skyltar om att man får köpa max två påsar mjöl per hushåll, uppmaningar om att 
inte bunkra mat då det annars inte räcker till för dem som väntar på exempelvis en sjukersättning 
som ska trilla in på kontot. 
 
Även om formellt utegångsförbud inte har utfärdats går det inte längre att leva som vanligt. Social 
distansering, att avstå från kontakter med andra så långt det går. Att avstå från att handla, utföra 
vårdärenden, besöka sina nära och kära. Istället ska man jobba hemifrån, läsa på distans, lägga allt 
kulturliv på is i väntan på bättre tider.

Med det i åtanke vill jag berätta att RBU har lyckats bibehålla 
föreningsverksamheten trots dessa coronatider. Med anledning 
av covid-19 hölls RBUs kongress 2020 digitalt. Andra aktivi-
teter kunde också genomföras på ett traditionell sätt fast med 
vissa säkerhetsåtgärder. Föreningen är aktiv och man får mer än 
gärna vara med. 

Min förhoppning är att pandemin snart är över och givetvis ska 
man vara fortsatt försiktig men samtidigt får vi inte glömma 
bort att stödja och peppa varandra i vårt vardagliga liv. 

Daria Mazurina
Styrelseledamot Daria Mazurina
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En livfull tjej som heter Liv

Liv tycker om när det går undan. 
Hon älskar musik, att sjunga, åka 
båt och vara ute i naturen. 

Jag träffade Liv första gången för fyra 
år sedan på RBU Stockholms läger i 
Herrfallet. I år har jag haft förmånen 
att hänga med henne där igen men 
också på RBUs ridläger i Vansbro. 

Liv är en tjej som är busig och skrattar 
mycket och för mig ser det ut som hon 
dansar fram i sin rullstol då armarna 
ofta svänger i en härlig rytm. Det får 
mig alltid på glatt humör. 

Hon har precis fyllt 13 år och bor på 
Värmdö utanför Stockholm, växelvis 
hos sin mamma och pappa och med 
lillebror Tor som snart ska fylla 12. 
Assistent Fabian har varit med Liv i 
över sju år och är mer som en extra 
bror. 

Liv tycker om att umgås med familjen, 
att busa med världens bästa brorsa och 
ha filmkvällar tillsammans. Livs fa-
voritfilm är för tillfället Frost. Lille-
bror tycker om Star Wars, DC (Disney 
comics), Marvel och fantasyfilmer och 
att spela så de får kompromissa ibland. 

Liv går på Kullsvedsskolan på Värm-
dö som har elever upp till åk 9. Favo- 
ritämnena är hemkunskap och slöjd. 
Det har funkat bra att gå i skolan trots 
corona. Liv har varit mycket mindre 
förkyld och snorig än vanliga vintrar.

Den här sommaren har Liv och 
familjen hunnit med två läger ge-
nom RBU och att hälsa på släkten i 
Göteborg. Favoritställena i Göteborg 
är Universeum och Världskulturmu-
seet, som ligger precis vägg i vägg med 
varandra. Det är två ställen som Liv 
aldrig får nog av. Där finns alltid nya 
saker att uppleva och upptäcka. I som-
mar blev det dock inget besök där men 
det blev istället andra små utflykter 
utomhus.

På Herrfallet var sångstunderna på 
förmiddagarna höjdpunkten. Assis-
tent Fabian spelade gitarr och de an-
dra kompisarna var med. Särskilt my-
sigt var det att Hannes var där också, 
en kille som Liv lärde känna på Herr- 
fallet och har kommit lite extra nära. 
De träffas ibland även när de inte är 
på läger.

Musik är ett stort intresse och får alltid 
Liv på gott humör. Förra året gick 
Liv på Kullsvedskolans kör och tog  
också privatlektioner i musik vilket 
hon fortsätter med även i höst. 

I år var det första gången RBU erbjöd 
ett ridläger och jag som arrangör var 
extra glad när Liv med familj anmälde 
sig. Det är alltid skönt att någon man 
känner och tycker om följer med, men 
också lite nervöst ifall det inte skulle 
bli bra. Men jag behövde inte oroa 
mig. Både Liv och lillebror Tor var 
som gjorda för hästlivet och mamma 
Gunilla, pappa Erik och assistent Fa-
bian kom också upp på hästryggarna.

Det syntes tydligt hur härligt och 
spännande Liv tyckte att det var att 
hänga i stallet och lära sig borsta och 
se hur hästarna hade det. Liv red varje 
dag på en fin liten häst som hette 
Sloggi och hon provade att rida både 
med sadel och barbacka och tillsam-
mans med pappa Erik på en jättestor 
häst. Barbacka kändes allra bäst och 
roligast var att trava. Liv tycker om 
när det går undan men det kan bli lite 
skumpigt och då är det skönt att ta en 
kort paus i rullen innan man sitter upp 
igen och sätter fart. 

Det gick inte att ta miste på Livs stolt- 
het när hon på avslutningen fick ta 
emot sitt diplom, sin gyllene hovkrats 
och medalj. Förhoppningsvis kommer 
Liv att hitta en mysig häst och ett bra 
stall och fortsätta rida under hösten.

TEXT OCH BILD:  
CARINA PAHL SKÄRLIND 
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Namn: Liv Södergren 
Ålder: 13 år 
Familj: Mamma Gunilla, pappa Erik 
och lillebror Tor, snart 12 år. 
Bor: Värmdö 
Skola: Kullsvedsskolan
Fritidsintressen: Musik, film, fart och 
ridning.

RBU  
PROFILEN

Liv
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Ewa Wodzynska 

Ewa föddes i Polen

H  ennes historia börjar i Polen 1984. Hennes mam-
ma Danuta arbetade som kokerska på stadens 
barnsjukhus när hon väntade Ewa, sitt tredje 

barn. Hon gick på regelbundna kontroller men man hade 
inte som rutin att göra ultraljud på 80-talet i Polen. Efter 
sex månader kände Danuta att bebisen inte sparkade som 
vanligt i magen och bad läkaren göra ett ultraljud. Läkaren 
sa nej med förklaringen att det inte fanns någon anledning 
till ultraljud och att det var för dyrt. När hon var i åttonde 
månaden gick hon till en annan läkare med sin oro och 
blev tagen på allvar. Läkaren gjorde ultraljud och berättade 
att hon skulle få ett barn med en skada på ryggen. Hon 
fick ingen mer information än så och Danuta fick gå hem 
med sina frågor. Det blev en orolig sista graviditetsmånad 
och Danuta visste inte vilken typ av ryggskada hennes barn 
hade, om den var allvarlig eller om det var risk för barnets 
liv. 

Efter en dramatisk förlossning kom Ewa till världen. En 
söt liten tjej. Vid förlossningen var många läkarstuderande 
med och direkt efter förlossningen tog de Ewa till ett annat 
rum. Läkaren kom senare in till Danuta. 

- Din dotter är jättefin men det är helt öppet längst ner på 
hennes rygg, ända ner till ryggraden, sa han.

Ewa hade ryggmärgsbråck och hålet in till ryggraden var 
stort som en femkrona. Ewa opererades direkt men läkarna 

visste inte om hon skulle överleva. Operationen genom-
fördes slarvigt och man skadade nerver så att hennes känsel 
i underben och fötter blev sämre. I efterhand har Danuta 
förstått att slarvet berodde på att läkarna inte trodde att 
Ewa hade någon chans att överleva.

Efter två veckor på sjukhuset där Ewa föddes fick hon 
stafylokocker, en bakterie, i såret. Ewa flyttades till ett an-
nat sjukhus där Danuta inte fick bo med Ewa utan bara 
komma in varje dag för att amma henne. Varje kväll fick
hon lämna sitt barn ensam på sjukhuset och åka hem. Som 
mamma fick Danuta inget som helst stöd varken när Ewa 
var nyfödd eller senare. Ingen frågade hur hon mådde, om 
hon hade några frågor eller om hon behövde prata med 
någon. 

Inget stöd fanns att få
Alla extra kostnader, som var kopplade till Ewas ryggmärgs-
bråck, fick Danuta betala själv under alla år i Polen. Ewas 
pappa hade lämnat dem och hon stod ensam med hela 
ansvaret och alla kostnader. Allt från sjukhusvård och 
mediciner till blöjor och hjälpmedel. På den tiden fanns 
ingen hjälp alls att få i Polen. Den första veckan på sjukhus  
klarade Danuta av att betala men sedan var pengarna slut. 
De gånger det inte fanns pengar för sjukhusvistelse eller 
rehab tog Ewas syskon hand om henne. 

Ewa är idag vuxen och varvar heltidsjobb med en rik fritid. Ofta hittar man henne i en  
kajak eller på gymmet. Hon lever ett bra liv men vägen hit har varit långt ifrån enkel. 

I det här numret har vi samlat berättelser 
som handlar om den första tiden, om det 
stöd man upplever att man fick när ens 
barn föddes och hur det har sett ut framåt. 
Vi möter föräldrar till både stora och min-
dre barn och vi möter Ewa, idag vuxen, 
som tillsammans med sin mamma berät-
tar om när hon föddes i Polen där de inte 
fick något som helst stöd från samhället. Vi 
träffar psykoterapeuten Pinita Rodriguez 
Nyqvist som arbetar på Tittut (en verksam-
het du kan läsa om i det reportaget) med 
familjer där barnen är 0-2 år. Och så har 
vi träffat Mats Blennow, neonatalläkaren 
som mött många familjer genom åren.



5Utsikt nr 3 2020Utsikt nr 3 2020

För att kunna försörja sin familj och ha råd med den 
vård Ewa behövde jobbade Danuta i perioder i Ryssland.  
Hon fick också hushållsjobb hos en professor som ville 
hjälpa till så att Ewa skulle få vård i USA. Vid ett tillfälle, 
när Danuta arbetade hemma hos professorn, hörde hon 
ett samtal i rummet intill mellan professorn och hans svär-
son, som också var läkare. Svärsonen avrådde sin svärfar att 
hjälpa Ewa och hennes mamma med motiveringen att barn 
med sådana skador inte överlever. Det är ingen mening att 
slösa pengar på sådana barn, sa han.

- Jag trodde att mitt hjärta skulle stanna, att jag skulle dö 
när jag hörde vad den yngre läkaren sa, säger Danuta med 
tårar i ögonen. Jag tänkte att min dotter ska inte dö, jag ska 
göra allt för att hjälpa henne.

Det här var den allmänna synen på barn med funktionsned-
sättning i Polen på den tiden. De hade inget värde, de skulle 
hållas gömda och fördomarna från omgivningen var stora.

En person som har ryggmärgsbråck kan i vissa fall få  
hydrocefalus, för högt tryck i hjärnan på grund av att vätska 
samlas i hjärnas ventriklar. Danuta fick därför uppmaning 
att mäta Ewas huvud varje morgon och varje kväll. Trots 
att Ewa inte uppvisade några som helst tecken på förhöjt 
tryck i huvudet opererade en ung läkare in en shunt.  
Det är en slang som leder bort överflödig vätska från huvu-
det, via en slang under huden och ner i bukhålan. Opera-
tionen genomfördes utan att man informerade den läkare 
som var ansvarig för all vård kring Ewa. När han fick höra 
om operationen, som är riskfylld, blev han arg och upprörd. 
Efter tre dagar med shunt såg Danuta att Ewas hudfärg 
förändrades när hon ammade henne. Ewa mådde dåligt 
och läget förvärrades snabbt. Läkaren insåg att Ewa höll på 
att få hjärnhinneinflammation och beordrade att shunten  
omedelbart skulle tas bort. Läget var så akut att man varken 
hann söva eller bedöva Ewa så man tog bort shunten ur hennes  
huvud utan bedövning. Hennes mamma satt utanför rummet 
och hörde sin bebis skrika. Hon kunde inte göra någonting.  
Ett traumatiskt minne som Danuta kommer bära med sig 
hela livet.

När shunten var borta blev Ewa bättre och hon har inte 
haft någon shunt sedan dess. Vid ett tillfälle, när Ewa var 
17 år, släppte man ut lite överflödig vätska från hennes  
huvud men det är den enda gången hon har behövt ett  
sådant ingrepp.

Tidigt sa läkarna att Ewa aldrig skulle kunna gå men vid 
tre års ålder reste sig Ewa och tog sig vaggande fram på sina 
fötter, utan stöd. Ett resultat av Ewas starka vilja och mam-
mans regelbundna träning av Ewa med hjälp av en trehjul-
ing. Ewa fötter var böjda inåt och hon hade problem med 
sina höfter men Danuta fäste Ewas fötter vid pedalerna och 
så började de träna. Cykelträningen gav resultat och hennes 
fötter och höfter, som läkarna velat operera, behövde inte 
längre någon operation.

“När jag försökte gå ut och leka 
kastade folk sten på mig och skrek”
Som alla barn ville Ewa ut och leka med andra barn.  
En självklarhet kan man tycka men inte för ett barn med 
funktionsnedsättning i 80-talets Polen.

- Jag kunde inte gå ut med Ewa, berättar Danuta, då sa 
andra mammor till sina barn att de inte fick gå nära, att det 
smittar. De andra barnen förbjöds att leka med Ewa.

Det här fick Ewa att må dåligt och hon intalade sig att det 
var fel på henne, att hon inte hade samma värde som de 
andra barnen. 

- När jag försökte gå ut och leka kastade folk sten på mig 
och skrek. Till och med personalen på sjukhuset var emot 
mig. De sa att jag var ett straff från Gud, berättar Ewa med 
sorg både i rösten och i ögonen.

Av sina nio första år i livet tillbringade hon ungefär sju av 
dem på olika sjukhus. Som treåring fick hon njurproblem 
och man började medicinera henne. Läkaren kollade ald-
rig upp att Ewas ena njure helt hade slutat fungera utan 
fortsatte medicinera som om njuren bara fungerade dåligt.  
Det blev många behandlingar och mycket medicinering helt  
i onödan. 

När Ewa var åtta år fick Danuta hjälp av en kollega, från det 
barnsjukhus Danuta tidigare arbetade på, att få fram Ewas 
alla journaler. Först då fick Danuta veta att Ewas ena njure 
inte alls fungerat sedan hon var tre år. Det framgick också 
av journalerna att sjukhuset inte skött Ewas sår ordentligt, 
att hon fått liggsår och mycket annan information som man 
hade undanhållit från Danuta.

Samma år besökte Danuta sin syster som bodde i Stock-
holm. På en fest träffar hon en svensk man som var intresse-
rad av Danuta. Han besökte dem i Polen, en tid senare »

Ewa Wodzynska med sin mamma Danuta Strandberg 
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gifte de sig och Danuta flyttade till Sverige med Ewa och 
en av hennes systrar. Den äldsta systern, som var över 18 
år då och därmed vuxen, fick inte lämna Polen på grund av 
landets hårda regler.

“Jag trodde jag var i paradiset när vi 
kom till Sverige” 
Efter sex månader i Sverige hade Ewa fått all den hjälp hon 
behövde och börjat i skola i Södertälje. I Polen fick Ewa 
inte gå i vanlig skola utan hänvisades till en skola för barn 
med intellektuella funktionsnedsättningar, hjärnskador och 
liknande. En skola som inte alls passade Ewa. Danuta be- 
talade en privatlärare i Warszawa i tre månader så att Ewa 
fick lära sig att läsa och skri a.

- Jag trodde att jag var i paradiset när vi kom till Sverige 
och vi fick hjälp, säger Danuta. När Ewa började i skolan 
frågade jag vad jag skulle betala för skolgången, för hennes 
böcker och skolmaten. När de sa att det var gratis förstod 
jag inte. Ska jag inte betala?

Skillnaden mellan Polen och Sverige var som natt och dag. 
Till exempel opererade man redan efter sex månader bort 
den njure som inte fungerade, något den polska sjukvården 
inte brytt sig om. Ett annat exempel är att Ewa under alla 
nio år i Polen fick använda blöja för att hon inte kunde 
kontrollera urinblåsan. 

- Det bara rann och jag hade smärtsamma perioder för att 
jag inte kunde tömma blåsan ordentligt och urinen gick 
tillbaka till njurarna berättar Ewa. Det är skälet till att min 
ena njure slutade fungera. I Sverige fick jag hjälp av neuro-
log på Karolinska sjukhuset att lära mig att kateterisera mig 
själv, att tömma urinblåsan med hjälp av en kateter som förs 
in i urinröret. Jag fick tillbaka min livskvalitet när jag slapp 
blöjor, slapp ha ont och inte behövde skämmas för att jag 
luktade urin.

Idag är situationen något bättre i Polen men skillnaderna är 
fortfarande stora mellan hennes forna hemland och Sverige. 

- Jag var 16 år när jag första gången såg en person med  
rullstol i Polen, säger Ewa. Jag trodde inte mina ögon, det 
var en chock. Personer med funktionsnedsättning hade 
alltid gömts undan.

Upplevelserna har satt sina spår  
Även om flytten till verige innebar ett bättre liv för Ewa 
och hon fick den hjälp hon beh vde så var det inte helt 
okomplicerat att komma till ett nytt land. 
 
 - Jag trodde att jag skulle dö när vi kom till Sverige, jag 
var livrädd för alla okända människor. Jag hade ingen  
tillit till människor överhuvudtaget. Innan vi flyttade hade
jag fått veta att det skulle bli bättre men jag trodde inte på 
det, berättar Ewa. Den första tiden var jag väldigt försiktig 
i mötet med andra barn men det fungerade.  
 
Ewa fick änner i Sverige men blev också utsatt för mobb- 
ing på grund av hennes funktionsnedsättning. 

- Under uppväxten i Sverige var jag självständig men som 
en försvarsmekanism var jag ofta arg och uppfattades som 
dryg. Det var mitt sätt att hålla folk på lagom avstånd och 
skydda mig själv.

Ewas första nio år i livet har satt djupa spår. Idag mår hon 
bättre men bearbetar fortfarande saker hon var med om. 
Ewa har under hela sin uppväxt mötts av fördomar men 
det har blivit bättre med åren. Idag kan hon hantera fördo-
marna och vet att det inte är henne det är fel på.

- Jag har gått hos en samtalsterapeut till och från sedan 
jag var 13 år. Jag är övertygad om att skälet till att jag har  
behövt terapi är åren och upplevelserna i Polen. De har satt 
djupa spår.

Idag lever Ewa sitt liv så som hon vill, på sina villkor och 
omger sig med vänner hon tycker om. Hon arbetar heltid 
inom kundtjänst och insamling samt granskar uppgifter 
som sedan omvandlas till statistik. Hon är engagerad i ett 
projekt i Tanzania där man hjälper till att bygga upp en or-
ganisation för familjer som har barn med ryggmärgsbråck. 
Vid sina sex besök i landet har hon, inom projektets ram, 
fungerat som moderator vid möten för ungdomar med 
ryggmärgsbråck och varit förebild för de ungdomar som 
har samma funktionsnedsättning som hon själv. Ewa har 
omvandlat sina jobbiga erfarenheter under uppväxten till 
energi som hon delar med sig av till andra.

Hittar man inte Ewa på jobbet, bland sina vänner eller på 
en projektresa till Tanzania så hittar man henne antagligen  
i en kajak någonstans. Där trivs hon som allra bäst.

TEXT: JESSICA STJERNSTRÖM 
BILD: JESSICA STJERNSTRÖM OCH PRIVAT

»

    

Namn: Ewa Wodzynska, 36 år
Bor: i Södertälje med sina katter 
Bella och Sparven
Född: i Warszawa
Familj: mamma Danuta och två 
systrar, alla boende i Sverige

fakta   

Innowalk är en banbrytande, dynamisk enhet för sittande, stående och rörelse. 
Ett liv med aktivitet ger många fördelar:

Hur
förhindrar
man ett
stillasittande
liv?

ANDNING 
& CIRKULATION

HUDKOSTYMEN STRETCHNIG AV 
MUSKLER

OCH LEDER

MAG-TARMFUNKTIONEN MENTAL 
FUNKTION

Kontakta oss och
få råd om utprovning av
Innowalk! 



7Utsikt nr 3 2020

Innowalk är en banbrytande, dynamisk enhet för sittande, stående och rörelse. 
Ett liv med aktivitet ger många fördelar:

Hur
förhindrar
man ett
stillasittande
liv?

ANDNING 
& CIRKULATION

HUDKOSTYMEN STRETCHNIG AV 
MUSKLER

OCH LEDER

MAG-TARMFUNKTIONEN MENTAL 
FUNKTION

Kontakta oss och
få råd om utprovning av
Innowalk! 



8 Utsikt nr 3 2020 Utsikt nr 3 2020

Tittut är Habilitering & hälsas spädbarnsverksamhet och RBU har fått möjlighet 
att träffa Pinita Rodriguez Nyqvist som är legitimerad psykolog och legitimerad 
psykoterapeut.

T ittut, som erbjuder barn- och föräldragrupper, har tre 
syften där det första är att främja relation och anknyt-
ning mellan föräldrar och barn. Det andra är att främja 

barnets utveckling genom en stimulerande och lugn miljö där 
barnet får möta andra barn och vuxna och det tredje är att föräl-
drar ska ha möjlighet att möta andra föräldrar. Barnet är alltid  
i fokus och besöket hos Tittut ska vara en lustfylld upplevelse där 
barnen sjunger, leker och träffar andra barn samtidigt som de har 
en rolig stund med sina föräldrar. 

Pinita är relativt ny inom habiliteringen, men har lång erfaren-
het av att arbeta med barn, i synnerhet spädbarn. I närmre tio 
år arbetade hon på Sachsska barn- och ungdomssjukhuset (till-
hör Södersjukhuset i Stockholm) på neonatalavdelningen och 
hon har lång erfarenhet av att träffa föräldrar, stå bredvid dem 
vid svåra besked och följa dem både i deras oro och lycka. Hon 
känner väl till på vilka sätt föräldrar kan hantera sina tankar och 
känslor och hur olika sorge- och bearbetningsprocesser kan se ut. 

Alla barn som är inskrivna på ett habiliteringscenter inom re-
gion Stockholm blir automatiskt remitterade till Tittut. På Tittut 
arbetar två psykologer/psykoterapeuter och två specialpedago-
ger som under terminerna håller i verksamhetens sex parallella 
grupper, varav några är inriktade på särskilda tillstånd. Det finns
till exempel en grupp för barn med mer komplicerade tillstånd 
där barnet är allvarligt sjukt eller har ett stort hjälpmedelsbehov.  
Det finns också en g upp för barn med Downs syndrom.

Inget barn är sin diagnos
Att barnet självklart inte är sin diagnos eller funktions- 
nedsättning, utan en individ som bär sin diagnos i en viss kon-
text, är något som genomsyrar hela verksamheten. 

- Barn har olika temperament, egenskaper och preferenser och 
det är i första hand utifrån dessa som barnet ska mötas, berättar 
Pinita. 

Tittut börjar alltid med att bjuda in till ett förutsättningslöst möte 
med föräldrarna för att sedan gemensamt planera hur de ska gå 
vidare. Familjerna är välkomna fram till barnet är i förskoleålder, 
alltså från 0 till 2 år. För många familjer kan det kännas övermäk-
tigt med all information som man kan få på sjukhuset och/eller 
BVC eller habiliteringen och det kan kännas bra att få landa lite  
i sin nya situation med ett litet barn. 

- Det är så mycket att tänka på när barnet är nyfött och det förstår 
vi. Därför kontaktar vi föräldrarna per telefon och hälsar dem 
välkomna. Vi tycker det är viktigt att förmedla att vi finns här för 
dem när de är redo, säger Pinita.

Det krävs ingen remiss för att boka ett besök, det går bra att föräl-
drar själva tar kontakt med Tittut.     

Grupperna som erbjuds varannan vecka är fasta och utgår alltid 
från samma struktur. Verksamheten är ett komplement till  
habiliteringscentrena, BVC:s föräldragrupper, BUP med flera. 

Spädbarnsverksamheten  
Tittut 

Pinita
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Under gruppträffarna arbetar alltid en psykolog och en special-
pedagog tillsammans. 

Träffarna inleds med drop-in där föräldrarna har möjlighet att 
prata med varandra, kanske ta vid ett samtal som avslutades gån-
gen innan eller småprata med en nytillkommen förälder. Därefter 
är det sångsamling med alla barn och föräldrar. De sitter i ring 
och det är fokus på barnen, varje barn benämns vid namn och 
de får välja en leksak som innebär en viss sång. Tecken som stöd 
används. Sen är det dags för en liten paus med fika innan det 
ofta blir en spontan samling av föräldrarna kring fikabo det. Där 
har de möjlighet att dela erfarenheter, ställa frågor och ge varan-
dra råd och stöd. Om det är många nya föräldrar vid ett tillfälle 
har de en presentationsrunda. Återkommande ämnen är, som för 
vilka andra nyblivna föräldrar som helst, mat, sömn, syskonrela-
tioner, förskolestart och så vidare. Men det kan även handla om 
omgivningens reaktioner, att få hjälp och tips på hur man kan 
förhålla och skydda sig från andras känslor och reaktioner. Träf-
farna blir ett andrum där föräldrarna inte behöver förklara sig 
eller sin situation, de kan bara få vara. De kan också ge varandra 
tips på mer konkreta frågeställningar från vardagen.   

Efter cirka två timmar är det drop-out och verksamheten stänger 
så småningom. Ibland dröjer föräldrar kvar eftersom de kanske 
har fått en ny föräldrakontakt eller blir stående i ett intensivt sam-
tal. 

På grund av pandemin/covid-19 har Tittut vidtagit åtgärder 
för att minska smittspridning. De uppmanar föräldrar att inte 
komma om de eller barnet uppvisar några som helst symtom och 
har färre platser per grupp för att kunna hålla distans. Aktiviteter  
anpassas utifrån rådande rekommendationer och föräldrarna hålls 
uppdaterade.   

När en familj känner sig redo att lämna Tittut eller när barnet är  
i förskoleåldern är det dags att fasa ut stödet och då har Tittut 
alltid ett avslutningssamtal med föräldrarna. 

Utöver familjegrupperna arrangerar Tittut temadagar för föräl-
drar, det kan handla om Downs syndrom, sällsynta diagnoser 
eller om hjärnskador. Föräldrarna bjuds in till en heldag med 
lunch och på plats finns en läkare som föreläser och en förälder till 
ett äldre barn som kan ge råd och berätta om deras erfarenheter. 

Tittut ordnar även eftermiddagsträffar för mor- och farföräldrar 
där de bjuder in en läkare som föreläser på ett visst ämne och ett 
mor- och farföräldrapar som berättar om sina erfarenheter.

Alla ska känna sig välkomna och  
trygga hos oss
När det gäller besked och information från sjukvården generellt så 
får inte alla en diagnos eller så kan det dröja väldigt länge, kanske 
flera år. När sedan ett besked eventuellt kommer så kan det kän-
nas som en lättnad, då finns det något att utgå ifrån.  

- Det är viktigt att professionen är tydlig, men också skonsam  
i samtal med föräldrar, säger Pinita.

Oavsett om beskedet om att ens barn har en funktions- 
nedsättning kommer tidigt, redan under graviditeten, vid för-
lossning eller långt senare så kan det vara omvälvande även om 
föräldrarna i det senare fallet kanske har haft aningar om läget.  

Hon menar vidare att besked inte alltid kan ske vid ett tillfälle, 
utan det blir många gånger en process där pusselbitar faller på 
plats allteftersom. Det kan ta tid att smälta information och mån-
ga tankar och frågor uppstår ofta under processens gång. 

Pinita berättar att föräldrarna är uppe i sin egen process och att 
alla hanterar första tiden väldigt individuellt. Det är många fak-

torer som spelar in som till exempel när, var, hur föräldrarna har 
fått besked om deras barns funktionsnedsättning, vilken plats de 
är på i livet, hur de brukar hantera oro och ovisshet och vad de 
har i bagaget sen tidigare. 

- Det finns inget rätt sätt att hantera eller bearbeta en situation 
utan det viktigaste är att varje person hittar sitt förhållningssätt. 
Däremot tror jag att det är viktigt att gå igenom en sorgeprocess, 
även om alla inte gör det på samma vis, menar Pinita.

En del har stort behov av att prata av sig och behöver prata om 
samma sak flera gånger, medan andra hanterar tankar och känslor 
genom att gå in i sig själv. Det är viktigt att respektera varandras 
olika sätt att hantera situationen på, speciellt i en parrelation där 
det ofta finns olika förhållningssätt till samma situation. Sam- 
tidigt är det viktigt att fortsätta kommunicera med varandra. 

Pinita är noga med att poängtera att en sorgeprocess inte handlar 
om att man önskar att situationen var annorlunda, utan att sörja 
att det inte blev som man tänkt sig. Hon menar att det är lättare 
att nå någon slags acceptans och gå vidare efter en sorgeprocess.  

Även om föräldrar generellt sätt oroar sig kring sina barn från det 
att de ligger i magen till att de faktiskt är vuxna så kan horisont-
en för oron se annorlunda ut för de föräldrar vars barn kommer 
behöva mer stöd i livet. Det kan handla om oro kring vad som 
händer med ens barn när man själv dör, hur barnet ska klara sig 
genom livet, hur det kommer bli med skola, möjlighet att flytta
hemifrån. Förutom oro för framtiden finns många tankar på hur 
vardagen ska gå ihop med alla de uppdrag som kommer inom 
sjukvård, habilitering och så vidare.

Familjerna som kommer till Tittut har ofta blivit utmanade och 
vet att livet kan vara skört. De får erfara att lycka och sorg kan 
upplevas sida vid sida. Att leva med ovisshet är en konst i sig, 
säger Pinita.

Om oron inför framtiden blir för stor så att den hindrar ens livs-
beslut och vardag tycker Pinita att det är bra att ta kontakt med 
någon professionell. Föräldrar kan kontakta Kris- och samtals- 
mottagningen som också tillhör Habilitering & hälsa. Dit kom-
mer föräldrar för stöd individuellt eller i par. Även andra nära 
anhöriga kan boka möte för samtal där. 

Det är stor variation bland familjerna på Tittuts gruppverksamhet 
när det gäller språk, ålder, socioekonomisk tillhörighet med mera. 
Ibland används tolk. Det är både föräldrapar och ensamstående 
föräldrar som deltar i grupperna.  

- Vårt mål på Tittut är att alla ska känna sig välkomna och trygga 
hos oss, föräldrar som barn, avslutar Pinita. 

TEXT OCH FOTO: ELISE JEPPSSON

    

Spädbarnsverksamheten Tittut vänder sig till familjer som 
fått besked om att deras barn (0-2 år) har en funktions- 
nedsättning. Tittut tillhör Habilitering & Hälsa, som är en 
del av Region Stockholm, och är ett komplement till det 
anhörigstöd som habiliteringscentren erbjuder.

Om ni har kontakt med ett habiliteringscenter remitteras 
ert barn automatiskt till Tittut, men ni kan även kontakta 
oss direkt: 

Olivecronas väg 5, 113 61 Stockholm
Sabbatsbergs sjukhus, hiss B, våning 4

08- 123 350 75 tittut.slso@sll.se

Källa: http://habilitering.se/tittut-spadbarnsverksamhet, 2020-09-17

fakta   
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Alla har vi olika upplevelser och erfarenheter från när våra barn föds. Det här är 
Anneli och Johans berättelse om när de fick dith.

När Edith kom till världen
Edith med pappa Johan och mamma Anneli

E  dith är som en outforskad bok. Hon kommer bli 
en viktig källa till kunskap för andra barn som 
kommer födas med samma eller snarlik funktions-

nedsättning. 

Orden kommer från Anneli och Johan, Ediths föräldrar, 
som välkomnade sin andra dotter till världen för tolv år 
sedan. En söt liten tjej som genast fick en självklar plats i 
familjen.

Under graviditeten fanns inga misstankar om att något var 
konstigt. De hade gjort ett så kallat kub-test, som är vanligt 
då den blivande mamman är över 35 år, och vid det testet 
letar man efter kromosomavvikelser. Det testet visade in-
genting. När Edith föddes märkte Anneli direkt att något 
var annorlunda. Ediths händer och fötter såg inte ut som 
på andra bebisar. Hon hade ovanligt långa fingrar och liten 
handflata, på fötterna satt tårna på fel plats och det såg ut 
som att hon hade flera lilltå . 

Under den första kvällen så verkade sjukvårdspersonalen 
inte tro att det var något direkt annorlunda med Edith, 
förutom hennes missbildning på fötterna, men både  
Anneli och Johan såg att någonting inte stämde. Edith var 
apatisk och ville inte äta. Anneli hade också en känsla av att 
personalen tisslade och tasslade en del men hon förstod inte 
så mycket av det just då.

Johan reagerade inte alls negativt på att personalen verkade 
prata bakom deras rygg i början. 

- Jag förstår att sjukvårdspersonalen måste prata sinsemel-
lan innan de kan prata med oss om Edith så jag upplevde 
inte det här som något negativt. De fanns alltid där för oss 
och vi blev alltid bra bemötta.

Edith läkarundersöktes och när de skulle ha det första  
obligatoriska läkarsamtalet kom istället neonatalöverläkar-
en till dem. Neonatalläkaren var saklig och bra, hon pekade 
på sex sju saker som skulle kunna tyda på att Edith hade 
Down syndrom men hon tyckte ändå inte riktigt att det 
stämde. Men att det var något annorlunda med Edith, det 
misstänkte man ändå.

- Neonatalläkaren var fantastisk, säger båda. Hon ägnade 
oss mycket tid, hon var vänlig och saklig. Och just det 
sakliga var viktigt för oss. Läkaren berättade tydligt vad 
hon visste och vad hon inte visste.

Där och då innebar beskedet, förutom sorg och en chock, 
också en del frustration. 

- Jag kände mig lite lurad, ingen hade informerat om att 
endast tre kromosomer testas och naivt nog hade jag inte 
tänkt att det kunde vara så heller, säger Anneli. 

Först på BB blev det tydligt vad ett Kub-test innebär, att 
man bara tittar på eventuella avvikelser på kromosomerna 
13, 18 och 21. Det är till exempel en mutation på kromo-
som 21 som orsakar Down Syndrom.

Avvikelse på kromosom 14
Under tiden på BB gjordes flera tester men något svar på 
vad som gjorde Edith annorlunda fick familjen inte. Det 
bestämdes att samtliga kromosomer skulle testas för att 
på så sätt förhoppningsvis få svar. Familjen fick vänta un-
gefär en månad på detta svar. Det visade sig att Edith har 
en kromosomavvikelse på kromosom nummer 14. Hon 
saknar cirka 200 av de 1098 gener som finns i just den 
14:e kromosomen. Ediths funktionsnedsättning är väldigt 
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ovanlig och har ännu inget namn. Det finns ytterligare 
personer i Stockholmsområdet som har en skada på kro-
mosom nummer 14 men ingen, vad vi vet, som saknar 
så många gener som Edith. De första åren var familjen 
väldigt engagerad i att leta efter någon med samma kro-
mosomavvikelse, både inom Sverige och i övriga världen. 
Men ännu har inte någon med samma omfattande skada 
som Edith har, hittats. 

Just kromosom 14 hade man ganska nyligen börjat forska 
på när Edith föddes. Man hade just börjat ringa in vad just 
den kromosomen är till för. Typiska yttre indikatorer på 
att det är något fel på kromosom 14 är bland annat kraftig 
hårväxt, starkare pigment och starka karakteristiska drag. 
Något mer väsentligt visste man inte då. Man saknade till 
exempel kunskap om vilka egenskaper Edith skulle få eller 
om det kunde påverka inre organ.

- Ingen kunde berätta vad vi hade att vänta oss, säger Johan. 
Vad man visste var att kromosom 14 inte är livsavgörande. 
Hade Edith haft en sådan här stor förändring på någon 
annan kromosom hade hon antagligen inte överlevt  
fosterstadiet var vad man sa till oss.

Edith fick sin diagnos när hon var ungefär sex veckor då 
de hade gått igenom hela kromosomsträngen och ringat 
in problemet. Allt eftersom Edith växte blev det mer  
tydligt vad kromosomavvikelsen egentligen innebar. Edith 
har flera inre missbildningar, hon har hästskonjure och 
hon har genomgått  ett tiotal operationer. Som exempel 
kan nämnas urinblåsan vid flera tillfällen och för fjättrad
ryggmärg.  Edith är överrörlig i alla leder, det gör henne 
känslig och man kan inte hålla henne hur som helst. Det 
finns alltid en risk att leder hoppar ur led.  Edith föddes 
också med höftledsluxation och hade under flera månader 
en särskild skena.  

- Edith var helt enkelt lite ömtålig, säger Anneli.

Fann stöd på Tittut
Redan från början blev Anneli och Johan erbjudna stöd 
av terapeut eller psykolog när känslorna åkte berg-och-
dalbana den första tiden. 

- Först basunerade vi ut till alla att vi fått en fin dotter och 
att alla mådde bra. En dag senare mådde vi inte alls bra, 
berättar Johan. Vi blev erbjudna allt tänkbart stöd men vi 
tackade nej. Vi behövde andra former av stöd då.

Väldigt tidigt blev Edith inskriven på habiliteringen 
och vi fick träffa en sjukgymnast som skulle visa sig vara 
enormt betydelsefull för Edith men också för föräldrarna.  
Genom henne fick familjen tips om spädbarnsverksam-
heten Tittut, en verksamhet inom Region Stockholm och 
som Johan vill lyfta som en fantastisk verksamhet. Dit 
gick familjen regelbundet, de fick träffa andra familjen 
och de fick prata

- Allt var så otvunget där, säger Johan. Personalen hade 
ett sådant enormt lugn, de var erfarna och inget var kon-
stigt. Dom var intresserade, nyfikna och ställde rätt frågor.  
De var till stor hjälp för oss enskilt men också de gånger 

vi var där tillsammans. Tittut blev otroligt viktigt för oss. 
Vi gick där tills de slängde ut oss. Normalt får man gå 
på Tittut tills barnet är två är men vi fick stanna kvar till 
Edith var tre år.

Både sjukvård och habilitering har stått på familjens sida 
hela tiden. Anneli och Johan konstaterar att det inte alltid 
har varit lätt och visst har de fått kämpa många gånger för 
att få den hjälp de behöver, men de har tillslut ändå fått 
den hjälp som behövts. 

Anneli och Johan har reagerat och tänkt olika under de 
här åren men de har kunnat prata bra med varandra.  
De har gått in med gemensamma krafter från dag två, då 
det blev tydligt att Edith är speciell.

- Vi insåg snabbt att det här fixar vi inte ensamma utan 
måste göra det tillsammans säger Johan. Vi var båda ledsna 
och förtvivlade men inte arga. Vi hade storslagna planer 
för vårt liv med arbete utomlands och annat. Planer som  
i en handvändning fick ändras  

Även barnneurologen, som blev Ediths läkare efter att 
familjen lämnade BB har varit en riktig dörröppnare. Han 
backade inte för någonting och har hela tiden haft ett fin  
bemötande mot Edith och oss som familj. Mötena med 
läkaren har alltid varit personliga.

- Där och då var kontinuiteten väldigt viktig. När vi 
kom till läkaren kändes det som om vi kände varandra, 
trots att hon naturligtvis hade många patienter varje dag. 
Sjukvården har tagit ansvar och ställt upp för oss på ett 
sätt som vi är mycket tacksamma över. 

Efter ungefär tre månader hade man gått igenom alla vik-
tiga funktioner på Edith. Man hade kollat hjärta, lungor 
och njurar.  Familjen hade sedan tidigare planerat en resa 
till Italien under sommaren och var fast beslutna om att 
genomföra den. Så blev det också, familjen bilade runt 
Gardasjön under två veckors tid och allt gick bra. Familjen 
fick tid att fokusera på annat och samtidigt lära känna 
Edith utan att hela tiden springa på sjukhus. 

- Det var en fantastisk resa och i precis rätt tid för oss.  
Den fyllde på välbehövd energi.  säger Anneli. 

Frustrationen och sorgen de båda upplevde förtog inte 
kärleken till Edith utan den var total från första stund. 
Anneli tycker att det snarare blev en starkare kärlek till sin 
dotter när hon var så bräcklig och när ingen visste hur det 
skulle gå.

    

Namn: Edith Backström
Ålder: 12 år
Föräldrar: Anneli och Johan
Syskon: Kajsa 19 och Vera 11
Bor: med familjen i en villa i Älvsjö

fakta   

»
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- Vi visste inte så mycket om den utmaning vi hade fram-
för oss, den kändes ibland lite övermäktig. Vi stod där 
med en liten filur som vi inte visste så mycket om eller 
vad vi skulle komma att behöva säger Anneli. Att det inte 
fanns något facit såg vi samtidigt som något positivt, vi 
bestämde oss ganska tidigt för att allt kommer vara möjligt 
till motsatsen bevisats.  

Redan från start fick Edith en bra fysioterapeut på ha- 
biliteringen i Liljeholmen. En person som har betytt mycket 
både för Edith och för hennes föräldrar. Edith var mer eller 
mindre apatisk, hon lät inte och hon rörde sig inte. Det 
arbete som fysioterapeuten gjorde förändrade faktiskt allt. 

- I början var jag arg på henne, jag tyckte hon var så hård-
hänt, men det visade sig såklart att hon visste exakt vad 
hon gjorde och att Edith behövde motiveras för att kom-
ma igång säger Anneli. Hennes träning och tips på hur 
vi skulle träna med Edith gav resultat som vi aldrig vågat 
hoppas på. Men hon var inte bara Ediths fysioterapeut 
utan blev också ett viktigt bollplank och en dörröppnare 
för familjen. Hon var vår viktigaste trygghet under en lång 
period.

Anneli och Johan tycker att det såklart varit många ut-
maningar under Ediths första 12 år men att mycket också 
har gått bra. Känslan är att utmaningarna kommer bli 
större ju äldre Edith blir, både när det gäller vårdkontakter 
och andra stödinstanser.  

- Vi har inte behövt förlora några krig ännu men jag tror 
att vi har det framför oss, konstaterar de.

Idag är Edith tolv år och går i klass 6 på Dibber Rullen 
i Huvudsta i Solna. På skolan finns fantastiskt engagerad 
personal som alla arbetar för att Edith ska nå sina mål och 
känna sig sedd och lyssnad på. Skolan har en egen fysiotera-
peut som fortsätter att träna Edith så att hon kan fortsätta 
utvecklas. På habiliteringen får Edith fortsatt stöd av arbets- 
terapeut och logoped.  Ediths mentala ålder har bedömts 
som ungefär två år och föräldrarna tror att hon befinner sig 
ungefär där fortfarande. Edith utvecklas hela tiden, och får 
nya förmågor men mognadsgraden har inte förändrats.

- Edith är en äventyrare och en busunge, så många för-

mågor hon utvecklar kommer genom bus och alla är inte 
enbart bra förmågor, hon lockas av det som är farligt berät-
tar Anneli. Hon förstår till exempel inte faran av varm spis 
utan lockas dit och hon har precis lärt sig öppna ugnen.

Johan ger ett annat exempel på Ediths förmåga att lära sig 
nya, men inte alltid positiva, saker,

- Edith är envis och målmedveten, hon ser inte eller 
förstår inte om ett hinder är oöverstigligt. Det tog ett tag 
att förstå att man inte kan gå genom väggar. Edith saknar 
helt självbevarelsedrift så det gäller att vara på sin vakt. 

Nyckeln har varit att titta framåt
Edith har inget talat språk även om hon kan säga mamma 
och hem. Hon kommunicerar istället med blicken, genom 
olika ljud och med kroppsspråket. Edith använder också 
poddspråket och har blivit allt bättre på det särskilt det 
senaste året. Skolan som Edith går på använder podd som 
kommunikationssätt och har genom en genuin önskan att 
Edith sig ska lära sig och därtill ett stort tålamod möjlig-
gjort den utveckling som skett senaste året. Podd är ett 
slags bildspråk som påminner om Bliss men har större och 
enklare bilder.  Edith har inte finmotoriken att peka på 
bilderna med sina fingrar utan blickpekar, ibland lägger 
hon kinden emot och ibland hela handen. 

När det gäller att ta sig fram så har hon flera olika tekniker 
och hjälpmedel. Hon kan gå mycket korta sträckor med 
levande stöd, hon går också med gå-hjälpmedel och använ-
der rullstol. Edith tar sig också fram genom att krypa, något 
som hon gjort sedan hon var liten. Under många år puttade 
hon sig fram på rygg med hjälp av benen. 

Edith har två systrar, en äldre och en yngre. De påverkas varje 
dag av att ha en syster med så annorlunda förutsättningar. 
De har fått ta ansvar och tidigt fått lära sig att ha tålamod 
och ibland stå åt sidan. Under perioder har det varit tuffa e. 
Relationen till Edith ser idag väldigt olika ut. Storasyster är 
en stor förebild för Edith och mellan dem finns oftast bara 
värme. Lillasyster har en mer traditionell syskonrelation till 
Edith – där Edith står för tjuvnyp och sura blickar.  

När Johan och Anneli tittar tillbaka på den första tiden 
med Edith konstaterar de att nyckeln för dem har varit 
att titta framåt och alltid gå in med inställningen att allt 
är möjligt. Motsatsen har bevisat sig och det kommer den 
att fortsätta göra, men om man redan i förväg har bestämt 
sig för att det inte går, blir tillvaron inte särskilt ljus. Om 
man fastnar i att allt är svårt eller jobbigt och bara ältar så 
går man sönder. Hade de fastnat i frågan varför hade de 
inte varit där de är idag.

- Ingen gynnas av att man blir bitter. Det är ingens fel att 
det blivit så här så det lönar sig inte att söka efter synda- 
bockar för det finns inga. Vi förstår att det är vanligt att 
man känner att man inte får rätt stöd och hjälp och man 
har svårt att ta sig vidare. Så var det inte för oss. Därför ville 
vi berätta en annan historia - vår historia.

TEXT OCH FOTO: JESSICA STJERNSTRÖM

»     

Kromosomer och gener
Människan har 46 kromosomer uppdelade i 23  
kromosompar. I 22 av paren är kromosomerna  
i det närmaste identiska och kallas autosomer.  
Det sista kromosomparet är könskromosomerna, 
två X-kromosomer hos en kvinna och en X- och  
en Y-kromosom hos en man. I varje kromosom  
finns ett antal gener, olika antal beroende på 
vilken kromosom det är, från 231 till 2968 gener 
per kromosom.  Genen är en enhet för informa-
tion om ärftliga egenskaper, som ärvs från föräl-
drar till barnet. Människan har ca 22 000 gener.

fakta   
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DAGLIG VERKSAMHET

På Move & Walks Daglig Verksamhet 
erbjuder vi dig en långsiktig och meningsfull 
sysselsättning, baserad på aktiviteter där 
du verkligen är delaktig och som bidrar 
till din personliga utveckling och ökade 
självständighet. Vi arbetar med KP, det 
praktiska lärandet, som är en övergripande 
metod för allas utveckling. 

Hos oss är din delaktighet och teamets 
gemenskap otroligt viktig! Vi arbetar därför 

tillsammans med alla våra kollegor och övriga verksamheter på Move & Walk. Vi finns 
i Solna och Göteborg och du är varmt välkommen på ett inspirerande studiebesök så 
berättar och visar vi mer!

MOVE & WALK SKOLA

Vi är en grund- och gymnasiesärskola som 
har ett unikt upplägg där Konduktiv Peda-
gogik (KP) har integrerats med läroplan och 
kursplaner. 

Vårt fokus ligger på aktiviteter som stimu-
lerar och koordinerar rörelse-, kommunikativ 
och social förmåga samtidigt och baseras 
alltid på deltagarens förståelse (kognitiva 
förmåga).

Våra skolor finns i Solna, Göteborg och 
Malmö.

Läs mer om oss och Konduktiv Pedagogik på 
www.movewalk.se eller kontakta oss via 
info@movewalk.se
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Sofi som idag är 28 år hade ingen skada när hon föddes men fick diagnosen Dyskinesisk CP 
vid 1,5 års ålder. Här berättar hennes mamma Rosita om hur hon upplevde den här tiden och 
om stödet som var bäst de första tio åren men som upphörde helt när Sofi blev 18

Sofi och Rosit
Rosita med dottern Sofi på daglig erksamhet vid Globen.

“Jag förstod inte riktigt varför  
det var så viktigt att fastställa  

en diagnos”

Rosita och dottern Sofi bor i en rymlig lägenhet på 
Lidingö. Sonen Dennis, som liksom Sofi är upp- 
vuxen här, flyttade hemifrån för ett antal år sedan.

- Sofi skulle gärna flytta hemifrån hon också, men ekono-
min och för få assistanstimmar sätter käppar i hjulet för det 
just nu.

Som en slags kompromiss har de bestämt att Rosita flyttar
ut till sommarhuset i Vaxholm de dagar Sofi har tillräck-
ligt med assistans. På så sätt kan Sofi känna sig självständig 
och bo själv med sina assistenter i barndomshemmet på  
Lidingö. Sommarhuset ligger bara en timmes bilväg från  
lägenheten vilket gör att Rosita kan ta sig hem ganska 
snabbt om Sofi beh ver hjälp. 

Sofi hade ingen skada när hon föddes men vid 1,5 år ålder 
fick hon diagnosen Dyskinesisk C . 

När hon var runt åtta månader blev hon nämligen akut sjuk 
och de hamnade på barnakuten på Danderyds sjukhus. De  
slussades snabbt vidare och fick träffa en neurolog som 
undersökte henne. Därefter blev de kvar på sjukhuset för  
vidare undersökningar i en dryg vecka. Rosita förstod tidigt 
att det var något med Sofi. Hon hade både fysiska och  
kognitiva funktionsnedsättningar.

- Jag var i chocktillstånd under den första tiden och det tog 
lång tid innan jag kunde landa i detta.

Rosita tycker att de fick bra hjälp på sjukhuset och allting 
gick lugnt till. 

- Sofis neurolog var ett fantastiskt stöd, och såg till att det 
snabbt byggdes upp ett bra team kring henne. 

Teamet bestod till en början av en sjukgymnast och en  
arbetsterapeut som kom hem till familjen för att ge Sofi 
stöd och hjälp i hemmet. 

- Vi levde med landstinget dygnet runt och hade alltid 
människor omkring oss helg som vardag. Det var en lång 
process att förstå allting. Jag visste aldrig från en dag till en 
annan vad som skulle hända. Vården och träningen plane-
rades efter hennes olika framsteg och till en början bara en 
vecka framåt i tiden.
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“När hon för första gången höll fast 
blicken och verkligen tittade på mig 
kändes det som ett mirakel”
Vårdteamet med neurologen i spetsen skyndade långsamt 
och succesivt försökte de resonera sig fram till en diagnos. 

- Jag förstod inte riktigt varför det var så viktigt att fastställa 
en diagnos. Men nu ser jag ju hur viktigt det är om vi ska 
söka en insats för Sofi

Det första året flöt ihop som en dimmig massa berättar 
hon. Allting kretsade runt att schemalägga dagarna för att 
det skulle funka så bra som möjligt. Hon var hela tiden 
fokuserad på att Sofi skulle utvecklas och lära sig så mycket 
som möjligt under den första tiden. 

 - Jag minns att jag blev alldeles tårögd vid minsta framsteg 
som Sofi gjorde. När hon för första gången höll fast blicken 
och verkligen tittade på mig kändes det som ett mirakel.  
 
Stort stöd de 10 första åren
Rosita tycker att de fick bra stöd och hjälp från både sjukhu-
set och kommunen. 

När det var dags att flytta över till barnhabiliteringen i Stads - 
hagen, efter ungefär ett halvår, såg alla till att övergången 
dit blev så smidig som möjligt. Det var ett bra samarbete 
mellan alla vårdkontakter. Sofis neurolog från Danderyd 
var den som var fortsatt ansvarig för hennes vård och stöd- 
insatser. Honom träffade hon sedan regelbundet fram till 
hans pensionering tio år senare. 

Han var också den som såg till att Rosita fick träffa en kura-
tor, fastän hon till en början var tveksam till vad det skulle 
ge henne.  Det visade sig att kuratorn blev ett bra stöd, både 
som samtalspartner och att ge henne råg i ryggen.

- Det var så skönt och värdefullt att få prata med någon 
utomstående. Hon gav mig så mycket mod och kurage. 
Hon sade rakt ut att det inte var någon annan som skulle 
komma och ge Sofi det hon behöver. Hon menade på att 
det främst var jag som måste se till att Sofi fick sina behov 
och rättigheter tillgodosedda.

Att hon senare var tvungen att strida så mycket för Sofis rät-
tigheter med Försäkringskassan och kommunen kom som 
en kalldusch för Rosita. Det var ett scenario som hon inte 
trodde hon skulle behöva hamna i.

- Jag har överklagat så otroligt många beslut under de gång-
na åren för att se till att Sofi får det hon har rätt till. Samt- 
liga ärenden har sedan även hamnat i Förvaltningsrätten. 

Rosita var den som ansvarade mest för Sofis träning och 
alla vårdkontakter. Sofis pappa var inte lika delaktig, vilket 
gjorde att hon ofta kände sig ensam om alla beslut som 
skulle fattas och alla strider som skulle utkämpas. Föräl-
drarna skilde sig sedan när Sofi ar i sena tonåren.

Från två års ålder fick Sofi gå till en förskoleverksamhet som 
hette Myran (senare blev det nuvarande Habiliteket). Där 
fick hon träna en gång i veckan till att börja med men så 
småningom utökades tiden så att hon fick gå dit arje dag.     

- Det var egentligen intagningsstopp på Myran, men Sofis
neurolog lyckades få in henne där ändå eftersom han var 
övertygad om att hon skulle få det väldigt bra där.  

De första tio åren tycker hon funkade bäst. Det var inga 
problem att få de stödinsatser och hjälpmedel de behövde. 
Det var en intensiv period, med regelbundna tider för skola 
och träning. Det blev rutin att träffa läkare, sjukgymnaster 
och arbetsterapeuter på habiliteringen.  

Rosita kände sig som en riktig ”mammamaskin” som 
försökte räcka till för båda barnen och deras olika behov. 
Hennes egna behov fick helt stå tillbaka under den här 
tiden. Hennes arbete fick sättas på paus och under Sofis
uppväxt har hon endast jobbat deltid i perioder. 

- Min son var ju bara ett par år äldre än Sofi och självklart 
behövde även han min omsorg och min uppmärksamhet. 
Det var jättejobbigt att inte ha tillräckligt med tid för hon-

om. Jag kände alltid dåligt samvete över att inte räcka till 
för båda.

Samtidigt insåg hon att det var bråttom att lära Sofi så 
mycket som möjligt under hennes uppväxt då hon skulle 
ha störst chans till utveckling. Rosita är övertygad om att 
det är tack vare alla massiva insatser som Sofi fått som liten 
som gör att hon är den hon är idag.   

Nu när hon är vuxen kan hon fortfarande träna på att för-
bättra små detaljer men främst tränar hon för att bibehålla 
sina fysiska förmågor. 

»

Rosita Källström med  
dotter Sofi i bå en
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- Hennes fysiska utveckling har nog kommit så långt det 
går, vi försöker mest fokusera på att upprätthålla det hon 
har, men vi  försöker även träna in lite nya övningar. 

Allt stöd försvann vid 18-års ålder
Rosita berättar att det tidigt pratades om hur viktigt det var 
att hinna med att göra olika vårdinsatser innan Sofi fyllde 
18 år. Hon förstod det inte riktigt då, men tyvärr visade det 
sig att nästan all form av hjälp försvann på 18-årsdagen. 
Förutom kontakten med rehabiliteringsläkaren på Hud-
dinge som mest skriver intyg och remisser har de inte längre 
någon att vända sig till när Sofi blir sjuk.

- Från att ha bra läkarkontakter och specialister att vän-
da oss till är vi nu i princip hänvisade till vårdcentralens  
öppenmottagning, som inte har någon som helst kunskap 
om hennes funktionsnedsättning. 

Sofi får medicinen Baklofen för sin spasticitet och när hon 
var tretton år föreslog läkarna att hon skulle operera in en 
pump för att få medicinen i flytande form istället, viket 
skulle göra att det blev ett jämnare flöde. Rosita var länge 
tveksam och orolig inför operationen, men läkarna trodde 
att det skulle bli svårare att få till detta när hon väl fyllt 18 
år. 

Sofi genomförde till slut operationen, som gick mycket 
bra, när hon var 17 år på Karolinska sjukhusets vuxenavdel-
ning. Nu har hon en liten dosa inopererad i magen som 
pumpar ut en lagom mängd medicin direkt ut i ryggmärg- 
en. 

- Vi som fick så bra vård och insatser under hennens upp- 
växt kunde inte drömma om att det skulle bli så illa när 
hon fyllde 18. 

Nu skulle hon plötsligt vara vuxen och självständig. Hon 
har ju fortfarande samma grad av funktionsnedsättning. 
Det går verkligen inte ihop. Hur är denna logik ens möjlig, 
frågar sig Rosita.

Tyvärr minskade också hennes beviljade assistanstimmar 
rejält 2015 och hon kan inte längre göra lika mycket på 
fritiden. Om hon skulle vilja simma eller rida till exempel 
behöver hon dubbelassistans vilket hon inte är berättigad 
till idag. Även nattassistansen som hon så väl behöver är 
neddragen. 

- Nu hoppas jag på att vi får en ny regering som kan åter- 
upprätta LSS till vad det var tänkt från början. Som det ser 
ut nu törs jag inte låta Sofi flytta hemifrån eller ändra några 
insatser.

Rosita beskriver Sofi som social och positiv som ofta vill 
träffa sina många änner och åka på olika aktiviteter. 

- Hon är ljuspunkten i mitt liv och lär mig så mycket hela 
tiden. Det är verkligen en förmån att få umgås med henne. 

Dagarna spenderar Sofi på en daglig verksamhet i Globen, 
där hon trivs bra. Dessförinnan gick hon fyra år på Täby 
särgymnasium. Just nu tränar hon tre gånger i veckan på 
träningsanläggningen MTC (tidigare Puffa). Även där 
behöver de vara två assistenter så Rosita brukar följa med 
henne dit. 

- Idag har mitt fokus som mamma bytts från Sofis framtida 
utveckling till att vara orolig för hur hon ska klara sig utan 
mig när jag inte längre finns, och det känns inte särskilt  
rättvist att det ska behöva vara så, avslutar Rosita. 

TEXT: ANETTE WÄLLSTEDT 
FOTO: PRIVATA

    

Namn: Rosita Kjellström
Familj: Sonen Dennis, 30, dottern 
Sofi 28 samt särbon Fredrik 
Bor: Lägenhet på Lidingö
Gör: Driver egna företaget Puzzel 
Assistans 

fakta   

»
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Som ett led i temat om den första tiden har vi träffat Mats Blennow. Mats är läkare och har 
många års erfarenhet i arbetet med neonatalvård av nyfödda barn och deras familjer.

Läkaren om vikten av 
det personliga mötet

Sjukhusens neonatalavdelningar vårdar de allra min-
sta barnen och barn som behöver extra stöd efter 
födseln. På neonatalavdelningen på Karolinska uni-

versitetssjukhuset i Huddinge arbetar personalen utifrån ett 
helhetsperspektiv med hela familjen. 

- Vi arbetar inte med ett sjukt barn, utan med en familj där 
det finns ett barn som är sjuk, säger ats Blennow.

Mats Blennow är prefekt på institutionen för klinisk veten-
skap, intervention och teknik på Karolinska Institutet och 
överläkare inom neonatalvård på Karolinska universitets- 
sjukhuset i Huddinge.

Han har lång erfarenhet av att vårda sjuka och för tidigt 
födda barn och därmed också erfarenhet av att möta föräl-
drar. I botten är Mats barnpsykiater som av en slump bör-
jade intressera sig för neonatalvård. Under sin utbildning 
blev han kontaktad av Hugo Lagercrantz, barnläkare som 
då var avdelningschef på en neonatalavdelning. Det slutade 
med att Mats valde att läsa till barnläkare istället och blev 
klar i början av 90-talet. Han doktorerade 1995 om ska-
dor vid födseln orsakade av syrebrist/blodförsörjningsbrist 
och hade då Hugo Lagercrantz som handledare. Sedan dess 
spenderar Mats stor del av sin tid på forskning inom Karo-
linska institutet. Resterande tid arbetar han som överläkare 
på neonatalavdelningen på Huddinge universitetssjukhus.

På neonatalavdelningen i Huddinge behandlas sjuka nyföd-
da och för tidigt födda barn i intensivvård, familjerumsvård, 
hemsjukvård och mottagningsverksamhet. Huddinge an- 
svarar även för alla barn som hamnar inom ramen för neo-
natalvård på Södertälje sjukhus. Både Karolinska sjukhuset 
i Huddinge och Solna har intensivvård, men de allra minsta 
födda före vecka 25 ansvarar Solna för. Barn som föds på 
något av länets övriga sjukhus mellan vecka 25–30 eller av 
någon annan anledning är i behov av intensivvård hamnar 
oftast under Huddinges ansvar.

Ett område som Mats har forskat inom är kylbehandling 
efter syrebrist/blodförsörjningsbrist som har uppstått vid 
förlossningen. Det som man har upptäckt på senare år är 
att det går att rädda nervceller under processen. Det pågår 
en så kallad sekundär process av nedbrytning av nervceller i 
dygn och ibland även veckor efter den uppkomna syrebris-
ten. Genom att sänka barnets kroppstemperatur till 33,5 
grader i 72 timmar går det att förhindra skadeprocessen. De 
första kliniska försöken med kylbehandling genomfördes 
2003–2007. Nu genomförs studier på uppföljning av mo-
torik, kognition, beteende och livskvalitet för de barn som 

har blivit kylbehandlade. I studien ingår exempelvis mag-
netkameraundersökningar. Det görs även parallellt studier 
kring föräldrars/familjers upplevelse av behandlingen. 

Barn som är mycket för tidigt födda, dvs före vecka 32, följs 
upp till förskole-/skolåldern. I de fall där risken att barnet 
har en funktionsnedsättning är måttlig eller stor finns ru-
tiner för uppföljning. Personalen lotsar där det kan behövas 
och kopplar in habiliteringen i de lägen där det är aktuellt.  

När det gäller neonatalvården så menar Mats att sjukhus-
personalens förhållningssätt ser väldigt annorlunda ut idag 
jämfört med tidigare. Idag handlar det mycket mer om att 
se barnet som en del av en familj, inte frikopplad från sin 
familj och omgivning.

Sedan fyra–fem år tillbaka är rondordningen ändrad till att 
inkludera föräldrarna i vården av deras barn. För att detta 
ska vara möjligt så kan familjerna vistas dygnet runt på neo-
natalavdelningen, båda föräldrar kan sova över och de har 
tillgång till ett eget familjerum. Det finns ett gemensamt 
kök och tvättmöjligheter, allt för att skapa en slags vardag 
på sjukhuset för de familjer som behöver spendera långa 
perioder där. 

Mats berättar att Sverige står ut i undersökningar om föräl-
drarnas närvaro på sjukhuset med för tidigt födda barn.  
I minst 90 % av tiden som barnet vistas på sjukhusets neo-
natalavdelning är minst en av föräldrarna närvarande med 
barnet. Vid de få tillfällen då ingen av föräldrarna kan när-
vara så finns det hela tiden personal på plats som i tillägg 
till den medicinska vården ger barnet närhet och trygghet.

När det handlar om föräldrarnas förhållningssätt till hela 
situationen så menar Mats att de flesta föräldrar/föräldrapar 
går igenom fyra stadier. Självklart är det stor variation mel-
lan olika föräldrar och föräldrapar när det handlar om hur 
de hanterar olika situationer och hur länge de är på varje 
stadium. 

Till en början är föräldrarna ofta osäkra och känner inte 
att de har tillräcklig kompetens att ta hand om sitt barn. 
Samtidigt är föräldrarna väldigt motiverade i detta stadium 
och vill lära sig mer. Här är personalens uppgift att se till att 
föräldrarna får handfasta råd och stöd i att känna sig trygga 
med sitt barn.

När föräldrarna lär sig och förstår mer börjar de ofta tvivla 
eftersom de inser hur svårt det är, vilket är typiskt för andra 
stadiet.  
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I det tredje stadiet kan och vet föräldrarna desto mer och 
de har börjat lära känna sitt barn. Tvivlet förblir dock ofta. 
Här är det viktigt att fortsätta stötta och inkludera föräl-
drarna i rutiner och planering av barnets omsorg.

Det fjä de stadiet karakteriseras av att föräldrarna är kom-
petenta och inte tvivlar på samma sätt som tidigare. Både 
motivationen och kompetensen ökar. Föräldrarna har fått 
tid och möjlighet att lära känna barnet såväl som alla ru-
tiner runtomkring. I det läget handlar det främst om att 
delegera ansvar och uppgifter till föräldrarna och göra dem 
redo att ta över ronden för sitt barn. Mats menar att man 
på så sätt jobbar tillsammans och med ett gemensamt mål 
i sikte, att få föräldrarna så självständiga och trygga som 
möjligt i sin föräldraroll.

All personal som arbetar nära barnen och familjerna ge-
nomgår en utbildning i förhållningssätt och om detta 
specifika arbetssätt. Under utbildningen utmanas perso- 
nalen i rollspel där de får agera förälder respektive personal.

- Att jobba på detta sätt nära och med föräldrarna underlät-
tar kommunikationen och det blir lättare att prata om det 
som är tungt och svårt, menar Mats.

Han berättar att personalen är överens om att vara ärliga 
och tydliga med föräldrarna om de anar eller vet något som 
föräldrarna i det läget inte vet.

- Vi kan inte ha hemligheter för föräldrarna, men däre-
mot väljer vi noggrant strategi för hur vi berättar och 
pratar med föräldrarna.

Alla familjer som är inlagda på neonatalavdelningen får 
träffa en kurator och man har också regelbundna psyko-
sociala ronder. Tidigare hade avdelningen en egen kurator, 
medan de idag har en slags ambulerande kuratorsverksam-
het. Däremot blir det oftast samma kurator som kommer 
till avdelningen, en kurator som lär känna familjerna väl. 
Under de psykosociala ronderna finns även ett BUP-team 
med psykolog som en tillgänglig resurs.

Förutom det känsliga läge som de flesta familjer är i så 
vittnar Mats om många familjer som har det tufft på mån-
ga andra sätt, en del saknar bostad och en del saknar jobb 
eller ett socialt nätverk. I de lägena handlar det om att både 
kunna ge förslag på praktiska lösningar och att erbjuda det 
emotionella stöd som familjen behöver. 

- Sjuksköterskorna och undersköterskorna är helt under-
bara, de håller kontakten och är med familjerna hela tiden. 
Många får en fin och stark relation som ibland kan sträcka 
sig långt efter sjukdomstiden, säger Mats. 

Under tiden på neonatalavdelningen börjar familjerna sin 
resa på intensivvårdsavdelningen där barnen ofta behöver 
andningsstöd med mera. Barnen ligger ofta i rum med den 
utrustning som behövs och föräldrarna har ett familjerum 
i anslutning till barnens rum. På intensivvårdsavdelningen 
finns det 12 platse . 

Efter denna första, intensiva fas börjar en gradvis utskol-
ning. När barnet inte längre behöver intensivvård flyttas
familjen till familjerumsvården där de har ett familjerum, 
tillgång till kök och tvättmöjligheter. Här finns det 18 rum, 
men oftast är endast sex rum åt gången belagda. För att ska-
pa än mer trygghet är det alltid samma personal på denna 
avdelning.  

- Ibland ordinerar vi en barnfri kväll om föräldrarna till-
bringar långa perioder på sjukhuset. De flesta tar till sig 
rådet, de vågar ju inte gå emot en läkares rekommendation, 
säger Mats med ett skratt. 

När barnet är stabilt och föräldrarna känner sig redo är det 
dags för hemgång och då tar hemsjukvården över i de fall 
som denna behövs. Och fortsättningsvis när barnet är sta-
bilt och tryggt hemma så lämnas familjen, men med ett 
uppföljningsprogram. De allra minsta barnen och de som 
har varit svårt sjuka av någon annan anledning följs upp till 
skolåldern. De som är måttligt sjuka och/eller har haft vissa 
åkommor som vi vill att man återhämtat sig från följs upp 
till två år.

Mats berättar om två patienter som han vårdade för många 
år sedan. 

- Än idag får jag då och då bilder och uppdateringar om hur 
de båda har det och det är något väldigt fint att få vara del 
av, avslutar Mats.

TEXT: ELISE JEPPSSON  
FOTO: PRIVAT

Mats Blennow
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Iris i stallet med Fonell

Ridläger i Vansbro
L  ättnaden över att ha klarat den långa bilkörningen 

är större än tröttheten när jag efter drygt fyra tim-
mar svänger in på Värdshuset Flottarens parkering. 

Under tiden vi packar in- och upp droppar sms:en in från 
deltagare som kommit fram och fått sina rum och stugor. 

Det finns familjerum, dubbelrum, enkelrum och stugor, 
alla vända mot älven utanför och med egna små uteplat-
ser. Flera deltagare upplever dubbelrummen lite trånga för 
rullstolar och andra hjälpmedel. Stugorna är rymligare än 
rummen men det saknas en ramp upp till altanen vilket gör 
det svårt för en permobil att komma upp. Något vi ska tipsa 
hotellet om att fixa

Jag är spänd på att träffa alla och alla är spända på att få 
träffa hästarna. När alla 12 familjer och 42 deltagare är på 
plats hoppar vi in i bilarna för att köra ungefär tio minuter 
till Vansbro ryttarsällskap.  Vi blir emottagna med hembakt 
fika av Elsa som är den som hjälpt mig att organisera det 
här ridlägret, och ridläraren Karin. 

Det första som slår mig när jag träffar Elsa är att hon är så 
mycket yngre än jag föreställt mig. I mitt huvud ska den 
person som har stenkoll på alla detaljer, svaret på alla frågor 
oavsett tid på dygnet och en självklar lösning på allt ha 
många år av livserfarenhet. En sån där vuxen som jag, trots 
mina 45 år, aldrig har lyckats bli. Att hon dessutom kom-
municerar på ett sätt som alla förstår och sprider en härlig 
stämning gör att vi genast känner oss trygga. 

Jag går runt och hälsar på gamla och nya ansikten och 
hjälper till att dela ut veckans rid-, teori och lunchtider där 
var och en även kan se vilken häst de ska lära känna. Det 
är mycket som ska hinnas med på dagarna mellan 9–15 för 
våra 21 ryttare med familjer. Efter att ha satt i oss de goda 
bakverken går vi in i stallet och hälsar. Alla är nyfikna, även 
hästarna. 

På kvällen äter vi gemensam middag på hotellet och häl-
sar lite mer på varandra. Vi bestämmer gemensam tid för 
frukost och resten av veckans middagar. Det är lyxigt med 
all-inclusive och maten är anpassad för barnfamiljer, väl-

RBU Stockholms första ridläger kunde till allas glädje genomföras i somras. Det blev ett 
väldigt lyckat läger där 12 familjer deltog med barn och ungdomar i olika åldrar.
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lagad och riklig och de har full koll på våra olika prefer-
enser och allergier. Ägarna och de som jobbar stämmer hela 
tiden av med oss om vi behöver något. Precis som stallet har 
vi nästan hela hotellet och restaurangen helt för oss själva 
vilket är skönt i dessa corona tider. 

Alla är lite trötta efter resan och själv ingår jag i den första 
ridgruppen så min familj har inget annat val än att gå upp 
tidigt. Med fjärilar i magen är det lite svårt att somna men 
väldigt lätt att vakna. 

Frukosten har allt att erbjuda och vi laddar upp ordentligt 
med gröt, ägg, fralla och yoghurt och för vissa av oss en hel 
del kaffe

Fin kontakt mellan hästar och  
deltagare
Vi är sex ridgrupper uppdelade efter erfarenhet och vilka 
hjälpmedel som behövs för att både komma upp och sitta 
bra på hästen. Tre pass på förmiddagen och tre pass på efter-
middagen där vi varvar teori med ridning. I små ridgrupper 
lär alla känna varandra snabbt och Karin, vår ridlärare, kan 
snart alla våra namn. Det märks att Elsa och Karin har lång 
erfarenhet av att hitta lösningar på det mesta och para ihop 
rätt ryttare med rätt häst. 

Elsa började här som elev och har sedan utbildat sig till 
ridlärare och är nu en självklar och viktig del av Vans-
bro Ridklubb där allt fungerar på ett unikt, empatiskt,  
tillåtande och proffsigt sätt. Elsa har varit med att arrangera 
ridläger för RBU Uppsala i många år men det började långt 
innan dess. Hon berättar att det var 20 år sedan Pelle, den 
mest trogna deltagaren, var med första gången.  

- Det är något alldeles speciellt med dessa läger. Att få  
uppleva kontakten som skapas mellan hästar och deltagare 
och lyckan som sprids. Det märks att hästarna tycker det är 
roligt och att de trivs. För hästarna är vi alla lika, säger Elsa.

Inte konstigt att allt fungerar så smidigt med så många års 
finslipning av ett fantastiskt koncept. Vilken tur att jag 
var med på RBU konferensen i höstas och fick höra RBU  
Uppsala berätta om sitt årliga ridläger, nu hoppas jag att vi  
i Stockholm kan följa traditionen. 

Det märks på hästarna att de har en hel del erfarenhet. Det 
är otroligt att se hur lugna och fina de är oavsett hur många 
rullstolar eller assistenter som samlas runt dem eller hur 
mycket det än viftas lyckligt eller tjuts av glädje uppe på 
hästryggen. Alla som vill får hjälpa till att göra i ordning 
sin häst både före och efter sitt ridpass och det blir mån-
ga mjuka mulpussar. Alla som ska rida får låna hjälm och 
säkerhetsväst så det enda man behöver tänka på är att ha en 
sko med klack, mjuka stretchiga byxor och handskar om 
man tycker att tyglarna skaver mellan fingrarna.

Det finns allt ifrån läderhandtag att fästa på en vanlig sadel 
till voltigegjord med mjuk filt/madrass och rejäla handtag 
där man även kan fästa stigbyglar med hållare för fötter som 

gärna glider ur. Det finns ramp och lyft för att komma av 
och på hästen på ett tryggt sätt om det är svårt att kliva upp 
från en pall. Bälte med handtag finns också att låna för de 
som behöver hjälp av sina assistenter att hålla balansen un-
der ridningen. På den största hästen Z:a kan man rida två 
personer och då används ett grönt band med kardborre runt 
ryttare och assistent för att hjälpa till att hålla balansen. 

Glada tjut, skratt och stora leenden är den gemensamma 
nämnaren på alla ridlektioner. Jag är så imponerad av alla 
ryttare som vågar och lyckas, ledare som stöttar, assistenter 
som håller upp och springer med i traven och över hinder. 
Och jag imponeras av ridläraren Karin som ser varenda en 
av oss  och utmanar och peppar. Det är inte vem som helst 
som kan hålla uppe energin sex lektioner i rad och ha energi 
över till oss alla. 

Det är tillåtet för de som behöver att ta en paus under rid-
ningen. Liv som gillar när det skumpar och går undan, 
hämtar då och då lite kraft i rullstolen innan hon hoppar 
upp i sadeln igen.

Jag berättar för Karin att jag hört så mycket gott om stallet 
och hur god stämning jag upplever att det är bland alla, 
vilket enligt min erfarenhet inte är en självklarhet i ett stall. 
Hon säger att de jobbar hårt med inkludering och att man 
hjälper varandra och inte får någon att känna sig dum, så 
att alla vågar fråga och lära. De samarbetar med ett annat 
stall och har fått förfrågan om att komma dit och berätta 
hur de gör. 

- Det är svårt att förklara, det sitter i väggarna och när man 
väl har fått till en bra kultur förs den vidare, säger Karin.

Alla är svettiga och hungriga när det är dags för lunch och 
tycker det är härligt att äta utomhus eller i partytältet. Det 
finns tid att sträcka ut på en picknickfilt, prata med nya 
kompisar eller sticka till hästarna några godsaker.

Senare på eftermiddagen bjuds det på gofika. Det är många 
som hjälper till under lägret, föräldrar och volontärer som 
lagar mat, bakar och serverar.  »

Meya på hästen Rabalder
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- Det slår mig hur hjälpsamma alla verkar vara i en mindre 
ort som Vansbro. Det verkar vara mer självklart att man gör 
vad man kan för att få det att fungera. Det smittar av sig på 
stämningen, säger Stefan, Rebecka och Kristoffers pappa

Under teoripassen lär vi oss om ryktning, ridvägar, vad  
hästar äter och vad alla delar av hästen heter. Elsa och Sara 
håller i lektionerna och lyckas göra dem så roliga att även de 
med mindre tålamod orkar vara med. Till och med hästen 
låter oss lugnt klistra blå och rosa lappar över hela kroppen. 
När det blir för mycket spring i benen får de minsta ta en 
tur i Saras knä.

Att se Sara vant manövrera runt i stallet med permobil och 
hantera hästar och allt annat som krävs, gör att vi alla slapp-
nar av och bara ser möjligheter eller självklarheter. Sara har 
ridit sedan hon började använda rullstol och innan det var 
hon fotbollstjej. Det började som praktik i skolan men nu 
är hon i stallet även när hon inte jobbar. Hon har hjälpt 
till under några år på RBU-läger och tycker det ger henne 
mycket glädje. Jag tänker att det omöjligt kan vara lika 
mycket glädje som hon ger alla oss. 

Sara berättar att hon är helt beroende av sina föräldrar och 
morföräldrar då hon nekats assistans, hon har även nekats 
körkortstillstånd eftersom hon har epilepsianfall. Det bety-
der att hon inte kan ta sig dit hon vill när hon vill, för här  
i Vansbro är det långa avstånd och dålig kollektivtrafik. Det 
känns väldigt tråkigt för en 21-åring som vill vara fri som 
andra i samma ålder.

Sara rider oftast på Rabalder och höjer då permobilen och 
sen hjälper hennes mamma henne upp på hästryggen. Men 
hon rider även Z:a , den stora ardennern, och då kommer 
liften väl till pass. När hon rider Z:a hemma hos ägaren har 
de byggt en egen lyftanordning till Sara. 

Relationen till våra hästar stärks snabbt och redan dag två 
känner sig nästan alla bekväma med att rykta, kratsa hovar, 
tränsa och sadla. Det syns även när alla sitter upp att de sit-
ter lite bekvämare och rakare i sadeln. 

Stalltjejerna som hjälper till har stor betydelse. Jag önskar 
jag var bättre på namn för varenda en av de som varit med 
oss under den här veckan är värda att nämnas. De har alla 
varit så välkomnade, öppna och hjälpsamma. Allt har känts 
självklart vilket inte alltid är fallet för oss som behöver lite 
extra av allt för att få livet att fungera. Det är också im-
ponerande att se även de minsta tjejerna så självklart ta hand 
om de allra största hästarna, det får oss andra att också våga.

- Det är väldigt snälla ledare som det är lätt att prata med. 
Det kändes bra att rida första dagen men ännu bättre dag 
två då jag lärt känna min häst lite bättre, berättar Adam, en 
av deltagarna på lägret. 

Under veckan rider vi både i ridhuset, ute i paddocken och 
även en tur i skogen. Det är något alldeles extra att känna 
solen i ansiktet och vinden i håret.

Jag frågar runt lite bland deltagarna för att höra hur de upp- 
lever lägret. Jag pratar med Rebecka som är en van ryttare 
och hennes bror Kristoffer som bara har suttit på en häst en 
gång tidigare.

- Jag tycker det är spännande att komma hit, ledarna är 
mycket bra, de tar sig tid och är engagerade och dessutom 
söta. Jag hade bara ridit en gång innan när jag var fyra år 
och det har gått bra på en gång eftersom man får hjälp och 
man kan prata med den som leder hästen. Jag travade redan 
första dagen. Men jag skulle inte byta ut fotbollen mot rid-
ning men kan tänka mig att följa med på det här lägret en 
gång till, säger Kristoffe .

Rebecka säger: 

 - Allt är mycket bra. Mysiga hästar och bra ridlärare och  
ledare. De säger vad man gör bra och vad man behöver 
tänka på, allt på ett snällt sätt.  

Nya kompisband knyts
Varje kväll äter vi middag tillsammans på hotellet och det är 
härligt att se att vår gemensamma upplevelse snabbt svetsar 
gruppen närmare varandra.  

Många nya kompisband knyts snabbt bland barn och 
ungdomar oavsett ålder.  I receptionen är det filmkväll 
med snacks för de unga vuxna. I gymmet hänger de lite  
yngre, leker tafatt och spelar spel. Vi vuxna får en chans att  
prata och dela erfarenheter med varandra om allt från hjälp- 
medel, fritidsaktiviteter, anpassade bilar och assistans och 
att leva ett lite annorlunda liv. Tipsen är många och inte 
minst jag känner mig peppad för hösten. 

Förutom ridning finns det m cket annat att upptäcka. 

Stefan berättar att han hittat ett jättebra blåbärsställe som 
det går att komma till med rulle och en sjö som är tillgäng-  
lig för alla att fiska i. Fisk finns det också och han hinner få 

»

 Isac och Meya vid prisutdelningen
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både abborre och gädda. De som inte är badkrukor dop-
par sig i älven som rinner utanför vårt hotell. Vissa av oss 
planerar en längre utflykt till alun för att besöka gruvan.

Vi får även tips om ett kafé i närheten där det ska finnas
kattungar man får klappa och där allt är hembakt. De som 
har en paus mellan ridning och teori åker iväg och kommer 
tillbaka med blåbär runt munnen, mycket nöjda. Vi andra 
tar oss en tur efter middagen och det är något alldeles extra. 
En stor lada fylld med hö, möblerad med bekväma loppis-
fynd. Öppningen i den bortersta väggen är som en vacker 
tavla och snart kommer får och kalvar in och blandar sig 
med oss som fika . Hönor sover längs väggarna och kat-
tungar i olika storlekar busar runt. Utanför finns grisar som 
älskar att klias. Det här blir ett favoritställe som flera av oss 
besöker flera gånger under eckan.

Veckan går alldeles för fort och sista dagen avslutas med 
en rolig stafett där allt vi lärt oss sätts på prov på hästryg-
gen och en tipsrunda där teorilektionerna tentas av. Alla 
får möjlighet att göra det de tycker är allra roligast innan 
det är dags att sitta av för den här gången. 
 
Diplom och medaljer 
 
Stoltheten lyser om alla deltagare när de ropas upp och 
tar emot sitt diplom, rosett, medalj och hovkrats av guld. 
Vi har med oss en egen present både till hästarna och till 
de fantastiska personer som gjort den här veckan till en av 
årets bästa. De får en stor hink med godis och hästarna en 

kartong med morötter och äpplen. Vi njuter av solen och 
våra grillade hamburgare innan färdtjänstbussar dyker upp 
och det är dags att skiljas.

Alla jag pratar med verkar vara väldigt nöjda med veck-
an och är öppna för att följa med igen om vi lyckas få till 
ett årligt samarbete och får loss medel att subventionerna  
aktiviteten. De flesta deltagarna har utmanat sig själva och 
ridit fortare än de någonsin gjort och till och med över hin-
der. Få har ridit så långa ridlektioner och ingen så många 
dagar i rad.

- Det finns inget mer vi kan kräva. Möjligtvis lite bättre 
badväder då det finns fina stränd , säger Wille.

Både Wille och hans assistenter tycker det fungerat bra 
även om rummen är lite trånga. Personalen på ridklubben 
har varit en stor del av det då deras bemötande och stora 
vilja att få allt att fungera är fantastiskt. 

Även om allas rumpor och ben är ömma efter den här 
veckan så är våra hjärtan det också. De bultar hårt för våra 
hästar och våra stalltjejer. 
 
Så här tycker deltagarna: 
 
- Det är extra roligt och viktigt med de kontakter som 
skapas under lägret säger Stefan

- Jag ville inte åka med men ändrade mig i sista minuten 
och nu är jag jätteglad att jag följde med. Hästarna är  
jättesnälla och jag kommer faktiskt ihåg mycket från när 
jag red när jag var liten. Men det är lika roligt med alla 
som är med på lägret. Rebecka och Kristoffer som jag kän-
ner sedan många år då vi varit på Herrfallet tillsammans 
till gulliga lilla David och Ernst-Maurice som vill vara med 
mig hela tiden och Davids storasyster Vera som jag precis 
lärt känna, berättar Enya som är stora syster till Meya.

- Jag älskar att rida säger David och jag gillar att hänga med 
Enya och Rebecka, de stora tjejerna och min nya kompis 
Ernst-Maurice. 

- Det är najs med gratis wifi i stugorna så man slipper sitta 
i receptionen som på Herrfallet. Ridningen är också najs.
Jag har bondat med hästen Fonell han är gullig och lyssnar 
på mig. Jag har bara ridit någon gång förut och nu har jag 
redan travat och gått över bommar. Igår badade jag i älven 
och imorgon ska vi till en djup grotta, det ska bli coolt, 
berättar Tor, bror till Liv. 

- Rummet är lite trångt för oss som har en elrulle (permo) 
men vi har flyttat ut lite möbler för att få mer svängrum. 
Det går dock fortfarande inte att komma ut på uteplatsen 
som hör till rummet men hade fungerat med en manuell 
rulle, säger Elisabeth, Adams mamma.

- Det är så härligt att rida. Jag har den allra största hästen 
och idag red jag tillsammans med min assistent Sara och vi 
red ut, det var extra roligt, berättar Isac. 

TEXT OCH FOTO: CARINA PAHL SKÄRLIND
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Liv med sin häst Sloggi

Adam under teorilektionen
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Böcker i bokprojektet Prickens 
kompisar

S amma kväll får jag hem beskedet om att Meya 
beviljas skolskjuts och får behålla sin färdtjänst. 
BINGO. Vi har varit bortskämda i flera år då vi 

bor granne med Meyas skola, men nu när hon börjar fyran 
är det dags att byta skola. Då hon vill vara lika snabb som 
alla andra behöver elrullen följa med hem och till skolan 
som ligger tillräckligt långt bort för att ytterligare ett for-
don behöver vara inblandat.

Meya planerar i vanlig ordning hur hon och kompisarna 
ska hänga, hos vem, när och vad de ska göra. Nu är de ju 
stora tjejer, börjar årskurs fyra och får egna nycklar. 

Men så slår den till, verkligheten. Moment 22.

Skolskjutsen går bara att beställa till och från hem och sko-
la och inga kompisar får följa med. Dessutom ska alla tider 
bestämmas långt i förväg. Meya kan inte känna sig för om 
hon vill hänga på fritidsklubben, glida hem om det är trå-
kigt eller följa med en kompis spontant eller planerat. 

Meya inser med bestörtning att hon redan nu måste peppa och 
preppa för att kompisarna ska tycka det är okej att åka hem till 
henne på egen hand och möta upp henne där eftersom hon 
redan åkt hem med skolskjutsen. Eller om kompisarna tycker 
det är mer okej att hänga om hon först åker hem med skol-
skjutsen och sedan rullar på femman hem till kompisen för att 
inte missa för mycket och bli utanför. 

Men färdtjänst då, tänker positiva mamman. Den styr vi 
ju över själva om man bortser från att man aldrig vet när 
den dyker upp eller om den kör rätt. Men vi får nej på fler 
ledsagare. Hur kan vi tro att kompisar ska få följa med 
när inte ens mamman får det oavsett hur mycket plats det 
finns i bilen. Vi har redan försökt det där tricket med att 
låtsas att kompisen är syrran och det gick bra tills chauffö-
ren visade sig vara granne med ena bästisen och rapporte-
rade Meyas kreativitet till växeln. 

Kommunen, Färdtjänsten och Trafikverket ställer sig helt 
oförstående och frågande till min frustration. Det är ju 
självklart att en insats bara är till för den som har behov 
av den och vi är så välkomna att avstå. Det är väl lite väl 
mycket att begärt att Meya också ska ha ett socialt fung-
erande liv. 

Och kanske är det så, hon är en bortskämd unge som tän-
ker att hon ska ha samma möjligheter som alla andra och 
förväntar sig att vara en i gänget. 

Dessutom kan hon ju köra elrullen till skolan och ta med 
batteriet så den inte laddar ur. Lite luft har ju ingen dött 
av och kompisarna kanske kan övertygas om att cykla  
eller promenera, eller i varje fall deras föräldrar, motion är 
ju en bristvara idag. Att Meya får rulla hem själv och det 
ösregnar är ju något man får räkna med, liksom att rullen, 

på grund av regnet, riskerar att sluta funka. 

Eller så kan hon ju faktiskt välja de långsamma benen som 
hon inte kan styra över själv (manuella rullen) och ta bus-
sen som alla andra (om det inte är barnvagnar i vägen).  
Att hon kommer efter på rasten, mister den lilla frihets-
känsla hon har och vinden i håret som elrullen innebär, är 
ju en lyx hon egentligen inte kan räkna med. Ju tidigare 
hon lär sig att det finns gränser för vad hon får och kan 
jämfört med barn utan motoriska utmaningar desto bättre.

Meya som inte alltid förstår sina begränsningar får en  
genialisk idé. Hon ska samla pant så att hon kan skramla 
ihop till en egen reskassa, för färdtjänsten tycker det är 
okej med kompisar så länge de pröjsar. Det är ju tur att 
vi har ett garage där nu inte bara Meyas alla hjälpmedel 
trängs utan även tomburkarna.

Själv stoppar jag in hörlurarna och lyssnar på lite musik 
när bussen som vanligt är sen nästa morgon, njuter av 
möjligheten att själv välja vänta på bussen, börja prome-
nera eller nyttja SL:s resegaranti och proppa taxin full av 
medresenärer. För även om taxin kostar samma oavsett an-
talet resenärer ska vi givetvis alla göra ett eget utlägg.

CARINA PAHL-SKÄRLIND

Björn Jönsson

krönika

Carina Pahl-Skärlind

Åsikterna i texten är skribentens egna

Målet är ingenting, resan är allt
Bussen är sen igen. Dessutom har chauffören mage att styra om till Slussen istället för till Centralen så jag 
måste trängas i tunnelbanan och blir sen till jobbet. Hur ska jag orka vara miljövänlig och får jag verk-
ligen valuta för mitt SL-kort? Jag sitter och retar upp mig och får medhåll från irriterade medresenärer.  
Slussen-bygget prövar vårt tålamod. Några väljer att hoppa av och gå istället. Någon muttrar att de ska min-
sann nyttja det där avdraget och köpa en elcykel och en annan ”nu jävlar fortsätter jag ta bilen”. 
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ÄVENTYRSBAD 
Lördag 10 oktober klockan 18-21 är det badkväll för hela familjen 
på Vilundabadet i Upplands Väsby. Badet har en äventyrsdel samt 
terapibassäng med extra varmt vatten. Det är ett samarrange-
mang mellan RBU Stockholm och FUB Stockholm och vi har hela  
anläggningen för oss själva. I mån av plats tar vi emot anmälningar 
in i det sista. 

Anmälan till: kontakt@stockholm.rbu.se

MUSIKLÄGER
Det är dags för musikläger som vänder sig till dig som är 13-
25 år. Lägret är öppet för alla oavsett diagnos. Från fredag 13  
november till söndag 15 november skapar vi musik, har disko 
och umgås på Mättinge, söder om Trosa. Priset för hela helgen är 
1050 kronor per ungdom och inkluderar mat, logi, lakan och hand-
dukar. För medföljande assistent är priset 3000 kronor (assisten-
ter subventioneras inte utan betalar den faktiska kostnaden för 
mat och logi). Resa till och från Mättinge ordnar var och en själv.

Din anmälan vill vi ha senast den 8 oktober till kontakt@stock-
holm.rbu.se  I anmälan ska du uppge namn, ålder, mailadress 
och mobilnummer, hur många assistenter du har med dig samt 
om du eller dina assistenter har någon födoämnesallergi. Om du 
har något behov/önskemål som är viktigt att vi känner till inför din 
medverkan på musiklägret, så berätta det i din ansökan.

Antalet platser är begränsat och om fler anmäler sig än vi har 
plats för lottas platserna ut i kombination med att vi tar hänsyn 
till om man har varit med på RBU:s musikläger förut eller inte.

JULFEST!
Lördag 5 december inbjuder vi till julfest för hela familjen i RBU:s 
lokaler på St Göransgatan 82 A, på Kungsholmen. Aya Baya Band 
kommer och underhåller, det blir korv med bröd och så fika såklart. 
Mer info om pris och tider finns på vår hemsida. Anmälan senast 
25 november till kontakt@stockholm.rbu.se Om fler anmäler sig 
än vi har plats för, eller om Folkhälsomyndighetens regler fortfar-
ande begränsar hur många vi kan vara på festen, prioriterar vi yngre 
barn. Undantag kan göras vid behov. 

UNGDOMSKVÄLLAR
Under hösten planerar vi en eller flera ungdomskvällar på olika 
teman. Kvällarna är öppna för dig som har fyllt 15 år och har 
en egen funktionsnedsättning. Exakta datum är inte satta ännu 
men håll utkik i kommande nyhetsbrev och på vår hemsida. 

PAPPAKVÄLL
En vardagskväll eller lördag i höst blir det pappakväll med någon 
trevlig aktivitet. Datum eller exakt innehåll är inte spikat ännu 
men håll utkik på hemsida och i nyhetsbrev

På gång hösten 2020

Aya Baya Band

Bild av Couleur från Pixabay 
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Mättinge

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. 
Fyll i din ansökan, som du hittar på 
stockholm.rbu.se/kalender och skicka 
till kansliet senast den 31 oktober.  

 Ansök om bidrag            

     från Guldkanten
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Innowalk är en banbrytande, dynamisk enhet för sittande, stående och rörelse. 
Ett liv med aktivitet ger många fördelar:

Hur
förhindrar
man ett
stillasittande
liv?

ANDNING 
& CIRKULATION

HUDKOSTYMEN STRETCHNIG AV 
MUSKLER

OCH LEDER

MAG-TARMFUNKTIONEN MENTAL 
FUNKTION

Kontakta oss och
få råd om utprovning av
Innowalk! 
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I GOT A RIGHT
”ANYTIME I WANT - I GOT A RIGHT TO MOVE
NO MATTER WHAT THEY SAY

I GOT A RIGHT, I GOT A RIGHT TO MOVE
ANYTIME I WANT, ANYTIME

ANYTIME I WANT...”  (IGGY POP, 1973)
I GOT A RIGHT, I GOT A RIGHT TO MOVE

ANYTIME I WANT - I GOT A RIGHT TO MOVE

Vill du skriva en krönika i Utsikt?
En krönika är en kortare text där skribenten (författaren) 
ges utrymme att utrycka sina egna tankar och reflektio-
ner kring saker. Det kan t ex handla om situationer som 
uppstår i vardagen eller på jobbet, politiska beslut eller en 
fråga som du brinner för.

Krönikan ska ha en koppling till funkisvärlden, dvs hän-
delser eller personer som själva har eller har anhöriga med 
funktionsvariation.

Du har stor frihet att välja vad du vill skriva om men din 
text, precis som alla andra texter i tidningen, kommer 
godkännas av vår redaktör. När vi har fått din text läser vi 
den och, vid behov, redigerar den i samråd med dig. Om 
det uppstår hinder eller idétorka på vägen så kommer du 
kunna ha en dialog med kansliet. Läs mer på hemsidan 
rbu.stockholm.se/skriv-i-utsikt/

Kontakta Elise Jeppsson på RBU Stockholms kansli om 
du är intresserad av att skriva i Utsikt elise.jeppsson@
stockholm.rbu.se, 0766 47 14 51. 

Vill du vara RBU-profil i Utsikt?
Att vara RBU-profil betyder att vi gör ett personporträtt 
på en av våra medlemmar där vi berättar om personens 
vardag, intressen och drömmar. Till texten har vi alltid  
en bild och vi försöker variera ålder samt växla mellan 
killar och tjejer i varje nummer. 

Tycker du det verkar roligt att vara med i Utsikt som 
RBU-profil så skicka ett mejl till elise.jeppsson@stock-
holm.rbu.se med dina kontaktuppgifter så hör vi av oss.  

Påverkansarbete inom RBU Stockholm
RBU Stockholm arbetar med påverkansarbete. Det vi 
arbetar med att påverka är politikers och tjänstemäns  
olika beslut rörande transportfrågor som rullstolstaxi, 
skolfrågor, fritidsfrågor och självklart LSS. LSS jobbar  
vi med kontinuerligt och har gjort under många år.

Vi skapar opinion och förändring genom att skriva  
debattartiklar, vi genomför aktioner, manifestationer och 
demonstrationer, vi medverkar i olika råd på kommunal 
och regional nivå och vi försöker skapa en aktiv och kon-
tinuerlig dialog i frågor som är aktuella för våra medlem-
mar. 

När det gäller rullstolstaxi så har vi, tillsammans med 
DHR, Neuroförbundet med flera, en dialog med Färd-
tjänstnämnden om beslutet att från och med 1 januari 
2019 begränsa antalet fritidsresor till 500 resor per år.

En annan fråga som RBU Stockholm har drivit under 
2018 och 2019 är att MTC (Motorik- och träningscen-
ter) stängde den öppna träningen under hösten 2018 och 
det är ett beslut som har påverkat många av våra medlem-
mar. 

Brinner du för en specifik fråga? Vill du vara med och 
bidra till RBU Stockholms påverkansarbete?

Hör då gärna av dig till Therese Lagerman, ombudsman i 
intressepolitiska frågor:

therese.lagerman@stockholm.rbu.se, 0703 69 60 22

Innowalk är en banbrytande, dynamisk enhet för sittande, stående och rörelse. 
Ett liv med aktivitet ger många fördelar:

Hur
förhindrar
man ett
stillasittande
liv?

ANDNING 
& CIRKULATION

HUDKOSTYMEN STRETCHNIG AV 
MUSKLER

OCH LEDER

MAG-TARMFUNKTIONEN MENTAL 
FUNKTION

Kontakta oss och
få råd om utprovning av
Innowalk! 
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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. 
 
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 frit-
idshus 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 näst-
kommande nummer är. Det datumet ska annon-
stexter 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!

SÄLJES  

Ridväst airowear, T1 regular 
Väldigt lite använd. 
Nypris: 2300 kronor 
Pris: 1000 kronor

Ridhjälp Jofa 220. Lite använd
Pris: 150 kronor

Sabina Soldati: 0700-911459



31Utsikt nr 3 2020 31

Ordförande
Annika Stridh 
annika.stridh@stockholm.rbu.se

Vice ordförande
Carina Pahl Skärlind
carina.pahl.skarlind@gmail.com

Kassör
Robert Metz
robert@metzdata.nu

Ledamöter
Ewa Wodzynska
ewawodzynska84@gmail.com

Therese Lagerman 
therese.lagerman@stockholm.rbu.se

Sabina Soldati
sabsol76@gmail.com

Daria Mazurina
mazurina.d.a@gmail.com

Ersättare
Leif Holmgren (1)
leif.holmgren@bosonifhs.se

Agnes Serfözö (2)
agnes@ramp.nu

Stefan Gahne (3)
stefan.gahne@parasport.se 

Styrelsen för RBU i Stockholms län 

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

ADHD
Annika Stridh
annika_stridh@hotmail.com

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

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

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

Kontaktmormor
Sally Lundin 
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 
 

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 tillsam-
mans. Vissa saker gör vi i mindre grupper, 
andra i stora. Ibland är målgruppen yngre barn, 
en annan gång riktar vi oss till de äldre men 
många gånger så har åldern ingen betydelse. 
Det är intresset för den specifika aktiviteten 
som förenar. Intresset och nyfikenheten att få 
prova på någonting nytt under ordnade och väl 
förberedda former.

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

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

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

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

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

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

Vi vill väldigt gärna ha tips på vad vi kan skriva om i Utsikt.  
 
Om du inte själv vill skriva i Utsikt så kan du tipsa redak-
tionen om aktuella och intressanta ämnen, personer m.m. 
som vi kan skriva om.

Skicka dina tips till elise.jeppsson@stockholm.rbu.se

TIPSA OM ÄMNEN OCH PERSONER FÖR UTSIKT!



N    ormal, det vill väl alla vara. Tonåringar 
är särskilt angelägna om att vara som 
alla andra. Vi som är lite äldre, kan kosta 

på oss vissa egenheter. Men normal, det vill vi 
ju alla vara. Jag menar, vem vill vara onormal?!  
 
Då kommer jag att tänka på novellfilmen "En sällsynt 
vanlig dag" från 2016. Öppnings-scenen är en flicka i en 
sjukhussäng, omgiven av en rad läkare och en orolig pappa. 
Flickan ska opereras eftersom hon är onormal. Hon har 
nämligen fötts med två armar, medan alla de andra som 
medlidsamt betraktar henne, har en arm eller ingen alls.  
Det är liksom självklart vad som är onormalt här. ”De 
hänger ju där och bara …. dinglar”, säger en av läkarna 
ogillande om hennes armar. Kompisarna kommer att reta 
henne för att hon är annorlunda. Ingen frågar henne vad 
hon tänker och hur hon ser på livet. Skulle man kunna leva 
ett bra liv även om man råkat få två armar som mest är  
i vägen? Är det de två armarna som är problemet, eller in-
ställningen hos omgivningen? Skulle man, med stöd och 
förståelse av omgivningen, kunna leva ett liv som alla  
andra? Jag tänker på H.G. Wells novell De blindas rike.  
En liten by i Sydamerika blev efter en jordbävning helt 
isolerad från omvärlden. Det går lång tid och alla byns 
innevånare har en sjukdom som medför att de föds blin-
da. Efter många generationer minns ingen längre vad det 
innebär att se. Så råkar Pedro, som är på vandring uppe  
i bergen, trilla ner för ett stup och hamnar i det slutna sam-
hället. Han som är seende, tror sig snabbt kunna bli kung  
i detta rike av blinda. Men snart tvingas han inse att han är 
den annorlunda, den som betraktas med skepsis och den 
som alltid drar det kortaste strået. För att han ska accepteras 
i byn måste hans ögon tas bort. Ingen förstår att hans av-
vikelse skulle kunna bidra med något. Han är ju onormal!

Min dotter föddes med en hjärnskada som gör att hon 
har ett rörelsehinder och en utvecklingsstörning. I de fle -
tas ögon är hon onormal. Kruxet är bara det, att hon inte 
vet om det själv.  Kan man ens vara onormal då? Hon 
tar sig fram i livet som den självklaraste sak i världen, 
helt ovetandes om alla andras blickar, deras synpunkter,  
deras medlidande och deras bedömningar. Dessutom 
verkar hon ha en insikt och en förmåga som är få förunnat. 
Hon tycks helt sakna fördomar. Är hon på gott humör får 
alla ett leende och en glad vinkning. Är hon sur (morgon-
humöret är USELT) får alla samma grimas.  Alla behandlas 
helt enkelt lika. Möjligen med undantag från män i vita 
rockar, men dem har hon faktiskt en god anledning att vara 
skeptisk mot.  Cp-skadade barn har tidigt i livet tvingats 
till många sjukhusbesök och få av dem har varit angenäma.  

Men i övrigt verkar hon inte bedöma någon utifrån hur den 
ser ut, om den går eller om den sitter i rulle, om den råkar 
sluddra lite när den pratar eller om det ibland kommer lite 
saliv ur ena mungipan när man blir upprymd. Hon kan på 
något sätt se bortom det skal som våra kroppar är, och se 
människan inuti. Utifrån den förmågan undrar jag om inte 
hon är betydligt mer begåvad än många sk normalbegåvade 
som jag mött. 

I vår familj gillar vi Pettson och Findus; ni vet, den enstöri-
ga gubben och hans busiga katt. Det finns många anled-
ningar till att tycka om dem, men viktigast är nog Pettsons 
inställning till det som är annorlunda. I boken "Rävjakten" 
ska Pettson och Findus skrämma iväg räven som tassar runt 
gården och försöker snappa åt sig en höna från hönsgården.  
De kommer överens om att Findus ska klä ut sig till spöke 
och skrika och på så sätt, en gång för alla, skrämma bort 
den hungriga räven när han kommer smygande om natten. 
Men det är inte räven som kommer när det blivit mörkt, 
utan grannen Gustafsson. Och Findus skriker fel och allt 
blir misslyckat tycker Findus. Pettson däremot har en  
annan syn på saken. Det blev inte fel, menar han, det blev 
bara annorlunda. Det säger vi ofta i vår familj. Hos oss blev 
det inte fel, det blev bara lite annorlunda. 

Tänk om normalitet uppstår i vårt betraktande av andra? 
”Allt är vackert som ses med kärlekens ögon” heter det  
i ordspråket. Kan man tänka sig en variant av det; ”allt 
är normalt som ses med medmänskliga ögon” Eller ännu 
hellre, ”allt är mänskligt som ses med medmänskliga ögon”.  
För jag menar, vem vill egentligen vara normal??

TEXT: HELENA 
ILLUSTRATION: ERIK DOMELLÖF

E´ru inte riktigt normal?? 
kåseri


