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Funkisfamiljen stöttar samhällets särskilda behov
Som funkisföräldrar har vi så många kontakter att upprätthålla med samhället att jag ibland undrar vem som
är till för vem. För att överleva i djungeln av möten, telefonsamtal, intyg, recept, träningar och här och där en
galen handläggare – så brukar jag roa mig med tanken att vi som funkisfamilj måste ta hand om samhällets
särskilda behov. Och jag kan säga er en sak; samhället har stora särskilda behov.

D

et är svårt att förklara för någon som inte är
inne i funkisbubblan att samhället har så stora
behov. Det är svårt att förklara att det betyder
att man som förälder får en deltidstjänst som består i
att ha kontakt med instanser på alla nivåer i samhället.
Men varför har samhället så stora behov? Det kan vara
lättast att förstå ett skeende om man bryter isär det och
tittar på en liten beståndsdel. En sådan liten beståndsdel skulle kunna vara ett intyg.
Samhället har behov av intyg. Så många intyg. Intygen
ska beskriva våra barns svårigheter och utmaningar.
Och alla intygen uppger ungefär samma sak. I vårt fall
är det en CP-skada. Skadan har inte förändrats och inte
heller försvunnit de senaste åtta åren. Den kommer inte
heller förändras eller försvinna i framtiden. Skadan är
permanent och skiftningarna över åren kommer bara
vara i marginalen. Ändå behöver samhället dessa intyg.
Jag uppskattar att vår familj behöver ett tiotal intyg, ett
lågintensivt år. Om vi har stora grejer på gång, som t ex
en operation eller en anpassning, ja då blir det glädjeyra
och massproduktion av intyg.
En annan person som deltar i att stötta samhället och
dess behov är vår läkare. Vår läkare är överläkare i neurologi. Det är ofta hen som blir drabbad och som måste
skriva dessa intyg. Först skriver vi föräldrar i det vi kan,
sedan ska läkaren använda sin läkarexamen och alla sina
vidareutbildningar till att beskriva för hundrade gången
vilken skadan är och vad den innebär. Jag vet inte hur
många patienter vår läkare har. Men jag tror att vi kan
gissa oss till att vår läkare skriver hundratals intyg per
år. Jag har inte haft möjlighet att fråga vår läkare vad
hen tycker om detta, jag har inte hunnit det eftersom
jag har fullt sjå att få till intyg.
Intyget ska sedan skickas till en handläggare. Ibland
ska det skannas in för att sedan tappas bort i det
automatiserade flödet och aldrig nå den handläggare som
ivrigt väntar på det. Ibland har vi skickat ett intyg till en
handläggare (för tex parkeringstillstånd) och insett att
det andra intyget för färdtjänst har skickats till handläggaren som sitter vägg i vägg med vår parkeringstillståndshandläggare.
Ibland vill jag bara sakta luta mig tillbaka och sluta ögonen.
Känna
att jag flyter
i ett varmt vatten och sakta låta
Böcker
i bokprojektet
Prickens
mig
föras bort av strömmen, solstrålarna och naturens
kompisar
skyddande läten. Jag blir pånyttfödd och klartänkt.
- Vet ni, säger jag till familjen, vi struntar i samhället
och dess behov. Vi har nog med våra egna behov. Vi
skiter i färdtjänstintyget. Vi skiter i uppföljning av rörligheten i lederna. Vi skiter i att åka till Olmed på andra

sidan stan för tredje gången samma månad. Vi ser istället till att använda våra dyrbara timmar här på jorden
till att leva istället.
Men det går ju inte. Det fattar ju jag också.
Hur ska vi då göra så att det blir ett bättre stöd för samhället, så att det inte vilar så tungt på funkisfamiljernas
axlar och tar onödiga resurser från vår expertis?
Carmela Guida

Ett tag pratades det mycket om koordinatorer för familjer med barn med funktionsnedsättning. Det resulterade i ett riksdagsbeslut som RBU var drivande i att ta
fram. Det var mycket bra, jag kommer ihåg att jag fick
en varm känsla i hela kroppen av bekräftelse av att läsa
att det faktiskt är så att funkisfamiljer har en skrattretande mängd kontakter och administration att ta hand
om.
Kanske är koordinatorer vägen att gå. Men visst borde administrationen kunna förenklas mer, hantering av
intyg effektiviseras, låta myndigheterna samordna olika
insatser till högre grad, se över blanketters utformning
och behov av långa redogörelser.
Men just idag börjar sommarlovet på riktigt för min
familj. Det är dags att släppa vardagens bestyr för ett
tag. Jag sätter på autoreply på mejlen: ”Funkisfamiljen
Guida har semester fram till nästa månad. Om du är
handläggare och behöver få ett intyg av oss, vänligen ta
å kopiera det du fick av oss sist vi hördes av”.
Önskar er alla en fin sommar!
CARMELA GUIDA
Åsikterna i texten är skribentens egna
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