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Böcker i bokprojektet Prickens 
kompisar

J ag vet att det här är tabu och att man inte bör gnälla 
över en rättighet som förvandlats till en förmån och 
som få barn med behov förunnas i Sverige idag. Men 

jag sticker ut hakan för den andra sidan av myntet behöver 
också lyftas. Vi ska inte lära våra barn att nöja sig med vare 
sig avslag, beslut som inte räcker till, eller att inte bli bemötta 
med respekt. Det är oerhört komplext och känsligt när ditt 
barns liv är någons arbete.  

Äntligen står man där med fler timmars arbete att erbjuda 
ungdomar som är sugna på sitt första jobb. Ett jobb som  
erbjuder en möjlighet att vara 11 år gammal igen med en 
massa bus och skratt och dessutom ger betalt. I dessa tider av 
corona och arbetslösheten borde det stå ett helt gäng i kö. Till 
ens förvåning låter ansökningarna vänta på sig liksom svaren 
på de kontaktförsök man själv gör via Facebook.

Man pimpar annonsen med fina bilder och filmer och en 
glättig text om hur kul det är att hänga med ens barn och 
att det inte krävs någon tidigare erfarenhet, bara en massa 
energi. Och så hoppas man. Till slut får man några samtal 
och meddelanden men inser att man får sålla bort hälften då 
de som svarar älskar att vårda och hjälpa de svaga och man vet 
att ens barn vill leva fullt ut och inte tas om hand. Ens barn 
behöver armar och ben för att hänga med i svängarna och inte 
en sjuksköterska eller ytterligare en mamma. 

Till slut är några besök inbokade och man väntar full av 
förväntan, förberedd med öppna hjärtan, målande beskrivnin-
gar och kluriga kontrollfrågor. Men dörrklockan förblir tyst. 
När tredje bussen passerat och mobilen är stum försöker man 
själv få kontakt men kommer inte fram, numret har blivit 
blockat.

När någon väl dyker upp på den bokade tiden är man så  
desperat så att alla varningssignaler ignoreras. Självklart går 
det att slipa fyrkanten till en trekant eller kanske till och med 
en boll om vi ger det tillräckligt med tid och tålamod. Hastigt 
bokas en tid för avtalsskrivning och introduktion.

Assistansbolaget ringer upp och en våg av energi sprider sig. 
Nu är man äntligen igång, skam den som ger sig. Känslan 
ersätts dock av förvåning när man får höra att en eller flera 
personer aldrig dök upp. Kanske är det ändå bättre att in-
troducera en i taget, ge relationen tid att växa tänker man  
peppande. Nedräkningen till första introduktionsdagen tar 
fart, full av nervositet och förväntan. 

Introduktionsdagarna rullar på och hoppet stärks, vissa saker 
behöver man dock prata om och man tar mod till sig. Sam-
förstånd uppstår så nu kan man äntligen ladda om för att 
hitta ytterligare en medlem till teamet. Men nästa gång hen 
är schemalagd dyker hen inte upp och det går inte att komma 

fram på telefonen, man är blockad.

Jag vet inte om dagens ungdom är för curlade, om det är en 
för låg och eftersatt uppräkning av schablonbeloppet som är 
boven i dramat eller om det är timanställningen och inte en 
fast anställning som är skälet. För om det är Meya eller resten 
av familjen som är orsaken så är det inget vi kommer förändra 
i första taget.

För att navigera bättre i rekryteringsträsket har jag sam-
manställt en liten guide, ett uppslagsverk av olika person-
lighetstyper man kan stöta på och hur man kan undvika eller 
hantera dem.

SOS:aren

Den här personen verkar ha en direktlina till SOS-alarm då 
hen alltid lyckas få en ambulans. Allt är akut och hen är alltid 
på akuten. Är det inte hen som behöver hjälp så kan det vara 
ett syskon, en kusin eller någon annan okänd person. 

Tips: Kan trots allt vara en keeper, att få tag på ambulans är 
ändå en superkraft.

Kräkaren 

Kännetecknas oftast genom att hen skickar bilder från olika 
platser i kollektivtrafiken för att visa hur illa hen mår och 
hur plötsligt det kom. Det kan uppstå som en isolerad 
händelse eller samtidigt med magsmärtor och det går ofta  
i cykler. 

Tips: Prata blommor och bin med hen och se till att det alltid 
finns intimvårdsprodukter tillgängligt.

En på 100 

Får ofta spontan och upprepad migrän i kombination med 
hög feber som uppstår i samband med helger. En kom-
bination som enlig 1177 tyder på det allvarliga tillståndet 
hjärnhinneinflammation, som i Sverige drabbar färre än 100  
personer om året. Då det ofta smittar inom gruppen behöver 
du agera snabbt.

Tips: Anmäl personen till en neurologisk studie, alla får vi 
offra något/någon för vetenskapen.

Törnrosa 

Börjar ofta med ett försiktigt “jag har inte sovit så bra i natt, 
borde nog vara hemma och vila” men tillståndet kan snabbt 
utvecklas till medvetslöshet. Inte ovanligt att ett eller flera 
dygn passerar. Uppstår oftast i samband med helger och 
högtider.

Tips: Be dem somna om när de väl hör av sig.

Björn Jönsson

krönika

Åsikterna i texten är skribentens egna

Så levde de lyckliga i alla sina dagar...
Det var så vi kände när den långa kampen mot Förskräcklighetskassan äntligen var över och beslutet om  
assistans dygnet runt äntligen kom. Men det finns en anledning till att sagorna slutar just där till skillnad 
mot i verkligheten. 

Annonsera i Utsikt!
Vill ditt företag eller organisation synas i RBU Stockholms 
medlemstidning Utsikt? Utsikt skickas ut till föreningens 
550 medlemsfamiljer i Stockholms län fyra gånger per år. 
Tidningen skickas även ut till Stockholms habiliteringar, 
specialförskolor, RH-skolor, kommuner och politiker. 

Välkommen att annonsera i Utsikt! 

Annonspriser 2021
Helsida: 5 750 kr

Halvsida: 3 950 kr

Kvartssida: 2 550 kr

Vid bokning av fyra annonser i rad utgår en rabatt på 20%. 
Det finns även andra alternativ på annonser. 
Kontakta RBU Stockholm för frågor och bokning av annons 
kontakt@stockholm.rbu.se
Mer info om RBU Stockholm hittar ni på 
www.stockholm.rbu.se

STOCKHOLMS LÄN »Fortsättning nästa sida.
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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!

Latmasken 
 
Avslöjar sig när de frågar om det inte går att lägga om schemat 
efter hens busstidtabell. Uttalanden som “det går ju an att vänta 
en tio minuter när det är sol men absolut inte när det är vinter 
eller regnar”. 

Tips: Ta upp frågan i gruppen och låt sedan hen fixa schemat 
utifrån samtligas restider.

Panikattacken
   
“Jag har en panikattack så jag måste vända hem igen” är ett  
varningstecken. Ibland har vi även fått besked om akut utredning 
på en oklar mottagning. Vanligtvis uppstår detta på en helg när 
hen är schemalagd.

Tips: Tack, men nej tack, assistenterna finns för att ens egen 
ångest ska kunna dämpas.

Sol och våraren 

När värmen stiger och solen lyser brukar dessa krypa fram. Symp-
tomen kan både uppstå akut eller förvarnas i god tid, beroende på 
vad Klart.se prognostiserar. 

Tips: Bli vän med assistenten på sociala medier och kommenterar 
de fina bilderna från uteserveringen.

Den gränslösa 

Ganska ovanlig som tur är. De kan ta lång tid att upptäcka men 
kan ge allvarliga biverkningar såsom att köra ens barn utan kör-
kort eller låta ens barn gå ut med en kamphund som inte ens 
är registrerad hos Jordbruksverket. Håll utkik efter de som har 
svårt att sitta still, tänjer på gränserna och har svårt att förutse 
konsekvenser. Kan sluta hur som helst men bättre sent än aldrig.

Tips: Skaffa ett Lexbase-konto då det vanliga registerutdraget 
lämnar mycket att önska.

Diamanterna finns där nere i det djupa  
svarta hålet

Trots att man vet var det är man ska leta, så är naturliga diamanter 
av god kvalitet fortfarande ovanliga, och det krävs mycket slit för 
att hitta dem. Det är ett smutsigt, farligt och tungt arbete.

Så kavla upp ärmarna, förbered dig på att vaska ett ton med grus 
för att hitta dina guldklimpar. De finns där, det vet vi också av er-
farenhet. Och till dess att det är möjligt, eller ska jag säga tillåtet, 
att klona dem så ses vi där ute i sök-jobb-grupperna på Facebook.

CARINA PAHL SKÄRLIND

» Fortsättning krönika.


