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LEDARE

 J ag lyssnar till Elisabet Her-
modssons vinyl-LP från sjuttio-
talet med Visa i vinden och Som-
mardoft. Nostalgiskt, men 2021 

är frågan fortfarande relevant:
Vad gör vi med sommaren, kamra-

ter?
Sommaren 2020: avstånd, hand-

sprit och slutfestat i slott och koja. 
Inga discon och inget 
beachpartaj. En dysto-
pisk (?) tillvaro med 
social distansering, Net-
flix och ljudböcker. Slut 
med umgängen på lokal, 
teater och konserter 
med Carola och Håkan Hellström.

VAD LÄRDE VI inför framtiden? Något?
Vi blev alla digitala röster och an-

sikten som i bästa fall lyckades koppla 
upp oss på Teams och Zoom. Till och 
med supersociala RBU blev digitalt 
och vi gjorde det mycket bra! 

Vi jobbar nu hemifrån och reser 
mindre. Utsläppen av växthusgaser 
minskar och vi vill kasta av oss ”den 

svarta fossila långrocken” som dino-
saurierna skapade förutsättningar för. 
Detta för 100 miljoner år sedan. Vi 
slipper kanske galopperande klimat-
förändringar med kalvande glaciärer, 
orkaner, översvämningar och skogs-
bränder. Förhoppningarna står till ¼ 
av dagens utsläpp 2030 och till elektri-
citeten. Du sköna nya värld! 

”Det kommer att ta 
minst fyra år innan vi får 
ett fungerande vaccin 
mot corona.” Så lät fors-
karrösterna för ett år 
sedan. Nu har vi inom ett 
år flera fungerande vac-

cin på marknaden och hoppas på ett 
liv som liknar det vanliga igen. Så: 

Vad gör vi med sommaren, kamra-
ter?

ÅTERKOMMANDE PANDEMIER ÄR konse-
kvenser av en rubbad ekologisk balans; 
minskade habitat för vilda djur, handel 
med just vilda djur och klimatföränd-
ringar. 

Karel Capek skrev 1936 ”Salaman-
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INNEHÅLL

PROFILEN

farfar och faster som bor i Små-
land kommit.

I skolan har Vilmer matte som 
favoritämne och han berättar att 

de just nu arbetar med multip-
likationstabellen. Efter skolan 
spelar Vilmer teater via ABF 
och hans teatergrupp har nyli-
gen spelat upp pjäsen De 
”hjälpsamma” vännerna. Ty-
värr kunde de inte spela för 
publik på grund av läget med 
Corona.  

ETT AV VILMERS stora intresse är 
att cykla och tack vare mycket 
träning, via FUB:s projekt Jag 
kan cykla, lärde han sig att cyk-
la på en tvåhjuling nu under 
våren. Vilmer har alltid tyckt 
om att cykla och har fram tills 
nyligen cyklat på en trehjuling. 
Tillsammans med sina kompi-
sar Olivia och Alex brukar han 

cykla på gatan utanför.
Ett annat intresse är att spela Po-

kemon och ibland går han iväg för att ta 
egna pokestop i kvarteret.

Avslutningsvis berättar Vilmer om 
planerna inför sommaren då familjen ska 
åka ner till farfar som bor på ön Hultö i 
Småland. Familjen brukar åka dit om 
somrarna där de badar, fiskar och har det 
bra. Vilmer och farfar brukar ro ut och 
lägga ut fiskenätet på kvällen och ta upp 
det morgonen efter. Ibland får de napp 
och då bjuds det på abborre eller något 
annat gott till middag. ●

TEXT OCH FOTO: ELISE JEPPSSON

 V ilmer har förberett 
inför RBU Stock-
holms besök ge-

nom att baka en kladdka-
ka. Till kakan bjuder han på 
sitt favorit-te med blåbärss-
mak. Han tycker om att baka 
och det kan man förstå efter-
som kladdkakan är en riktig 
tiopoängare. 

Rundvandringen i huset 
börjar med Vilmers rum där 
han berättar att han brukar 
leka affär eller bygga lego med 
lillebror Elis. Vilmer och Elis 
leker väldigt bra ihop även om 
de, precis som alla syskon, blir 
osams ibland. 

Tillsammans med lillebror 
Elis 6 år, storebror Albin 13 år, 
mamma Anna, pappa Anton 
och katten Rost bor Vilmer i en 
villa i Huddinge söder om 
Stockholm. Tomten, som vet-
ter mot en grön skog, är full av växthus 
och odlingslådor. Vilmer berättar att 
han ibland hjälper sin mamma att odla. 
Mitt på tomten står också en studsmatta 
där Vilmer och Elis brukar hoppa och 
leka ”inte nudda boll”. I leken slänger de 
in fyra-fem stora bollar i studsmattan 
som de inte får nudda. 

VILMER BERÄTTAR ATT han fyller 12 år om 
en vecka (intervjun var i mitten av maj) 
och då ska han fira med tårta. Firandet 
blir utomhus med mormor, morfar och 
kusinerna. Om det inte hade varit res-
triktioner på grund av Corona så hade 
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Vilmer 
Berg
Bor: i Huddinge. 
Ålder: Har nyss fyllt 
12 år.
Skola: I Solfagrasko-
lan, klass 5A.
Familj: Mamma 
Anna, pappa Anton, 
storebror Albin 13 år, 
lillebror Elis 6 år och 
katten Rost.
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spela teater, cykla 
och hoppa studs-
matta. 
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Emma Åstrand  
skriver krönika.
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INTERVJU

RBU Stockholm har träffat psyko-
logen Bo Hejlskov Elvén som har 
arbetat med lågaffektivt bemö-
tande som metod i Sverige sedan 
tidigt 90-tal. Idag är begreppet 
välkänt och används bland annat 
inom skolan, militären och diplo-
mati, LSS-verksamheter och 
ungdomsvård.
TEXT: ELISE JEPPSSON

FOTO: PRIVAT

– Lågaffektivt bemötande är egentli-
gen inte en metod utan består av flera 
olika metoder. Det används som stra-
tegi för att trappa ner en situation som 
skapar stress och som hade kunnat bli 
våldsam, förklarar Bo. 

Bo Hejlskov var färdigutbildad 
psykolog vid 35 års ålder och har se-
dan dess många års erfarenhet som 
handledare och utredare inom rätts-
psykiatrin och LSS-verksamheter, 
både från Danmark och Sverige. Un-
der flera år arbetade han inom ung-
domsvården med att göra neuropsy-
kiatriska utredningar.

– Det var här som jag började upp-
märksamma vilka övergrepp som fak-
tiskt sker, som exempelvis fasthåll-
ningar. Min drivkraft har alltid varit 
att minimera övergrepp av olika slag.

LÅGAFFEKTIVT BEMÖTANDE används för 
att bemöta personer som har svårt att 
reglera stress och agerar i affekt och 
därmed har ett problemskapande bete-
ende. Med problemskapande beteende 
menas ett beteende som kan upplevas 
som ett problem för omgivningen, för-
äldrar eller personal, och inte nödvän-
digtvis av personen själv. Ett problem-
skapande beteende är inte ett aktivt val 
som det kanske låter, utan det är ett sätt 

” Det är inte barnet som är 
problemet utan vi vuxna”

att hantera, och ett resultat av, ouppnå-
eliga krav från omgivningen. Om en 
person har svårt att reglera sin affekt är 
det omgivningens ansvar (exempelvis 
lärare, personal eller anhöriga) att före-
bygga stress och farliga, okontrollerade 
situationer. Ett beteende uppstår ju inte 
ur ett vacuum utan allt beteende upp-
står i samspel med omgivningen. Och 
om vi lär oss hur vi kan hantera ett bete-
ende som upplevs problematiskt så är 
det inte längre ett problem och vi på-
verkar inte längre beteendet negativt på 
samma sätt som innan.

Rent praktiskt innebär lågaffektivt 
bemötande att arbeta med bland annat 
kroppsspråk och tonläge för att skapa 
lugn och kontroll i en eskalerande 
situation. Om det är många personer i 
rummet så handlar det också om att få 
ut dessa för att kunna skapa lugn i 
situationen.

Ett problemskapande beteende kan 
resultera i olika situationer med våld 

gentemot personen själv och dennes 
omgivning. Det kan handla om glåp-
ord, fysiskt våld och självskadebete-
ende. Tidigare metoder och lösningar 
har fokuserat på att försöka förändra 
personens beteende, medan lågaffek-
tivt bemötande är en strategi för att 
ändra på förutsättningarna i perso-
nens omgivning. Det handlar om vad 
man själv kan göra annorlunda för att 
inte skapa stress hos en person. 

– Lågaffektivt bemötande har egent-
ligen tre verktygslådor med tre olika 
mål. Det första handlar om att hantera 
en situation som uppstår, det andra är 
att utvärdera hanteringen av situatio-
nen och det tredje handlar om att ska-
pa förutsättningar till förändring.  

BO MENAR ATT metoden är uppskattad 
eftersom den ger resultat direkt och 
att alla som vill kan lära sig att använda 
den. Och metoden funkar som regel på 
alla människor. 

– Känslor och affekt smittar av sig 
och det är därför metoden visar resul-
tat nästan direkt. Sedan tar det själv-
klart tid att förändra och förebygga att 
knepiga situationer uppstår. 

Filosofin bakom lågaffektivt bemö-
tande vilar på tre grunder där det ena 
handlar om att den som tar ansvar kan 
påverka. Det andra är att det krävs 
självkontroll för att kunna släppa kon-
trollen till någon annan och det tredje 
handlar om att den person som kan 
uppföra sig gör det. 

– Vi pratar om barn med särskilda 
behov som behöver stöd. När vi inser 
detta så inser vi också att det inte är 
barnen som är problemet utan vi vux-
na som inte skapar rätt förutsättningar 
för barnet.

Den generella synen på barn som 

Bo Hejlskov Elvén 
Ålder: 55 år.
Bor: Lomma.
Yrke: Legitimerad psykolog 
Köpenhamns universitet, 
författare och föreläsare. 
Doktorerar för Birmingham 
city University. Är ledamot i 
Etikrådet sedan 2013.
Övrigt: Har gett ut flera böcker, bland annat 
”Barn som bråkar” tillsammans med Tina 
Wiman. 
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Känslor och affekt 
smittar av sig och 

det är därför metoden vi-
sar resultat nästan direkt.



INTERVJU

antingen ska lära sig lydnad eller med 
tiden kommer utvecklas till dugliga 
vuxna har präglat debatten om barns 
uppfostran ända sedan Platon och 
Aristoteles tid. Debatten om huruvida 
barn kan och ska lära sig att lyda vuxna 
kvarstår än idag.  

ENLIGT BO HAR inte metoden fått så 
mycket kritik, men en del menar till 
exempel att lärarens roll i skolan endast 
handlar om att undervisa, inte ansvara 
för barnens beteende i klassrummet.

– Tomasello pratar om flocken som 
begrepp och hur vi lätt moraliserar över 
människor som anses ha beteendepro-
blem. Om vi istället inser att de behöver 
vårt stöd så kommer vi anpassa vårt sätt 
att vara, vilket i sin tur underlättar för 
dessa personer och deras omgivning.

Michael Tomasello är en ameri-
kansk forskare inom utvecklingspsy-
kologi (red. anm.). 

– Tio till femton procent av alla 
barn har någon form av diagnos eller 
särskilt behov och det är dessa barn 

som vi ska utgå ifrån. Och allt börjar 
med att vi ändrar grundinställningen 
till andra människor. 

På den avslutande frågan om han kan 
berätta om några konkreta exempel på 
vilket mottagande han har fått från 
människor genom åren svarar Bo:

– Föräldrar och personal vittnar om 
den positiva förändringen i vardagen 
som metoden har möjliggjort. Många 
menar att det är en hundraprocentig 
skillnad mot hur det har fungerat tidi-
gare. ●

 ● Lågaffektivt bemötande är en av flera 
metoder som används för att deskalera en 
situation som håller på att gå överstyr och 
bli våldsam.

 ● På Bo Hejlskov Elvéns hemsida kan du 
utforska mer om lågaffektivt bemötande, 
Bo tipsar även om böcker och annat: 
hejlskov.se

UTFORSKA MER OM  
LÅGAFFEKTIVT BEMÖTANDE

Bo Hejlskov Elvén är en uppskattad föreläsare. 

På UR.se finns flera av hans föreläsningar om 

bland annat lågaffektivt bemötande. 

Bo Hejlskov Elvén och logopeden Ulrika 

Aspeflo leder NPF-podden på UR.se
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REPORTAGE

Hästens rörelser ger 
både stöd och utmaning 
Under våren har RBU Stockholm 
haft möjlighet att erbjuda våra 
medlemmar en ny aktivitet, 
rörelseträning med häst, på stall 
Kungsgården på Ekerö. Intresset 
har varit stort vilket vi tycker är 
väldigt roligt.

TEXT: ELISE JEPPSSON

FOTO: MARTIN KÄLLQVIST/SUPERLATIV, 

JOHAN SOIKKELI & ELISE JEPPSSON 

Stall Kungsgården drivs genom stiftel-
sen Hippocampus och beskrivs som 
centrum för hästunderstödd (HUI), 
terapi, lärande och aktivitet med fokus 
på lust, glädje och jämlik samvaro. 
Christina Risshytt Collman, som är 
kommunikations- och marknadsan-
svarig, berättar om hur allt startade.

– Idén med stall Kungsgården kom 
2016 då jag och Pia Tillberg träffades 
via ett Arvsfondsprojekt. Pia hade då 
arbetat med hästen som resurs i skolan 
i många år och jag fick möjlighet att 
arbeta med Pia som volontär på olika 
ridskolor.  

Christina har stor erfarenhet av 
projektledning inom hästnäringen och 

ansvarar för kommunikation, om-
världskontakter, sponsorer och volon-
tärer på stall Kungsgården. 

PIA, SOM ÄR verksamhetsansvarig och 
legitimerad fysioterapeut samt OHI-
certifierad, berättar om hästunder-
stödd terapi. (OHI är Organisationen 
för Hästunderstödda Insatser).

– Genom hästens rörelse kan barnet 
träna sin egen rörelse och får på så sätt 
både stöd av och blir utmanad av häs-
ten. Det är själva kärnan i rörelseträ-
ning med häst. 

Hästunderstödda insatser kan vara 
av terapeutisk, social och pedagogisk 
karaktär där hästen är i centrum. Kun-
skapen om hästunderstödda insatser 
har ökat genom åren och idag förstår 
många att hästen kan bidra till män-
niskans välbefinnande. Förutom fysisk 
utmaning så möjliggör träningen social 

interaktion, ett känslomässigt engage-
mang och kognitiva utmaningar.

– Det som skiljer den hästunder-
stödda verksamheten på Stall Kungs-
gården från ridskolor är att ansvarig 
personal har en påbyggnadsutbildning 
i hästunderstödda insatser. Vi vill ska-
pa en miljö med aktiviteter möjliga 
utifrån varje deltagares förmåga, be-
rättar Christina. 

Pia har en gedigen bakgrund inom 
hästunderstödda insatser för barn 
med funktionsnedsättning sedan sent 
80-tal. Hon fortsätter berätta om hur 
hon arbetar.

–Genom att göra små, men betydel-
sefulla ändringar för individen skapar 
det stora möjligheter till förbättring 
och utveckling. Sen adderas olika svå-
righetsnivåer och planer skräddarsys 
för varje barn. Barnets vilja och förut-
sättningar spelar in och för att viljan 
och orken ska hänga med är det viktigt 
att det blir en lustfylld aktivitet. 

STIFTELSEN HIPPOCAMPUS, som är hu-
vudman till Stall Kungsgården, är icke 
vinstdrivande och har varit drivande i 

Vi vill skapa en  
miljö med aktiviteter 

möjliga utifrån varje del-
tagares förmåga.

>

Christina och Pia på stall Kungsgården. Annabel i sadeln på en av stallets 13 hästar.
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Elin tar en ridtur  

i skogen.
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arbetet med hästunderstödda insatser 
sedan många år tillbaka. Finansiering-
en sker bland annat genom medel från 
stiftelser, företag och enskilda givare.

– Till min och Pias hjälp har vi en 
väl sammansatt och kompetent sty-
relse som har erfarenhet och kunskap 
från relevanta områden, tillägger 
Christina. 

STALL KUNGSGÅRDEN består av ett stall 
med plats för 13 hästar, en stor och 
öppen inomhusmiljö med många olika 
utrymmen för både deltagare och per-
sonal och ett stort ridhus med en liten 
läktare. Det är generellt sett stora ut-
rymmen och toaletter. Utomhus finns 
en ramp för av- och påstigning och 
inne i ridhuset likaså. I ridhuset kom-
mer det så småningom finnas tillgång 
till lift för de barn som behöver extra 
stöd att ta sig upp på hästryggen. Häs-
tarna, som alla är pensionerade 
ridskolehästar, har vana vid barn och 
olika typer av ryttare. 

Ett ridpass på Stall Kungsgården 
börjar med att deltagarna får ta hand 
om och göra iordning hästarna och de 

pratar också igenom dagens ridning 
innan det är dags att ta plats på häst-
ryggen

– Även om det bara blir 35–40 mi-
nuters ridning så brukar det vara till-
räckligt då det lätt blir intensivt på 
ridpassen. För deltagaren innebär det 
ofta en stor anspänning då det är myck-
et att tänka på som balans och att både 
lyssna in sin häst och mig, säger Pia. 

Det finns stora möjligheter till ut-
veckling under ridpassen, men det 
finns en stor vinst i att bara vara i stal-
let också. Att lära känna miljön och 
känna sig trygg med hästen och omgiv-
ningen.

– Det viktigaste är att deltagarna 
hittar motivationen och lusten för att i 
ett senare läge förstärka aktiviteten 
med träning i lärande anda, menar Pia. 

Verksamheten kunde köra igång 
rent praktiskt 2021 och redan nu är 
aktiviteterna i full gång. De strävar 
hela tiden efter längre samarbeten.

– Ganska nyligen landade vi ett 
samarbete med Central Elevhälsa och 
Närvaroteamet i Ekerö kommun där 
planen är att vi ska arbeta med elever 
som har en problematisk skolfrånvaro. 
Projektet heter Skolnärmande via häst 
och stallaktivitet och drivs med medel 
från SPSM (Specialpedagogiska skol-
myndigheten) berättar Christina.

DET SER LJUST ut för framtiden då stora 
investeringar i lokaler, tillgänglighet, 
utrustning och personal har gjorts. Nu 
ligger fokus på att kommunicera ut till 
olika målgrupper att verksamheten är 
igång. 

– För framtiden finns en tydlig 
vision om att verksamheten på Stall 
Kungsgården ska kunna ligga till 
grund för forskning och kunskapsut-
veckling. Vi erbjuder redan nu möj-
ligheten till utbildningar och konfe-
renser i våra lokaler, avslutar 
Christina. ●

Det viktigaste är att 
deltagarna hittar 

motivationen och lusten 
för att i ett senare läge 
förstärka aktiviteten med 
träning i lärande anda.

REPORTAGE

>

David sitter tryggt i sadeln. Hästarna är vana vid barn. Adam rider en av stallets hästar. All personal är utbildad i hästunderstödda insatser. 
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Inga svårigheter –
bara möjligheter!
Hos oss genomsyrar den Konduktiva Pedagogiken  
hela skoldagen, och är till och med integrerad
i läroplanen. Det stimulerar våra elever till daglig
utveckling och långsiktig självständighet.

Välkommen till våra grund- och gymnasiesärskolor  
i Göteborg, Malmö och Solna. 

Läs mer om oss, vårt arbete för allas lika värde och om den
Konduktiva Pedagogiken på movewalk.se
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VI INSPIRERAS AV

Hon är 27 år och aktuell med den 
egna jeanskollektionen ”Lou 
Dehrot Seated Jeans” på Gina 
Tricot, jeans för sittande kroppar. 
Louise Linderoths intresse för 
mode har tagit henne långt trots 
hennes unga år. 

TEXT: JESSICA STJERNSTRÖM 

FOTO: PRIVAT

Louise har alltid älskat att skapa. Som 
yngre tog det sig bland annat uttryck i 
sport och dans. Efter en ryggmärgs-
skada när hon var tio år fick hon en 
identitetskris och behövde hitta ett 
alternativ till sina tidigare sätt att ut-
trycka sig med kroppen. Då kom in-
tresset för mode in och fick en central 
roll i hennes liv. I tonåren och tidiga 
vuxenåren designade hon för stående 
kroppar innan hon vid 22 års ålder 
började designa kläder för sittande.

– Under tonåren var jag motsträvig 
både mot sig själv och min egen kropp. 
Först när jag var 22 kunde jag accep-
tera min kropp och min skada säger 
Louise. I samband med acceptansen 
fick jag en drivkraft att förbättra både 
för mig själv och andra. Först skapade 
jag med kroppen och sedan fick jag 
skapa för kroppen. 

BEHOVET AV JEANS som är anpassade 
för sittande inspirerade Louise att ta 
fram en kollektion av tre olika jeans för 
Gina Tricot. Jeans som dels har en 
annan konstruktion och dels sänder ut 
rätt signaler. Den som sitter i en rull-

stol behöver en annan balans i midjan 
med mer tyg bak och mindre fram och 
med en grensöm längre fram än på 
jeans för stående.

– Min design fokuserar också på 
hur man uppfattas när man sitter ner. 
Det känns ibland som att ens kropp 
bara består av två ben och att folk tittar 
mer på mina ben än på mitt ansikte 
berättar Louise. Det finns planer på 
mer samarbete med Gina Tricot där 

jag ska ta fram ytterligare fyra jeans-
modeller för sittande.

Trots sina unga år är det här inte 
hennes första klädkollektion. Hennes 
examensarbete på kandidatutbildning-
en var hennes första kollektion för 
sittande och fick ett väldigt positivt 
mottagande. Media uppmärksammade 
henne och hennes kollektion, som pre-
senterades både på sittande och ståen-
de modeller, och tidningen Vogue gjor-
de en positiv intervju som blev en stor 
bekräftelse för Louise. Att den kollek-
tionen visades upp både med sittande 
och stående modeller var ingen slump. 
Hon ville att kollektionen skulle vara 
för alla. Vissa av hennes plagg ger ett 
nytt positivt uttryck även för stående.

LOUISE HAR MEDVERKAT i både London 
Fashion Week och Stockholm Fashion 
Week. Även om det var ovanligt att ha 
modeller i rullstol och lokalerna inte 
var anpassade så möttes hon av idel 
positiva personer som löste de prak-
tiska problemen. Annat var det när 
hon skulle delta i en tävling under 
Köpenhamn Fashion Week. Där möt-
tes hon av massivt motstånd. Hon 
nekades att visa sin kollektion på mo-
deller i rullstol med förklaringen att 
om man tillgodoser hennes önskemål 
då måste de tillmötesgå alla andra som 
till exempel vill ha dansare på scenen 
eller har andra specialönskemål.

Modedesignern Louise 
ritar jeans för sittande

På den här sidan uppmärk-
sammar vi personer och 
initiativ som vi inspireras av 
och som vi gärna tipsar om.  

Louise Linderoth 
Ålder: 27 år.
Bor i Skövde med sin sambo Victor och  
katterna Frank och Edgar.
Aktuell: Med jeanskollektionen ”Lou Dehrot 
seated jeans” på Gina Tricot. Louise kläd-
märke, Lou Dehrot, anspelar på hennes 
namn.  
Studerar: Master i modedesign på textilhög-
skolan i Borås.
Utbildning: Studerar en masterutbildning i 
modedesign på textilhögskolan i Borås. Har 
tidigare studerat på Modeakademin i Mora, 
Konst och form vid Kävesta folkhögskola 
samt Gymnasieprogram – kläder och mode.

Först när jag var 22 
kunde jag acceptera 

min kropp och min skada 
säger Louise. I samband 
med acceptansen fick jag en 
drivkraft att förbättra både 
för mig själv och andra.
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– Jag fick svaret att du får visa din 
kollektion på stående modeller eller 
inte visa alls. Då sa jag nej tack berät-
tar hon.

Det som har varit betydelsefullt för 
Louise är att rullstolen inte definierar 
henne. Det är hon som person som 
betyder något.

personliga, att träffa andra som har 
liknande funktionsnedsättning men 
också de som har samma drömmar 
och samma intressen. 

–MIN MOTIVATION ÄR att vara den per-
son som jag själv hade behövt träffa 
när jag var yngre. ●

–Det är lätt att få höra från omgiv-
ningen att rullstolen begränsar men 
det är inte upp till andra att bestämma 
det. Man har själv ansvaret att bestäm-
ma vilken roll funktionsnedsättningen 
har i ens liv. Det finns inga hinder så 
länge man inte tillåter sig att tro det.

Louise uppmanar unga att våga vara 

FOTO: GINA TRICOT

FOTO: PRIVAT

Louise i ett av de plagg hon skapat. Jeanskollektionen Lou Dehrot seated jeans finns på Gina Tricot. 

Louises kreationer på catwalken. 
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REPORTAGE

El-innebandy uppfanns i Danmark 
i slutet av 80-talet och vänder sig 
till personer som har en rörelse-
nedsättning. I Sverige finns idag 
tio klubbar och cirka 80 spelare.   

TEXT: STEFAN GAHNE

FOTO: OLLE LUNDGREN OCH NACKA HI

Spelet liknar innebandy och spelas på 
en plan som är 20 meter lång och 14 
meter bred där planen omgärdas av en 
låg sarg. Varje lag har tre spelare på 
planen som alla sitter i varsin el-inne-
bandystol. Stolen drivs av batteri och 
styrs med en joystick. Den har ett 
klubb-blad i framkant. Stolarna går i 
upp till 14 km i timmen och funkar att 
svänga väldigt snabbt. Lagen spelar 
med en innebandyboll och det går ut 
på att få in bollen i motståndarens mål 
som är tre meter brett och 20 cm högt.

Alla spelare hjälps åt att försvara 
målet och alla spelare kan även göra 
mål vilket gör att hela laget blir väldigt 
delaktiga i spelet. 

VICKI WEDIN är tidigare paralympisk 
medaljör inom skytte och har ägnat 
över 20 år åt att tävla på elitnivå inom 
skytte. 

Sedan fem år tillbaka spelar hon 

el-innebandy och är idag ansvarig för 
den i föreningen IFAH i Stockholm.  

– Då jag har utövat en individuell 
idrott har det varit mycket utvecklan-
de för mig att ägna mig åt en lagidrott. 
Jag tycker att det är kul att tillsam-
mans lyfta varandra och att utvecklas 
som grupp. 

– El-innebandy går snabbt och det 
gäller som spelare att fatta snabba be-
slut. Att få uppleva den fart som el-
innebandy ger är svårt för oss som har 
en nedsättning i armarna. Alla kan vara 
med på samma villkor oberoende av sin 
funktionsnedsättning då muskelstyrka 
inte påverkar spelarens kvalitet.

Olle ”Ollsson” Lundgren är lite av 
en legend inom svensk el-innebandy. 

Han snubblade in i sporten genom 
sin stora passion för att mecka med 
saker som tar sig fram på hjul. Efter att 
ha följt med sonen Jens som började 
spela el-innebandy 2005 kom ”Olls-
son” i kontakt med sporten för första 
gången. Resten är historia…

– Jag började med att reparera och 
serva stolarna. Sedan blev jag involve-
rad som ansvarig för el-innebandyn 
inom föreningen IFAH (Idrottsfören-
ingen För Alla Handikappade) och 
organisatör av tävlingar. 

– Eftersom jag tycker att den här 
idrotten är fantastisk och en möjlighet 
för de som har svårt att hänga med i 
andra Parasporter började jag sprida 

El-innebandy 
– en växande 
sport med fart

Förening: Nacka H.I
Plats: Torvalla Sporthall i 
Haninge.
Tid: Med start hösten 2021 
tisdagar 18.00–20.00. 
Kontakt: kansli@nackahi.se

HÄR KAN DU SPELA EL-INNEBANDY I STOCKHOLM
Förening: IFAH (Idrottsfören-
ingen för alla handikappade).
Plats: Skärholmshallen.
Tid: Onsdagar 17.30–20.30 
och söndagar 10.00–13.30. 
Kontakt: kansli@ifah.se

Är du intresserad av 
någon annan parasport?
Kontakta Parasport 
Stockholm: 
kansli.stockholm 
@parasport.se

Arkan Palani och Patric Josefsson är tränare 

i el-innebandy i Nacka HI. Vicki 
Wedin.
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idrotten i Sverige och hjälpa nya klub-
bar att starta igång verksamhet. 

JENS HAR EN muskelsjukdom och hade 
provat ett flertal parasporter men hade 
svårt att hitta en idrott som han tyckte 
var rolig.

– Han tyckte el-innebandyn var 
fantastiskt rolig och han har även job-
bat hårt med att sprida idrotten genom 
att producera ett flertal filmer från 
tävlingar. 

Som så många andra föräldrar och 
ledare inom parasporten berättar Olls-
son att idrotten är utvecklande på flera 
olika plan.

– Du lär dig att samarbeta med an-

dra, du hittar ett sammanhang och 
genom ditt idrottande får du ett för-
bättrat självförtroende. 

Ollsson pensionerade sig från el-
innebandyn 2016 men har hoppat in 
som expert och mekaniker när Nacka 
HI under hösten 2020 startade upp sin 
verksamhet i Torvalla sporthall i Ha-
ninge. 

ARKAN PALANI, TRÄNARE från Nacka HI 
lyfter den mycket fina tillgänglighet 
som finns i anläggningen. Det är enkelt 
för deltagarna att ta sig in och ut i hal-
len och till och från förrådet eftersom 
allt är på samma plan. Haninge kom-
mun har gjort ett jättejobb som gör det 

möjligt för oss att starta upp denna 
verksamhet och det är vi mycket glada 
för. Med el-innebandy erbjuder vi fler 
en möjlighet att idrotta 

– Vi är nybörjare på det här och vi 
ser fram emot att utvecklas tillsam-
mans med deltagarna säger Patric 
Josefsson, även han från Nacka HI 
som leder träningarna tillsammans 
med Arkan och Ollsson. ●

Tips!
Fotografera QR-koden så 
kommer du till en doku-
mentär från El-Hockeys 
World Cup på Youtube.



KULTUR

Skansen, graffiti  
& lappade kläder

Visste du  
att man får 

bättre fantasi 
när man 

läser?

Cirka  
13 000  

nya böcker 
kommer ut 

varje år.

130 år ... 
… gammalt är 

Skansen. Det gör 
det till världens 
äldsta frilufts-

museum. 

I skrivandets stund är våren här. 
När tidningen når er blommar det 
för fullt. Vi går mot ljusare tider på 
flera sätt. Och även om det dröjer 
innan allt blir som vanligt igen så 
underlättar förstås solen och vär-
men ett lite friare kulturliv. Den 
här gången lämnar vi därför skär-
marna i lådan och kikar på vad 
som finns att göra – och läsa IRL! 

TEXT: ELINORE BRANDÉN

Som första museum i Europa visar Östasiatiska museet en världsunik samling av boro-föremål inlånade från Amuse Museum i Tokyo.
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Skansen har öppnat! 
MUSEUM Ni har väl inte missat det? 
Äntligen kan vi strosa bland djuren på 
riktigt igen. Tänk dock på att ni behö-
ver boka era biljetter innan ni åker dit. 

UTSTÄLLNING För dig som är modein-
tresserad finns det nu en spännande 
utställning på Östasiatiska museet. 
Här får man ta del av historien bakom 
lappade och lagade kläder från Japan. 
Boro har fått ett otroligt uppsving i 
modebranschen. Det som började som 
ett nödvändigt lappande och lagande 
av trasiga och nästan obrukbara kläder 

på 1800-talet, säljs idag för stora sum-
mor på de mest exklusiva modevaru-
husen. 

Boro är på flera sätt återvinning i sin 
ursprungligaste, vackraste och häfti-
gaste form – klart värt ett besök! Ut-
ställningen visas till den 9 januari 
2022 och man behöver boka biljetter 
på museets hemsida. 

Boro – nödens konst
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KULTUR

För mig är sommaren sol, skog, 
vatten – och en massa böcker! 
Således följer här ett gäng bok-
tips att förgylla lovet och semes-
tern med.  

Katitzi  
Katarina Taikon 
BÖCKER När jag var 
liten läste jag böckerna 
om Katitzi och älskade 
dem. För några år 
sedan kom de ut i ett 
nytt vackert band, och lite mer anpassad 
för vår tid. Så glad för att nästa genera-
tion nu får möjlighet att lära känna Katitzi. 
En stark, fin, rolig, sorglig, upplysande 
och viktig berättelse att sätta i händerna 
på era 6–9-åringar i sommar! 

Gropen 
Emma Adbåge
BÖCKER Var är det roli-
gast att leka? Där man 
inte får leka förstås! 
Gropen tar barnper-
spektivet till sin 
yttersta spets och då 
hamnar de vuxna i ett 
ganska trist och tråkigt ljus. Med rätta 
kan man tycka när man läser och skruvar 
lite på sig i igenkänning. En fantastisk bil-
derbok om lek, fantasi och trååkiga vuxna 
med trist inställning till allt som är kul. 
(3–6 år)

Vänligheten 
John Ajvide Lindqvist
BÖCKER När ni har 
stuckit ovan böcker i 
händerna på barnen vill 
jag rekommendera er 
att luta er tillbaka med 
John Ajvides Lindqvist senaste tegelsten 
Vänligheten. Vad händer när en gul con-
tainer med okänt innehåll dimper ner i 
vänliga Norrtälje? Det händer en hel del, 
jag lovar. Och på kuppen får man lära 
känna ett gäng människor som i alla fall 
jag saknade när jag var tvungen att lämna 
dem 700 sidor senare. Vardagsrealism 
och övernaturlighet i en perfekt harmoni. 
John Ajvide Lindqvist när han är som 
bäst. (Vuxen)

Apstjärnan
Frida Nilsson  
(bok och film med 
biopremiär 11 juni)
BÖCKER Jag har läst 
Frida Nilssons bok Aps-
tjärnan för alla mina 
barn. En fantastisk kapitelbok om en 
barnhemsflicka som vantrivs till den grad 
att hon kan tänka sig att bli adopterad av 
precis vem som helst. Det blir dock inte 
riktigt som hon tänkt sig när dagen kom-
mer och det är en gorilla som tar henne 
med sig hem till sig.  Nu har boken blivit 
film - och i sommar har den biopremiär. 
Detta är således ett dubbeltips! (6–9 år)

Somriga lästips! 
Den animerade filmen Apstjärnan har premiär 11 juni. 

Streetart 
KONST I Alby finns konst- och kul-
turcentret Subtopia. I enlighet med 
rådande restriktioner håller cen-
tret just nu stängt, men häng inte 
läpp för det! Om du gillar streetart 
ska du absolut åka till Alby ändå. 
Här finns nämligen en konstskatt 
för graffitti – och streetartälskare, 
utomhus! Gå in på subtopia.se och 
sök dig fram till Konstvandring i 
Subtopia. Med hjälp av en interak-
tiv karta kan du sedan gå konstrun-
dan och läsa om verken som är 
skapade av konstnärer från hela 
världen. 
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Aktuella påverkansfrågor i RBU Stockholm
PÅVERKANSARBETE

Färdtjänst, hjälpmedel, fritid samt 
hälsa och levnadsvanor för 
personer med funktionsnedsätt-
ning.  Det är några av de påver-
kansfrågor som RBU Stockholm 
arbetat med den senaste tiden. 
Nya frågor dyker upp och ibland 
blir frågor vi har arbetat med 
tidigare aktuella igen. Vissa frågor 
driver vi som egen förening, andra 
tillsammans med andra länsfören-
ingar eller med RBU:s riksför-
bund. 

TEXT: JESSICA STJERNSTRÖM

ILLUSTRATION: LINNEA BERTLIN

På RBU Stockholms hemsida www.
stockholm.rbu.se finns mer informa-
tion om aktuella frågor och frågor som 
föreningen drivit tidigare. Där kan 
man ta del av skrivelser, artiklar och 
annat som rör ämnet. 
Här presenteras ett axplock av vad 
som är aktuellt.

Levnadsvanor och hälsa för personer 
med funktionsnedsättning
Inom ramen för ett projekt inom Re-
gion Stockholm fick projektledare 

Douglas Sjöwall ta del 
av RBU Stockholms 
syn på hur RBU ser på 
frågan om hälsa och 
levnadsvanor för per-
soner med funktions-
variationer. Levnads-
vanor påverkar vår 
hälsa i hög utsträckning. Hur man 
lever varje dag, hur mycket man rör på 
dig, sover, vad man äter är exempel på 
levnadsvanor. Alla människor kan 
förändra sina levnadsvanor för att må 

bättre oavsett vilka förutsättningar 
man har men det kan behövas olika typ 
av stöd för att klara det.

RBU lyfte bland annat frågan om att 
Habilitering & Hälsa bidragit till en 
försämrad hälsa för många med funk-
tionsvariation då de la ned MTC (f.d. 
PUFFA) på Rosenlunds sjukhus. Alla 
som tränade där har inte hittat annan 
tillgänglig plats att träna och utebliven 
träning påverkar hälsan negativt.

FKB – Funktionsrätts- 
konsekvensbeskrivning
Konsekvensbeskrivningar används 
redan inom flera områden. Ett exem-
pel är miljökonsekvensbeskrivningar 
som görs inför förändringar och beslut 
inom kommun eller Region. 

Funktionsrätt Stockholms län arbe-
tar med att ta fram motsvarande verk-
tyg för funktionsrättfrågor, FKB - 
Funktionsrättskonsekvensbeskriv-
ning. En FKB har som syfte att hjälpa 
beslutsfattare att göra rätt från början 
och säkerställa funktionsrättigheter i 
sina beslutsprocesser. FKB arbetas 
fram tillsammans med medlemsfören-
ingarna i ett antal workshops. RBU 

HÄR HITTAR DU MER INFO
www.stockholm.rbu.se På RBU Stock-
holms hemsida finns information om aktu-
ella påverkansfrågor, skrivelser och artiklar 
som berör vårt påverkansarbete. 
Sociala medier På RBU Stockholms Face-
booksida och Instagram finns också kort 
information om vad som är på gång.
Kontakta oss! Hör du något som du reage-
rar på? Berätta det för oss! Vi hinner inte all-
tid se alla förslag eller beslut som tas i vår 
region. Skicka ett mejl till therese.lagerman@
stockholm.rbu.se om det du tycker att RBU 
bör veta om eller engagera sig i.

Douglas 
Sjöwall
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Aktuella påverkansfrågor i RBU Stockholm
Stockholm har deltagit i alla tre work-
shop för att belysa barn- och ung-
domsfrågor samt frågor som rör våra 
medlemmar. Man diskuterade både 
övergripande mål men gick också 
djupare in på hur FKB kan användas i 
det intressepolitiska arbetet. 

Bättre vård för personer med epilepsi
Bristen på neurologer är stor och ha-
biliteringen saknar medi-
cinsk personal. RBU 
Stockholm deltog i ett 
möte tillsammans med 
representanter från 
Karolinska institutet, 
habiliteringsläkare från 
Region Stockholm, Epi-
lepsiföreningen samt Au-
tism- och Aspergerfören-
ingen för att diskutera hur personer 
med funktionsnedsättningar och epi-
lepsi ska få tillgång till den bästa vår-
den i regionen.

En idé som kom upp var att knyta 
epilepsispecialister till de kommande 
SMO vårdcentralerna. SMO står för 
samordnat medicinskt omhänder- 
tagande.

Hjälpmedelsriksdagen 
Den årliga hjälpmedelsriksdagen ge-

nomfördes i år digitalt i samarbete 
med Sveriges Arbetsterapeuter, 
Socialstyrelsen, Fysioterapeuterna, 
Myndigheten för delaktighet samt 

Funktionsrätt. Initiativet skapades 
med syfte att bidra till att frågor om 
hjälpmedel flyttas fram på den poli-
tiska dagordningen, i den faktiska 
planeringen och i det allmänna med-
vetandet.

RBU Stockholm deltog som åhörare 
på hjälpmedelsriksdagen där man 
bland annat diskuterade om det be-
hövs en nationell styrning av hjälp-
medelsförsörjningen. Det fanns en 
enighet i att man ska gå mot en natio-
nell styrning men frågan är hur?

Färdtjänst
Rh-gruppen*, som är ett samarbete 
mellan fem föreningar i Stockholm 
varav RBU är en, har haft ett  digitalt 
möte med färdtjänstnämndens ordfö-
rande Fredrik Wallén. Man diskute-
rade bland annat begränsningarna i 
fritidsresor som försämrar livet för 
personer med funktionsnedsättning. 
500 turbundna resor per år hindrar ett 
aktivt och jämställt liv och går emot 
FN:s konvention om rättigheter för 
personer med funktionsnedsättning.

Diskussionen var lång men gav inte 
så många svar på de frågor Rh-grup-
pen ställde.

Kultur och fritid i Sundbyberg
RBU Stockholm deltog i ett möte med 
Sundbybergs stad och RBU:s repre-
sentant i det lokala funktionshinderrå-
det Maria Ennefors. Syftet med mötet 
var att diskutera kultur- och fritidsak-
tiviteter i Sundbyberg och hur RBU 
kan vara en samarbetspartner till 
Sundbybergs stad. ●

Symbolen  
för epilepsi.

*Rh-gruppen består av RBU Stockholm, Neuroförbundet Stockholm, Reumatiker- 
förbundet Stockholm, Personskadeförbundet Stockholm samt DHR Stockholm.

Hjälpmedelsriksdagen hölls i april 2021.
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Vi har flera roliga aktiviteter 
inplanerade under sensomma-
ren och hösten. Segling, fiske, 
musik – eller varför inte online-
spel? 

Alla inbjudningar till respektive 
aktivitet skickas ut i RBU Stock-
holms nyhetsbrev (som når alla med-
lemmar som har meddelat sin epost-
dress till oss) samt på vår hemsida. 

Aktiviteterna vänder sig till med-
lemmar i RBU Stockholm. Är du inte 
redan medlem blir du enkelt det via 
vår hemsida rbu.se/bli-medlem.

Skota hem 22/8
Söndagen den 22 augusti har vi bokat 
in segling i Saltsjöbaden med Skota 
hem. Följ med på en tur med den 
stora segelbåten och njut av de vack-
ra omgivningarna. Föreningen Skota 
hem har erfarna instruktörer på 
plats.

Tranvik 28/8
I augusti har vi planerat in en frilufts-
dag i Tranvik norr om Stockholm. Det 
finns möjlighet att åka båt och fiska 
och hänga på land där det erbjuds 
olika aktiviteter och fika. 

Musikläger 24-26/9
I september planerar vi att ha vårt 
andra traditionella musikläger på 
Mättinge för i år. Ungdomar i åldern 
13–25 är välkomna till en helg med 
musikskapande, disco och gemenskap. 
Helgerna är föräldrafria och man be-
höver ha med sig personlig assistent.

Online-spel på Red Bull Gaming 
Sphere 9/10
Save-the-date för online-spel på Red 
Bull Gaming Sphere i Stockholm den 9 
oktober. Det blir en speldag där vi 
träffas och spelar, umgås och fikar. 

Handicat (datum ej klart)
I slutet av sommaren bokar vi en dag 
med Handicat och segling i deras stora 
katamaran. Katamaranen är tillgänglig 
och det är lätt att rulla på. Datumet är 
inte bestämt ännu utan kommer med 
inbjudan i nyhetsbrevet i sommar.

Följ med oss på något kul! 

AKTIVITETER SENSOMMAR/HÖST

Handicats katamaran.

I Tranvik erbjuds 
bland annat fiske. 

Musikläger på Mättinge (bilden uppe till vänster), online-spel på Red Bull Gaming Sphere, och segling i Saltsjöbaden. 
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 ”N i är starka, ni klarar 
det!”, var något mina 
föräldrar fick höra av 
många när jag som liten 

fick min diagnos. Det krävs ju en viss 
fysisk styrka för att kunna kånka runt 
på rullar och mig upp- och nedför 
trappor, det köper jag. Och jag måste 
säga att de klarat det galant – mina 
föräldrar är nu runt 60 och de bär mig 
ibland fortfarande i spiraltrappor och 
kånkar mig på och av flygplan. 

Den mentala styrkan har de ju ock-
så. Alla bråk om saker som egentligen 
borde vara självklara; tjafs om anpass-
ning och rimliga lösningar i skola och i 
livet generellt. Krångel med assistans 
och hjälpmedel. Alla sjukhusbesök. 
Såklart att det tär och såklart att det 
kräver styrka. Problemet är att orden 
inte kom från funkisar, eller anhöriga, 
med koll. De kom från diverse norma-
ter som bara inte kunde föreställa sig 
att livet med funkisunge kan vara som 
vilket liv som helst, om än med lite 
andra spelregler. Att vara förälder till 
ett barn är att vara förälder till ett barn 
och det är klart det kräver styrka!

”VILKEN TUR ATT det var just ni!” är en 
annan grej päronen fått höra om att 
vara föräldrar till mig. Alltså, jag håller 
verkligen med. Vilken tur att jag fick 
dem! Både rent praktiskt, de är ju star-
ka you know, men också socialt. Mina 

päron är så roliga! Och flexibla! Och 
knäppa! Hundra gånger bättre än dina, 
jag lovar. 

Och jag menar, jag är och har säkert 
varit superjobbig emellanåt. Tur att 
det var de som fick mig och inga andra 
– två personer som pallat springa efter 
en treåring som bara kör på snabbaste 
växeln (tvärnit vid övergångsstället), 
en fjortonåring som spelar japansk 
pop sent på nätterna, en svinstörig 
16-åring som gör revolt genom att göra 
allt kvasipolitiskt och rakar av sig 
ögonbrynen som ett statement. Och en 
nu 28-åring som tagit bort kvasi ur 
politisk och tjänar sitt levebröd på att 
dissekera funktionsmaktordning. Det 
var nog tur. 

MEN DET ÄR ju inte det folk menar. Av-
sändaren av funkofobin menar att det 
var tur att det inte var de själva. För 
vem klarar ett funkisbarn?

”Du är så tapper!”, har min mamma 
fått höra. Varför? För att hon ville ha 
barn?

Kommentarer som dessa gör mig 
inte bättre till mods om de riktas till 

mig. Jag har fått min beskärda del av 
”Du är stark!” (alltid lika komiskt, av 
alla saker jag kan vara!), att det var tur 
att det var någon med ”min kämpa-
glöd” som blev funkisen (som att funk-
tionalitet är ett lotteri där man drar 
en … Nitlott? Vinst?) och att jag är tap-
per. Tapper? Vilket konstigt ord i sam-
manhanget. Vi är väl som folk är mest, 
om än lite med lite större tålamod för 
normaterna och deras svammel. ●

Emma Åstrand

Vem klarar  
ett funkisbarn?

’Du är så tapper!’, 
har min mamma fått 

höra. Varför? För att hon 
ville ha barn?

Emma
Åstrand

EMMA ÄR AKTUELL MED:

FULL RULLE 

Filosofen Emma Åstrand och aktivis-
ten Tobias Holmberg avhandlar ut-
manande ämnen kring funktions- 
maktordningen. Bered er på att bli 
provocerade, känna en enorm igen-
känning och skratta! Finns där poddar 
finns.

Handikapphajk är ett 
funktionsrättforum skapat av 
STIL (Stiftarna av Independent 
Living i Sverige). Handikapphajk 
vill lyfta frågor om funktionalitet, 
funkofobi och funktionsmakt-
ordning genom samtal, analys 

och diskussion. Ibland gör vi det 
genom webinarier, ibland 
genom separatistiska rum och 
ibland genom en Instagrampost. 

KRÖNIKA

Åsikterna i texten är skribentens egna.

HANDIKAPPHAJK 

Emma Åstrand
Ålder: 28.
Bor: Enskede.
Sysselsättning: Redaktör/
kommunikatör.
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Spel för hälsosamma levnadsvanor
Socialstyrelsen har tagit fram 

ett spel, för personer med 

kognitiva funktionsnedsätt-

ningar, som ska inspirera till 

hälsosamma levnadsvanor på 

ett lekfullt sätt. Spelen ska 

både inspirera personen med 

funktionsnedsättning att börja 

med nya hälsosamma vanor men också 

underlätta för personal. På ett inspirerande 

sätt ska spelen styra i en hälsofrämjande 

inriktning. I materialet ingår 

också en pärm med tips på 

olika aktiviteter.

Fokus i materialet ligger 

på fysisk aktivitet och hälso-

samma livsmedel. Materia-

let heter ”Bra vanor! Tänk 

stort – börja smått – Ett 

praktiskt material för att inspirera till hälso-

samma mat- och rörelsevanor” och kan 

beställas på www.socialstyrelsen.se. 

Lagändring ska stoppa oseriösa assistansbolag
Regeringen vill göra det svårare för oseri-

ösa aktörer att utnyttja assistansberätti-

gade. Redan idag är det otillåtet för 

Försäkringskassan att betala ut assistans-

ersättning till ett bolag som saknar till-

stånd. Men ifall den assistansberättigade 

väljer att själv ta emot ersättningen och 

sedan köpa assistans kan inte myndighe-

ten neka utbetalning även om de vet att 

den går till anordnare som saknar tillstånd. 

Det är den luckan i lagen man vill täppa 

igen. Lagändringarna föreslås träda i kraft 

1 november 2021.

KÄLLA: SOCIALDEPARTEMENTET

Debattartikel: Hjälpmedel  
får inte bli en klassfråga
Hjälpmedel är på väg att bli en klassfråga. Det 

konstaterar 30 förbund i en gemensam 

debattartikel i Aftonbladet, däribland RBU. 

Cirka en miljon personer lever med en funk-

tionsnedsättning i Sverige. Utvecklingen inom 

hjälpmedel går snabbt framåt och främjar jäm-

lika levnadsvillkor och delaktighet i samhället.

Förskrivning av hjälpmedel är en hälsoeko-

nomiskt lönsam insats men regioner och kom-

muner minskar sina hjälpmedelsbudgetar i tron 

att det leder till reella besparingar. Det kan till 

exempel vara införande av abonnemangsavgif-

ter för hjälpmedel eller slopade högkostnads-

skydd. Dessutom ser man en utveckling där allt 

fler hjälpmedel går över till egenansvar, inte 

längre är förskrivningsbara och därför måste 

betalas av individen själv.

De 30 förbunden är tydliga med att jämlika 

levnadsvillkor och full delaktighet i samhället 

aldrig får blir en klassfråga.

NOTISER

När barn 
berättar 
finns det hopp.

Ge fler barn möjlighet att berätta.

Swish: 9015041
Plusgiro: 90 15 04-1

Det är första steget till förändring.



Som medlem i distriktsföreningen  
RBU Stockholm får du:
• Tidningen Utsikt 4 gånger per år
• Lära känna andra barn/ungdomar 

och familjer
• Möjlighet att anmäla dig till våra 

aktiviteter
• Vara med och påverka samhället 

och beslutsfattare
• Föräldrakvällar och föreläsningar
• RBU riks tidning Rörelse 6 gånger 

per år*
• Rabatt vid tecknande av UNIK  

försäkring*
• Juridisk rådgivning*

STOCKHOLMS LÄN

Välkommen  
som medlem  
i RBU Stockholm!

Ta en bild på QR-koden med 
mobilen så landar du direkt  
på RBU:s medlemssida!

Som medlem i RBU Stockholm får du möjlighet att träffa och lära känna 
andra familjer, vara med på roliga aktiviteter och arbeta för förändring i 
viktiga frågor. Vi behöver alltid engagerade personer till föreningen så om 
du har idéer eller vill engagera dig så finns det stora möjligheter till det.

Exempel på aktiviteter som  
RBU Stockholm arrangerar:
• Utflykter till havs och på land
• Kulturevenemang som museibesök 

och teaterupplevelser
• Digitala aktiviteter som pyssel, online-

spel, sminkkväll och samtalsträffar
• Ungdomskvällar på olika teman
• Fartfyllda äventyr som segelflyg  

och segling med jolle, segelbåt  
och katamaran

• Vi erbjuder även mer omfattande 
aktiviteter som ridskola och skidvecka 

• Läger av olika slag: ridläger, musik-
läger och familjeläger   

* Dessa förmåner ingår som medlem i RBU riks
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STOCKHOLMS LÄN

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  

Therese Lagerman,  

therese.lagerman 

@stockholm.rbu.se  

Sabina Soldati,  

sabsol76@gmail.com 

Ewa Wodzynska,  

ewawodzynska84 

@gmail.com 

Daria Mazurina,  

mazurina.d.a@gmail.com

ERSÄTTARE 

Leif Holmgren,  

leif.holmgren 

@bosonifhs.se 

Agnes Serfözö,  

agnes@ramp.nu 

Stefan Gahne,  

stefan.gahne 

@parasport.se

Jessica Stjernström, 

kanslichef och  

ombudsman 75%, 

0766-471450, 

 jessica.stjernstrom 

@stockholm.rbu.se

Elise Jeppsson,  

medlemsansvarig 85 %,  

0766-471451,  

elise.jeppsson 

@stockholm.rbu.se

Therese Lagerman,  

samordnare  

påverkansarbete 20 %,  

0766-471452  

therese.lagerman 

@stockholm.rbu.se

Annika Stridh,  

ekonomi 15%,  

annika.stridh 

@stockholm.rbu.se

Elinore Brandén,  

fondhandläggare 15 %,  

elinorebranden 

@hotmail.com 

STYRELSE

ADHD 

Annika Stridh,  

annika.stridh 

@stockholm.rbu.se

CEREBRAL PARES 

Jessica Metz,  

jessica.th@metzdata.nu 

Jessica Ferdman,  

jessica.ferdman 

@assistansibalans.se 

Mattias och Marita  

Gustafsson, 

maritias@telia.com 

KONTAKTMORMOR 

Sally Lundin,  

sos.lundin@telia.com,  

070-588 74 05

RYGGMÄRGSBRÅCK 

Johanna Holmberg,  

jojo_kihlstrom 

@hotmail.com 

Rita St Clair Maitland,  

rita.st@telia.com 

Gerda Lindholm,  

gerda@dalsbruk.com

FLERFUNKTIONS- 

NEDSÄTTNING OCH 

ÖVRIGA DIAGNOSER 

Jessica Molin,  

jessica.molin 

@assistansibalans.se

SKOLGRUPPEN 

Robert Metz,  

robert@metzdata.nu 

Annika Stridh,  

annika.stridh 

@stockholm.rbu.se 

KONTAKTPERSONER

DANIELLAS BÄSTA TIPS 
FÖR ATT PÅVERKA VIA 
SOCIALA MEDIER
Många beslutsfattare är själva aktiva  
på sociala medier som Facebook, Insta-
gram, Twitter med flera. Ta reda på vilka 
som är aktuella och relevanta för din 
fråga.

 ● Följ beslutsfattare i din fråga.

 ● Kommentera inlägg som rör din fråga/
problem.

 ● Om du gör ett inlägg, tagga in rele-
vanta politiker, beslutsfattare och 
andra berörda.

 ● Om du är aktiv på Twitter, använd 
#funkpol och #svpol som båda har 
många följare.

 ● Följ/bevaka konton, personer och 
hashtags som en omvärldsbevakning 
för din fråga.

 ● Använd gärna RBU:s viktigaste  
hashtags:  
#Räddalss  
#Assistansärfrihet  
#rbustockholm  
#rbu  
#onormaltföräldraskap 

Du kan göra 
mycket och skapa 

förändring bara genom 
att följa, gilla, kommen-
tera och dela inlägg och 
aktioner som stödjer ditt 
budskap.

Daniella Ås, kommunikatör  
på RBU Riksförbundet
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I RBU:s medlemstidning Utsikt berättar vi 

om sådant som berör och kan hjälpa våra 

medlemmar. Det är en kanal både inom för-

eningen men också ett viktigt ansikte utåt. 

Den når, förutom våra medlemmar, även 

handläggare, beslutsfattare och verksamhe-

ter inom region Stockholm.

Har du idéer på reportage eller personer vi 

borde intervjua? Vill du själv skriva, bli inter-

vjuad eller vara RBU-profil? Kontakta då Elise 

Jeppsson, elise.jeppsson@stockholm.rbu.se 

eller 0766-471451

Att skriva krönika i Utsikt

En krönika är en kortare text där skribenten 

(författaren) ges utrymme att utrycka sina 

egna tankar och reflektioner kring saker. Det 

kan till exempel handla om situationer som 

uppstår i vardagen eller på jobbet, politiska 

beslut eller en fråga som du brinner för. Tex-

ten får vara max 2 800 tecken.

Krönikan ska ha en koppling till funkis-

världen, det vill säga händelser eller perso-

ner som själva har eller har anhöriga med 

funktionsvariation. Du har stor frihet att 

välja vad du vill skriva om men din text, pre-

cis som alla andra texter i tidningen, kom-

mer att 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 kans-

liet. Läs mer på hemsidan rbu.stockholm.

se/skriv-i-utsikt/

Vill du vara RBU-profil i Utsikt?

Att vara RBU-profil betyder att vi gör ett per-

sonporträtt av 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 mel-

lan killar och tjejer i varje nummer.  

Jobba med påverkan

RBU Stockholm arbetar med påverkansar-

bete både inom region Stockholm och länets 

kommuner. Vi försöker påverka politiker och 

tjänstemän inför beslut om exempelvis 

transportfrågor (såsom rullstolstaxi,) skolfrå-

gor, hjälpmedel och fritid.

Vi skapar opinion och förändring genom 

att skriva debattartiklar, genomför aktioner, 

manifestationer och demonstrationer, vi 

medverkar i olika råd på kommunal och  

HITTA DIN PLATS I RBU STOCKHOLM
regional nivå och vi försöker skapa en  

aktiv och kontinuerlig dialog i frågor som  

är aktuella för våra medlemmar. 

Brinner du för en specifik fråga? Vill  

du vara med och bidra till RBU Stockholms 

påverkansarbete? Hör då gärna av dig till 

Therese Lagerman, samordnare av  

RBU Stockholm påverkansarbete: 

therese.lagerman@stockholm.rbu.se,  

0766-47 14 52

Tyck till om aktiviteter!

Varje år genomför RBU Stockholm flera aktivi-

teter, ibland för hela familjen och ibland exklu-

sivt för dig med funktionsnedsättning. Det är 

läger, utflykter, pyssel, musik och mycket 

annat som står på agendan.

Har du förslag på en aktivitet? Vill du vara 

med och arrangera en aktivitet? Vi tar gärna 

emot idéer på nya roliga saker att erbjuda 

våra medlemmar. Vill du bara tipsa oss utan 

att själv engagera dig så är det också väl-

kommet. Var med och påverka vad RBU 

Stockholm ska erbjuda sina medlemmar. 

Kontakta Jessica Stjernström,  

jessica.stjernstrom@stockholm.rbu.se, 

0766-47 14 50
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 K ära RBU-medlem, att det är 
viktigt att organisera sig för 
att kunna påverka och driva 
angelägna frågor – det har 

du redan listat ut. Det är ju därför 
du är medlem i RBU! Kanske är du 
också medlem i FUB, (Riksförbun-
det för utvecklingsstörda barn, 
ungdomar och vuxna) eller DHR 
(Delaktighet, Handlingskraft, Rörel-
sefrihet). De är båda etablerade fören-
ingar som utför ett stort arbete i sam-
hället, både för att göra världen mer 
funkisanpassad, och för att stötta 
funkisgrupper och skapa gemenskap. 
Men förutom dessa välbekanta orga-
nisationer finns ett antal nästan okän-
da grupper, som jobbar så att säga på 
verkstadsgolvet Läs här, känn igen dig 
och gå med!

VHBS VårdnadsHavare med  
BrevlådeSkräck
Föreningen för dig som fått för många 
besynnerliga blanketter (hur ska de 
fyllas i?!), avslag på ansökningar, an-
modan att genast inkomma med utför-
ligt läkarutlåtande eller begäran om 
yttrande över den senaste överklagan. 
Du klarar helt enkelt inte av att gå till 
din brevlåda längre. Du stryker längst 
trädgårdens grusgång eller trapphu-
sets brevlådevägg och känner ånges-
ten växa och konstiga utslag slå ut. 
Har du en stark fobi mot post och vita 
kuvert med myndighetslogga? Hör av 
dig till VHBS!

FFF Föreningen Förvirrade Föräldrar
Här möts vi som oroar oss på tok för 
mycket och sover på tok för lite. Vi är i 
den fas i livet när vi måste sju saker 
samtidigt men ändå aldrig hinner med 
det som ska göras. Utmattningen är 
nära. I nuläget har vi bara två medlem-

mar. Vi kan faktiskt inte hålla ordning 
på fler. Dessvärre har vi inga aktivite-
ter för vi kan inte komma ihåg vad vi 
ska göra. 

TiH Trångt i Hallen
Har du också en stadig stol, urvuxna 
ortoser, rullatorer, en jättestor trehju-
ling och för många skor i hallen? Var-
för i hela friden är hallen hemmets 
minsta rum? Vi behöver inga stora 
vardagsrum, vi sitter ändå aldrig i 
soffan och TV har vi inte tittat på se-
dan förra julen. Skippa vardagsrum-
met och badrummet (vem har tid att 
duscha?) och gör en hall av alltsam-
mans. Vi bedriver lobbyarbete mot 
SAR, Sveriges arkitekter. 

VD?! Varför Då?!
Föreningen som ifrågasätter naturla-
gar och tycker att alla människor har 
samma rättigheter.

”Nä, det blir för dyrt med en ramp”  
Varför då?!

”Skoltaxin kan ju bara skjutsa inom 
kommunen”  Varför då?!

”Öhhh är hon handika…  jag menar 
funktionshindrad. Då går det nog 
inte.”  Varför då?!

SLUTLIGEN FINNS föreningen för alla oss 
som dagligen kämpar. Vi som tar hand 
om våra barn i med- och motvind. Vi 
som besöker sjukhus- och vårdinrätt-
ningar, tröstar, uppmuntrar, skjutsar, 
kånkar och mitt i allt också försöker 
sköta det egna jobbet. Vi som kavlar 
upp ärmarna, ber en bön och ser glada 
ut i livets alla situationer: 

VSGSGVK, Vi Som Gör Så Gott Vi Kan
Anmäl dig redan idag. Medlemskapet 
är livslångt. ● 

 Helena

Åsikterna i texten är skribentens egna.

Du är väl med i VHBS?
KÅSERI

ILLUSTRATION: ERIK DOMELLÖF


