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LEDARE

 K osten har varit både en vän 
och en fiende till mig i hela 
mitt liv. Jag växte upp i ett 
land med en rik matkultur. 

I vår familj var matlagningen en viktig 
del för både det sociala och familjära 
samspelet. Inför högti-
der lagades det mat i 
flera dagar. Då jag är 
uppfostrad som katolik 
var fastan en viktig del 
inför dessa högtider. Att 
inte delta i fastan var 
något skamfyllt och något som omgiv-
ningen inte såg med blida ögon på. De 
som var äldre och sjuka undantogs 
dock från fastan.

JAG MINNS ATT jag kände mig både led-
sen och skamsen över att jag inte fick 
fasta. Det var som ett kvitto på att jag 
inte var ”normal”. Som vuxen kan jag 
förstå anledningarna till att jag neka-
des. Jag behövde all näring jag kunde 
få för att fungera så optimalt som möj-
ligt utifrån mina förutsättningar. Men 
då kunde jag inte se det.

Även tonårstiden och en stor del av 
vuxenåldern var problematisk när det 
kom till kosten. Otillgängligheten på 
bland annat restauranger gjorde att 
jag oftast drog mig för att hänga med 
mina klasskamrater ut och äta. Både 

för stressen som dök 
upp när det var ett 
ställe jag inte kunde 
komma in på och den 
skamkänsla jag fick 
när jag var tvungen att 
be om och ta emot 

hjälp. Även om de var villiga att hjälpa 
till så fanns det en ständig oro över att 
vara till besvär eller 
för krävande. Det i sin 
tur ledde till att jag 
inte bara var ”handi-
kappad” utan även en 
väldigt tråkig och 
konstig person.

I över 15 år har jag 
slagits med min själv-
bild, självkänsla och 
försökt att passa in. Jag 
har hoppat på den ena 

” Personlig assistans har hjälpt 
mig bli vän med min kropp”

RBU i 

Stockholms 

län bildades 

1954 och 

har idag 

cirka 1  600 

medlem-

mar. RBU är 

en förening för barn, ungdomar och unga vuxna med 

olika funktionsnedsättning och deras familjer. Genom 

föreningen kan man få kontakt med andra i liknande 

situation. RBU arrangerar aktiviteter och temakvällar/

föreläsningar samt arbetar med påverkansarbete.

dieten efter den andra, tränat alldeles 
för mycket eller inte alls. Pressat mig 
till bristningsgränsen och mer därtill 
bara för att få vara som alla andra.

DET ÄR MED hjälp av personlig assistans 
som jag har fått ro att ta tag i mina 
kost- och hälsoproblem, blivit vän med 
min kropp och lärt mig att ge den vad 
den behöver i form av näringsrik mat 
och träning som passar mig. Mat för 
mig är idag min vän och något jag kan 
njuta av. Inte längre något jag äter bara 
för att överleva.

Kampen för vår rätt till personlig 
assistans kvarstår och vi 
har en lång väg kvar. 
Det är inte enbart upp 
till våra politiker. Det är 
upp till oss! Mig och 
dig, både i grupp och 
som enskild individ.  ●
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Tel: 08-650 58 12

E-post: kontakt@stockholm.rbu.se

Hemsida: www.stockholm.rbu.se

Följ oss även i sociala medier. Gilla RBU 

Stockholm på Facebook och Instagram, 

för att se nyheter och aktiviteter. 

Kansliet: Jessica Stjernström, kanslichef, 

Elise Jeppsson, medlemsansvarig, The-

rese Lagerman, samordnare för påver-

kansarbete, Elinore Brandén, fondhand- 

läggare och Annika Stridh, ekonomi.

Omslagsfoto: Elise Jeppsson

Utsikt 3-2021.indd   2 2021-10-06   10:54



Nr 3  2021    Utsikt  3

INNEHÅLL

PROFILEN

nästa år åker hennes lag, Stock-
holm Frame, till London och 
deltar i en turnering.

– Det ska bli jättekul säger 
Leia mellan tuggorna och be-
rättar att hon också gillar att 
bada och kanske ska börja rida.

HEMMA PYSSLAR hon ofta, hon 
ritar och gör armband. Ibland 
spelar hon schack som hennes 
sjuåriga syster Kiara har lärt 
henne och hon vill gärna börja 
spela i en schackklubb.

Ute på tomten hoppar hon 
gärna i studsmattan med sina 
syskon. Hon använder en jump-
x-fun som egentligen är något 
man använder för att slå kon-
trollerade volter men som för 

Leia är ett bra hjälpmedel att hålla balan-
sen på studsmattan. Leia har en muskel-
sjukdom och har försämrad balans, har 
svårt att plocka upp saker från golvet och 
att ställa sig upp eller att gå snabbt. Det är 
en muskeldystrofi som beror på en gene-
tisk mutation.

– Leia är väldigt målmedveten och all-
tid varit bra på att tala för sig och säga vad 
hon tycker. Men också rolig, snäll och klok. 
Hennes syskon skulle antagligen beskriva 
henne som bestämd och envis, säger hen-
nes mamma Mica med ett leende.

Det samlade intrycket av den här här-
liga tjejen är att hon vet precis vad hon 
vill och inte drar sig för att säga det. 
Egenskaper som kan ta henne långt i livet 
och närmare sina drömmar. ●

TEXT OCH FOTO: JESSICA STJERNSTRÖM

 S nart femåriga Leias högsta 
dröm är en ljusbrun ser-
vicehund, helst en Gol-

den Retriver, som kan hjälpa 
henne ta upp saker hon tappar 
eller vara draghjälp i uppförs-
backar.

Leia Svenvik sitter på ett 
utomhuscafé i Täby och berät-
tar om sin dröm. Emellanåt 
stoppar hon in en bit rosa ma-
rängbakelse i munnen och 
berättar vidare om sig själv.

– Min favoritlek är ”hund 
med djur” berättar hon. Då 
leker man att hunden går ut på 
promenad på natten och jagar 
kycklingar. Ibland leker jag 
djurens väktare också men det 
är svårt att förklara hur man 
leker det.

Leia är en pigg tjej som tillsammans 
med sin familj har varit med på flera kul 
aktiviteter i RBU, till exempel äventyrs-
bad, familjedag på Samstorps gård och 
fiskedag utanför Norrtälje. På fiskeda-
gen förra året vann Leia tipspromena-
den och fick som pris ut och fiska en hel 
dag med SFFF i Norrtälje.

LEIA GÅR PÅ Vallatorps förskola och om 
ett år börjar hon i förskoleklass i Valla-
torpsskolan. På fritiden tränar Leia 
Frame fotboll. Man spelar fotboll med 
hjälp av en bakåtvänd rollator. Hon har 
spelat i två år med lite paus för pande-
min. I slutet av augusti var hon med på 
RBU riks medlemsdag på High Chapa-
rall och visade upp sporten och i maj 
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I det här numret har vi valt att ha 
tema ”mat på olika sätt”. Ett ämne 
som berör oss alla oavsett hur och 
vad vi äter. Mat handlar inte bara 
om vilken kalorimängd man får i sig 
per dag utan är en stor del av våra 
liv och många sociala sammanhang. 

Oavsett vem man träffar och när så 
bjuds det ofta på något ät- och drick-
bart. Det kanske inte är förrän man 
inte kan äta det som bjuds som detta 
blir tydligt. 

Det finns till exempel många olika 
anledningar till att man äter mat på 
andra sätt än via munnen. Det kan 
bland annat handla om tugg- och svälj-
svårigheter, så kallad dysfagi. I en av 
våra artiklar i det här numret kan du 
läsa mer om dysfagi och dysfagiteamet 
på Habilitering & hälsas Motorik- och 
träningscenter, om hur man kan få en 
remiss dit och vilken hjälp som finns 
att få vid behov.

Måltiden – en källa till 
både glädje och oro

Vid tugg- och sväljsvårig-
heter finns det alternativ 
kost, som mixad och mosad 
mat. En del får i sig näring genom en 
sond som går direkt till magsäcken. 
Det finns även en specifik kost som 
rekommenderas för att minska kropps-
lig smärta eller epileptiska anfall.

OM MAN INTE kan äta mat i bitar så finns 
det alternativ kost som är anpassad 
efter en persons behov, så kallad 
konstistensanpassad kost. Vi kommer 
väldigt kort beskriva vilka olika typer 
av kost som finns, det kan handla om 

4  Utsikt  

TEMA MAT PÅ OLIKA SÄTT

För den som har ät- och sväljsvårigheter 

finns en hel del olika alternativ till att äta fast 

mat via munnen. Här följer en kort beskriv-

ning av olika typer av kost. Det finns olika 

varianter på mat beroende på önskad kon-

sistens. Utöver rätt konsistens kan det vara 

bra att dela upp måltiderna i fler och mindre 

portioner. Konsistensanpassad mat behöver 

ofta kompletteras med någon typ 

av berikning. Om maten 

inte innehåller tillräckligt 

med protein och 

energi så är det bra 

att berika måltiderna 

med exempelvis 

grädde, crème fraiche, 

smör eller olja.

Grov patékost
Grov patékost är mjuk, luftig och samman-

hållen mat. Den ska gå att dela och mosa 

lätt med en gaffel. Patékost passar för den 

som har tugg -och sväljsvårigheter och som 

behöver lång tid på sig att äta en måltid. 

Timbaler
Mat som timbaler är mjuk, slät och sam-

manhållen och är lätt att bearbeta i 

munnen. Det är en kost som 

fungerar för den som har en 

uttalad sväljsvårighet och 

som tar lite längre tid på sig 

vid varje måltid. Exempel på 

mat är kött- eller fisktimbaler, 

puré och potatismos.

Gelémat
Gelémat rekommenderas vid svåra sväljsvå-

righeter och en skada. Den kan även använ-

das som ett komplement för att den som får 

en stor del av sin näring via sond, ska få en 

smakupplevelse av maten. Gelékonsistensen 

är dallrig och hal, vilket gör det lättare att få 

ner i svalget. Maten tillreds genom att blanda 

finpasserad puré med gelatin. 

Flytande och tjockflytande kost
För flytande kost är det viktigt att konsisten-

sen är slät och rinnande, exempelvis varma 

och kalla soppor. Den passar för den som 

har förträngningar i svalg eller matstrupe. 

När det gäller tjockflytande kost så bör kon-

sistensen fortfarande vara slät, men trögfly-

KONSISTENSANPASSAD KOST

mixad och mosad 
mat, timbaler eller 
flytande mat som 
sondmat. 

Du kommer också 
få möta två familjer 
som delar med sig av 
sina barns matsitua-
tion, hur den har 
varit och hur den är 
idag. Familjerna 
delar med sig av 

både svårigheter och lösningar och 
förhoppningen är att många ska känna 
igen sig, få tips och bli inspirerade. 

SOM NÄMNS ÄR det viktigt att ta hjälp 
om man märker av att ens barn kan ha 
behov av alternativ mat och det finns 
många alternativa vägar och lösningar. 
Det gäller bara att veta vilken väg man 
ska gå för att få rätt hjälp. Vi hoppas att 
du får svar på det i vårt nummer som 
handlar om mat på olika sätt. ●

Det finns 
även en spe-

cifik kost som re-
kommenderas för 
att minska kropps-
lig smärta eller 
epileptiska anfall.

Kim fick bukt 
med sin epilepsi 

med ändrad kost.  

Timbalkost. 
FOTO: FREDRIK REGE 
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tande. Exempel är 

trögflytande soppor. För 

en del personer med 

sväljsvårigheter kan det till 

och med underlätta att 

blanda sin dryck med förtjock-

ningsmedel för att den ska bli mer trögfly-

tande och därmed lättare att känna av och 

kontrollera i mun och svalg. Även kolsyra kan 

underlätta vid sväljsvårigheter.

Sondmat
Sondmat tas genom en sond via magen eller 

näsan. Det är ett sätt att få i sig näring för 

den som har ät- och sväljsvårigheter eller har 

svårt att få i sig tillräckligt med näring under 

dagens måltider. 

Den första typen av 

sond som en person 

ofta får är en PEG-

kateter (percutan 

endoskopisk gast-

rostomi). En PEG-

kateter är relativt stor och sätts in via en 

gastroskopi. Efter ett par månader kan PEG-

katetern bytas ut mot en gastrostomiport. 

En gastrostomiport eller knapp i magen som 

den kallas leds via ett rör ner i magsäcken. 

På insidan av magsäcken sitter en ballong 

som fylls med vatten för att hålla knappen på 

plats. Knappen är liten och smidig och lätt 

att byta hemma. Däremot är det viktigt att 

sätta in knappen så snart som möjligt om 

den ramlar ut eftersom kanalen annars bör-

jar läkas ihop inom bara ett par timmar.  

Själva sondmaten går att köpa färdig eller 

så lagar och mixar man maten själv. Det är 

vanligt att behöva berika sondmaten på olika 

sätt, genom exempelvis smör, 

olja och grädde. Familjer där 

barn äter sondmat får ofta 

hjälp av en dietist för att 

hitta rätt näringsinnehåll 

i maten. Dietisten kan 

även hjälpa till med 

berikning av maten om 

det behövs. Det som tar tid 

är att hitta rätt konsistens på 

maten för att den ska flyta på 

bra i sonden och ha rätt 

näringsbalans.  

Trögflytande soppa. FOTO: FREDRIK REGE  

ILLUSTRATION: ERIK DOMELLÖF
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Gastrostomiport, 
eller knapp

i magen.
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I Täby norr om Stockholm bor RBU-
medlemmen Albert Carlblom, 6 år 
med sin mamma Emilia, pappa An-
ders och tvillingbror Edvard. Albert 
och Edvard föddes för tidigt och 
Albert vägde endast 510 gram vid 
födseln och fick spendera sin första 
tid på Neonatalavdelningen.  

TEXT & FOTO: ELISE JEPPSSON

– Eftersom Albert var så liten redan 
när han föddes så vande vi oss snabbt 
vid att hela tiden räkna kalorier, nä-
ringsinnehåll och antal milliliter för att 
han skulle öka i vikt, berättar Anders 
som sitter med i början av intervjun.

Från vården pratades det tidigt om 
hur viktigt det var för Albert att gå upp 

i vikt och få mycket av den näringsrika 
bröstmjölken. Från tidig ålder kräktes 
han upp allt han fick i sig. Läkarna 
misstänkte att han var allergisk mot 

mjölkprotein. Albert fick prova mjölk-
fri ersättning och andra alternativ, 
men det blev inte bättre. Det var inte 
tydligt vad som låg till grund för kräk-
ningarna och läkarna har än idag inte 
hittat något som skulle kunna vara 
orsaken.

EFTER NÄSTAN två års kamp med kräk-
ningar, stundtals vätskebrist och tes-
tande fram och tillbaka fick Albert en 
gastrostomiport för sondmat. Det är 
en knapp som sätts in genom magen 
med en kateter in till magsäcken. På 
insidan av magen sitter en ballong som 
fylls med vatten för att hålla knappen 
på plats. Via porten intas sondmat, 
vätska och mediciner. 

” Knappen är en möjlighet 
för Albert, inte ett hinder”

Albert Carlblom
Ålder: 6 år.
Bor: i Täby.
Familj: Mamma Emilia, pappa Anders, tvil-
lingbror Edvard.
Skola: 1:an på Snäckbacken i Sollentuna.
Intressen: Framefotboll (som han också 
spelar sen ett år tillbaka), spela pokémon 
med pappa och Edvard, leka med räddnings-
fordon och att använda sin Ipad. Favoritpro-
grammet är Blaze och monstermaskinerna.

>

Albert visar stolt upp sin knapp på magen och sina fina leksaker.
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Även om Albert fortfarande 
äter via knappen har familjen 
rutiner för att måltiderna ska 
vara så inkluderande som möj-
ligt. Sondmaten som Albert får 
är nästan alltid densamma som 
resten av familjen.

– Vi dukar alltid fram en 
tallrik till Albert och han plock-
ar av den mat som han är intres-
serad av. Han får då möjlighet 
att röra i och känna doften av 
maten. Vid middagsbordet får 
Albert smaka på det han vill i 
den form det har. Om det är i 
fast form så lägger vi maten i nappen. 
Vi kallar den ”nappen”. Där i kan man 
lägga vad som helst och när Albert 
tuggar på den så får han i sig saften och 
kan därmed smaka. Det funkar med 
allt från jordgubbar, tomater men även 
köttbullar och lite sås eller fisk. Förut-
sättningen är att det har vätska som 
kan sippra ut. Fördelen är att han inte 
får i sig bitar som han kan inte klarar 
av att hantera i munnen, berättar Emi-
lia. 

FAMILJEN HAR FÅTT mycket hjälp från 
Rosenlunds sjukhus dysfagi-team 
eftersom Albert har tugg- och svälj-
svårigheter. Där får han träna på alla 
moment kring en måltid som att se, 
känna, dofta och smaka på maten ge-
nom deras lära-sig-äta-trappa. Nästa 
steg är att han ska få testa mindre tug-
gor av mat som han tycker om. Tidi-
gare har han provat att äta minima-
ränger, ostbågar och Annas peppar- 
kakor och det har gått bra. 

På Oralmotoriskt centrum i Dande-
ryd arbetar logopeder med utredning 
och behandling av oralmotoriska svå-
righeter hos barn. Där har Albert fått 
hjälp med stimulansövningar för mun-
motoriken med målet att ta mat till 
munnen.

När det gäller näringsinnehåll i 
sondmaten så har Emilia och Anders 
testat sig fram med vad som fungerar. 
Maten mixar de själva nuförtiden. Det 
som har tagit tid är bland annat att 
hitta rätt konsistens för just Albert. 

Under tiden har de fått hjälp av en 
dietist för att få till ett bra näringsvär-
de och kaloriintag.

– Albert är faktiskt den i familjen 
som äter allra bäst. Tack vare sondma-
ten kan vi blanda ner många nyttighe-
ter som han kanske inte hade fått i sig 
annars, säger Emilia. 

Hon tillägger att det är viktigt med 
så naturlig mat som möjligt och att 
familjen har valt att utgå från tallriks-
modellen när de planerar för en måltid. 

EMILIA ÄR NOGA med att påpeka att 
rutinerna och kosten som Albert får är 
något som fungerar för just deras fa-
milj, hon vill inte pådyvla någon annan 
deras val. Däremot hoppas hon kunna 
inspirera andra familjer genom att 
dela med sig av både det som har fung-
erat bra och det som har varit svårt. 

Det har tagit lång tid att komma 
fram till vad Albert behöver närings-
mässigt och familjen har fått testa sig 
fram. Emilia berättar om hur de beri-
kar maten.

– I början när vi gick över till natur-
lig berikning gick vi på lite för hårt. 
Albert fick i sig för fet mat vid varje 
måltid vilket gjorde att det blev svårt 
för honom att smälta maten. Resulta-

tet blev att han kräktes mer 
eftersom vi fyllde på med mer 
fet mat innan det smält undan i 
magen. 

Eftersom Albert inte har 
kunnat kommunicera själv hur 
han känner från det att han fick 
sin knapp så har detta satt en 
oerhörd press på Emilia och 
Anders som föräldrar. 

– Att mata ett barn utan att 
veta hur han känner, att behöva 
sätta sig in i dess situation så 
pass bra att man kan göra en 
avvägning om hur mycket bar-

net ska äta och dricka för att må bra är 
oerhört svårt, säger Emilia.

Under den senaste tiden har Albert 
utvecklat sin kommunikation och kan 
nu uttrycka att han till exempel är 
mätt eller illamående. Denna kommu-
nikation är mycket värdefull för Emilia 
och Anders eftersom de inte längre 
behöver gissa sig till vad Albert kän-
ner. Utöver maten har vätskeintaget 
varit viktigt. Utifrån en matdagbok 
och stöd av en dietist har de fått hjälp 
med rätt vätskebalans.

ÄVEN OM DET har tagit tid att hitta en 
bra balans gällande näringsinnehåll 
och konsistens för sondmaten så tycker 
båda att knappen har många fördelar.

– Knappen är en möjlighet, inte ett 
hinder. Vi tänker inte stanna hemma 
bara för att det är lite krångligt att ta 
med sig mat, vi hittar lösningar istället, 
säger Emilia. 

För resor i Sverige och utomlands 
brukar de ta med sig färdigköpt passe-
rad och berikad mat som fungerar bra i 
sonden. Dessa kan även användas 
under stressiga dagar när det helt en-
kelt inte finns tid eller ork att laga och 
mixa mat.

– Vi vill gärna även tipsa om är att 
köpa en batteridriven mixer. Vi tog 
med oss det i somras när vi spenderade 
en vecka på båt. Det var så lyckat, säger 
Emilia. ●

Läs mer i faktarutan om Emilia och 
Anders tips om sondmat.

Vi tänker inte stanna 
hemma bara för att 

det är lite krångligt att ta 
med sig mat, vi hittar  
lösningar istället.

>

TEMA MAT PÅ OLIKA SÄTT

Emilia och Anders lagar själva nästan all Alberts sondmat. 

Som komplement använder de färdigköpt passerad mat.
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 ● Att tillsätta rapsolja vid 
varje middag.

 ● Öka kaloririka ingredi-
enser som avokado, 
nötter, kokosgrädde 

och turkisk yoghurt. 
 ● Mixa nötter och fröer 
med rapsolja så att det 
blir en slät smet (pasta). 
Den kan sedan förvaras 

i kylen några dagar och 
tillsättas i smoothies 
och liknande. 

 ● Kokosgrädde klarar sig 
några dagar i kylskåpet 

och går bra att tillsätta 
en sked av vid behov.

 ● Fryst och färdigtärnad 
avokado som plockas 
fram ur frysen vid behov.

EMILIA & ANDERS EGNA TIPS FÖR BERIKNING AV SONDMAT

Albert och mamma Emilia på Alberts favoritplats i trädgården.
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Personer som inte 
använder bliss för-

står inte hur viktigt 
det är. Vi behöver 

bli fler som stöttar 
idén och pratar 

om att bliss är 
viktigt. 
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VI INSPIRERAS AV

Wilhelm ”Wille” Rapp har startat 
Blisshjälpen, ett initiativ som vill få 
flera att känna till och förstå hur 
viktigt bliss som språk är. 
TEXT: ELISE JEPPSSON 

FOTO: PRIVAT

– Att kommunicera är en grundläg-
gande mänsklig rättighet. Därför vill 
jag göra mitt bästa för att bliss ska vara 
så lättillgängligt som möjligt så att så 
många som möjligt ska kunna göra sin 
röst hörd, säger Wille. 

Bliss är ett språk inom AKK (alter-
nativ och kompletterande kommuni-
kation) bestående av symboler och 
bilder som kombineras för att skapa 
blissord. 

Wille brinner för att bliss ska bli ett 
erkänt språk av Skolverket och att det 
ska vara ett valbart språk i skolan, pre-
cis som teckenspråk och tyska är. Idag 
är han 24 år och har använt bliss sedan 
treårsåldern så han har lång erfaren-
het. Han vill nu genom sin kunskap och 
erfarenhet inspirera och stötta andra i 
att använda och utveckla bliss.

BLISSHJÄLPEN, SOM WILLE startade 
2019, erbjuder olika utbildningspaket 
om bliss som språk. Målgruppen är 
dels personer som själva är användare 
av bliss, dels assistenter och andra 
personer inom olika professioner eller 
personer som bara är nyfikna och vill 
lära sig mer.

– Nyligen hjälpte jag en ung kille 
som var ny blissanvändare och behöv-

de stöd för att komma igång med bliss, 
berättar Wille.

Willes familj är stöttande i hans 
initiativ. Hans pappa fungerar som en 
rådgivare som Wille kan ringa vid frå-
gor eller om han behöver ett bollplank.

– Många som vet vad jag gör stöttar 
mina idéer, men personer som inte 
använder bliss förstår inte riktigt hur 
viktigt det är. Vi behöver bli fler som 
stöttar idén och pratar om att bliss är 
viktigt, menar Wille. 

Blisshjälpen når ut framför allt via 
hemsidan, men har även ett Insta-
gramkonto.  

RBU Stockholm har haft kontakt 
med Wille sedan början av förra året, 
men på grund av corona har vi inte 
kunnat boka in en intervju. Under 
tiden har Wille utvecklat sin hemsida 
och skapat ännu mer innehåll. Det är 
roligt att äntligen få träffas och det är 
lätt att smittas av Willes karisma och 

energi. Det är inte svårt att förstå att 
hans driv tar honom framåt, han är 
positiv och lösningsorienterad. 

Utöver att driva Blisshjälpen läser 
Wille just nu kursen Funktionsförmå-
ga & funktionsnedsättning nr 1 på 
Komvux. Tidigare läste han crossme-
dia design på Runö folkhögskola. Wil-
les intresse för media verkar gå som en 
röd tråd genom hans liv, från skola till 
jobb och fritidsintresse. Blisshjälpens 
hemsida är gjord i Wordpress och till 
sin hjälp vid byggandet av hemsidan 
har Wille sin ögonstyrda dator och 
sina blisskartor. 

WILLE HAR VARIT medlem i RBU Stock-
holm så länge han kan minnas och har 
varit med på olika aktiviteter genom 
åren.

–I somras var jag med på ett digitalt 
läger om media som arrangerades av 
RBU riks. 

På hemsidan ligger även en film 
från när han intervjuade riksförbun-
dets ordförande Maria Persdotter om 
vikten av bliss och strävan efter att 
göra bliss till ett valbart och erkänt 
språk i skolan. Wille har även figurerat 
i riksförbundets medlemstidning Rö-
relse. 

–Förutom media är jag intresserad 
av sport, speciellt racerunning som jag 
själv tränar och tävlar i. Vintertid åker 
jag bi-ski, säger Wille. ●

Wille vill hjälpa fler  
att göra sin röst hörd

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

Wilhelm ”Wille” Rapp
Ålder: 24.
Bor: I Huddinge söder om Stockholm.
Gör: Läser kursen Funktionsförmåga & funk-
tionsnedsättning nr 1 på Komvux och driver 
Blisshjälpen.
Intressen: Sport, racerunning, bi-ski, media.
Läs mer: blisshjalpen.rapp.se, Instagram-
kontot @blisshjalpen och Specialpedago-
giska skolmyndighetens hemsida, spsm.se. 

Bliss är ett semantiskt-grafiskt 
språk. Sedan 70-talet används 
bliss som alternativ och kom-
pletterande kommunikation 
(AKK) för personer med kom-
munikationssvårigheter. 

Idag finns det cirka 6000 sym-
boler inom bliss. Språket har en 
logisk uppbyggnad och det 
finns stora möjlighet att 
utveckla språket genom att 
själv bygga på med fler ord. 

DET HÄR ÄR BLISS
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TEMA MAT PÅ OLIKA SÄTT

När ett barn har svårt att äta och 
måltiden kantas av svårigheter 
påverkar det ofta hela familjen. 
Dysfagi, ät- och sväljsvårigheter, 
kan göra att barnet inte får i sig 
tillräckligt med näring. Men det 
finns hjälp att få.    

TEXT: JESSICA STJERNSTRÖM

FOTO: HABILITERING OCH HÄLSA

Barn behöver näring för att utvecklas 
och växa men att äta en måltid tillsam-
mans har också en viktig social bety-
delse. Måltiden innebär gemenskap 
och tid att prata och umgås. När ett 
barn har svårt att äta kan föräldrarna 
bli oroliga och måltiden blir inte den 
lugna och trygga stund man önskar. 

Ungefär 25 procent av alla barn har 
någon gång ätsvårigheter under sin 
uppväxt. För flertalet går det över och 
för andra är det ett problem som kvar-
står. 90% av alla med cerebral pares har 
en påverkan på ätförmågan. Dysfagi 
innebär svårigheter att äta och svälja 
och kan yttra sig på många sätt. Barnet 
kan ha svårt att suga, svälja eller ha en 
ovilja mot vissa konsistenser som är 
svåra för barnet att hantera i munnen. 
Det kan finnas flera orsaker till dysfagi, 
till exempel sjukdom eller trauma.

Dysfagi kan göra att man inte får i 
sig tillräckligt med näring och man 
tappar energi. Det kan i sin tur leda till 
minskad aptit och viktnedgång. Det 
finns också risk för lunginflammatio-
ner, andningssvårigheter eller luft-
vägsstopp.

EN LOGOPED KAN vara till hjälp för den 
som har dysfagi och lär bland annat ut 
matintagstekniker. En anpassad kost 
kan också underlätta sväljsvårigheter. 
En dietist kan ge råd om näringsrik 
mat och dryck som är anpassad efter 
personens behov och förmåga att tug-
ga och svälja.

Det är viktigt att söka vård om ens 

barn uppvisar tecken på sväljsvårighe-
ter som inte går över. Då får man ofta 
träffa en öron-näsa-halsläkare eller en 
logoped. Förutom anpassad mat finns 
andra sätt att underlätta för den som 
har svårt att svälja. Det kan vara ett 
kirurgiskt ingrepp eller att få näring 
genom en sond genom näsan eller 
kateter direkt in i magsäcken.

INOM HABILITERING & Hälsa finns Dys-
fagiteamet, en regionövergripande 
specialistenhet med 
två logopeder och en 
dietist som vid behov 
tar in psykolog, arbets-
terapeut och fysiotera-
peut. Teamet tar emot 
150–200 personer per 
år som har remitterats 
dit, oftast via habiliteringen men även 
logopeder inom andra delar av sjuk-
vården samt läkare och dietister kan 
remittera. Man tar emot personer i 
alla åldrar men majoriteten är barn i 
förskoleåldern. Gemensamt för alla är 
att de har någon form av ätsvårigheter. 
Ett grundkrav för att få hjälp av tea-
met är att barnet är inskrivet i habili-
teringen eller tillhör habiliteringens 
målgrupp. Teamet är både en behand-
lande enhet men också ett stöd till 
logopeder ute på habiliteringsenhe-
terna.

Stina Lindqvist arbetar som logo-
ped på Dysfagiteamet.

– Vi ger både direkta insatser till 
barnet och informativa insatser till 
nätverket runt denne, till exempel till 
assistenter och familj. Vi samverkar 

Vilken hjälp finns att få när barnet inte äter?

Stina  
Lindqvist

Vi ger både direkta 
insatser till barnet 

och informativa insatser 
till nätverket runt denne, 
till exempel till assistenter 
och familj. 

Dysfagiteamet är en specialistenhet som tar emot 150–    200 personer per år på sin mottagning i Stockholm.>
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Vilken hjälp finns att få när barnet inte äter?
Dysfagiteamet är en specialistenhet 
inom Habilitering & Hälsa i Region 
Stockholm. Det krävs remiss för att 
få komma till teamet så är du orolig 
för ditt barn med ätsvårigheter ska 
du prata med logopeden på ditt 
barns habilitering. Det går också bra 
att prata med läkare eller dietist som 
också kan skicka en remiss till Dys-
fagiteamet.

I dysfagiteamet tar man hjälp av 
Undra och Tintin för att undersöka 
maten och för att visa hur det går till 
att besöka dysfagiteamet.

Undra är en liten superhjälte som 
tar reda på saker som barn med 
funktionsnedsättning undrar över. 
Med Undra kan ditt barn förbereda 
sig och bli mer delaktig i sin habilite-
ring. Dockan Tintin hjälper också till. 
Det finns tre olika appar med Undra 
och några böcker. Man kan också 
följa Undra på Instagram (undra_
om_habilitering)

DYSFAGITEAMET  
– SÅ FUNKAR DET

UNDRA OCH TINTIN 
HJÄLPER TILL

Dysfagiteamet är en specialistenhet som tar emot 150–    200 personer per år på sin mottagning i Stockholm.
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också med gastro-team, nutritions-
team, neurolog och andra inom vården 
som barnet har kontakt med berättar 
hon.

NÄR DYSFAGITEAMET fått remissen  
kallar de till ett möte. Den första träf-
fen är bara med föräldrarna så att de 
fritt kan berätta utan att barnet lyss-
nar. Många upplever det som en svår 
situation att ens barn inte kan äta och 
då är det skönt att få berätta fritt. 

Vid andra träffen är barnet med och 
då är fokus på en måltidsobservation. 
Barnet får äta hos Dysfagiteamet och 
det är främst logopeden som deltar 
och gör en bedömning av motorik och 
sensorik i munnen och hur barnet 
sväljer. 

– Det är skillnad på motoriken i 
munnen och sväljningen. Det som sker 
i munnen är viljestyrt, sen när maten 
kommer långt bak i munnen då tar 
kroppen över och det är en automatisk 
process som vi inte kan påverka. Då är 
det en sväljningsreflex som går igång 
berättar Stina. Sväljningen är en stor 
riskfaktor framförallt om motoriska 
svårigheter föreligger.

Vid tredje träffen pratar man om 
vad man kunnat observera, man pratar 
om nästa steg och gör en plan.  Det kan 
vara att skicka remiss till röntgen, att 
utbilda assistenter eller att anpassa 
konsistensen på maten. Ibland har 
teamet också direkt behandling till 
barnet som att de får öva sig på att 
hantera olika konsistenser av mat, allt  
i en lekfull och avslappnad miljö. Be-
roende på skälet till ätsvårigheterna så 
kan i vissa fall träning hjälpa. Är man 
känslig för smaker eller konsistenser 
kan man träna och ibland bli bättre 
men är skälet ett annat kan problemen 
vara mer bestående. 

Det är viktigt att göra individuella 
anpassningar. För några kan exempel-
vis passerad mat vara en lösning på 
ätproblem men för andra kan mat som 
är helt slät och utan struktur vara svå-
rare att äta när man inte känner maten 
ordentligt i munnen. För att veta till 
exempel vilka konsistenser och sma-

ker som passar för barnet behöver 
man utgå från bedömningen av moto-
rik, sensorik och sväljförmåga.

Det är viktigt att göra en klok avväg-
ning, som bygger på bedömning av 
logoped, mellan säkerheten kring 
måltiden och vikten av att vara en del 
av familjens måltid. Oavsett hur myck-
et man äter eller dricker via munnen 
så är måltiden väldigt viktig. Även om 
man har en knapp i magen så är det 
viktigt att ta del av måltiden socialt 
men också, i den mån det går och man 
vill, få uppleva doft av mat, konsistens 
och smak i munnen.

– Vårt uppdrag i Dysfagiteamet är 
att se till personens säkerhet, att und-
vika risk för luftvägsstopp och aspira-
tion, men vi betonar även vikten av att 
delta i måltiden även om man äter 
sondmat säger Stina. 

STINA LINDKVIST framhåller att om man 
har minsta oro ska man fråga en logo-
ped. Hon upplever att ätsvårigheter 
lätt normaliseras, att många tänker att 
det är något som kommer med moto-
riska svårigheter. Om barnet till exem-
pel hostar varje måltid eller om målti-
den tar mer än 30 minuter ska man 
inte vänta med att söka hjälp. 

– Om man har minsta känsla att nå-
got inte stämmer i måltidssituationen 
så stämmer antagligen den känslan. Lita 
på din intuition, uppmanar Stina Lind-
kvist. ●

Sväljningen är en 
stor riskfaktor 

framförallt om motoriska 
svårigheter föreligger. 

Undra hjälper barn att prova mat av olika konsistens. 

TEMA MAT PÅ OLIKA SÄTT

>
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Påverkansfrågor – det här 
jobbar vi med just nu

PÅVERKANSARBETE

Kollektivtrafik, hjälpmedel och 
skola är några av de påverkans-
frågor som RBU Stockholm 
arbetat med den senaste tiden. 
TEXT: JESSICA STJERNSTRÖM

Projekt: levnadsvanor och hälsa
Under våren 2021 deltog RBU Stockholm i 
en undersökning om levnadsvanor och 
hälsa för personer med funktionsnedsätt-
ning. Undersökningen gjordes av Region 
Stockholm som nu ska testa den insats 
som kan bli aktuell. RBU Stockholm är en 
av de föreningar som ska delta i testet. 
Målet med insatsen är att ge råd om hur 
man förbättrar sina levnadsvanor och sin 
hälsa men också konkret och praktisk 
hjälp i form av exempelvis träning.

Kollektivtrafikplan för 2050
Just nu är det en remiss ute om hur kollek-
tivtrafiken ska se ut år 2050. Nyligen hölls 
det andra remissmötet, av två, där man 
ska formulera ett gemensamt remissvar 
från funktionshinderföreningarna i Stock-
holms län. Redan vid första remissmötet 
före sommaren framförde RBU Stockholm 
vikten av att ta med personer med funk-
tionsvariationer redan i planeringsarbetet. 
Det räcker inte att ta med den kompeten-
sen i remissarbetet utan den måste fram 
tidigare i processen. Detta bland annat för 
att undvika misstag som lätt kunnat und-
vikas. Ett exempel är hissarna i den 
nybyggda stationen vid Odenplan som är 

för små för stora rullstolar och därmed 
tvingar de med stora hjälpmedel att ta en 
omväg via annan station.

RBU Stockholm har också motsatt sig 
förslaget att ta bort tågvärdar som ska fin-
nas till hands för den som behöver hjälp 
med till exempel ramp in i tåget eller led-
sagning. Att ta bort tågvärdarna ger en 
inlåsningseffekt för de som inte klarar sig 
utan hjälp att hitta eller ta sig in eller ut ur 
en tågvagn. Det kräver att man kan pla-
nera sin resa långt i förväg för att få hjälp. 
Detta i kombination med det begränsade 
antalet fritidsresor i färdtjänsten begrän-
sar livet för många. Även om möjligheten 
finns att söka extra fritidsresor är det 
många som får avslag på den ansökan 
och hänvisas till den ordinarie kollektiv- 
trafiken.

Fokusfrågor på riksförbundet
RBU:s riksförbund kommer inom kort ta 
beslut om vilka frågor man ska fokusera 
på inför valet 2022. De frågor som väljs ut 
kommer RBU Stockholm lyfta i de olika 
sammanhang föreningen finns represen-
terade, exempelvis inom Funktionsrätt 
Stockholms län och Rh-gruppen. RBU 
Stockholm och RBU:s riksförbund har ett 
nära samarbete i påverkansfrågor.

Skola
En kommande viktig fråga för RBU Stock-
holm är skolan. Alla har rätt till en bra skol-
gång oavsett skolform eller behov. Flera 
Rh-skolor i länet läggs eller har lagts ner 

och eleverna hänvisas till att gå integrerat 
vilket inte passar alla. Möjligheterna att 
välja minskar när Rh-skolorna blir färre.

Det finns stadsdelar inom Stockholms 
stad som funderar på att ta hem de elever 
som går i en Rh-skola i annan stadsdel 
eller annan kommun. Istället vill man 
erbjuda dem plats i den skola som ligger 
närmast barnets hem. Det kan vara en 
skola utan Rh-klass, utan kompetens som 
kan behövas eller lokaler som inte är till-
gängliga. Vissa insatser kan göras för att 
öka den fysiska tillgängligheten men 
många skolor ligger i gamla lokaler som är 
svåra att anpassa fullt ut.

Hjälpmedel
För en tid sedan införde Region Stockholm 
avgift på vissa hjälpmedel. Under hösten 
2021 kommer Region Stockholm presen-
tera en konsekvensanalys om vilken 
påverkan avgifterna fått. Det är oklart 
exakt vad analysen kommer omfatta men 
för RBU är det viktigt att det tydligt blir 
belyst hur detta påverkat de enskilda per-
sonernas ekonomi, hur många som tving-
ats lämna tillbaka hjälpmedel för att de 
inte har råd och hur det i sin tur påverkat 
deras levnadsvillkor och hälsa. Hur slår det 
mot en person som tvingas lämna tillbaka 
ett träningshjälpmedel och därmed inte 
kan fortsätta träna? Hur slår det mot den 
som inte längre kan delta i friluftsliv eller 
fortsätta med sin hobby? ●

På den här sidan berättar vi om 
vilka påverkansfrågor RBU Stock-
holm arbetar med just nu. Det är 
oftast frågor inom region och 
kommun men kan någon gång vara 

frågor som rör ett större geografiskt 
område. Det är både nya frågor och 
sådant vi arbetat med tidigare som på 
nytt blivit aktuellt.

!

RBU säger nej till avgifter för hjälpmedel. 

RBU Stockholm är med och lämnar remiss 

om framtidens kollektivtrafik.
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När Kim var fyra år ville läkaren 
ge henne en fjärde medicin mot 
hennes svåra epilepsi. En medicin 
som enligt läkaren hade många 
biverkningar. Åsa, Kims mamma, 
väckte frågan om ketogen kost, 
en strikt diet som kan hjälpa vid 
epilepsi, men läkaren sa att det 
inte skulle fungera på Kim. 
TEXT: JESSICA STJERNSTRÖM 

FOTO: JESSICA STJERNSTRÖM OCH PRIVAT

Kim, som idag är 25 år, har hela livet 
ätit medicin mot sin epilepsi. Hennes 
läkare gav henne fler och fler medici-
ner mot alla hennes små korta anfall, 
eller bortfall som Åsa kallar dem. Kim 
kunde vara borta i en till fem-sex 
sekunder och sedan komma tillbaka 
igen. Det här upprepades ungefär 500 
gånger per dygn när hon var liten. 

Ett år senare, när det 
blev aktuellt med en 
femte medicin, före-
slog en annan läkare 
att man kanske skulle 
testa ketogen kost på 
Kim. Åsa nappade 
såklart och man gick 
direkt över till ketogen kost. 

Ketogen kost är en mycket strikt 
variant av LCHF (low carb high fat). 

Kims epilepsi blev bättre  
med strikt ketogen kost

Den största skillnaden från LCHF är 
att kolhydratintaget är kraftigt begrän-
sat och även mängden protein.

– Det var svårt att sätta igång med 
den nya kosten berättar Åsa. Förr i 
tiden ville man starta snabbt och det 
kan vara jobbigt. Idag har man mer 
kunskap och vet att man ska smygstar-
ta och långsamt gå över från sin van-
liga kost till ketogen kost.

EFFEKTEN KOM GANSKA omgående. Lä-
karna sa att det kan ta upp till ett halv-
år men för Kim fick det effekt på bara 
ett par veckor.

– Från att ha haft upp till 500 bort-
fall varje dygn gick det ner drastiskt 
till ett tiotal per dygn. Och det var inte 
den enda positiva effekten. När de 
epileptiska anfallen minskade, kunde 
Kim ta in kunskap bättre, hon började 

lära sig saker och intressera sig för 
siffror och bokstäver. Hon fick också 
bättre immunförsvar och är sällan 
sjuk.

Den här snabba och stora förbätt-
ringen gav alla en trygghet om att de 
var på rätt spår. 

– I början fanns det ändå vissa 
stressmoment. Vi förberedde minuti-
öst all mat som Kim skulle ha med sig i 
skolan, på utflykter och annat säger 
Åsa. Vi lagade all mat kvällen innan.

Kim åt ketogen kost i över tio år 
innan hon gick över till GI-kost, med 
ett lågt intag av kolhydrater, och nu-
mera är tänket laktos- och glutenfritt. 
Förändringen gjordes för att man inte 
ska äta ketogen kost för länge. Man 
rekommenderar max två år och sedan 
ett tredje år då man sakta och försik-
tigt går över till vanlig kost igen men 
Kim fortsatte över tio år. Ketogen kost 
är en stressfaktor för kroppen.  Den 
ändrar ämnesomsättningen vilket är 
anledningen till att man inte ska äta 
den för länge. Valet av gluten- och 
laktosfritt är inte för att den förbättrar 
epilepsin utan för att Kim mår allmänt 
bra av det.

IDAG ÄTER KIM en strikt GI-kost på re-
gelbundna tider och kontrollerat kalori- 

Kim Eriksson
Ålder: 25 år 
Bor: I egen lägenhet i 
Vällingby med stöd av 
sina assistenter. 
Kost: Äter på strikta mat-
tider och en noga planerad 
kost.

Ketogen kost innehåller mycket 
fett och mindre än 50 gram kol-
hydrater per dag. Syftet är att 
försätta kroppen i ketos, det vill 
säga att kroppen tar bränsle från 
fett istället för kolhydrater.

Ketogen kost används ibland vid 
behandling av personer med svår 

epilepsi, när man inte når framgång 
med läkemedelsbehandling och 
där kirurgi inte är möjlig. Patienten 
följer ett noggrant upplagt kostpro-
gram och följs noga upp med hän-
syn till biverkningar.

När hjärnan får i sig för lite glu-
kos drabbas den av energibrist, 

då fungerar fettsyror i kosten som 
en alternativ energikälla. Nervcel-
lerna lugnar ner sig och retlighe-
ten minskar, vilket i sin tur dämpar 
eller i vissa fall tar bort de epilep-
tiska anfallen helt. Hur detta går 
till är inte fullständigt kartlagt men 
det är troligen flera mekanismer i 

hjärnan som samverkar med fett-
syror i den ketogena kosten.

GI, glykemiskt index, är ett sätt 
att rangordna kolhydratrika livs-
medel efter hur snabbt de påver-
kar blodsockret. GI-kost innebär 
att äta livsmedel som påverkar 
blodsockret så lite som möjligt.

MYCKET FETT OCH LITE KOLHYDRATER – DET HÄR ÄR KETOGEN KOST OCH GI

Åsa Hultén 
Eriksson

KÄLLA: SAHLGRENSKA UNIVERSITETSSJUKHUSET KETOGEN KOST – POPULÄR DIET ELLER MEDICINSK BEHANDLING VID SVÅR SJUKDOM?

TEMA MAT PÅ OLIKA SÄTT

>
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Kims epilepsi blev bättre  
med strikt ketogen kost

En vanlig matdag för 
Kim ser ut så här:

08.00 Frukost som 
består av varm choklad, 
en egenbakad glutenfri 
smörgås med smör och 
skinka, lite katrinplom-
mon och en smoothie 

på hallon och tranbär, 
kokosmjölk, mandels-
mör och lite vaniljsocker.

12.00 Lunchen kan 
vara lax med 
broccoli eller 
fetaost i 
tomatsås. 

Till det lite olika färska 
grönsaker.

16.00 Nästa mål kan 
vara köttfärs 

eller spe-
nat- och 

cashewgryta. 
Lite grönsa-
ker som till-
behör.

20.00 Kvällsmat som 
består av varm choklad, 
skinkrullar med philadel-
phiaost och kiwi.

KIMS MÅLTIDER EN HELT VANLIG DAG

Till de två varma målen, 

kl 12 och 16, har Kim ett 

tiotal olika maträtter 

som hon växlar mellan. 

Hon äter inget socker, gluten 

eller laktos. Inte heller pasta, 

ris eller potatis men däremot 

ett hembakat glutenfritt bröd.
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intag. Mattiderna är viktiga och likaså 
att äta upp all mat utan att vare sig 
lämna något eller ta om. De strikta 
mattiderna håller hon hårt på och ska 
hon på utflykt eller inte är hemma äter 
hon medhavd matlåda. 

– Att vi är noga med kaloriintaget är 
för att Kim ska fortsätta vara så rörlig 
hon kan. Hon mår bäst av att inte bli 
överviktig och därmed riskera att bli 
mindre rörlig berättar Åsa. Kim äter 
1800 kalorier per dag fördelat på fyra 
måltider med 450 kalorier varje gång.

Kim har ett tiotal olika varma målti-
der som hon växlar mellan. De är base-
rade på sådant hon gillar.

NIVÅN AV EPILEPTISKA anfall är fortfa-
rande låg, trots att hon gått ifrån den 
stränga ketogena dieten till förmån för 
mer GI-inriktad mat. Hon gick från 
fem epilepsimediciner till tre med 
hjälp av kosten och den tuffa medici-
nen med många biverkningar slutade 
hon med för länge sen.

Kim bor i en lägenhet med assis-
tans dygnet runt och assistenterna 
har god kunskap om Kims mat och 
hur den ska tillagas. Men kunskapen 
och hur den påverkar hennes epilepsi 
är inget som assistenterna lär sig på 
en gång.

– Det tar minst ett halvår för nya 
assistenter att komma in i allt, berättar 
Åsa, men det är värt den långa tiden. 
Kims liv förändrades tack vare den 
ketogena kosten och GI-kosten hon 
äter idag.

Är man beredd att göra jobbet och 
tror att ketogen kost kan vara något, 
”testa” säger Åsa. Det ska då ske i sam-
råd med läkare och dietist som hjälper 
till med allt, till exempel matsedlar 
och utbildning.

NÄSTA STEG FÖR Kim är att byta ut vissa 
menyer mot nya spännande smaker 
och ingredienser. Även om det tar mer 
tid att planera och tillaga maten så är 
det värt all möda. Kim har fått en hög 
livskvalitet och mår på alla sätt bättre 
idag än hon gjorde innan hon började 
med ketogen kost. ●

Tidsvalvet,  

år 1989.

>

TEMA MAT PÅ OLIKA SÄTT

Minnesmaskinen  

på Tidsvalvet.

 
Fri entré för alla under  

15 på söndagar!
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KULTUR

Res i tiden – och i rymden

1895

Vi tipsar om kultur som ger fanta-
sin vingar. Lev dig in i hur det var 
att vara barn förr, eller fundera på 
livet som astronaut.   
TEXT: ELINORE BRANDÉN

Nordiska museet – Tidsvalvet
UTSTÄLLNING Häromdagen tittade 
mitt överinformerade barn upp från 
mobilen och undrade hur barn tog 
reda på saker för åttio år sedan? Innan 
Google. Innan mobilen. Innan datorn. 
Innan teven. Innan så mycket av det 
som våra barn – och för all del också vi 
vuxna – tar för givet idag. 

I Nordiska museets permanenta 
utställning Tidsvalvet får besökarna 
kliva in, som det står på hemsidan, i 
barnens egen historia. Hur hade var-
dagen sett ut om mina barn varit barn 
för sextio, åttio eller hundrafemtio år 
sedan? Den tanken är lika spännande 
för hela familjen, så i skrivande stund 
har jag och barnen bokat ett besök på 
denna interaktiva utställning som ger 
besökarna tillträde till barns berättel-
ser och visualisering av hur vardagen 
såg ut från 1870 och framåt. Tidsvalvet 
vann utmärkelsen årets utställning 
2020 och efter att ha pratat med famil-
jer som har varit där vågar jag nog 
rekommendera er att besöka den, trots 

att vi själva ännu inte hunnit dit. Re-
kommenderas från åtta år. Biljetter 
bokas på www.nordiskamuseet.se 

Tekniska museet – Moving to Mars
UTSTÄLLNING Just nu visas den inter-
nationella utställningen ”Moving to 
Mars” på Tekniska Museet. Det Lon-
don-baserade The Design Museum 
har skapat en hyllad upplevelseutställ-
ning som nu är på världsturné – och 
det första stoppet är Stockholm. Fram 
till den 9 januari 2022 har vi möjlighet 
att känna marssanden under våra föt-
ter och hur det luktar på den röda 
planeten. Vi får också insikt i den mi-
nutiösa planeringen för framtida resor 
till mars och möjlighet att botanisera 
bland en mängd föremål från tidigare 
rymdresor. En perfekt höstupplevelse 
för alla rymdintresserade helt enkelt! 
Biljetter behöver bokas i förväg på 
www.tekniskamuseet.se 

Unga Cinemateket
Efter en paus till följd av coronapande-
min har Unga Cinemateket äntligen 
dragit igång igen! Ta med er barnen till 
Filmhuset på Gärdet och ge dem kvali-
tetsfilm och guldklimpar ur filmhisto-
rien. I höstens program finns allt ifrån 
Charlie Chaplin och Tati till Pippi Lång-

Lämna honom här  
Aja Lind
BÖCKER Jonas 
Jacobsson är flerfaldigt 
paralympisk medaljör 
och rullstolsburen 
sedan födseln. I den  
självbiografiska boken ”Lämna honom 
här” berättar han om sitt liv från dess att 
läkarna uppmanade föräldrarna att lämna 
den tre månader gamla sonen på sjukhu-
set fram till idag med en fantastisk eliti-
drottskarriär, 17 guld i paralympics och  
19 VM-guld i bagaget. Boken är skriven av 
hans fru Aja Lind. 

strump och Dumbo. Och dra er inte för 
att gå på stumfilm med barnen! Mot-
ståndet var minst sagt stort hos mina 
barn första gången, men jag lovar att de 
aldrig har skrattat så mycket som när de 
såg ”Moderna Tider”. Detta, deras första 
Charlie Chaplin-minne, håller de fortfa-
rande högt. Unga Cinemateket visar film 
på söndagar och entrén är fri för alla 
under 15 år. Unga Cinemateket och Ci-
nematekets övriga program finner ni på 
www.filminstitutet.se  ●

Boktipset! 

Moving to mars visas just nu på Tekniska museet.
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Tyra Blomqvist arbetar som 
logoped på habiliteringen i Fle-
mingsberg i teamet för barn med 
rörelsenedsättning. Hon berättar 
bland annat om hur ett besök kan 
se ut och vilken hjälp som barn 
med ät -och sväljsvårigheter kan få.

TEXT: ELISE JEPPSSON 

FOTO: PRIVAT

– Det kan finnas många anledningar till 
att ett barn har svårigheter att äta via 
munnen. Förenklat beskrivet finns det 
två varianter. Det ena handlar om att 
förmågan att svälja finns, men det är 
ändå svårt för barnet att äta. Det andra 
handlar om att barnet inte kan svälja 
på grund av problem med munmotorik 
och koordination i mun och svalg. 

I teamet för rörelsenedsättning 
finns det många barn med flerfunk-
tionsnedsättning och Tyra menar att 
just sväljproblematik generellt sätt är 
vanligt bland barn med flerfunktions-
nedsättning.  

– När ett barn kommer till oss på 
habiliteringen gör vi en individuell 
bedömning med hjälp av screening 
och eventuellt en måltidsobservation.

SCREENINGEN INNEBÄR att föräldrarna 
svarar på frågor om barnets matsitua-
tion. Det kan handla om hur lång tid en 
måltid tar, om barnet tycker om att äta 
och om barnet hostar under eller efter 
en måltid.

– En logopeds uppgift är att se till 
att barnet äter det den kan äta och får i 
sig mat på ett säkert sätt.  Hostningar 
kan vara ett tecken på att något inte 
står rätt till eftersom hosta är en 
skyddsmekanism, säger Tyra.

Om det blir utfall på screeningen 
skickas barnet vidare till en logoped. 
Barnet utreds vidare genom mål-
tidsobservation som ofta sker i en na-

Logopeden: Hosta kan vara 
ett tecken på att något är fel

turlig miljö som skola eller förskola. 
Den kan också göras genom att föräld-
rarna filmar en måltid hemma. Logo-
peden gör under måltidsobservatio-
nen en bedömning av risker och 
tecken på felsväljning.

– Om det visar sig att barnet får ner 
mat eller dryck i luftstrupen kallas 
detta för aspiration som kan leda till 
lunginflammationer, säger Tyra.

NÄR DET HANDLAR om ät- och sväljpro-
blematik är det viktigt att uppmärk-
samma konsistensen på maten, så att 
den anpassas efter det barnen klarar 
av att hantera. 

På habiliteringen hjälper logopeder 
barnen med att stimulera den oralmo-
toriska utvecklingen. 

– Det handlar om att öka eller få ner 
känseln i munnen och kan exempelvis 
göras genom att barnet får något att 
tugga på som en tuggtub eller får an-
vända en eltandborste istället för en 
vanlig för att stimulera sensoriken i 
munnen. 

Ofta visar logopeden och ger tips på 
hur föräldrarna kan arbeta och sen har 
de en uppföljning för att se hur det har 
gått och om det behövs mer stöd. 

Utöver det stöd som habiliteringen 
erbjuder kan barnet remitteras till 
Habilitering & hälsas dysfagi-team 
som består av logopeder, psykolog, 
dietist och arbetsterapeut.

Det som gör att många barn fångas 
upp och får hjälp är regelbundna scre-
eningar. På habiliteringen genomgår 
familjerna årliga screeningar om bland 
annat matsituationen. 

– På frågan om hur det går för bar-
net att äta svarar ofta föräldrarna att 
det går bra. När vi börjar djupdyka i 
ämnet så framkommer det ofta att 
måltiderna är en större svårighet än 
vad som först framgår, säger Tyra.

EN DEL AV BARNEN har ät- och sväljsvå-
righeter redan vid födseln, en del får 
det då de hunnit bli ett par år.  Ät- och 
sväljproblematiken kan komma med 
åren i och med att barnet växer och 
introduceras för ny mat som ofta för-
utsätter att barnet kan tugga och svälja 
mindre bitar. Ofta kan matsituationen 
fungera så länge barnet äter flytande 
mat som bröstmjölk, ersättning eller 
välling. 

Även om ett barn inte kan äta mat 
via munnen så är det viktigt att få titta, 
dofta och känna på maten. 

– Safe-feeder är ett bra hjälpmedel, 
det är en napp med ett finmaskigt nät 
där man kan lägga i olika typer av mat. 
På så sätt kan barnet få smaka på ma-
ten utan att få i sig stora bitar.  

Tyra menar att det tyvärr är dåligt 
med kunskap om olika typer av ät- och 
sväljproblematik och att ät -och svälj-
problematik är underdiagnostiserat. 

– Ifall föräldrar har frågor eller 
funderingar kring sitt barns ät- och 
sväljförmåga rekommenderas det att 
ta kontakt med en logoped för råd 
utifrån barnets egna förutsättningar 
och förmågor, avslutar Tyra. ●

Tyra Blomqvist, logoped.

TEMA MAT PÅ OLIKA SÄTT
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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.

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.

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.

Safe-feeder är ett bra hjälpmedel, 
det är en napp med ett finmaskigt 

nät där man kan lägga i olika typer av 
mat. På så sätt kan barnet få smaka på 
maten utan att få i sig stora bitar. 

Safe-feeder (överst till vänster) och andra hjälpmedel för barn med 

ät- och sväljsvårigheter.

Även barn som inte kan svälja fast mat kan titta, dofta och känna på 

maten, och med hjälpmedel som safe-feeder även smaka på den. 
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Leonardo Soldati kallas Leo. Han 
gick ut St. Eriks gymnasium i våras 
och fick tips om en sommarkurs på 
Mora folkhögskola. Kursen heter 
DigiJag och genomfördes den 3–5 
augusti i ett sommarfagert Dalarna.
TEXT: LEIF HOLMGREN 

FOTO: PRIVAT

Mora folkhögskola är belägen vid nor-
ra stranden av Siljan mellan konstnä-
ren Anders och hans hustru Emma 
Zorns museum och Vasamonumentet 
till minne av Gustav Vasas äventyr i 
Dalarna 1520. Således historisk mark.

DigiJag är en lärmiljö som tagits 
fram tillsammans med målgruppen på 
utbildningen Anpassad IT vid Mora 
folkhögskola. Det är en tvåårig kurs på 
distans för personer som gått gymna-
siesärskola. Studietakten är på 50 % 
med träffar på folkhögskolan en gång 

per månad. I lärmiljön är navigeringen 
förenklad med hjälp av symboler och 
det är möjligt att söka information 
genom tal. Det är också enkelt att be 
om hjälp digitalt.

MORA FOLKHÖGSKOLA arrangerade 
årets sommarkurs DigiJag den 3 till 5 
augusti tillsammans med DigiJagCen-
ter som är ett nationellt kunskapscen-

ter för deltagande i det digitala sam-
hället. Leo var en av deltagarna på 
sommarkursen.

Utbildningen DigiJag erbjöd anpas-
sad IT med möjligheter att använda 
Youtube, googla, skicka mejl och söka 
bilder och information. Något Leo är 
ganska van vid då han Youtubar mycket.

– Genom att använda en knapp så 
fanns det genvägar till olika funktioner 
och det fanns också ett virtuellt rum i 
programmet. Där kunde jag chatta 
med mina kurskompisar, berättar Leo 
när vi träffas en måndagsförmiddag på 
Zoom. 

EGENTLIGEN VISSTE inte Leo så mycket 
om DigiJag i förväg men såg fram emot 
kursen. Han berättar att han uppskat-
tade samvaron med de övriga nio kurs-
deltagarna från olika delar av Sverige 
och kursledaren Emelie. Han har fort-

Leo var en av tio på somm arkursen DigiJag i Mora
Leonardo ”Leo”  
Larsson Soldati
Ålder: 20 år.
Familj: Mamma Sabina, pappa Roger, tre 
bröder: Andreas, Martin och Robin.
Bor: I Gustavsberg.
Gör: Har just tagit studenten från St Eriks 
gymnasium. Pluggar på Komvux. 
Intressen: Bollsporter och musik mm.

REPORTAGE

Leo utanför folkhögskolan i Mora. Presentationen första dagen. Leo var en av  tio kursdeltagare från      hela landet som gick sommarkursen DigiJag.
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satt haft lite kontakt via Facebook med 
en av deltagarna. Det var jämnt antal 
tjejer och killar på kursen och det 
tycker Leo var bra.

– En av dagarna åkte jag och mina 
två assistenter och badade i Siljan. Det 
var kallt, berättar Leo som kommuni-
cerar med teckenspråk. 

KURSDAGARNA VAR innehållsrika men 
erbjöd också stunder av rörelseaktivi-
tet och gemensamma måltider.

– Bäst var laxen, säger Leo spontant 
på min fråga om favoritmat.

Två uttalade syften med kursen 
DigiJag var att testa att använda da-
torn på olika sätt och att gå på folkhög-
skola med allt vad det innebär av soci-
alt liv och internat.

– Jag är van vid att vara hemifrån, 
på resor eller läger ibland, så jag kände 
ingen hemlängtan. Det var kul att gå 

på folkhögskola. Jag och mina assis-
tenter Joel och Marcus hade två rum. 
Det funkade bra, berättar Leo.

Karaoken, dansen, volleyboll på 
gräsmattan och besök på friluftsmu-
seet Zorns gammelgård var kringakti-
viteter som Leo uppskattade. Liksom 
samarbetet med personal från daglig 
verksamhet och gymnasiesärskola, 
som gick en kurs parallellt. En dags 
gemensamma aktiviteter handlade om 
att skapa i ull, foto och om djur.

ATT GÅ PÅ folkhögskola är ett steg till 
vidare studier, till arbete och till per-
sonlig utveckling. Utbildningsformen 
riktar sig till personer som fyllt 18 år 
det kalenderår som kursen startar. 
Pedagogiken bygger på aktivt delta-

Leo var en av tio på somm arkursen DigiJag i Mora
gande, samtal och gemensamt lärande 
i grupp. 

Mora folkhögskola betonar ”läran-
de nära människan” och ”lärande som 
utgår från deltagarnas livssituation”. 
Lärandet som process vars kraft växer 
fram i mötet och samtalet med andra. 

”En människa är en människa tack 
vare andra människor”, sa en gång den 
sydafrikanske politikern och frihets-
kämpen Nelson Mandela.

– Utvärderingarna från sommar-
kursen DigiJag är positiva och vi hop-
pas att vi kan arrangera en ny kurs 
nästa sommar, säger Kerstin Gatu 
projektledare vid Mora folkhögskola.

För Leo innebär hösten nu att All-
sången på Skansen med låtar av Taube 
och Cornelis är över och att han stude-
rar vidare på Komvux. Det handlar om 
engelska och så mer datakunskap, 
förstås. ●

Det var kul att gå 
på folkhögskola.

Leo tog ett dopp i Siljan.Leo var en av  tio kursdeltagare från      hela landet som gick sommarkursen DigiJag.
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Under hösten händer mycket kul 
på RBU Stockholm. Det finns 
aktiviteter både för stora och 
små. Häng med på Riddarskola i 
Livrustkammaren eller spela 
online-spel på Red Bull Gaming 
Sphere i Stockholm. Varför inte 
njuta av en höstdag i Tranvik 
med fiske eller kom på vårt 
julpyssel med fika.

Alla inbjudningar till respektive 
aktivitet skickas ut i RBU Stock-
holms nyhetsbrev (som når alla med-
lemmar som har meddelat sin e-
postadress till oss) samt på vår 
hemsida www.stockholm.rbu.se 
Aktiviteterna vänder sig till medlem-
mar i RBU Stockholm. Är du inte 
redan medlem blir du det enkelt via 
vårt riksförbunds hemsida rbu.se/
bli-medlem 

Frilufts- och fiskedag på Tranvik

23/10 Lördagen den 23 okto-
ber är det frilufts- och 

fiskedag på Tranvik, en mil söder om 
Norrtälje. Dagen arrangeras i samar-
bete med SFFF, Sveriges funktionshin-
drades frilufts- och fiskeförening, som 

har en båt där man kommer ombord 
med rullstol. Vi fiskar från brygga och 
från båt. På gården finns ett hus där vi 
äter hamburgare och korv till lunch 
och fikar. Där finns också lite säll-
skapsspel att roa sig med mellan fiske-
stunderna.

Riddarskola, onlinespel och     julpyssel på höstens program

AKTIVITETER HÖST/VINTER

Häng med på riddarskola i Livrustkammaren på Kungliga slottet på höstlovet. Två speldagar är inplanerade på Red Bull Gaming   Sphere vid Odenplan. 
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Riddarskola, onlinespel och     julpyssel på höstens program
Två speldagar är inplanerade på Red Bull Gaming   Sphere vid Odenplan. Det är sant – julen är snart här! 

Bli dubbad till riddare på höstlovet

1/11 Välkommen på ett spän-
nande besök på Livrust-

kammaren på höstlovet, måndag 1 
november kl 15.00. Du får gå i riddar-
skola och lära dig om riddarens liv, 
utbildning, skydd och vapen och kän-
na på en riktigt riddarrustning. Som 
avslutning kan du bli dubbad till rid-
dare! Vi gör också ett besök i Lilla 
Rustkammaren där du får klämma och 
känna, lukta och lyssna på Sveriges 
kungliga historia. Vad sägs om att göra 
ett besök i konservatorns ateljé, prova 
Karl XII:s kappa och rykta kungens 
häst? Du bör vara 
minst fem år men 
uppåt har vi 
ingen gräns. 
Syskon är också 
välkomna. 

Mor- och farföräldraträff

8/11 Nu är det äntligen dags för 
träff med mor- och farför-

äldragruppen igen. Den 8/11 kl 18 ses 
vi och äter en liten buffé tillsammans. 
Plats: St Göransgatan 82 A. 

Speldagar på Red Bull Gaming Sphere

7/11, 21/11, 4/12 
Välkomna till online-spel på Red Bull 
Gaming Sphere intill Odenplan i 
Stockholm. Det blir tre speldagar där 
vi träffas och spelar, umgås och fikar.

Julpyssel med fika för hela familjen

27/11 Lördag före första advent 
kl 13–16 är det julpyssel 

och julfika hos RBU. Vi ordnar med allt 
pysselmaterial. Plats: St Göransgatan 
82 A. Barn i alla åldrar är välkomna 
och givetvis även syskon och föräldrar. 

Sök bidrag från 
Guldkanten
Du som är med-
lem i RBU Stock-
holm och har en 
CP-skada har 
möjlighet att söka 
bidrag från Guldkan-
ten. Bidraget är till för att sätta lite 
guldkant på tillvaron. Fyll i ansökan, 
som du hittar på https://stockholm.
rbu.se/guldkanten och skicka in se-
nast den 31 oktober.

Tematräffar för ungdomar
Under hösten hålls ungdomskvällar 
på olika teman. Man kan delta på en 
eller flera kvällar som hålls i RBU:s 
lokaler på St Göransgatan 82 A. Da-
tum är ännu inte satta så håll utkik på 
RBU Stockholms hemsida och i ny-
hetsbrev. ●
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NOTISER

Femton funktionsrättsförbund: ”Det fria skolvalet bör gälla alla”
”Trots att barn med funktionsnedsättning 

kan ha ett stort behov av att kunna välja 

skola är det i stället så att många i praktiken 

inte omfattas av det annars heliga fria skol-

valet. Förutom att exkluderandet i sig kan 

leda till psykisk ohälsa kan möjligheten att 

välja skola vara avgörande för att klara både 

kunskapsmål och – i framtiden – sin egen 

försörjning och möjligheter till ett självstän-

digt liv.” Det skriver 15 funktionsrättsför-

bund som kräver att regeringen skyndsamt 

ska: 

• Avskaffa diskriminerande undantag i skol-

lagen som tillåter att en elev med funk-

tionsnedsättning kan nekas plats på en 

skola eller begränsas stöd med hänvisning 

till betydande organisatoriska eller ekono-

miska svårigheter.

• Föreslå att skollagen kompletteras med 

krav på en universellt utformad skolmiljö.

• Ta fram en tydlig strategi för hur Sveriges 

förskolor och skolor – nya som befintliga – 

ska göras tillgängliga för alla barn. 

 KÄLLA: FUNKTIONSRATT.SE

Golfsatsning med  
Henrik Stensson
Golfförbundet satsar på golf 

för personer med funktions-

nedsättning. Till sin hjälp har 

de världsstjärnan Henrik Sten-

son som har ett stort engagemang 

för paragolf. Att se hur viktig golfen 

blivit för spelare med funktionsned-

sättning har blivit hans inspirationskälla. 

Under sommaren 2021 hölls dagläger för ung-

domar 7–15 år med funktionsnedsättning på 

sju klubbar från Malmö i söder till Umeå i norr.

Samarbetet mellan golfförbundet och Hen-

rik Stensson startade redan 2013 när han, 

som årets spelare, fick 10 000 att skänka till 

valfri verksamhet. Paragolfen var då hans för-

sta tanke och där startade ett samarbete som 

idag inte endast omfattar dagläger utan också 

genom att Henrik Stenson Foundation skän-

ker specialdesignade golfbilar till golfklubbar 

med paragolfverksamhet samt utdelning av 

stipendium. KÄLLA: GOLF.SE

Reserestriktioner slog hårt mot  
personer med funktionsnedsättning
Personer med funktionsnedsättning har 

minskat sitt resande med kollektivtrafiken 

mer än allmänheten i övrigt sedan pandemin 

slog till. Även i vanliga fall reser personer med 

funktionsnedsättning mindre med kollektiv-

trafiken än befolkningen i övrigt, men under 

pandemin har skillnaderna ökat. Visserligen 

har resandet minskat över hela linjen, men 

bland personer med funktionsnedsättning 

har det minskat mer. Det är också vanligare 

att personer utan funktionsnedsättning istäl-

let för den bortvalda kollektivtrafikresan tar 

bilen, cykeln eller promenerar. Personer med 

funktionsnedsättning har istället valt att ställa 

in resan. Det visar ett utdrag ur ”kollektivtra-

fikbarometern”, en undersökning som görs 

av branschföreningen Svensk kollektivtra-

fik. Totalt har 1 549 personer med funk-

tionsnedsättning deltagit i undersökningen.

KÄLLA: FUNKTIONSHINDERPOLITIK.SE

Kontantfritt kan vara utestängande för personer med funktionsnedsättning
När kontanterna minskar i samhället 

drabbas grupper som inte kan 

använda kort. För personer 

med funktionsnedsättning blir 

detta en form av diskriminering 

i vardagen som de tvingas 

utstå. 

Det uppstår problem på restau-

ranger, butiker, när man ska köpa biljetter 

och mycket annat. En person med funk-

tionsnedsättning som inte kan han-

tera betalkort eller digitala 

lösningar blir i praktiken ute-

stängda från en stor del av sam-

hället. Särskilt jobbigt blir detta 

vid offentliga toaletter som inte 

tar kontanter. Utan hjälp blir de 

utestängda. Att alltid behöva be om 

hjälp för att komma in på toaletten är både 

svårt och förnedrande.

Björn Eriksson, f d rikspolischef, som dri-

ver ”kontantupproret” säger: ”Digitalisering 

och automatisering i all ära, men leder det till 

att våra medmänniskor inte längre kan vara 

ute på stan är det inte mycket att ha. Det är 

så enkelt att tänka efter före. Vilka konse-

kvenser får det för exempelvis funktionsned-

satta om myntinkast byts till kortläsare? Se 

då till att erbjuda båda alternativen så inklu-

derar vi alla.” KÄLLA: FUNKTIONSHINDERPOLITIK.SE

RFSU och Funktionsrätt Sverige driver projekt
Alla människor har rätt till sin 

sexualitet. Alla har rätt att 

välja när, om och hur man 

har sex. Och med vem. Alla 

har också rätt att bestämma 

om man vill ha barn eller 

inte. Och alla har rätt att 

slippa våld och övergrepp.

Personer med funktions-

nedsättning får inte alltid rätt 

till sin sexualitet. Därför har 

Funktionsrätt Sverige och 

RFSU startat ett nytt arvs-

fondsprojekt som heter  

Min sexualitet – min rätt.

Projektet kommer att jobba 

för att fler människor med funk-

tionsnedsättning ska ha en god 

sexuell hälsa och få sina sexuella 

rättigheter respekterade.

Projektet är möjligt tack vare 

pengar från Allmänna arvsfon-

den. KÄLLA: FUNKTIONSRATT.SE

Henrik 
Stenson

Inom ramen för projektet har 

en kartläggning om sexuell 

hälsa hos personer med funk-

tionsnedsättning gjorts.

Henrik 
Stenson 

Paragolf-
läger i Kall-
fors 2020.
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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   
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Hur ska vi känna tillhörighet 
om vi inte får se oss själva?

Maya  
Hultman
Ålder: 18 år,.
Bor: Älta.
Sysselsättning: Studerande.

 Å  
allt som e bra med mig har 
jag förmågan att glömma 
bort, så sjunger Melissa 
Horn. Så känns det. Jag är 

ingen dålig människa, men det är som 
att allt jag kan se är de dåliga egenska-
perna hos mig själv. Allt jag kan se är 
det jag inte är, det jag borde vara. Jag 
föreställer mig att jag vore lyckligare 
om jag vore blond, gående, smal och 
allt det andra. Som jag borde vara istäl-
let.

 Kanske beror det på att jag aldrig 
haft någon som ser ut som jag på TV 
eller som starka huvudkaraktärer i 
böcker. Kanske är det så det blir när 
man under sin uppväxt aldrig någon-
sin fått se en karaktär som speglar en 
själv. När det aldrig får ses som det 
normala. Då känner man sig ensam-

mast i världen. I dagens samhälle syns 
och hörs man eller så finns man inte.

Jag såg ett TedTalk med Patty Rod-
riguez och där hon förklarar det på 
detta sätt: 

The reason I didn’t feel worthy of 
those (successful things) is because I 
didn’t see living proof of the same 
people, of my colour in those platt-
forms and spaces. 

Om vi inte ser oss själva represente-
rade i kulturen hur ska vi känna tillhö-
righet. Nu ska jag göra något som min 
psykolog alltid sa åt mig.

Jag ska resa tillbaka i tiden i tanken 
och leka med någon som ser ut som 
jag. Läka såret av att inte få se mig själv 
representerad. ● TEXT & FOTO: MAYA HULTMAN
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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 Utsikt

I RBU:s medlemstidning Utsikt berättar vi om 

sådant som berör och kan hjälpa våra medlem-

mar. Den når, förutom våra medlemmar, även 

handläggare, beslutsfattare och verksamheter 

inom region Stockholm. Förutom att ge tips om 

ämnen eller personer du skulle vilja att vi inter-

vjuar har du möjlighet att skriva en krönika eller 

vara RBU-profil i tidningen. 

En krönika är en kortare text där skribenten 

(författaren) ges utrymme att utrycka sina egna 

tankar och reflektioner kring saker. Krönikan ska 

ha en koppling till funkisvärlden, dvs händelser 

eller personer som själva har eller har anhöriga 

med funktionsnedsättning.

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

sonporträtt av en av våra medlemmar där vi 

berättar om hens vardag, intressen och drömmar.

Påverkansarbete

RBU Stockholm arbetar med påverkansarbete 

både inom Region Stockholm och länets kom-

muner. Vi försöker påverka politiker och tjänste-

män inför beslut om exempelvis transportfrågor 

(såsom rullstolstaxi,) skolfrågor, hjälpmedel och 

fritid.

Vi skapar opinion och förändring genom att 

skriva debattartiklar, genomför aktioner, manifes-

tationer och demonstrationer, vi medverkar i olika 

råd på kommunal och regional nivå. 

Aktiviteter

Varje år genomför RBU Stockholm en mängd akti-

viteter såsom läger, utflykter, pyssel, musik och 

mycket annat. Har du förslag på en aktivitet? Vill 

du vara med och arrangera en aktivitet? Vi tar 

gärna emot idéer på nya roliga saker att kunna 

erbjuda våra medlemmar.  

Har du idéer på reportage eller personer vi 

borde intervjua för Utsikt, förslag på aktiviteter 

eller vill engagera dig i påverkansarbete? Kontakta 

oss på kontakt@stockholm.rbu.se eller ring 

08-650 58 12

VILL DU KONTAKTA NÅGON?
Om du önskar komma i kontakt med någon i föreningen, exempelvis en annan 

förälder, går det bra att ringa eller skriva till Jessica Stjernström eller Elise 

Jeppsson på kansliet så förmedlar de kontakten åt dig. Se telefonnummer och 

e-postadresser ovan.

FÖLJ RBU I SOCIALA MEDIER!
Gilla RBU Stockholm på Facebook och Instagram  

för att se nyheter och aktiviteter

KONTAKT

HITTA DIN PLATS I RBU
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Vi brinner för allas 
rörelsefrihet! 
Vår Dagliga Verksamhet är baserad på Konduktiv 
Pedagogik. Energiska och glädjefyllda vardagar 
stimulerar våra deltagare till daglig utveckling och 
långsiktig självständighet.  

Välkommen till vår Dagliga Verksamhet i Göteborg  
och Solna. 

Läs mer om oss, vårt arbete för allas lika värde och om den
Konduktiva Pedagogiken på movewalk.se
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 I 
sommar har jag rensat i lå-
dor och hittat massor med 
gamla kort, kon-
taktböcker, kal-

lelser och annat från 
20 år tillbaka i tiden. 
Tiden har gått så fort 
och jag har glömt mycket 
som nu kom tillbaka. 

Det som slår mig när jag 
tittar tillbaka är hur 
många val vi tvingats 
fatta under J:s upp-
växt. Val som andra 
föräldrar inte ens vet 
finns.  Jag funderar över 
alla de här valen. Kunde det 
ha blivit bättre eller annorlunda 
om jag gjort andra val? Det är en stor 
börda vi föräldrar bär när vi tvingas 
fatta svåra, ibland omänskliga, beslut 
för våra barns räkning. 

Det började redan när J var 
liten bebis. I samma stund som 
vi fick veta att han hade en hjärnskada 
skulle vi ta ställning till olika insatser 
från vården och habiliteringen, be-
stämma vilka hjälpmedel han behöv-
de, ansöka om vårdbidrag och fatta 
beslut på löpande band om insatser i 
kontakt med olika yrkeskategorier. 

ETT HEMSKT VAL som jag aldrig glömmer 
är om vi skulle gå med på att ge J botox-
injektioner. Han var stel i benen och 
började få snedställningar. Vården 
rekommenderade injektionerna som 
var den nya heta behandlingen. Men 
det var 16 vidriga sprutor och han skul-
le enbart få lite lugnande och Alvedon. 
Vi våndades. Vi tvekade. Vi läste på om 
för- och nackdelar. Till slut bestämde vi 
oss för att testa. Ingreppet var fruktans-
värt. Jag blev utkörd ur rummet efter-
som jag blev hysterisk. Flera vuxna höll 

fast J. De sa att han inte skulle minnas 
något alls, men 20 år senare kan vi fort-
farande inte säga ord som börjar på ”bo” 
utan att han hoppar högt. Även om 
effekten var god efteråt så har jag aldrig 
kunnat förlåta mig själv för att jag sa ja 
till detta utan narkos. 

Sen var det valet mellan att börja 
träna konduktiv pedagogik eller nöja 
oss med habiliteringen. Detta var i 
slutet på 90-talet och den nya trä-
ningsformen hade nyss kommit till 
Sverige. Den vanliga vården var helt 
emot medan nästan alla familjer som 
provade var positiva. Det var en hätsk 
stämning och habiliteringen menade 
att om vi började med den alternativa 
metoden så kunde vi inte räkna med 
stöd från dem mer. Det var mycket 
ångestladdat men vi valde att testa och 
det valet har jag aldrig ångrat. Utan 

den konduktiva pedagogiken skulle J 
aldrig ha utvecklats så mycket som han 
har gjort.

MÅNGA FÖRÄLDRAR VÅNDAS över val av 
skola. För vår del fanns det inte ens en 
skola som J kunde gå i att välja på. Det 
var fullt på RH-skolan och han plat-
sade inte i hemskolan. Nån vecka inn-
an skolstart fick han en plats på en 
RH-skola på andra sidan stan. Vi hade 
ansökt om assistans och fått det bevil-
jat, men skolan ville inte ha utomstå-
ende personal. Hur skulle vi göra nu? 
Avsäga oss assistansen på skoltid som 
skolan ville eller ta striden? Det som 
avgjorde var att vi inte kunde tänka oss 

att J skulle åka själv i skoltaxin ge-
nom hela stan morgon och efter-

middag så vi valde assistansen. 
Ett val vi aldrig har ångrat.

Js hjärnskada gör att han är 
väldigt ojämn i sitt lärande. 

Frågan om särskola kom upp i 
mellanstadiet. J hade tidigare gjort en 
utvecklingsbedömning som visade på 
normalbegåvning, men det blev allt 
tuffare att klara skolan. Det tog flera år 
innan vi till slut genomförde ännu en 
utredning och i skolår 9 började han 
följa särskolans läroplan. Det var ett 
svårt val eftersom det påverkade hans 
framtid så mycket. Det blev bra, men 
det kunde vi inte veta då.

Att välja är svårt. Ibland känns det 
omöjligt. Jag har lätt att klandra mig 
själv för de val jag har gjort. Men vi 
kan ju inte se in i framtiden och inte 
heller veta vad som hade hänt om vi 
fattat ett annat beslut än det vi gjorde. 
Nuförtiden försöker jag vara snällare 
mot mig själv. Jag har gjort så gott jag 
har kunnat. ●

 Maria Ennefors

Åsikterna i texten är skribentens egna.

Alla dessa val vi måste göra
KÅSERI

ILLUSTRATION: ERIK DOMELLÖF
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