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INSPIRATION 
Influencern  
Moha vill visa 
sin vardag 

REPORTAGE 
Livrustkammaren 
gör succé med 
fyndiga memes

RECEPT 
Baka våra 
goda tomte- 
brownies

E-sport  
gör succé

VI HAR  

LISTAN PÅ  

AKTIVITETER

2022!

Teddy, 13 år,  
deltog på RBU 
Stockholms första 
E-sportträff. 
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LEDARE

 V i hade väntat hela dagen; min 
dotter Tilda, hennes assis-
tent Clara och jag. Det hade 
hunnit bli mörkt igen. Trä-

dens guldbruna löv hade lämnat kro-
norna och samlats i små ostyriga högar 
på marken. Vi hade förstått att de skul-
le komma i år också men vi visste inte 
när. En kort signal på dörrklockan, ett 
jubelrop från Tilda och så attackerade 
vi dörren inifrån – öppnade försiktigt 
och såg: Häxan svartklädd med mun-
skydd beredd att slåss mot 
världens alla coronor  –  
kvast och kaffekittel, två 
”blodbestänkta” vita spö-
ken med ”bus eller godis” i 
blicken. En känsla av mys-
rys och Tilda bjöd med 
stort leende på godisbåtar; en svart 
lakritsbåt till häxan och var sin röd 
med hallonsmak till spökena. 

Halloween med sina orange pum-
por och höstens intåg ligger nu bakom 
oss och vi lever i de tända adventslju-
sens förlovade tid. Vi lever i våra tradi-
tioner, för dem vidare till nya genera-

tioner och vi möts i mytiska världar på 
ett självklart och glädjefyllt sätt. 

Barnen finns där. Självklara.

JULHELGENS ANKOMST med förhopp-
ningen om frid och med tid att vara 
tillsammans. Sakta snöfall och julbor-
den dignande av korvar, syltor och 
skinkor och revbensspjäll och julens 
svagdricka och must. Julefrid i varje 
hus. 

Men ”Midvinternattens köld är 
hård. Stjärnorna gnistra 
och glimma. Snön lyser vit 
på taken. Endast tomten är 
vaken.” Vi vet att många 
människor står utanför och 
tittar in genom immiga 
fönster. Många människor 

står utanför kärleken och gemenska-
pen som vi förknippar med julen. Det 
är inte bara tomten som hasar runt i 
vinternatten på blankslitna träbottnar 
och väntar på grötfatet på trappan. 

Vi ser dagligen människor på flykt 
undan krig, terror och svält. Vi möter 
via media barnens hopplösa blickar 

” Törs jag säga att  
vi har varandra?”

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.

och uppgivna kroppsspråk. Hur kan vi 
förstå, hjälpa och bli en del av deras 
framtid? ”Kom närmare – kom hit 
intill. Nu faller snön uti den svarta 
natt. Snart står morgonen i brand. 
Törs jag säga att vi har varandra? Törs 
du lägga kinden i min hand?”

 JULEN SKA VARA en tid av solidaritet 
och omtanke.

God Jul & Gott Nytt År 2022!  ●

Utsikt ges ut av RBU Stockholms län  
och kommer ut med 4 nummer per år.
Redaktionsgrupp:  

Sabina Soldati, Elise Jeppsson  
och Jessica Stjernström
Redaktör: Sabina Soldati
Ansvarig utgivare: Annika Stridh
Layout: Serpentin Media
Tryck: Åtta.45 Tryckeri
Nästa nummer: Mars 2022
Adress: RBU, S:t Göransgatan 84,
112 38 Stockholm

Vi möts  
i mytiska 

världar på ett 
självklart och 
glädjefyllt sätt.

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: Johan Klinthammar

Leif Holmgren

Ersättare i styrelsen 
för RBU Stockholm
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INNEHÅLL

PROFILEN

och kan väldigt många ord. Det går 
även i linje med Marias beskriv-
ning av honom som en person 
med mycket energi och tankar.

– Jag skulle vilja lägga till att 
han har en stark vilja och en stor 
portion humor, säger hon.  

ERNST-MAURICE berättar att 

hans förskoleklass hade hallo-
weenfest nyligen och då var 
han utklädd till Harry Potter. 
Förutom att han tycker om 
Harry Potter som karaktär så 
hade Ernst-Maurice en plan 
med sin utklädnad. 

– Det finns en tjej på min 
skola som jag tycker om. Hon 
skulle klä ut sig till Hermione 

och då tänkte jag att jag skulle vara Harry 
Potter. Jag frågade chans på henne och 
hon sa ja, berättar Ernst-Maurice stolt. 

Så det blev en väldigt lyckad fest enligt 
honom.

När han inte går i skolan tycker han om 
att vara med sina kompisar. 

– Vi leker med pokémon och bygger 
med lego eller plusplus. 

FAMILJEN HAR VARIT medlemmar i RBU 
Stockholm sedan förra sommaren och har 
redan hunnit med flera olika aktiviteter, 
bland annat ridlägret i Vansbro som ar-
rangerades för första gången sommaren 
2020. Sedan åkte de med på skidresan till 
Åre som RBU Stockholm har arrangerat i 
många år.  ●

 TEXT: ELISE JEPPSON

 FOTO: PRIVAT

 E rnst-Maurice sitter redo 
framför datorn när RBU 
Stockholm ska intervjua 

honom för Utsikt. Strax innan 
intervjun har han och hans 
mamma Maria precis hunnit 
hem från skolan, Fria Maria 
barnskola på Södermalm. 

Ernst-Maurice väntar ivrigt 
på första frågan som handlar 
om vilken klass han går i. 

– Jag går i förskoleklass, 
berättar han.

Han bor med sin mamma, 
men familjen rymmer många 
fler personer än så. 

– Min familj är också mor-
mor och morfar och deras hun-
dar, mina mostrar, kusiner och 
sysslingar, berättar Ernst-Maurice.

PÅ FRÅGAN OM vad som är roligast i sko-
lan svarar han snabbt och tydligt.

– Att vara med alla kompisar är det 
bästa med skolan.  

Ernst-Maurice berättar att de bland 
annat har SO, svenska och EQ som äm-
nen i skolan. EQ handlar bland annat om 
att lära sig uttrycka känslor och hur man 
är en bra kompis. Men det finns ett ämne 
som är roligare än andra. 

– Matte är det bästa ämnet i skolan. 
Jag kan redan räkna gånger, berättar 
Ernst-Maurice. 

Maria berättar att de arbetar i mindre 
grupper på skolan med barn från olika 
årskurser så att de kan lära av varandra.

Det är väldigt lätt att prata med Ernst-
Maurice, han är bra på att uttrycka sig 

Full fart för Ernst-Maurice
Succé för  
våra nya  
 e-spelträffar 

Museet som når 
ut med humor 
och historia

Påverkan: dessa 
frågor arbetar vi 
med just nu

Julspecial:  
Vi har bästa 
utflyktstipsen

Vi inspireras av 
influencern Moha 
Frikraft

Fullspäckat  
aktivitetsschema 
inför 2022

Krönika: ”När 
vi möts händer 
det grejer”

4
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21

Ernst-
Maurice 
Fagerquist
Ålder: 6, snart 7 år.
Bor: Södermalm. 
Familj: Mamma 
Maria, mormor, mor-
far, mostrar, kusiner 
och sysslingar.
Skola: Fria Maria 
barnskola.

Ernst-Maurice  
som Harry Potter.

18

24

Vi funkis- 
föräldrar är 
inte några 
speciellt  
utvalda 
människor.

Kåseri
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2018 startade vår systerförening 
RBU Halland ett projekt för e-sport. 
I oktober var det dags för RBU 
Stockholms allra första träff inom 
samma projekt.

TEXT: ELISE JEPPSSON 
FOTO: JOHAN KLINTHAMMAR

Projektet som drivs av RBU Halland 
finansieras av Allmänna arvsfonden. 
Ett av målen är att sprida kunskap och 
erbjuda uppstartshjälp för e-spelträf-
far på andra orter i Sverige. Träffen i 

Stockholm hölls på spelstället Inferno 
Online, i spellokalen Red Bull Gaming 
Sphere vid Odenplan i centrala Stock-
holm. 

– Det var bra, roligt och häftigt. Det 
var också roligt att jag kunde spela 
trots svårigheter att använda tangent-
bordet, säger Isac Lagerman 22 år, en 
av deltagarna på träffen. 

På plats fanns också Agneta 
Tubérus och Maria Norrman från 
RBU Halland, och Johan Klintham-
mar (RBU Södermanland) som foto-

graferade och filmade under dagen. 
Dessutom var representanter från 
e-sportlabbet från Högskolan i Halm-
stad och ledare från Red Bull Gaming 
Sphere där. Även CS-mästaren (coun-
terstrike) Fredrik ”Jaegarn” Anders-
son var med för att stötta och inspirera 
spelarna. Det blev en väldigt lyckad 
dag där barnen och ungdomarna fick 
prova olika spel och VR-utrustning 
(virtual reality).  

– Allt var roligt! Vi fick testa många 
olika spel och spela på stor skärm, det 

XXX 

Xxxxxxx

E-sport växer snabbt 
– och RBU hakar på
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Det var roligt att jag 
kunde spela trots 

svårigheter att använda 
tangentbordet.

 ● RBU Halland startade Projekt 
e-sport 2018. Sedan dess har 
de bjudit in RBU-medlemmar 
från hela Sverige att spela 
online med dem.  

 ● Under 2021 och 2022 har 
RBU Halland erbjudit andra 
länsföreningar att med finan-
siering av Projekt e-sport 
starta upp fysiska e-spel- 
träffar.

 ● E-sportprojektet har under 
2021 utvecklat ett samarbete 
kring ett e-sportlabb tillsam-
mans med högskolan i Halm-
stad.

 ● 2022 planerar RBU Stock-
holm att arrangera ett antal 
e-spelträffar på Inferno Online 
vid Odenplan. Inbjudan till 
nästa års e-spelträffar publi-
ceras på vår hemsida och i 
vårt nyhetsbrev.  

FLER E-SPEL- 
TRÄFFAR PLANERAS  
I STOCKHOLM

var kul. Jag fick också en superfin t-shirt 
och gott fika, säger Vilmer Porle, 14 år.

EN VECKA SENARE möter RBU Stock-
holm upp Joakim Liard, sälj -och 
eventansvarig på Inferno Online, för 
att höra mer om verksamheten och 
e-sporten.  

– Inferno Online startade redan för 
20 år sedan, men i form av ett internet-
café i Norrköping. 

I Stockholm startade Inferno On-
line 2003 och köpte med tiden upp 

större och större ytor. Idag har de flera 
rum med ett hundratal speldatorer, 
spelkonsoler och racingsimulatorer. 

Ett av spelrummen är Red Bull Ga-
ming Sphere. Det var där RBU Stock-
holm hade sin första e-spelträff. Lokalen 
är utrustad med ett tjugotal datorplat-

ser, en lounge, en storbildsskärm och en 
hörna med VR-utrustning. 

– Olika nationella e-sportlag har 
ibland träningsläger hos oss. Vi ar-
rangerar även turneringar med publik, 
säger Joakim.  

Utöver lokalen vid Odenplan har 
Inferno Online verksamhet på Söder-
malm, Täby och har precis startat upp 
i Malmö. 

E-SPORTEN HAR BLIVIT en stor och allt-
mer erkänd sport. Många kända per-

E-sport växer snabbt 
– och RBU hakar på

REPORTAGE

>

”Jag spelade mina favoritspel Starwars Battlefront 2 och Mortal Combat. Det var riktigt roligt.”, 
säger Jack, 12 år (bilden tll vänster). 
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soner tränar och tävlar i sporten idag. 
–  Att vara ”gamer” har blivit något 

coolt, menar han. 
Under RBU Stockholms e-spelträf-

far har det varit fler killar än tjejer som 
har visat intresse. På frågan om hur 
det ser ut generellt sett med spelande 
bland tjejer säger Joakim att det fak-
tiskt är många tjejer som spelar. 

– Även om det ofta är färre tjejer i 
förhållande till killar så visar interna-
tionella undersökningar att 47 procent 
av alla som spelar olika typer av spel på 
dator, telefon med mera är tjejer. Då är 
mobilspel som exempelvis Candy 
Crush inräknade, berättar Joakim.

UTBUDET PÅ UNGEFÄR 150 spel har en 
stor bredd, vilket gör att det finns ett 
spel för alla besökare. Det är alltifrån 
Counterstrike och Fortnite till Mine-
craft och Among us.

Inferno Online har öppet alla dagar 
i veckan och dygnsöppet på fredagar 
och lördagar. När det är öppet över 
natten så är delar av lokalen anpassad 
för en yngre publik. Barn och ungdo-
mar under 15 år måste ha lov av en 
förälder att vara på ett nattgibb (spel 
på natten). Personal från Inferno On-
line ringer upp föräldrarna/vårdnads-
havarna för att få deras godkännande 
innan de släpper in dem. Om barnen/
ungdomarna vill gå hem tidigare än 
planerat ringer personalen upp vård-
nadshavarna så att de kan komma och 
hämta sina barn.

– Det är avgörande att föräldrar 

anser att Inferno Online är ett tryggt 
ställe för sina barn att hänga på. Vi 
jobbar hårt för att skapa en trygg och 
trevlig miljö för ungdomarna, säger 
Joakim.

FÖR ATT SKAPA en bra spelmiljö finns 
det ett antal regler som spelarna mås-
te respektera. Personalen, som bland 
annat är utbildade i konflikthante-
ring, går hela tiden runt i lokalen för 
att se till att regler följs. Utöver regler 
och rundor i lokalerna har Inferno 
Online ett tätt samarbete med närpo-
lisen. 

– Poliserna dyker upp här och går 
en runda då och då. De pratar med 
barnen och ungdomarna och är med 
och skapar en trygg och bra stämning. 
Poliserna har en fin kontakt med spe-
larna, de frågar vad de spelar och hur 
det går för dem, säger Joakim. ●

Vi jobbar hårt för  
att skapa en trygg 

och trevlig miljö för ung-
domarna.

>

REPORTAGE

”Det var extremt kul att jag fick 

träffa min idol Jaegarn. Coolt  

att han var på Inferno innan  

han åker till VM i Israel nu  

i november”, säger Felix.
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Vi kämpar för allas 
självständighet!
Vår Dagliga Verksamhet är baserad på Konduktiv 
Pedagogik. Här handlar vardagarna om rätten till 
personlig utveckling, inspirerande sysselsättning  
– helt enkelt ett meningsfullt liv. 

Välkommen till vår Dagliga Verksamhet i Solna  
och Göteborg. 

Läs mer om oss, vårt arbete för allas lika värde och om den
Konduktiva Pedagogiken på movewalk.se
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Livrustkammaren är för de flesta 
känd som ett av Stockholms 
äldsta museum med samlingar av 
vapen och kläder från Gustav 
Vasas tid och framåt. Eller så 
känner man kanske till Livrust-
kammaren genom deras sociala 
medier.

TEXT: ELISE JEPPSSON

FOTO: LIVRUSTKAMMAREN

Hur går man, inom loppet av ett par år, 
från ett par hundra följare till över 
60 000 följare, en mängd kommenta-
rer och massor av interaktion på so-
ciala medier? Den frågan svarar Jonas 
Lindwall, intendent på Livrustkam-
maren, på. 

– 2010 började Livrustkammaren 
jobba mot målet att bli aktiva inom 
sociala medier. Till en början använde 
vi vårt Facebook-konto till att infor-
mera om aktuella utställningar och 
verksamheten i stort. Det gav såklart 
en del följare och gilla-markeringar, 
men det var en envägskommunikation.

Jonas har arbetat på Livrustkam-
maren sedan 2005. På museet ansvarar 
han bland annat för barn- och ung-
domsverksamheten och projektleder 
utställningar. Han är också den som 
har varit med och gett liv till Livrust-
kammaren i sociala medier.

DEN NYA kommunikationsstrategin 

som så småningom tog form var egent-
ligen inte så genomtänkt från början. 

– Det startade med att jag lade upp 
en bild på min cykel med en hjälm från 
en rustning på pakethållaren och skrev 
”cykelhjälm” som bildtext.

Sedan dess har Livrustkammarens 
sociala medier fyllts av gammalt mate-
rial i en modern och fyndig förpack-
ning. I inläggen kollaborerar bilder på 
äldre föremål med moderna fenomen 
från sociala medier. De använder 
bland annat så kallade ”memes” – en 
bild eller kortfilm som sprids via inter-
net och som på kort tid uppnår popu-

laritet och igenkänning. Inläggen refe-
rerar ibland till inlägg av kända 
personer eller gör en koppling till ett 
visst samhällsfenomen, som det svens-
ka begreppet fika. De flörtar med tra-
ditioner och gör moderna tolkningar 
av historiska händelser. Denna typ av 
korta och lättsmälta inlägg blandas 
med något mer ingående beskrivningar 

av historiska händelser och personer. 
Det är imponerande att se den in-

teraktion som sker på deras sociala 
medier. Det är många kommentarer 
om både form och innehåll i inläggen. 

– Det var en följare som kallade oss 
för ’sin historiebästis’ och det är precis 
vad vi vill vara, säger Jonas Lindwall. 

Från att använda sociala medier 
som en kommunikationskanal för sin 
verksamhet har det nu blivit ett forum 
för intresse, diskussioner och kun-
skapsinhämtning. Jonas berättar hur 
de arbetar med lärandets trelänkade 
kedja haha-aha-ah. 

Humor och historia lyckad  mix för anrikt museum

En följare kallade 
oss för ’sin historie-

bästis’ och det är precis 
vad vi vill vara.

Jonas Lindvall ansvarar 
för barn- och ungdoms-
verksamheten på  
Livrustkammaren. 

Utsikt 4-2021.indd   8 2021-11-29   12:09



Nr 4  2021    Utsikt  9

– Det bästa sättet att få kunskap att 
fastna är att man själv söker upp infor-
mation. Därför startar lärprocessen 
med ”haha”, det handlar om att skapa 
en nyfikenhet. Med lite mer insikt 
kommer ”aha”-upplevelsen och till 
sist ”ah” som kan tolkas som att man 
har landat i kunskapen och kan appli-
cera den i olika sammanhang.    

FÖR HISTORIEÄLSKAREN finns det lager 
av fyndighet i många av inläggen, 
men även den som inte tror sig kunna 
eller vara intresserad av historia kan 
få sig ett gott skratt. Ett skratt som 

senare kan öppna dörren till ett in-
tresse. 

Det är i stort sett bara intendenterna 
som skapar inläggen på sociala medier 
och det finns en tanke bakom det. In-
tendenternas arbete drivs av passionen 
för och kunskapen om historia. De har 
stor frihet i vad de publicerar och de 
har alltid ledningen med sig.

– Friheten i kombination med upp-
backningen från ledningen är viktiga 
förutsättningar för vårt kommunika-
tionsarbete. Det gör att vi vågar utfors-
ka och utveckla vårt arbete, menar 
Jonas.

Att intendenternas idéer inte behö-
ver gå via kommunikationsavdelning-
en möjliggör också tajming som är 
viktig när man arbetar med sociala 
medier. Det är ett snabbt flöde och 
tajmingen är viktig för att hänga med i 
trender. Att invänta ett ok på ett inlägg 
kan många gånger förstöra själva syf-
tet med inlägget.  

– Vi arbetar enligt mottot ”hellre be 
om ursäkt i efterhand än att fråga om 
lov innan”, skrattar Jonas. 

Seså, gå nu in på Livrustkammarens 
Facebook- eller Instagramkonto och 
hitta dina favoriter bland inläggen. ●

Humor och historia lyckad  mix för anrikt museum
LIVRUST- 
KAMMAREN

 ● Livrustkammaren 
ingår, tillsammans 
med Hallwylska 
muséet, historiska 
muséet, Skoklosters 
slott, Tumba bruks-
museum och Kung-
liga mynkabinettet, i 
Statens historiska 
muséer (SHM). 

 ● För en del av er är Liv-
rustkammaren känd 
som ett av Stock-
holms äldre museum 
med samlingar av 
vapen och kläder från 
Gustav Wasas tid och 
framåt.

 ● Se Livrustkammarens 
öppettider och aktu-
ella utställningar på 
livrustkammaren.se

Exempel ur Livrust- 
kammarens inlägg
i sociala medier. 
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Dessa frågor driver vi för 
våra medlemmar just nu

PÅVERKANSARBETE

Specialistvård, kollektivtrafik, och 
skola är några av de påverkans-
frågor som RBU Stockholm 
arbetat med den senaste tiden. 

TEXT: JESSICA STJERNSTRÖM

Specialistvård nödvändig  
för personer med epilepsi
En nyligen gjord utred-
ning visar att personer 
med intellektuell funk-
tionsnedsättning, IF, 
löper större risk att dö 
i förtid. Något som kun-
nat förhindrats med insat-
ser från hälso- och sjukvården. Personer 
med IF utsätts för varaktiga hälsoutma-
ningar och ojämlik hälso- och sjukvård. I en 
av grupperna i utredningen, unga vuxna 
med lindrig IF, så var 55% av de dödsfall 
som möjligen hade kunnat undvikas med 
rätt hälso- och sjukvård kopplade till epi-
lepsi. Orsaker som diskuteras är bland 
annat tillgång till högspecialiserad vård. 

RBU Stockholm har, tillsammans med 
Epilepsiföreningen och föreningen Atten-
tion, skickat ut en enkät till sina medlem-
mar för att undersöka vilken vård 
medlemmar med epilepsi får. Har man 
kontakt med en specialist eller får man 
epilepsimedicin utskriven av primärvår-
den? Följer vården upp patienterna och 
erbjuds de regelbundna hälsokontroller för 
att fånga upp hälsotillstånd som annars 
riskerar att sluta i en onödig, för tidig, 
död?

Resultatet av enkäten ska vara under-
lag inför ett kommande möte med SKR, 
Sveriges kommuner och Regioner. Vid 
mötet kommer RBU vara en av flera delta-
gande föreningar.

Kollektivtrafikplanen
I början av september deltog RBU på 
remissmöte med Funktionsrätt Stockholms 
län om kollektivtrafikplanen. Där lyfte 

RBU:s representant frågan om tillgänglighet 
och framkomlighet i kollektivtrafiken. SL:s 
planer på att ta bort tågvärdarna lyftes 
också då ett sådant beslut får negativa 
effekter för personer med funktionsned-
sättning. Tågvärdarna är bland annat 
behjälpliga med att ta fram ramper till de 
som använder rullstol och ge ledsagarser-
vice till de som har svårt att orientera sig på 
stationer och mycket annat. 

Barnkonventionen 
RBU Stockholm del-
tog under hösten på 
en föreläsning med 
Sofia Zachrisson om 
processen att göra 
barnkonventionen till 
lag. Föreläsaren framhöll att det går att 
förändra med rätt engagemang och driv.

Järvaveckan 2022 
Nu startar planeringen av Järvaveckan 
2022, ett årligt arrangemang som genom-
förts digitalt under två år men nu ska 
genomföras på plats i Järva som tidigare. 
RBU diskuterar nu, tillsammans med 
Funktionsrätt i Stockholms län, hur Järva-
veckan kan utvecklas och bli bättre ur 
våra medlemmars perspektiv. RBU lyfte 
bland ananat frågan om att området har 
låg tillgänglighet för personer med rörelse-
nedsättning bland annat beroende på tek-
nik och sladdar som hindrar framkom- 
ligheten. Man diskuterade också hur digi-

tala lösningar kan möjliggöra för fler att 
delta. Funktionsrätt vill hjälpa arrangören, 
the Global Village, att tänka efter före, att 
undvika sådant som utestänger vissa 
grupper och hitta lösningar så att alla kan 
delta på lika villkor. 

Rh-gruppen inför valåret 2022 
Valåret närmar sig och Rh-gruppen plane-
rar vilka gemensamma frågor man ska 
driva under 2022.  Fokus kommer ligga på 
barn med funktionsvariationer och barn-
konventionen, färdtjänst samt hjälpmedel. 
Frågorna ska kopplas till ett folkhälsoper-
spektiv och SKR:s (Sveriges kommuner 
och regioner) folkhälsopolicy. 

Rh-gruppen består av fem rörelsehin-
derföreningar: RBU Stockholms län,  
Neuroförbundet Stockholms län, DHR 
Stockholm, RTP-S och Reumatikerfören-
ingen i Stockholm. Gruppen driver gemen-
samma frågor, skriver debattartiklar, 
uppvaktar politiker, arrangerar hearings 
och mycket annat. ●

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.

!

Järvaveckan 2022 leds av Martin 

Mutumba, Claes de Faire, Segal Mohamed 

och Kakan Hermansson. 
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RBU informerar

RBU slåss för ett samhälle där varenda unge 
ska kunna uppnå sin fulla potential Som RBU Supporter 

stöttar man oss i det arbetet. Alla är välkomna att 
hjälpa oss i kampen. Det kan vara mor- och 

farföräldrar, närmsta vännen eller en arbetskamrat.

Tipsa den som vill vara med och göra skillnad!

RBU Supporter

medlem.rbu.se

Ny medlemskategori från 1 oktober
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JULSPECIAL

Lys upp vintermörkret med en utflykt
Snart är det jullov! Vi tipsar om 
mysiga utfly tsmål i Stockholms-
området, både inomhus och ut-
omhus. 

TEXT: ELINORE BRANDÉN

Nyfi en på Gamla Stan?
UTFLYKT På postmuseet.se kan ni 
ladda ner den digitala kartan Postmu-
sens vandring genom Gamla Stan och 
låta er ledas genom Stock-
holms äldsta stadsdel 
och dess fascine-
rande historia 
– med en mus 
som guide! Paus 
för varm chok-
lad och lussebul-
le är absolut obli-
gatoriskt!

12  Utsikt   Nr 4  2021 

Sköldpaddans resa – Cosmonova
FILM Äntligen kan vi uppleva tillsam-
mans igen– inomhus! 

På Cosmonova (Naturhistoriska 
riksmuseet) visas nu Sköldpaddans 
resa där vi får följa Sköldpaddan Bun-
jis liv och äventyr. Stort drama och 
mycket spänning utlovas när Bunji tar 
oss med genom det hisnande havet– 
och tänk, det känns som att du simmar 
bredvid! 

Filmen rekommenderas från  
3 år och är 25 minuter lång. 

Cosmonova ligger i Natur- 
historiska riksmuseet 

Manga möter kungahuset
UTSTÄLLNING Tycker du 

om manga och vackra kunga-
kläder? Då finns nu den per-Varm choklad  

såklart! 

Postmuseets karta visar 
dig runt i Gamla stan. 

Manga på  
Livrustkammaren.

Följ med på sköldpaddan 
Bunjis resa på Cosmonova.

FO
TO

: L
IV

R
U

S
T
K

A
M

M
A

R
E
N

FO
TO

: M
IC

H
A

E
L 

C
A
V

E
N

/
FL

IC
K

R
FO

TO
: W

IK
IM

E
D

IA
 C

O
M

M
O

N
S

FO
TO

: C
O

S
M

O
N

O
V
A

Utsikt 4-2021.indd   12 2021-11-29   12:09



Nr 4  2021    Utsikt  13

Lys upp vintermörkret med en utflykt

God  
 Jul! Tillsammans

VÄND  
FÖR FLER 

TIPS! 

PEPPAR- 
KAKSHUS  

– ÅRETS TEMA:

fekta utställningen för dig! Det svens-
ka mangakollektivet Nosebleed har 
tolkat det svenska kungahuset genom 
tiderna med sin karaktäristiska teck-
narstil. Med inspiration från svenska 
prinsessor, kungar, drottningar och 
äkta kungadräkter har kollektivet ska-
pat en utställning som finns att se på 
Livrustkammaren i Kungliga slottet.

Pepparkakshus 2021
UTSTÄLLNING I skrivande stund pågår 
den årliga pepparkakshus-tävlingen 
på ArkDes (Museum för arkitektur 
och design). Tävlingsdeltagare är arki-
tekter, designers, barn upp till tolv år 
och hobbybakare. 

Temat för Pepparkakshus 2021 är 
Tillsammans. Tävlingen resulterar 
sedan i en fantastisk pepparkaksdof-

 
Utställning på ArkDes  

26/11–9 /1

tande utställning som pågår den 26 
november-9 januari. Kanske deltar du? 
Lycka till i så fall! ArkDes ligger i sam-
ma byggnad som Moderna Museet på 
Skeppsholmen.

Skogsmulle och hans vänner
UTFLYKT Klä er för väder och åk till 
Lida friluftsgård! I skogen har Laxe, 
Fjällfina och Nova sina alldeles egna 
stigar som leder er till äventyr. En del 
stigar går genom skogens utmanande 
terräng och andra stigar går på grus-
väg så att man enkelt kan ta sig fram 
med barnvagn eller rullstol. Dessa 
stigar med sagokänsla är tänkta för de 
mindre barnen att ihop med familj 
eller annan vuxen lära sig ta hand om 
– och uppskatta naturen – och uppleva 
skogens magi. 

Här finns också Skogsmulles hjulspår, 
en stig anpassad för rullstol och barn-
vagn. På Lida Värdshus kan man för en 
tia köpa ett texthäfte med information 
om de stationer man passerar utmed 
stigarna. Lida friluftsområde ligger i 
Botkyrka kommun. ●

Imponerande 
pepparkakshus 
på ArkDes. 

Mulle leder 
vägen ut  
på äventyr. 
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JULSPECIAL

Tomte-brownies
Vem kan motstå en tomte-brownie?  
Kladdig chokladkaka, grädde och en söt 
tomteluva i form av en jordgubbe som 
pricken över i.  

RECEPT:
200 gram mörk blockchoklad
175 gram smör
3,5 dl socker
2,2 dl vetemjöl 
3 ägg

TILLBEHÖR: 
2 dl vispgrädde
100 gram färska jordgubbar

SÅ HÄR GÖR MAN:
1.  Brownies: Värm ugnen till 150 grader 

varmluft (175 över/undervärme).
2.  Vispa upp äggen lätt i en skål, ställ åt 

sidan.
3.  Bryt chokladen i bitar och smält i en kast-

rull på låg värme tillsammans med smöret.
4.  Rör ihop sockret med chokladbland-

ningen, tillsätt vetemjölet och rör om 
ordentligt.

5.  Blanda i äggen och rör om tills du har en 
slät och blank smet.

6.  Häll smeten i en form, ca 20 x 30 cm med 
bakplåtspapper och grädda i 30 minuter. 
Låt brownien svalna och stansa sedan ut 
rundlar med ett litet glas eller liknande.

7.  Vispa grädden, den ska vara hård nog att 
kunna spritsas.

8.  Spritsa lite grädde på varje chokladrundel, 
toppa med en jordgubbe och spritsa en 
liten ”tofs” på toppen av varje luva.

KÄLLA: MATHEM
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1 Det finns två 
öar som 

heter Christmas 
Island. En ligger 
i Indiska ocea-
nen och den 
andra ligger i 
Stilla havet.

udda fakta om julen – visste du det  här?5 3  I Nordame-
rika hänger 

barnen ut sina 
strumpor medan 
holländska barn 

ställer ut sina 
skor för att få 

julklappar i.

2 Julgranar är ätbara.
Många delar av gra-

nar och tallar kan ätas. 
Barren innehåller 
mycket c-vitamin. 
Kottar innehåller 
också mycket 
näring. 

Nytt museum för den nyfikne

Upplevelsemuseet
MUSEUM Stockholms nyaste mu-
seum, Upplevelsemuseet, är en helt 
ny typ av museum där besökaren 
får göra mycket mer än att bara 
titta. Här får man komma riktigt 
nära föremålen och i många fall 
interagera med dem genom att 
känna, lukta, smaka och pröva.

Vad sägs om att hålla i en afri-
kansk jättesnäcka, knapra på en 
gräshoppa, doppa handen i flytande 
metall, ställa dig på en spikmatta, 
utmana din höjdskräck i virtual  

 
reality eller känna lukten av en 
ilsken skunk? Museets mål är att ge 
alla en rolig upplevelse, vare sig 
man är 8 år eller 88 år. 

Öppettider: 16–18 på vardagar,  
11–17.30 på lördagar och 12–17 på 
söndagar. Sista insläppet sker en 
timme före stängning.
Adress: Arenaslingan 3, vid Globen.
Entrépris: 200 kronor per person.
 
www.upplevelsemuseet.se

– prutt! 

Christmas Island  
i Indiska oceanen. 
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Bio är en perfekt sysselsättning 
på jullovet. Vi tipsar om fyra 
spännande filmer för familjen. 

Bamse och  
vulkanön
Premiär  
22 december
ANIMERAT Skal-
mans forskarkollega 
Beanka försvinner 
på en resa. Bamse 
och hans vänner ger 
sig ut på ett räddningsuppdrag där de 
måste ta sig förbi hungriga vargar, själv-
iska skurkar och livsfarliga vulkanutbrott. 
I hasorna har de Kattja, en småtjuv som 
gör sitt första intåg i Bamses värld.

Encanto
Premiär 26 november
ANIMERAT Familjeäventyr om den för-
trollade platsen Encanto, högt uppe i ber-
gen i Colombia. I ett magiskt hus bor 
familjen Madrigal. Alla i familjen har fan-
tastiska förmågor … förutom Mirabel.

Jorden runt på 80 dagar
Premiär 26 november
ANIMERAT Familjeäventyr om den unga 
och nyfikna silkesapan Passepartout som 
alltid drömt om att bli upptäcktsresande. 
När han träffar grodan Phileas slår de vad 
om att de kan resa runt hela jorden på 
bara 80 dagar, allt för att vinna 10 miljo-
ner musslor. Tillsammans ger de sig ut på 
ett galet äventyr. 

Baby-bossen 2: familjeföretaget
Premiär 22 oktober
ANIMERAT Äventyrskomedi om brö-
derna Tim och hans lillebror Ted som nu 
blivit vuxna. En ny baby-boss med inställ-
ningen att allt är möjligt inspirerar brö-
derna till ett nytt familjeföretag.

Bio för hela familjen
Den nya Bamsefilmen har premiär den 22 december. 
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udda fakta om julen – visste du det  här?

5 Det  
första 

julkortet 
skapades i 
England den 
9 december 
1842.

4 I Sverige 
och Fin-

land på medel-
tiden var det 
dubbla böter 
på vissa brott 
under julhel-
gen.

Nytt museum för den nyfikne

Istället för 
strumpa.  
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>

Personer som inte 
använder bliss för-

står inte hur viktigt 
det är. Vi behöver 

bli fler om stöttar 
idén och pratar 

om att bliss är 
viktigt. 
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VI INSPIRERAS AV

– Jag vill öppna upp samhället för 
olikheter och jag vill synliggöra vad 
som sker på insidan, det som inte 
syns. Allt som händer bakom 
kulisserna på mig.

Det säger Moha Frikraft, en 
influencer som visar upp vardagens 
alla faser på sitt sätt. 
TEXT: JESSICA STJERNSTRÖM 

FOTO: SIMON KARLSSON

Moha Frikraft har valt flera vägar att 
nå ut och berätta. På Youtube kan man 
följa henne på ”Moha synliggör” och 
hon har skrivit fyra böcker om sitt liv. 
Tidigare bloggade hon men det ligger 
för tillfället på is till förmån för Youtube.

– Samhället behöver mer kunskap 
om olikheter för att minska förutfat-
tade meningar och värderingar om 
människor med synliga och osynliga 
funktionsvariationer. Att synas i so-
ciala medier är ett sätt att försöka få en 
plats i samhället och vara med och 
påverka, säger Moha.

Hon får många olika reaktioner på 
det hon säger och skriver. De flesta är 
positiva men ibland kan hon känna att 
en del tycker synd om och vill hjälpa 
henne. De säger att de förstår att hon 
har det jobbigt fast det är inte alls det 
hon vill förmedla.

– Jag är en lycklig individ som älskar 
mitt liv. Det är diagnoserna som ibland 
ställer till det berättar hon. Jag har en 
CP-skada och sedan några år vet jag 
också att jag har ADHD och autism.

Moha är en förebild för många. Hon 
utstrålar en inre kraft och målmedve-

tenhet. Redan som liten fick hon stöd 
av sin mamma som fick henne att för-
stå att hon är unik och att hon kan allt 
på sitt sätt. Efter den filosofin lever 
hon idag. Hon har också en stor por-
tion humor och skojar gärna om sig 
själv och sina diagnoser. 

MOHA HAR GETT ut fyra böcker om sig 
själv och sitt liv. Med hjälp av en skriv-
coach kom hon igång med sin första bok 
om sin uppväxt. Att flera hon känner 
gett ut böcker sporrade henne att skriva. 
Hon framhåller att det är lätt att bedö-
ma folk fel om man bara tittar på ytan. 
Man måste ta reda på mer om personen 
och det är anledningen till att hon skri-
ver böcker och berättar. På grund av sina 
diagnoser har Moha ibland svårt med 
det vanliga samspelet med människor. 
ADHD och autism gör hennes sätt att 
kommunicera annorlunda. Att skriva 
och skapa själv är därför oftast lättare. 

– Den första boken, som blev en 

sorts terapi för mig, gav mersmak och 
jag kände att jag har så mycket mer att 
berätta. Bok två, tre och fyra fortsätter 
berätta om mig och drivkraften är 
längtan efter ett samhälle som accep-
terar olikheter berättar hon. Fortfa-
rande finns mycket kvar att berätta 
och synliggöra. Jag har drömmar om 
att göra en dokumentär.

Att hitta sitt eget uttryckssätt och 
plats tar olika lång tid för olika perso-
ner. Till de unga med funktionsned-
sättning som ännu inte hittat sin egen 
väg att ta plats har Moha tydliga råd. 

– Låt inte någon annan tala om för 
dig vad du borde göra om du inte gillar 
det själv framhåller hon. Ha en kontakt 
som ser dig och som du kan prata med. 
Det kan vara en anhörig, psykolog, 
coach eller samsynare*. Våga vara dig 
själv och tro på din förmåga. Du är unik 
och allt är möjligt – på ditt eget sätt.

PÅ SIN HEMSIDA har hon en egenskriven 
text som på ett bra sätt sammanfattar 
vem Moha Frikraft är:  
Hej här har ni mig, en helt vanlig tjej. 
Jag skrattar och jag ler, men det är  
ingen som ser. 
Jag är ingen grej, en helt vanlig tjej. 
Jag känner och jag vill, bara få finnas till. ●

* En ”samsynare” är en person som, inom 
ramen för den sociala delen i företaget Zen-
trab, hjälper personer med funktionsned-
sättning att hitta rätt i myndighetsdjungeln.

” Samhället behöver mer 
kunskap om olikheter”

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

Moha Frikraft
Ålder: 32 år. 
Bor: På landet med sina fem djur, två dansk-
svenska gårdshundar, två katter och en 
kanin. Hon är uppfödare av dansk-svensk 
gårdshund och har en mindre kennel.
Övrigt: Efternamnet Frikraft är hon ensam 
om i Sverige. Tidigare hade hon ett finskt 
efternamn men kände att hon var svensk 
och bytte därför efternamn. 

Youtube:”Moha synliggör”.
Instagram: @frikraften
Böcker av Moha Frikraft: 

 ● Synlig fast osynlig – Fri i 
otryggheten

 ● Synlig fast osynlig  

– Jag är inget UFO
 ● Synlig fast osynlig  
– En dotters tankar om 
sina ”pappor”

 ● Synlig fast osynlig  
– I svaghetens styrka

Hon signerar regelbundet 
sina böcker på olika Ica- 
butiker runt om i landet. 
Böckerna beställs via e-post: 
synligfastosynlig@gmail.com. 
Mer info: synligfastosynlig.se

FÖLJ MOHA I SOCIALA MEDIER – OCH LÄS HENNES BÖCKER
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Håll till godo – här kommer nästa 
års aktivitetsprogram. Vi har 
mycket att se fram emot, både 
aktiviteter som vi tidigare har 
arrangerat och helt nya. Som 
vanligt försöker vi erbjuda aktivi-
teter för olika åldersgrupper. Vi 
vill ha ett brett utbud av kultur, 
idrott, kunskap och lära-känna-
aktiviteter. 

Datumen är inte spikade för alla akti-
viteter, men vi har lagt dem i prelimi-
när kronologisk ordning. 

Inbjudningar till respektive aktivi-
tet skickas ut i RBU Stockholms ny-
hetsbrev (som når alla medlemmar 
som har meddelat sin e-postdress till 
oss) samt läggs upp på vår hemsida. 

Aktiviteterna vänder sig till med-
lemmar i RBU Stockholm. Om du 
inte redan är medlem kan du enkelt 
bli det via vårt riksförbunds hemsida 
rbu.se/bli-medlem. 

Mor och farföräldraträffar
Fyra gånger under året träffas mor-
och farföräldrar som har barnbarn 
med CP-skada. Ibland kommer en 
inbjuden gäst och berättar om något 
intressant och aktuellt. Andra träffar 

bygger på samtal mellan deltagar-
na, utbyte av erfarenheter och stöd 
till varandra. 

Sminkkväll 
Makeup-artister från en makeup-
skola kommer och sminkar alla 
deltagare. Du kommer att få tips 
och lära dig om färger och vad som 
passar just dig. Efteråt går alla och 
äter middag på en närliggande 
restaurang.

E-speldagar 
Under 2022 kommer vi fortsatt ha 
e-spelträffar på Inferno Online vid 
Odenplan. Dessa kommer vara öppna 
för alla medlemmar. 

Skidresa till Åre
I mars genomför vi vår skidresa till 
Åre. Nästa års resa är redan fullbokad.

Mikael Andersson föreläser NY!
I början av året kommer vi bjuda in 
Mikael Andersson att hålla i en föreläs-
ning. Mikael är egen företagare, coach, 
författare och en av Sveriges och Nor-
ges populäraste föreläsare. Han skrev 
sin självbiografi Armlös, benlös men 
inte hopplös som publicerades 2009 
och efter en tid blev det en barnbok 
också som heter Hur gör du egentligen? 

RBU-mini NY!
RBU-mini är träffar för föräldrar med 
barn i åldern 0 till cirka 5 år. Tanken är 
att vi bjuder in familjer som redan är 
medlemmar sen en tid tillbaka och 
som kan svara på frågor. Träffarna ska 
vara lättsamma, men samtidigt kunna 
ge föräldrarna den information som de 
behöver.

Sexuell hälsa med BOSSE råd- stöd- 
och kunskapscenter
Jag och min sexualitet: en cirkel för 
oss mellan 15 och 30 år om sexualitet, 
identitet och längtan.

Rörelseträning med häst 
Under våren kommer vi fortsätta er-
bjuda flera grupper rörelseträning 
med häst på stall Kungsgården på 
Ekerö. Deltagarna får prova på att rida 
och lära sig att sköta om hästen. Det är 
också ett bra tillfälle att träffa nya 
kompisar och vara i en härlig miljö. 

Bonde för en dag och barnyoga bland nästa års nyheter
AKTIVITETER 2022

RMB Friluftsaktivitet, vår och höst
Friluftsaktivitet med ryggmärgs-
bråcksgruppen. En aktivitet på våren 
och en på hösten.

Musikläger Mättinge
Nästa år arrangerar vi ett musikläger 
på Mättinge. Ungdomar i åldern 13 
– 25 är välkomna till en helg med 
musikskapande, disco och gemen-
skap. Helgen är föräldrafri och du 
behöver ha med dig personlig assis-
tent.

Katamaransegling
I vår blir det katamaransegling med 
Handicat. Katamaranen är stabil 
och det är möjligt att rulla på med 
flera rullstolar. Det är en längre 
segeltur där vi äter matsäck i båten. 

Segling med Skota hem
Segling med Skota hem är en populär 
och rolig aktivitet som vi kommer 
erbjuda nästa år. Testa segeljolle 
tillsammans med en instruktör eller 
följ med på en tur med den större 
segelbåten. 

På Fallängetorp utanför Sala finns grisar, kor, får och hästar. 

Rörelseträning 
på hästryggen.
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Bonde för en dag och barnyoga bland nästa års nyheter

Safari på Samstorps gård.

Samstorps gård
En dag på landet för hela familjen 
med safari och lunch. En mil öster 
om Norrtälje ligger Samstorps 
gård. Där tillbringar vi en dag med 
djur i fokus. Vi åker i specialbyggda 
vagnar ut i de stora hägnen där vi 
på nära håll får se visent, kronhjort, 
dovhjort, mufflonfår och vildsvin. 

Miniläger – bonde för en dag NY!
På Fallängetorp utanför Sala kan 
du få prova på att vara bonde för en 
dag på vårt miniläger med över-
nattning. Du kommer få lära dig om 
livet på en gård och kanske hjälpa 
till att mata djuren. På gården finns 

kor, grisar, hästar och 
får. Omnejden 

bjuder bland 
annat på äventyr, 
badplatser och 
loppisar.  

Familjeläger för CP-gruppen  
på Herrfallet
En vecka i juli hålls familjeläger för 
CP-gruppen på Herrfallet, en fritids-
anläggning invid Hjälmaren utanför 
Arboga. En vecka fylld av lek, samvaro, 
grillkväll och annat roligt.

Ridläger i Vansbro
Vi fortsätter arrangera ridläger i Vans-
bro i Uppsälje. Det blir en vecka med 
ridning och stallaktiviteter, men också 
fylld med sociala aktiviteter. Barnen/
ungdomarna får ridlektioner varje dag 
och hjälper till att sköta hästarna.

Skansen för alla
På grund av corona kunde vi inte  
genomföra ”Skansen för alla” förra 
året, men nästa år kan vi bjuda in till 
en händelserik dag på Skansen till-
sammans med FUB, Autism- och 
 asperger-föreningen, Svenska down-
föreningen med flera organsiationer.  

Fiske- och friluftsdag Tranvik 
Friluftsdag med fiske och båttur vid 
Tranvik utanför Norrtälje. Dagen 
arrangeras i samarbete med SFFF, 
Sveriges funktionshindrades frilufts- 
och fiskeförening, som har en båt där 
man kommer ombord med rullstol.

Parkour 
Aktivitetsdag för hela familjen på 
Sveriges första tillgängliga skate- och 
parkourpark i Dalarö. Parken är byggd 
i samarbete med Parasportförbundet 
och dagen arrangeras med hjälp av 
Dalarö SK. 

Segelfl g
En familjedag med segelflygning till-
sammans med Uppsala flygklubb. 
Tillsammans med en rutinerad flyg-
lärare flyger man ett tvåsitsigt segel-
flygplan som dras upp av ett motor-
drivet flygplan och sedan kopplas loss.

Äventyrsbad
Nästa år kommer vi satsa på äventyrs-
bad igen. Det är en aktivitet som pas-
sar barn och ungdomar i alla åldrar. 
Vi bokar badet så att vi har det för oss 
själva. Det är ett bra sätt att lära kän-
na andra medlemsfamiljer inom RBU.  

Yoga för barn NY!
Nästa höst kommer vi erbjuda barn- 
och föräldrayoga vid fem tillfällen. 
Maria Boox, som håller i yogan, har 
lång erfarenhet av yoga, det var bland 
andra hon som tog ashtanga-yogan till 
Sverige för många år sedan. Vid varje 
tillfälle är barn och förälder med och 
yogar tillsammans. 

RMB Infomöte
Ryggmärgsbråcksgruppen planerar 
ett infomöte om transition från barn 
till vuxen, någon gång under året.

Julaktivitet
Nästa år kommer vi, liksom i år, att 
bjuda in till julpyssel och fika. 

På Fallängetorp utanför Sala finns grisar, kor, får och hästar. 

Mikael 
Andersson.

Kaniner  
på Skansen.

Vill du mata 
en kalv? 

Vågar  
du prova 

segelflyg?
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NOTISER

FKB ska motverka och förebygga diskriminering
Funktionsrättskonsekvensbeskrivning, 
FKB, är ett verktyg som Funktionsrätt 
Stockholms län håller på att ta fram under 
sitt temaår 2021. FKB utgår från mänskliga 
rättigheter och FN:s konvention om rättig-
heter för personer med funktionsnedsätt-
ning. Syftet med FKB är att motverka och 
förebygga diskriminering och rättighets-
kränkningar i samhället.

På samma sätt som en miljökonsekvens-
beskrivning, MKB, gör att beslutsfattare 
måste ta hänsyn till miljön kommer en FKB 
garantera att beslutsfattare måste ta hän-

syn till personer med funktionsvariationer. 
FKB ska alltså underlätta för beslutsfattare 
att ha med funktionsrättsperspektivet i alla 
beslut redan från början. FBK kan även 
användas av funktionsrättsföreningar för att 
underlätta påverkansarbetet.

Region Stockholm är en offentlig myn-
dighet. Det innebär att regionen ska följa, 
främja och respektera FN:s funktionsrätts-
konvention. För att hjälpa regionen att för-
verkliga funktionsrättskonventionen 
utvecklar man verktyget FKB.

 KÄLLA: WWW.FUNKTIONSRATTSTOCKHOLMSLAN.SE 

Stockholm omplacerar ovaccinerad personal
Region Stockholm har börjat omplacera 
ovaccinerad vårdpersonal till arbetsuppgif-
ter som inte är patientnära. Hur många 
ovaccinerade det finns inom sjukvården 
vet man inte.

– Vi har ett en väldigt stark lagstiftning 

som lägger ett stort ansvar på vårdgivarna. 
Om något bedöms ske i verksamheten 
som är farligt för de patienter som vi vårdar 
är vi skyldiga att vidta åtgärder, säger 
finansregionrådet Iréne Svenonius (M).

 KÄLLA: WWW.SVT.SE

Miljoner till forskning om  
pandemins konsekvenser 
Kunskapen om hur pandemin påverkat perso-
ner med funktionsnedsättningar och deras 
anhöriga är begränsad. Forte, Forskningsrådet 
för hälsa, arbetsliv och välfärd, avsätter nu 45 
miljoner kronor 2021–2023 till forskning om 
pandemins konsekvenser för denna grupp.

Forskare ska undersöka vad som hindrat 
eller främjat delaktighet för personer med 
funktionsnedsättning under covid-19-pande-
min. Man ska också ta reda på hur pandemin 
har påverkat vård- och omsorgsinsatser för 
personer med funktionsnedsättningar och hur 
distansarbete och utbildning har påverkat 
denna grupp. 

Forte är en statlig myndighet under Social-
departementets ansvarsområde. Rådet främ-
jar och stödjer forskning inom områdena 
hälsa, arbetsliv och välfärd. Fortes arbete 
utgår från en vision om ett samhälle med god 
hälsa, hållbart arbetsliv och hög välfärd.

 KÄLLA: WWW.FORTE.SE

Utredning föreslår hälsovårdsprogram för unga
”Börja med barnen! Sammanhållen 
god och nära vård för barn och 
unga”. Så heter det delbetänk-
ande som en utredning, SOU 
2021:34, nyligen lagt fram och 
som föreslår ett nationellt häl-
sovårdsprogram för barn och 
unga mellan 0 och 20 år. Uppdraget 
var att föreslå insatser som bidrar till 
en mer likvärdig vård som innefattar 
förebyggande och hälsofrämjande insat-
ser för barn och unga i hela landet. 

För Funktionsrätt Sverige är det ett 

efterlängtat förslag som man tror över 
tid kan förbättra hälsan och livsvill-

koren för barn och unga med 
funktionsnedsättning och kro-
niska sjukdomar. Idag finns 
många glapp mellan skola och 

olika hälso- och sjukvårdsverksam-
heter så som BUP och rehabilite-
ring/habilitering. Ordföranden i 
Funktionsrätt Sverige, Elisabeth Wal-

lenius, tror att det här förslaget kan täppa 
till dessa glapp.

 KÄLLA: WWW.FUNKTIONSRATT.SE

Elisabeth 
Wallenius

När barn berättar finns det hopp.
Det är första steget till förändring.

Ge fler barn möjlighet att berätta. Swish: 9015041 | Plusgiro: 90 15 04-1

När barn berättar finns det hopp.
Det är första steget till förändring.

Ge fler barn möjlighet att berätta. Swish: 9015041 | Plusgiro: 90 15 04-1

När barn berättar finns det hopp.
Det är första steget till förändring.

Ge fler barn möjlighet att berätta. Swish: 9015041 | Plusgiro: 90 15 04-1
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 ”N är livet inte blir som vi 
har tänkt oss …. ”(nr 841 
i Psalmer och sånger) 
sjunger vi ibland i vår 

kyrka. Nä, det blev inte som vi tänkt 
oss. Vårt barn blev inte ett barn så där 
som alla andra, utan ett funktionshin-
drat. Ett barn med utvecklingsstörn-
ing, rörelsehinder, epilepsi, reumatism 
och … en massa andra saker.  Men hon 
blev vår Claudia.  

Equmeniaförsamlingen är vår kyr-
ka och där har våra döttrar fått växa 
upp i gemenskap med en salig bland-
ning av människor i olika åldrar. Clau-
dia, som inte riktigt kan prata och som 
behöver hjälp med det mesta i livet, 
hon tar och har sin självklara plats i 
församlingen. Bäst tycker hon om 
psalmsången, och så förstås kyrkkaf-
fet. Då sitter hon gärna bredvid sin 
kompis Karl-Axel, som är lite över 90 
år.  Han drabbades för ett antal år se-
dan av en stroke och har sedan dess 
afasi. De fikar tillsammans, busar och 
Karl-Axel skrattar så tårna trillar ned-
för hans rynkiga kinder. Claudia fnis-
sar så hon kiknar. Ingen annan förstår 
deras ordlösa kommunikation, men – 
som Karl-Axels fru säger – uppenbar-
ligen har de väldigt roligt!

I FÖRSAMLINGEN FÅR hon inte bara vara 
med, så där snällt som den får som 

man tycker synd om. Hon har sina 
givna uppgifter och hon får vara bety-
delsefull för andra. På höstmarknaden 
säljer hon lotter och sköter lyckohju-
let.  I det årliga julspelet är hon ängel i 
ängla-kören, med papp-vingar och 
glittergloria. Sjunga kan hon ju inte, 
men det verkar inte göra så mycket 
bland änglar. Det är något himmelskt 
som får det att låta vackert ändå. 
Resten av året ägnas åt att tända ljus,  
hänga med familjescouterna och  delta 
i barnens söndagsskola. 

DET TALAS OM tillgänglighet. Att sam-
hället ska vara tillgängligt för alla. Det 
ska finnas ramper och dörröppnare, 
punktskrift och daglig verksamhet. 
Visst, men jag skulle vilja vända på 
kuttingen. Tillgänglighet handlar lika 
mycket om att vi alla får tillgång till 
varandra. När vi möts på riktigt då 
händer det grejer.  När man inte bara 
blir accepterad, utan fullt ut får vara 
den man är och får blomma, då växer 
inte blott man själv, då växer också alla 
runt omkring. När vi kommer samman 
med alla våra tillkortakommanden och 

svårigheter, vare sig det är diagnosti-
cerade funktionshinder eller bara 
vanliga fel och brister, då skapas själva 
livet.  

En annan psalm som vi sjunger 
heter Se hur gudsvinden bär (nr 827 i 
Psalmer och sånger).  En strof lyder 
”Myndigförklarad, allt är möjligt, i 
Andens rike finns inga hopplösa fall”. 
Just så vill jag att det ska vara. Myndig-
förklarad! Jag vill visa tilltro till alla 
dem jag möter och jag vill att alla ska 
möta Claudia som en jämlike. Olika 
– ja visst, men alltid på samma nivå, 
lika betydelsefulla och aldrig medöm-
kan. Om det blir verklighet så säger jag 
Halleluja , för det säger man ibland i 
kyrkan. Eller som Claudia uttrycker 
det: Hallelutta! ●

Helena

När vi möts på riktigt 
händer det grejer

Tillgänglighet  
handlar lika mycket 

om att vi alla får tillgång 
till varandra.

PIONJÄRERNA SOM FÖRÄNDRADE SVERIGE
PODD Pionjärerna är en podd-
serie av STIL, där vi får möta 
de pionjärer som ligger 
bakom Sveriges viktigaste fri-
hetsreform personlig assis-
tans. Det är berättelsen om 
några av de banbrytare som 
vågade ta steget. Det är berät-
telsen om Sveriges första 

assistanskooperativ, STIL. Det 
är också en berättelse om ett 
Sverige i förändring, om vun-
nen kamp och medborgar-
rätt.

Pionjärerna berättas av Full 
rulle, en podcast av och med 
aktivisten Tobias Holmberg 
och filosofen Emma Åstrand.

KRÖNIKA

Åsikterna i texten är skribentens egna.
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3 december 2021 – 1. Om Independent 
Living
· 20 december 2021 – 2. Om institutio-
ner
· 3 januari 2022 – 3. Om den personliga 
assistansens tillkomst
· 17 januari 2022 – 4. Om rädslor och oro
· 31 januari 2022 – 5. Om möjligheter och 
hopp
· 14 februari 2022 – 6. Om framtiden

Pionjärerna sänds i sex avsnitt med 
start den 3 december. Du  
hittar serien där poddar finns.

Mer info: www.stil.se 
Kontakt: fullrullepodcast@gmail.com
Instagram: @fullrullepodcast
Facebook: Full rulle podcast
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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 100 %,  
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

Utsikt 4-2021.indd   22 2021-11-29   12:09



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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 M an klarar det 
man måste är en 
klämkäck fras 
jag fått höra 

många gånger. Eller att det var 
tur för vår kille att han kom just 
till oss eftersom vi är så starka. 
En del säger att de tror att det 
finns en anledning till allt som 
händer och att det var ”meant 
to be” att just vår son fick en 
svår hjärnskada vid förloss-
ningen.

Det som är läskigt och job-
bigt och som man inte förstår 
vill man gärna kunna förklara 
på något sätt. Att barn föds med 
svåra funktionsnedsättningar 
är något otänkbart för de flesta. 
Det är så hemskt och så orätt-
vist så när det händer någon 
man känner så klarar man inte att bara 
möta föräldrarna och ta in hur deras liv 
ser ut, utan man försöker hitta ett sätt 
att förklara varför det blev så. Kanske 
genom att säga något av ovanstående.

Men vi funkisföräldrar är inte några 
speciellt utvalda människor. Vi finns i 
alla delar av landet, ja i hela världen. Vi 
är unga, gamla, har olika yrken, olika 
intressen och är lika olika varandra 
som alla andra. Vi hamnar i en situa-
tion som vi bara måste hantera. Det är 
ingen speciell egenskap vi har. Vi lär 
oss med tiden och efter hand blir livet 
med det lite annorlunda och älskade 
barnet vardag.

NU HAR DET varit sommar och RBU 
Stockholm har haft familjeläger som 
vanligt. Dessa läger gav vår familj så 
otroligt mycket när barnen var små. 
Sonen tyckte det var kul att glida runt 
med permon, åka tåg och inte behöva 
stressa. Och för lillasyster var det som 

att en ny värld öppnade sig med kompi-
sar som inte brydde sig om att storebror 
var lite speciell eftersom deras familjer 
såg likadana ut. Och alla samtal med de 
andra föräldrarna! Vi pratade och pra-
tade om stort och smått i livet. Det gav 
så mycket energi och glädje. 

I vardagen är det inte så. Då är det 
alltid en risk att ”outa” hur man har 
det eftersom man aldrig vet vilken 
reaktion man kommer möta.

En del människor blir uppenbart 
obekväma när de får veta hur mitt liv 
ser ut. De flackar med blicken och 
börjar prata om något annat. De orkar 
liksom inte ta in situationen som nog 
känns hotfull och jobbig. Eller så vet 
de bara inte vad de ska säga. 

Andra börjar rationalisera och kom-
ma med förslag på lösningar. Jag måste 
tänka på mig själv. Lära mig att priori-
tera. Ringa till kommunen för att få 
hjälp. De vill säkert väl, men det är så 
klart ganska irriterande för mig som 

kämpat med att hitta lös-
ningar i många år. Tror de 
verkligen att de vet något 
som inte jag vet? Nej, det tror 
de nog inte egentligen, men 
de känner sig manade att 
säga något och tyvärr blir det 
ibland ganska dumma saker.

Sen finns det de som kom-
mer med de där kommenta-
rerna att jag är utvald. Att det 
finns en mening och att jag är 
så stark. Själva skulle de aldrig 
klara det. Det är nog det värsta 
bemötandet tycker jag. Jag 
blir så illa till mods. Vad me-
nar de? Ska jag säga tack? Ska 
jag bara lägga mig platt och 
tänka att det här  är min lott i 
livet och det får vara hur job-
bigt som helst eftersom det är 

mitt öde? Jag undrar om det också är 
förutbestämt att Försäkringskassan ska 
dra in assistansen eller att habilitering-
en inte ska ge något stöd? 

MAN KAN INTE förändra någon annan 
utan bara sig själv är ett annat vanligt 
konstaterande. Men jag tror faktiskt 
att man kan förändra både sig själv och 
andra. Genom att prata och vara öppen 
med hur olika liv ser ut så kan vi få en 
bättre förståelse för varandra. Jag kan 
lära mig av andra och de kan lära sig av 
mig. Det har faktiskt lyckats i många av 
mina relationer med både vänner och 
arbetskamrater. Människor som från 
början sagt de mest dumma saker har 
med tiden kunnat ta in hur jag har det 
och få en djupare förståelse. Det är jag 
väldigt tacksam för. De övriga, dom 
lägger jag ingen energi på. ●

 Maria Ennefors

Åsikterna i texten är skribentens egna.

”It’s meant to be”, säger du?
KÅSERI
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