
Nr 3  2022    Utsikt  1

a

RBU Stockholm
Nr 3 2022

AKTIVITETER 
Äventyrsbad  
och julpyssel

KRÖNIKA 
Öppet brev  

till en funkofob

Gården  
där alla kan 
vara med

FALLÄNGETORP FÄ OCH FOLK

 
KOMMUNIKATION

 ● Bra hjälpmedel

  ● Så gör vården

     ● Logopedens

    roll

STORT 
TEMA OM 

Utsikt 3-2022_sara.indd   1 2022-10-06   10:26



2  Utsikt   Nr 3  2022

LEDARE

 J ag är nybliven suppleant i RBU 
Stockholms styrelse. Dessutom 
är jag mamma till en enastående 
sjuåring som, efter en tidig och 

tuff start, har särskilda utmaningar. 
Därför är jag även det 
som i vård- och omsorgs-
sammanhang benämns 
anhörig. 

Som anhörig har jag 
oräkneliga kontakter 
med hälso- och sjukvår-
den och andra så kallade 
samhällsfunktioner. 
Visst går det att få ihop en framgångs-
rik helhet av den plethora av insatser 
som tillhandahålls av en mängd olika 
instanser på lokal-, regional- och stat-
lig nivå som ofta arbetar i stuprör och 
sällan meddelar sig med varandra. 
Dock är det stundtals övermäktigt! 
Som anhörig hade jag behövt vara 
både jurist, socionom, logistik-expert, 
diplomat, trippelspecialist och politi-
ker. Dessutom hade en magisterexa-
men i kommunikation underlättat. 

Just kommunikation är temat för 

det här numret av Utsikt. Svenska 
Akademiens ordlista definierar kom-
munikation som ”överföring av infor-
mation”, något vi anhöriga till barn 
med särskilda utmaningar ägnar 

mycket tid och kraft. 
Jag lärde mig nyligen 
att det finns en natio-
nell anhörigstrategi. 
Strategin poängterar 
bland annat behovet av 
bättre kommunikation 
och samordning mellan 
inblandade vård-, om-

sorgs- och samhällsinstanser, vikten av 
stöd till anhöriga samt kommunernas 
skyldighet att erbjuda detta 
stöd. 

STÖD HÄMTAR JAG annars 
gärna från andra i samma 
situation. Via RBU har min 
son och jag upplevt saker 
tillsammans som vi inte 
kunnat göra annars, som 
ridläger, segling och skid-
åkning. Och i höst ska vi 

Som anhörig hade jag behövt 
vara jurist, socionom, diplomat …

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.

yoga ihop. Det blir magiskt när Maria 
Boox, en av Sveriges mest renomme-
rade yogalärare, tillsammans med 
RBU Stockholm ordnar barn- och 
föräldrayoga. Läs mer om det på sidan 
16 och skynda att anmäla er! 

ANNAN KOMMUNIKATION VI inom RBU 
behöver lägga mycket tid på framöver 
är samtal med politiker. I skrivande 
stund kommer resultaten från det val 
vi just haft. På samtliga nivåer installe-
ras nya beslutsfattare som påverkar 
våra barn- och ungdomars förutsätt-
ningar. Ett stort utbildande jobb måste 
göras för att dessa makthavare ska 

agera på de brister vi vet 
finns. Inte minst vad 
gäller en helt annan typ 
av kommunikation, 
nämligen färdtjänsten. 

Namaste! ●
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och kommer ut med 4 nummer per år.
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och Jessica Stjernström
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Nästa nummer: December 2022
Adress: RBU, S:t Göransgatan 84,
112 38 Stockholm

Maria Fagerqvist

Suppleant i RBU  
Stockholms styrelse

Via RBU har 
min son och 

jag upplevt saker 
tillsammans som 
vi inte kunnat 
göra annars.

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,  
Therese Lagerman, samordnare för 
påverkansarbete, Elinore Brandén, fond-
handläggare och Annika Stridh, ekonomi.
Omslagsfoto: Elise Jeppsson
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INNEHÅLL

PROFILEN

USA, Egypten, Grekland, Italien 
och Spanien. Ibland har resmålet 
varit Hamburg i Tyskland där 
hennes farfar bor. Familjens 
aktiva livsstil syns också på 
antalet RBU-aktiviteter som 
haft Izzy som deltagare. Det har 
varit äventyrsbad, ridning på 
Lovön, besök på Samtorps gård 
på Gräddö, Skidläger i Åre, 
segling med Handicat och Sko-
ta hem för att nämna några.

IZZY, SOM HAR Retts syndrom, 
behöver en del hjälp i vardagen 
och kommunicerar med ögon-
styrd dator och kroppsspråk. 
Flera gånger styr hon in samta-
let på sådant som intresserar 
henne mest, relationer och 
känslor. 

– Jag vill prata om relationer säger hon 
via datorn. Relationer och känslor.

Och samtidigt som hon vill prata om 
djupa saker är hon en partypingla som 
gillar killar, kläder och att gå på fest. Izzy 
är en tonåring med djup och allvar men 
som också har nära till skratt och en tyd-
lig glimt i ögonen. ●

TEXT: JESSICA STJERNSTRÖM

FOTO: JESSICA STJERNSTRÖM OCH PRIVAT

 I zzy är 17 år, har nära till 
skratt och en stor por-
tion humor. Torr och 
lite elak humor om man 

får tro hennes föräldrar som 
säger att Izzy är den första att 
skratta hjärtligt vid matbordet 
när någon i familjen berättar 
något dråpligt.  

Till vardags går Izzy första 
året på Björknässkolans sär-
gymnasium i Nacka. 

– Den dagliga samlingen och 
mina vänner är det bästa i sko-
lan säger Izzy. De gör mig glad.

Det är inte svårt att förstå 
att vännerna är viktiga för 
henne. Izzy är helt enkelt en 
genuint social och glad person.

DET HAR VARIT en aktiv sommar 
för Izzy och familjen. Hon har varit på 
ridläger i Skåne, besökt Åhus och varit 
på Partille cup där lillasyster Mini spe-
lade handboll. På helgerna har de åkt till 
närliggande Bullandö och ätit glass och 
ibland har det blivit restaurangbesök 
med biff, pommes och bearnaisesås som 
är Izzys givna matval.

Under uppväxten har familjen rest 
mycket och Izzy har till exempel besökt 

Izzy — en aktiv tjej med humor

Så kommunicerar 
Leo med hjälp av 
sin assistent

SPSM ger elever 
och skola verktyg

Kommunikation 
livsviktigt  
i vården

Robin styr datorn 
med ögonen

Hjälpmedel  
för alternativ 
kommunikation

Funkis uppåt 
väggarna

Höstens  
aktiviteter 

Kampanj för 
bättre färdtjänst

Massa kul  
kultur i höst

Paralife  
Sportcafé slår 
upp portarna

4
6
8

12
14
15

Izabel 
Mowinski 
Bor: Skeppsdalsström 
på Värmdö.
Familj: Föräldrar 
Frank och Mayte,  
syskonen Mini 16, 
Nicki 26, Victor 29  
och Alexander 29.
Husdjur: Hundarna 
Maxi, malteser och 
Chip, blandras.

16
17
18

20

22

Leo och  
Elvira.

25

Livet är 
hårt för 

den som avviker 
från normen.

Linda Åkesson 
skriver krönika

Vi inspireras av 
Fallängetorp  
Fä och folk

Gårdsliv  
för alla.
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Ögonram, step-by-step-knapp, 
bildstöd och ögonstyrd dator. Leo 
Larsson använder många sätt att 
kommunicera med sin omgivning. 
Till sin hjälp har han sin assistent 
Elvira som funnits vid Leos sida i 
skolan i ett och ett halvt år. 

TEXT: JESSICA STJERNSTRÖM

– När man inte har ett talat språk är det 
viktigt att få kommunicera på det sätt 
man kan, säger Elvira. Alla har rätt att 
säga vad man vill och göra sin röst hörd.

Det tog tre-fyra veckor för Leo att 
lära Elvira hur han kommunicerar. Nu 
är Elvira med Leo i skolan varje dag 
och hon har inga svårigheter att förstå 
och tolka Leo. Hon själv tror att hon 
har haft stor nytta av att tidigare arbe-
tat hos en person med liknande kom-
munikationsbehov.

– Det är avgörande för Leo att han 
har en personlig assistent och alla sina 
hjälpmedel för att kommunicera fram-
håller Elvira. Det är helt avgörande att 
han får det stödet både i skolan och på 
fritiden.

LEO KOMMUNICERAR MED ögonen, an-
siktsuttryck och kroppsspråk. Leo 
visar, med hjälp av Elvira, upp ögonra-
men, eller tittramen som den också 
kallas, som de har med sig överallt. 

Det är en fyrkantig platta med hål i 
mitten. I varje hörna fäster Elvira 
bilder som passar för situationen. 
Elvira håller den mot Leo och tittar 
själv genom rutan i mitten för att se 
vilken bild Leo fäster ögonen på. De 
har alltid med sig många bilder för 
olika situationer.

Leo har börjat använda ögonstyrd 
dator, Tobii, där han spelar spel för att 
lära sig tekniken. Han ska snart få ett 
kommunikationsprogram som är an-
passat för just honom och då kan den 
ögonstyrda datorn bli en viktig kugge i 
Leos kommunikation med sin omgiv-
ning. Leo tycker det är bra med Tobii 
för då kan han välja själv. Det är ingen 
annan som väljer och styr åt honom. 
Det är också kul att skoja med Elvira 
med Tobiin, tycker Leo.

– En gång sa Leo, via sin Tobii, att 

Personlig assistans gör att   Leo kan kommunicera
Leo Larsson
Ålder: 11 år.
Familj: Mamma, pappa och två katter.
Skola: Leo går i klass 4/5 i Innovita- 
skolan Joriel (som tidigare hette Joriel- 
skolan) i Långbro park.

TEMA KOMMUNIKATION

Elvira är med Leo i skolan varje dag. Leo på sin hopp- och lekplatta.
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han ville läsa en bok. När jag läst en bit 
från datorskärmen bytte han till en 
annan funktion och jag kunde inte läsa 
längre, berättar Elvira. Då skrattade 
Leo gott. 

SOM KOMPLEMENT TILL ögonstyrd dator 
och bilder så är Leos kroppsspråk och 
ansiktsuttryck viktiga. När det är nå-
got Leo inte gillar fäster han inte alltid 
blicken på bilden för ordet nej men 
visar med kroppen på andra sätt och 
ser ogillande ut. Som exempel kan 
nämnas en bildlektion då Leo skulle 
välja färg. Elvira trodde att Leo valde 
grönt men insåg att det var fel när Leo 
visade med en missnöjd min att det var 
fel och log när Elvira tog blå som var 
den färg han ville ha.

– Leo försöker alltid få fram det han 
vill med de förmågor han har, säger 

Personlig assistans gör att   Leo kan kommunicera

Elvira. Han använder sin röst utan att 
säga ord och man lär sig snabbt skill-
naden på ett ljud av missnöje eller då 
han är nöjd och det blivit rätt. Han är 
tydlig med att visa känslor speciellt 
när något är kul.

PÅ SKOLAN ANVÄNDER de ibland ”hopp 
och lek”, en platta han står på med 
hjälp av sitt ståskal. Framför Leo 
finns olika knappar som han själv 
trycker på. Varje knapp har en funk-
tion: hoppa, snurra höger, snurra 
vänster, vibrera och musik. Det är en 
väldigt uppskattad och rolig uppfin-
ning där Leo kan bestämma själv när 

och vilken knapp han vill trycka på 
eller inte trycka på. Det är helt upp 
till honom och Elvira står bredvid 
och hejar på.

FÖR ELVIRA GICK det snabbt att lära sig 
Leos sätt att kommunicera men ibland 
kan det ta tid innan det fungerar mel-
lan en person och hens personliga 
assistent. För vissa behövs mer tid att 
hitta rätt och lära sig. 

Leo och Elvira har tre råd till nya 
assistenter: 

• Ha tålamod
• Iaktta den du assisterar och var 

uppmärksam på ögon, ansiktsut-
tryck och kroppsspråk

• Bygg en relation med varandra
– Leo och jag har snabbt byggt en 

bra relation och blivit ett fantastiskt 
team avslutar Elvira. ●

Leo försöker alltid 
få fram det han vill 

med de förmågor han har.

Leo på sin hopp- och lekplatta. Leo, Elvira och mamma Elin på Gröna lund.

Elvira och Leo visar hans Step-by-step-knapp.
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Varje människa vi kommunicerar 
med är unik med unika förmågor. 
Kommunikationen kan ha bety-
delse för hur vi ser på oss själva 
och vilka val vi gör i livet. Är god 
kommunikation då en förutsätt-
ning för ett gott liv idag 2022?

TEXT & FOTO: LEIF HOLMGREN

Vad säger Specialpedagogiska Skol-
myndigheten, SPSM? Utsikt pratar 
med rådgivare Johnny Andersson, 
SPSM i Göteborg.

–Ja, kommunikation är absolut en 
förutsättning för ett gott liv, svarar 
Johnny. Men kommunikationen hand-
lar ju inte bara om att ta emot. Den är 
också en förutsättning för att kunna 
bidra och uttrycka sig utifrån sina 
behov. Kommunikation är att vara 
deltagande. 

Johnny pekar på konsekvensen av 
att inte bli förstådd.

–Det finns en risk att man tystnar 
om inte mottagaren förstår. En flykt-
väg. Det är också ett problem om man 
tar beslut som gör omgivningen nöjd 
och glad istället för att hävda sin egen 
vilja. Om du vill ha en bulle ska du inte 
behöva ta en mazarin för att någon 
annan tycker det. 

SPSM ÄR CENTRAL när det gäller att ge 
barn, ungdomar och vuxna verktyg till 
kommunikation; att lära utifrån sina 
egna förutsättningar. Det kan handla 
om att läsa, skriva och räkna och nå 
uppsatta mål för en gällande utbild-
ning. Honnörsorden är kunskap, ut-
veckling, stöd och rättighet. Målgrup-
perna barn, ungdomar och vuxna med 

funktionsnedsättning har rätt att gå i 
förskolor, skolor och i vuxenutbild-
ningar med god kunskap om hur man 
skapar en god lärmiljö.

– Genom telefontjänsten ”Fråga 
Rådgivare” som är öppen för alla är det 
möjligt för vårdnadshavare att få kon-
takt med SPSM för att därefter komma 
överens med förskola och skola om 
vilket stöd som behövs, säger Johnny.

EN ANNAN VIKTIG funktion via SPSMs 
hemsida är Rådgivning där förskola 
och skola kan få stöd. Kontakten kan 
leda till ett antal fysiska eller digitala 
träffar för att stödet ska bli optimalt. 
Det är bra om vårdnadshavare är in-
formerade om att SPSM finns med 
som en samverkande partner.

– Här är det viktigt att etablera kon-
takt med Elevhälsan och ansvarig 
rektor och specialpedagog för att säkra 
systemet med tanke på att det kan bli 

en insats över längre tid, säger Johnny 
Andersson.

En specialpedagogisk insats från 
SPSM är resultatet av att ansvarig 
specialpedagog identifierat vilka fak-
torer i lärmiljön som påverkar eleven 
och vilka behov eleven har för att lära 
sig. Förhållningssättet utgår från indi-
videns behov och med grundtanken 
att alla människor har lika värde och 
samma rättigheter. Eleven ska ges 
möjlighet att kommunicera vad som 
helst, när som helst och med vem som 
helst. Att förstå det som kommunice-
ras i omgivningen och att få verktyg att 
kunna kommunicera på ett i samman-
hanget lämpligt sätt.

– Kommunikation måste ses ur ett 
24-timmarsperspektiv. Det bör finnas 
en samsyn om ett och samma sätt att 
kommunicera i förskola, skola, hem-
ma och i andra sammanhang. Om 
habiliteringen är inkopplad så är det 
en stor fördel att samverka om lämp-
ligt kommunikationssätt. Tillsam-
mans ökar vi möjligheten för ökad 
kännedom, kunskap och stöd till vård-
nadshavare.  

SPSM är Sveriges största kunskaps-
bank inom specialpedagogik och er-
bjuder stöd i form av kunskap och 
kompetens över hela landet. Målet är 
likvärdig utbildning i god verksamhet 
och trygg miljö. Hemsidan erbjuder 
rikligt med information via filmer och 
texter. Målgruppen för Alternativa och 
Kompletterande Kommunikationssätt 
(AKK) delas in i tre huvudgrupper: 
AKK som uttrycksmedel (bara för att 
uttrycka sig), AKK som komplement 
(bygger och kompletterar språket) och 

SPSM ger elever och skola 
verktyg för att kommunicera

SPECIALPEDAGOGISKA 
SKOLMYNDIGHETEN, SPSM
SPSM är Sveriges 
största kunskaps-
bank inom speci-
alpedagogik. De 
erbjuder stöd i form av kunskap och kompe-
tensutveckling över hela Sverige för att bidra 
till att förskolor, skolor och vuxenutbildningar 
ger utbildningar som möter barns, ungas 
och vuxnas behov, oavsett funktionsför-
måga. Stödet är kostnadsfritt. 
Webbplats: www.spsm.se 
Tel: 010-473 50 00
E-post: spsm@spsm.se

TEMA KOMMUNIKATION
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AKK som alternativ (både för förstå-
else och uttryck). Flera olika katego-
rier med funktionsnedsättningar är 
representerade i de tre grupperna. De 
individuella behoven kan variera och 
förändras över tid. Form av AKK måste 
väljas utifrån elevens behov och förut-
sättningar. Målet är att utveckla kom-
munikationen och språket så mycket 
som möjligt. 

– Vi får inte vara beroendeskapare, 
säger Johnny. Stödet till god kommu-
nikation ska vara en rättighet och ge 
möjlighet för varje person att vara en 

egen individ och att få och ta ansvar 
för sitt eget liv så långt som möjligt. 
Alla i omgivningen har ett ansvar att 
bidra till goda förutsättningar för 
kommunikation. 

MATERIAL KRING AKK erbjuds som kom-
petensutveckling till förskolor, skolor, 
habilitering och daglig verksamhet i 

form av studiepaket för studier i grupp 
eller på egen hand. Förskola, fritids-
hem och skolor erbjuds också kurser i 
AKK. Det finns också undervisnings-
material till skolledare, lärare och 
vårdnadshavare att använda på distans 
för olika åldersgrupper. 

– Jag önskar att det görs kommuni-
kationsutredningar för alla som behö-
ver AKK. Det är också viktigt med ett 
åldersadekvat språk till AKK-använ-
dare. En femåring och en femtiofem-
åring använder inte samma ord, avslu-
tar Johnny. ●

Det finns en risk att 
man tystnar om inte 

mottagaren förstår.

Johnny Andersson är rådgivare på SPSM, Specialpedagogiska Skolmyndigheten.
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Inom vården är kommunikationen 
avgörande för patientens trygghet 
och säkerhet. Bokstavligt talat 
handlar det om liv och död. Inte 
minst för alla som kommunicerar 
utan ett talat språk. 
TEXT: LEIF HOLMGREN

Utsikt träffar Therese som är mamma 
till Isac, som använder AKK och som 
har stor erfarenhet av sjukhusvistel-
ser. Just den här dagen kan Isac inte 
vara med så Therese får berätta om 
hans erfarenheter. Vi träffar också 
Lena Lindberger som är logoped vid 
Habiliteringens Resurscenter i Stock-
holm. Lena berättar:

– Under pandemin tog vi fram ett 
kommunikationspass för patienter att 
använda i kontakt med akutsjukvården. 
Det finns att ladda ner på vår hemsida 
och berättar om hur patienten kommu-
nicerar. Besök i vården ska förberedas. 
Ny miljö. Nya människor. Vad ska hän-
da vid besöket? Jag slås faktiskt av hur 
lite sjukvården tänker på kommunika-
tion utan det talade språket.

KOMMUNIKATIONSPASSET med ifylld 
text och enkla symboler är bra att ha 
med sig till vården när man har svårt 
att förstå eller göra sig förstådd. Kortet 
kan fyllas i hemma i lugn och ro så man 
slipper bli stressad när man vill eller 
måste klara sig utan anhörig eller as-
sistent vid besök i vården. 

God kommunikationsförmåga defi-

nieras ofta som att förstå och att göra 
sig förstådd, det vill säga verbal kom-
munikation och kroppsspråk.

– Kommunikationen måste vara så 
autonom som möjligt. Det patienten 
vill framföra ska vara det som fram-
förs. Vi måste bygga system som fung-
erar. Annars är du prisgiven som pa-
tient. Hur kommunicerar man iklädd 
munskydd? Hur kommunicerar vård-
personal med en person med and-
ningshjälp, fortsätter Lena .

ISAC LAGERMAN är 23 år. Han har varit 
inlagd på sjukhus 52 gånger sedan 
pandemin bröt ut för fullt i mars 2020. 
Det började med covid och fortsatte 
sedan med ytterligare komplikationer. 
Isac kommunicerar med hjälp av Tobii 
Dynavox, med kommunikationskartor 
och Boardmaker-bilder för att sätta 
ihop meningar med ögonstyrning.

– Tyvärr tas inte detta alltid till vara 
inom vården. Sjukhuspersonalen vill 
oftast hellre gå via anhöriga eller för-
utsätter att Isac kommunicerar som vi, 
säger Isacs mamma Therese.

– Isac kom till Habiliteringens Re-
surscenter för cirka tio år sedan. Ett 
halvt års arbete resulterade i att Isac 

tillsammans med lärare på Jorielsko-
lan och assistenter hade byggt en kom-
munikationsbok berättar Therese. 
Den kompletterades senare med da-
toranpassning.

Ett optimalt bemötande inom vår-
den präglas av vänlighet och hjälpsam-
het. Kroppsspråket är kanske det vikti-
gaste verktyget i mötet mellan vård 

Inkluderande 
kommunikation 
livsviktigt i vården
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Jag slås faktiskt av 
hur lite sjukvården 

tänker på kommunikation 
utan det talade språket.

Vården ska se till varje 

enskild patients behov, och 

den  vårdsökande ska vara 

delaktig i beslut om vård 

och behandling. Men sjuk-

huspersonalen går tyvärr 

oftast via en anhörig.

Personerna på bilden har 

inget med texten att göra. 

TEMA KOMMUNIKATION
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och patient. Om kroppsspråket signa-
lerar avvikelser från de sagda orden 
från vårdpersonalen så kommer 
kroppsspråket att dominera i kommu-
nikationen.

– Isac är verbal i sitt kroppsspråk 
med mimik och dynamik samtidigt 
som han är beroende av sin Tobii för 
att kommunicera. Logopeden Lena 

har haft givande utbildning med assis-
tenterna om Isacs kommunikation, 
fortsätter Therese Lagerman.

VÅRDEN BÖR SE till varje enskild pa-
tients behov. Kommunikationen ska 
vara empatisk; vårdpersonalen ska 
lyssna med närvaro och acceptans i 
lugn och ro. Patientens känslor och 

behov måste vara i fokus. God kommu-
nikation som innebär delaktighet i 
beslut om vård och behandling leder 
ofta till gott resultat.  

– Det finns faktiskt en solskenshis-
toria, berättar Therese. En överläkare 
på Hässelby Gårds Vårdcentral gran-
skade i december 2021 Isacs journaler 
efter eskalerande epilepsi. Hon pra-

Jag slås faktiskt av 
hur lite sjukvården 

tänker på kommunikation 
utan det talade språket.

Nr 3  2022    Utsikt  9

FOTO: SHUTTERSTOCK

>>

Utsikt 3-2022_sara.indd   9 2022-10-06   10:26



10  Utsikt   Nr 3  2022

med lång erfarenhet gastroläkare på 
Ersta sjukhus. Isac ville klara det själv 
utan föräldrar och kommunikationen 
fungerade. Otroligt bra!

Enligt Therese är narkosteamet på 
Ersta utrustat med Tobii och surfplatta 
med bildprogram. Tyvärr ser det inte 
ut så på alla sjukhus.

Svårigheter i kommunikationen kan 
också vara interaktionshinder: patien-
ten får otillräcklig tid för kommunika-
tion eller om omgivningen inte behärs-
kar patientens sätt att kommunicera. 
Personer med nedsatt kommunika-
tionsförmåga hamnar lätt i svarande-

position med kortare meningar än 
”normaltalande” samtalspartners. 

– Isac behöver tid att kommunicera. 
Det handlar om omgivningens tåla-
mod. Om Isac märker att någon inte är 
intresserad så lägger han av, konstate-
rar Therese.

ETT TIDENS TECKEN 2022 är digitalise-
ringen. Frågan är om den kan vara en 
lösning på kommunikationsproblem 
inom vården.

– Vi talar idag om ett digitalt utan-
förskap och det gäller i hög grad per-
soner med funktionsnedsättning. Det 

tade direkt till Isac och den medicin-
ska behandlingen ledde därefter till 
stabila blod- och järnvärden. Före-
dömligt!

PATIENTSÄKER KOMMUNIKATION betyder 
att kommunikationen sker på patien-
tens villkor när det gäller språk och 
kommunikationshjälpmedel. Verbal 
och icke verbal kommunikation fung-
erar. Vård och omsorg kvalitetssäkras; 
diagnos och behandling optimeras. 

– Vi jobbar mycket med patientsä-
kerhet inom Habilitering & Hälsa. Det 
är viktigt med vårdplaner där vi är 
överens med patienten om vad som 
ska göras, säger Lena.

Kommunikation som underlättar 
informationsutbyte mellan patient och 
personal är alltså en förutsättning för 
god och säker vård. Förståelsen är en 
förutsättning för att patienten och 
anhöriga ska känna delaktighet i be-
handlingen. 

– Under pandemin tog vi fram kom-
munikationskartor med möjlighet för 
patienten att visa var det gör ont och 
med smärtskala för att visa hur ont det 
gör. Bilder är ofta bättre än att visa 
tecken som stöd i kommunikationen 
eftersom de är enklare för omgivning-
en att förstå, säger Lena.

FAKTORER SOM PÅVERKAR kommunika-
tionen inom vården är stress och ar-
betsbelastning, attityder, förväntning-
ar, förhållningssätt och människosyn; 
språklig förståelse och icke-verbal 
kommunikation. Vidare kan kommu-
nikationshinder vara fysiska såsom 
syn- eller hörselproblem, språk annat 
än modersmålet, fördomar och kultu-
rella skillnader.

– Patient som inte har stöd av an-
hörig eller assistent och som inte har 
fungerande kommunikationssystem är 
utsatt i mötet med vården. Stödperso-
nen vid ett besök på sjukhus måste i 
det läget vara bestämd och hävda pa-
tientens vilja att vara delaktig, säger 
Lena Lindberger. 

Therese ger ett konkret exempel: 
– Isac mötte med stöd av assistent 

Isaac skulle önska att vårdpersonalen kommunicerade med honom via hans Tobii. 

Dom pratar med mig när 
dom ska ta prover men 

ingen använder min Tobii för 
att kommunicera med mig.

TEMA KOMMUNIKATION

>>
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Logopeden spelar 
en viktig roll
Att ha god förmåga att kommu-
nicera innebär att vi kan förstå 
och bli förstådda av andra. En 
hjärnsjukdom eller hjärnskada 
kan göra det svårare att kommu-
nicera, då kan en logoped vara 
till stor hjälp. 

Logopeder utreder, ställer diagnos 
på och behandlar personer som har 
problem med språket, rösten eller 
talet. Problemen kan bero på sjuk-
dom, olyckshändelse eller vara med-
fött. Logopeder utreder också dys-
lexi, läs- och skrivsvårigheter. Även 
personer som har svårt att svälja kan 
få hjälp av en logoped.

Utsikt träffade Kerstin Gustafsson 
som är logoped och delar sin tjänst 
mellan Afasiföreningen och Logo-
pedkliniken på Danderyds sjukhus. 
På Danderyd gör hon utredningar 
och ger behandling framför allt till 
vuxna personer med afasi, alltså 
språkstörning till följd av förvärvad 
hjärnskada. Afasi påverkar förmågan 
att uttrycka sig och förmågan att 
förstå. Dysartri, som är vanligt hos 
barn med CP-skada, innebär nedsatt 
funktion av talmotoriken och kan 
påverka röst, andningsfunktion och 
artikulation.

NÄR KERSTIN TRÄFFAR en ny patient 
tar hon reda på hur personens kom-
munikation fungerar i dag och hur 
det varit tidigare. Om hon misstänker 
dysartri undersöker hon talmotori-
ken. Om hon misstänker afasi utreder 
hon hur personen kan uttrycka sig, 
förstå instruktioner och läsa.

– Om en person inte redan har en 
diagnos som förklarar problemen 
och man ska utreda vilken typ av 
tal- eller språkstörning det är fråga 
om kan logopeden vara en pusselbit i 
det arbetet, berättar hon. Vi samar-

betar med flera 
olika profes-
sioner såsom 
öron-näsa-
hals-specia-
list eller neu-
rolog.

När en för-
älder vill hjälpa 
sitt barn att utveckla 
språket är det bra att leka 
och göra saker tillsammans och an-
vända ett varierat språk. Sätt ord på 
det ni ser och gör, läs böcker med 
barnet och lyssna på det som barnet 
vill berätta. Svara på barnets frågor, 
bygg ut det barnet säger genom att 
förklara och lägga till ord. Om man 
är orolig för sitt barns språkutveck-
ling, bör man söka hjälp. Om barnet 
är inskrivet i habiliteringen ska man 
vända sig dit, annars kan man kon-
takta en logopedmottagning.

KERSTINS INTRESSE för logopedyrket 
kom från dottern Lottie som hade en 
CP-skada. Kerstin blev färdig logo-
ped 2007, ett år innan Lottie gick 
bort 13 år gammal. Det är Lotties 
förtjänst att hon bytte yrkesbana 
från idrottslärare till logoped. Lottie 
hade för lite logopedhjälp från habi-
literingen och familjen märkte att 
hon hade ett inre språk men inte fick 
tillräcklig hjälp att utveckla det. 

– Ska jag behöva bli logoped för 
att kunna hjälpa min dotter, var min 
tanke då, säger Kerstin. Jag tog reda 
på mer om utbildningen och mitt 
intresse väcktes. 

På Stadshagens habiliteringsen-
het fick Lottie träffa en duktig logo-
ped och det sporrade Kerstin i sitt 
nya yrkesval. Ett val hon aldrig har 
ångrat. ●
 TEXT & FOTO: JESSICA STJERNSTRÖM

digitala fungerar till recept och prov-
resultat men kan aldrig ersätta fysiska 
möten för att till exempel visa och 
utveckla kommunikationshjälpmedel, 
säger Lena.

VI FÅR SÅ slutligen ett mejl från Isac 
som bekräftar vår bild av kommunika-
tionen inom vården:

– Dom pratar med mig när dom ska 
ta prover men ingen använder min 
Tobii för att kommunicera med mig. 
Jag klarar mig tack vare mamma, pap-
pa och assistenter men säger till att 
dom ska prata direkt med mig. ●

Material från Habiliteringens Resurscenter. 

Kerstin 
Gustafsson
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Robin Lundström är 10 år och bor 
med sin mamma Jane och pappa 
Christoffer i Hammarby sjöstad i 
Stockholm. Han har stor hjälp i 
vardagen av sin ögonstyrda dator. 

TEXT: ELISE JEPPSSON

Eftersom Robin inte har ett talat språk 
använder han till stor del ögonstyrning 
för att kommunicera. Han har använt 
ögonstyrd dator sen han var ungefär 
två år, berättar Jane samtidigt som hon 
visar upp en bild på Robin vid sin för-
sta ögonstyrda dator.

– Jag går i 4:an i Lugnets skola, be-
rättar Robin.  

Skolan som ligger nära hans hem är 
för årskurs F-6. En del av skolans vision 
är: vi vågar tänka fritt, bryter invanda 
mönster och antar nya utmaningar.

Både Robin och hans föräldrar är 
väldigt nöjda med skolan och deras 
inställning. Pedagogerna har med 
nyfikenhet börjat sätta sig in i hur 
ögonstyrning fungerar och är väldigt 
lösningsorienterade.

– Det tar lite tid såklart att få till an-
passningar till skolarbetet men 
det får det göra, menar Jane.

TILL VARDAGS HAR Robin hjälp av per-
sonliga assistenter och i skolan har 
han hjälp av två elev-resurser där den 
ena personen hjälper Robin att kom-
municera medan den andra hjälper till 
att bläddra i böcker, skriva ner saker 
och så vidare. Någon gång har en av 
hans personliga assistenter behövt 
hoppa in som elevresurs och det fung-
erar ju bra eftersom hans assistenter 
känner Robin och är bra på att tolka 
hans tecken och sätt att kommunicera. 

I skolan tar Robin till sig informa-
tion via böcker eller en skärm. Böck-
erna spänns fast på en ställning och 

justeras för hans ögonhöjd. När han 
vill bläddra gör han ett tecken till sin 
elevresurs. Kommunikationen till 
lärarna och omgivningen sker via den 
ögonstyrda datorn. 

På frågan om vad som är svårt med 
ögonstyrning berättar Robin:

– Jo, i skolan när jag vill svara på 
lärarens fråga, då tar det lång tid. Då 
kan det hända att läraren hinner ställa 
frågan till en annan elev innan jag ges 
ordet.

Ibland använder Robin ordpredik-
tion som innebär att han inte behöver 
skriva ut hela ordet. Det räcker med 
att han påbörjar ett ord och får då 
olika alternativ som han kan välja 
mellan. 

– Det kan underlätta om Robin ska 
skriva längre meningar, menar Jane. 

I SIN ÖGONSTYRDA dator använder Ro-
bin funktionen TD Control som gör att 
han kan använda sina ögon som mus-
pekare. Med TD Control kan Robin 
använda internet, Officeprogram som 
Word, Power Point och allt annat som 
du gör genom datorn. Robin visar hur 
han gör för att titta på Youtube och 

väljer ett klipp med en hockeyspelare 
som berättar om sin vardag. 

– Min dröm när jag blir stor är att 
bli domare i SHL (svenska hockey-
ligan), säger Robin. 

Jane menar att ju tidigare ett barn 
börjar med ögonstyrning desto bättre. 
Det tar tid att lära sig och bli bekväm 
med den så det är bra att börja i tid. 
För Robins del var det tack vare ett 

Robin styr datorn  
med sina ögon

TEMA KOMMUNIKATION

Robin  
Lundström
Ålder: 10 år.
Bor: i Hammarby sjö-
stad, söder om Stockholm.
Familj: Mamma Jane, pappa Christoffer, 
farmor och farfar, mormor och morfar och 
många kusiner, både i Sverige och USA.
Skola: Lugnets skola i Hammarby sjöstad.
Intressen: Fotboll (han är gnagare), hockey 
(SHL, NHL), skridskoåkning, skidåkning, 
ridning, Xbox, Roblox med mera. Läsa 
böcker, både på svenska och engelska.

Robin Lundströms ögonstyrda dator använder hans          ögon som muspekare.  
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annat barn som föräldrarna fick reda 
på att ögonstyrning finns. 

På frågan om hur det fungerar med 
ögonstyrning utanför hem eller skola 
svarar Robin:

– När min Tobii inte är där använ-
der jag min PODD. 

PODD är en tekniskt enklare kom-
munikationsbok som Robin använder 
när han inte har med sin dator. ●

Robin Lundströms ögonstyrda dator använder hans          ögon som muspekare.  

Grid 3 är en mjukvara som bland annat används i samtalsapparater från Smartbox.

FOTO: ELISE JEPPSSON

Regionerna och kommunerna är skyldiga 
att erbjuda hjälpmedel om du behöver det. 
Men de bestämmer själva hur de delar upp 
ansvaret mellan sig och vilka regler och 
avgifter som ska finnas. Därför varierar det 
vad du kan få, vad det kostar och vem du 
ska kontakta för att få ett hjälpmedel. Det 

kan också skilja sig åt beroende på om det 
är ett barn eller en vuxen som behöver 
hjälpmedlet.

De hjälpmedel du kan få förskrivna från 
vården är oftast så kallade medicintek-
niska produkter, framtagna för att vara just 
hjälpmedel. Läs mer på 1177. KÄLLA: 1177.SE 

SÅ KAN DU FÅTT ETT HJÄLPMEDEL FÖRSKRIVET

Picomed AB är ett svenskt 
företag som arbetar med pro-
dukter inom ögonstyrning. 
Sedan 2021 förskrivs kommuni-
kationshjälpmedel från Picomed 
till slutanvändare inom region 
Stockholm.

– Mina arbetsupp-
gifter är allt från 
att prova ut appa-
rater med använ-
dare, utbilda nät-
verket och 
förskrivare till att 
upphandla och 
utveckla nya och 
befintliga produkter, berättar Jesper 
Persson, it-chef på Picomed.

– Det absolut viktigaste för oss är 
att det blir bra för användarna vid en 
utprovning. Därför har vi många 
olika typer av ögonstyrningar för att 
kunna möta användarnas behov, 
menar Jesper.

Picomed säljer samtalsapparater 
från den engelska bolaget Smartbox 
och det belgiska företaget Jabbla. 

– Apparaterna från Smartbox 
bygger på den välkända mjukvaran 
Grid 3. I apparaterna från Jabbla 
används mjukvaran Mind Express 5 
tillsammans med vokabuläret PODD, 
säger Jesper.

PICOMED ARBETAR framför allt med 
att förse hjälpmedelscentralerna 
runt om i landet med produkter och 
att assistera när det behövs hjälp vid 
till exempel utprovningar. 

– Något av det bästa med att ar-
beta med dessa produkter är att få 
vara med och uppleva hur mycket 
livet förändras för en person som får 
tillgång till en ögonstyrd apparat, att 
plötsligt kunna kommunicera fritt, 
ringa samtal och skicka SMS med 
ögonen, säger Jesper. ●

ELISE JEPPSSON

Jesper Persson

Rätt hjälpmedel förändrar 
livet för användaren
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Det finns många olika hjälpmedel 
för den som behöver stöd i sin 
kommunikation. Prata med habili-
teringen så får du hjälp att hitta 
rätt. Här beskriver vi kort några av 
de vanligaste hjälpmedlen.

BLISS är ett seman-
tiskt-grafiskt språk 
som uppfanns på 
1940-talet av 
Charles Bliss. På 
1970-talet började 
det användas som 
symbolkommunika-
tion av en speciallärare i 
Kanada. I slutet av 70-talet 
började det även att användas i Sverige. 
Det används som Alternativ och Komplet-
terande Kommunikation (AKK) inom skola 
och utbildning. 

BLISS ONLINE är ett pedagogiskt verktyg för 
skola, utbildning, föräldrar och närstående. 
Där köper man en användarlicens. I webb-
tjänsten erbjuds verktyg för att exempelvis 
skapa kommunikationskartor, scheman och 
bilderböcker.

RITADE TECKEN är en webbtjänst för att 
stödja Tecken som Alternativ Kommunika-
tion (TAKK) i form av hela bildbasen.

PICTOGRAM (nedan) är ett visuellt språk för 
personer som saknar eller har begränsad 
förmåga att tala, läsa och skriva. Förståelse 

underlättas liksom interaktion 
och kommunikation. 

Möjligheter att formu-
lera känslor och 
önskningar; stöd för 
tanke och minnes-
funktioner. Det finns 

2 000 bilder idag. 
Bildbasen uppdateras 

kontinuerligt.

WEBBASERAT STÖDMATERIAL finns i form 
av kostnadsfritt AKK-studiepaket. För vidare 
information se www.spsm.se.

Alternativ kommunikation  
– vilka hjälpmedel finns?

ÖGONSTYRD DATOR 
Ögonstyrning eller ögon-
spårning är en teknik som 
används för att se var en 
person fäster blicken på 
en skärm. Den kan också 
användas för att styra en 
dator med ögonen istället för att använda ett 
vanligt tangentbord eller mus.

PUNKTSKRIFT är ett hjälpmedel där per-
sonen läser direkt  (taktilt med fingrarna) 
eller via e-bok med skärm-

läsningsprogram. Till 
vissa läromedel finns 
taktila bilder.

DATE står för Delaktig-
het Attityder Tillgänglig-
het Elever & Barn. Det är 
ett läromedel med kreativa, 
lustfyllda och fördjupande 
övningar. Materialet består av elevblad, 
sagor, Powerpoint-presentationer, pedago-
giska berättelser, faktablad, sånger, musik, 
filmer, ljudfiler och arbetsblad. Allt är till-
gängligt och färdigt att använda. Finns från 
förskolan upp till och med gymnasiet. 

BOARDMAKER 7 (ovan) används som sym-
bolkommunikation med möjlighet att skapa 
egna kartor i olika ämnen. Möjlighet att kom-
municera med hjälp av bilder.

GRID 3 används som symbol- och textkom-
munikation samt för interaktivt lärande för 
att lära och utforska genom olika aktiviteter. 
Möjlighet att bygga egna meningar i samtal 
med andra.

SAMMANSTÄLLT AV  
LEIF HOLMGREN

TEMA KOMMUNIKATION

Bliss

Punktskrift

Magnus Sundelin

Tobii Dynavox är en tillverkare 
av kommunikationshjälpmedel 
som samtalsapparater och 
ögonstyrningsprodukter. 

– Ögonstyrning 
eller ögonspår-
ning används för 
att se var en per-
son fäster blicken 
på en skärm. Den 
kan också använ-
das för att styra en 
dator med ögonen 
istället för ett tangentbord eller 
mus, berättar applikationsspecia-
list Magnus Sundelin. 

Personer som inte har ett talat 
språk eller har svårt att använda 
tangentbord, mus eller pekskärm 
kan använda ögonstyrning för att 
skriva meddelanden med ögonen 
eller göra olika val på datorn. 

– Vårt mål är att skapa tekniska 
hjälpmedel som låter människor 
hitta sin egen röst, säger Magnus. 

INOM TOBII samarbetar applika-
tionsspecialister, logopeder och 
andra professioner för att hitta den 
bästa lösningen för personen i be-
hov av kommunikationshjälpmedel. 

– Min roll är att stötta använda-
ren. Det handlar inte bara om att 
sälja en hårdvara, utan en kommu-
nikationslösning där utbildning, 
support och individuella anpass-
ningar ingår, säger Magnus. 

Tobii har upphandlingsavtal 
med regioner i Sverige och hade 
fram till 2021 ett avtal med Region 
Stockholm. Även om det inte läng-
re är Tobii som förskriver kommu-
nikationshjälpmedel i Stockholm 
så har de kunder kvar som behöver 
support och utbildning. 

– Även om vi arbetar med försälj-
ning så gör vi det med hjärtat. Det är 
häftigt att kunna ge människor en 
röst och se hur de utvecklas. ●

TEXT: ELISE JEPPSSON

” Det är häftigt att ge 
människor en röst”
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REPRESENTATION

Funkis uppåt väggarna

inte bara dagens samhälle men även 
för framtida generationer. Att bli till-
frågad att vara en av dessa individer 
kändes overkligt men ärofullt, säger 
Ewa. 

SANNA FROST, verksamhetschef för 
Funktionsrätt Stockholms län, beskri-
ver hur projektet kom till. 

– Stolt funkis-projektet startades för 
att det saknas bilder på oss i funktions-
rättsrörelsen i så gott som alla medier 
men även i våra egna lokaler. Med Stolt 
funkis har vi nu lokaler fyllda med 
porträtt där vi är normen. Det här är 
vår plats, det här är vi tillsammans! ●

TEXT: ELISE JEPPSSON

FOTO: FUNKTIONSRÄTT STOCKHOLM

Ewa Wodzynska är en av de RBU-aktiva vars porträtt nu hänger på väggen i möteslokalen.

Stolt funkis är ett projekt skapat 
av Funktionsrätt Stockholms län, 
en ideell samarbetsförening som 
arbetar med funktionsrättsfrågor 
inom Region Stockholm. Totalt 
ingår 46 medlemsföreningar med 
sammanlagt cirka 70 000 med-
lemmar.

Funktionsrätts uppgift är att verka för 
medlemsföreningars gemensamma 
intressen, och att underlätta och stöd-
ja deras arbete. Verksamhet bedrivs 
framför allt i samverkansråd med 
regionens förvaltningar. Målet är att 
uppnå ett samhälle för alla.

Projektet Stolt funkis utmynnade i 
en permanent utställning med bilder 
på medlemsföreningarnas medlem-
mar. Projektet handlar om representa-
tion och porträtten som skildrar med-
lemsföreningars 
medlemmar hänger 
uppe på väggarna i våra 
gemensamma möteslo-
kaler. Porträtten ska 
stärka besökare och 
skapa en känsla av stolt-
het över att vara repre-
senterade i vår lokal. 
Bilderna illustrerar per-
soner med både dolda 
och synliga funktions-
nedsättningar.

I JUNI I ÅR bjöd Funktions-
rätt in till en vernissage 
för den permanenta ut-
ställningen. På vernissa-
gen var alla modeller in-
bjudna liksom medlemmar från 
samarbetsföreningarna. En av de som 
besökte vernissagen är Ewa Wodzyn-
ska som är en av dem vars porträtt 
hänger i de gemensamma mötesloka-
lerna vid Fridhemsplan. Ewa är med-
lem och aktiv i RBU Stockholms sty-
relse sen många år tillbaka. 

– En presentation av starka och 
inflytelserika individer är viktig för 
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Barn- och föräldrayoga
Under oktober till december bjuder vi 
in till barn- och föräldrayoga med 
instruktören Maria Boox. Yogan an-
passas till barnen och du är välkom-
men oavsett om du har provat yoga 
tidigare eller är nybörjare. Deltagarna 
träffas fem gånger. 

Äventyrsbad 
Lördag den 19 november är hela famil-
jen välkommen till äventyrs-
bad i Vilundabadet, Upp-
lands Väsby. Från klockan 
18.00 har vi badet helt för 
oss själva, tillsammans 
med FUB, och det är 
stängt för allmänheten. 

Det finns flera bassänger varav en med 
extra varmt vatten samt äventyrsbad 
med vattenrutschbana, strömbassäng 
och Fritt Fall. Här är alla välkomna, 
även du som inte är medlem.

Julpyssel med fi a för hela familjen
Lördagen den 3 december bjuder vi på 
drop-in pyssel och fika mellan klockan 
13.00–16.00 i RBU:s lokaler på St Gö-
ransgatan 82 A. Vi ordnar med allt 

pysselmaterial. Barn i alla åldrar 
är välkomna och givetvis 

även syskon och föräldrar. 
Du är såklart välkommen 
även om du bara vill fika 
och umgås med de andra 
familjerna.

Äventyrsbad och yoga för alla
AKTIVITETER

Skönt 
med 
yoga!

Guldkanten
Nu kan du ansöka om Guldkanten! 
Två gånger per år delar RBU Stock-
holm ut ett bidrag till barn, ungdo-
mar eller unga vuxna som har en 
CP-diagnos. Man måste vara med-
lem i RBU Stockholm för att söka. 

Bidrag beviljas i första hand för att 
sätta guldkant på tillvaron. För att så 
många som möjligt ska få ”den lilla 
guldkanten” kommer bidrag i 
första hand utgå till sökan-
de som inte nyligen be-
viljats bidrag.

Vi vill ha din ansökan 

senast 31 oktober (eller 30 april om 
du söker på våren). Om din ansökan 
bifalls, och den är komplett med 
kontonummer, kommer pengarna 

betalas ut i december (eller i juni 
om du söker på våren).

Ansökningsblankett finns på 
stockholm.rbu.se/guldkanten

Vilka aktiviteter vill du ha nästa år?
Är det någon aktivitet du saknar? Har 
du en idé på någon ny aktivitet som vi på 
RBU Stockholm kan arrangera för våra 
medlemmar nästa år? Hör av dig till oss 
och berätta. Vi skulle vilja ha dina idéer 
senast 25 oktober till kontakt@stock-
holm.rbu.se eller 08-650 58 12.

Alla inbjudningar till våra aktivite-
ter skickas ut i RBU Stockholms ny-
hetsbrev. Nyhetsbrevet går ut till alla 
medlemmar som har meddelat sin 
e-postadress till oss och finns även på 
stockholm.rbu.se. 

Våra aktiviteter vänder sig till alla 
medlemmar i RBU Stockholm. Är du 
inte redan medlem blir du enkelt det 
via vår hemsida 
rbu.se/bli-med-
lem. Fota QR-ko-
den här intill så 
kommer du direkt 
till medlemssi-
dan. ●

19 november har vi Vilundabadet helt för oss själva, kom och bada!

Snart är det jul!  
Kom på pyssel och fika.
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Kritik mot färdtjänsten 
och nytt samarbete i höst

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.

!

PÅVERKANSARBETE

Färdtjänstkampanj
Under augusti och september har RBU 
Stockholm genomfört en färdtjänstkam-
panj. Syftet har varit att få politiker att 
förstå vilken negativ effekt det får om 
färdtjänsten inte fungerar fullt ut. Man 
har velat skapa opinion och visa hur verk-
ligheten ser ut. Vad händer när RBU:s 
medlemmar inte blir hämtade på rätt 
plats, blir hämtade för sent och därmed 
missar aktiviteter eller blir avsläppta på 
fel adress?

Till kampanjen har man tagit fram tre 
affischer på temat ”Fel adress – fel stad. 
Färdtjänsten 2022”. Affischerna har sut-
tit på 100 platser i Stockholms innerstad 
under perioden vecka 33, 34 och 35. 
Man har också haft annons på hejaolika.
se under veckorna 34, 35 och 36. 

På affischer och i annons har RBU 
Stockholm hänvisat till föreningens spe-

ciella kampanjsida som finns www.stock-
holm.rbu.se Klicka på fliken ”Vad vi gör”. 

Samarbete med Unga rörelsehindrade
RBU är en aktiv del av Rh-gruppen (fem 
rörelsehinderföreningar i samverkan). 
Förutom de fem föreningarna har även 
Unga rörelsehindrade, DHR:s ungdoms-
förbund, varit med tidigare. RBU Stock-
holm har tagit initiativ till att på nytt 
engagera Unga rörelsehindrade för att 

förstärka arbetet kring färdtjänst, hjälp-
medel och tillgänglighet där Unga rörel-
sehindrade har mycket kunskap och 
erfarenhet.

Hjälpmedel
Hösten 2021 infördes avgifter på hjälp-
medel inom Region Stockholm. Under 
våren, med start i februari 2022, genom-
förde Rh-gruppen intervjuer med samt-
liga politiska partier i regionen. I dessa 
intervjuer framkom att ärendet var åter-
remitterat och skulle utredas mer innan 
frågan återigen skulle upp för beslut. I 
juni tog Regionstyrelsen beslut att fort-
sätta med avgiftsbelagda hjälpmedel. 
Rh-gruppen fick inte information vare sig 
om beslutet eller att utredningen var klar 
och har nu skrivit brev till samtliga partier 
i regionen i frågan. ●

JESSICA STJERNSTRÖM

- Jag hann aldrig fram

Så fungerar  
färdtjänsten 2022

Läs mer om RBU Stockholms krav på färdtjänsten på  
www.stockholm.rbu.se 

Läs mer om RBU Stockholms krav på färdtjänsten på  
www.stockholm.rbu.se 

Avsläppt på fel adress  

- i fel stad

Så fungerar färdtjänsten 2022

Läs mer om RBU Stockholms krav på färdtjänsten på  
www.stockholm.rbu.se 

Läs mer om RBU Stockholms krav på färdtjänsten på  
www.stockholm.rbu.se 

Avsläppt på fel adress  

- i fel stad

Så fungerar färdtjänsten 2022
Kampanjaffischerna  
från RBU Stockholm har 
funnits på 100 platser 
runt om i innerstaden. 
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Lura din hjärna, se film och leta fågelholkar
Utmana dina sinnen på Paradox 
Museum, rita filmaffischer på Ci-
nemateket och lyssna på sälsagor 
på Sjöhistoriska museet. Hösten 
bjuder på massor av kultur.

TEXT: ELINORE BRANDÉN

Unga Cinemateket  
– barnens dag 
FILM Det är inte första gången jag slår 
ett slag för Unga Cinemateket och 
antagligen heller inte den sista.  Vill ni 
ge barnen alternativ till storfilmerna 
och det breda utbudet så ta dem till 
Filmhuset! 

Söndag den 9 oktober är det Bar-
nens filmdag och mellan 10–17 visas 
digitalt restaurerade versioner av Ast-
rid Lindgrens Tjorven Båtsman och 
Moses och Ingela Magners Selma & 

Johanna – En roadmovie. Utöver dessa 
visas kortfilmer, och är barnen intres-
serade av att kika bakom kulisserna så 
erbjuds visningar, skapande av konst-
film och egna filmaffischer. Program-
met är speciellt anpassat för åldrarna 
5–12 år och alla går in gratis. 
Adress: Borgvägen 1.

Lekrummet Blubb  
på Sjöhistoriska 
museet
MUSEUM Sjöhisto-
riskas nya satsning 
för barn mellan 0-6 
år är ett lekrum 
med inspiration av 
Östersjön. Här kan 
barnen leka, klämma 
och känna, uppleva 

magi med ljus och ljud, klä ut sig, 
meka och lyssna på sälsagor. Rummet 
är anpassat för barn i vuxens sällskap 
och i anslutning finns matsäcksrum 
och garderob. Antalet personer i rum-
met samtidigt är begränsat till 50 och 
entrén är gratis. 
Adress: Djurgårdsbrunnsvägen 24, 
Gärdet.

Paradox Museum
MUSEUM På tunnelbane-

plan vid t-bana Hötor-
gets södra uppgång, 
ligger Paradox Mu-
seum, med ett sjuttio-
tal olika föremål och 

upplevelser. Här utma-
nas besökarens hjärna 

och föreställningar om 

FOTO: MARK STANDLEY

Lekrummet Blubb på Sjöhistoriska museet är fullt av roligheter för de mindre barnen.
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Lura din hjärna, se film och leta fågelholkar

Paradox

ASTRID  
LINDGREN

är något som verkar 
orimligt men som lik-
väl kan vara verkligt. 

Ordet paradox  
betyder mot- 

sägelse.

Emils 
äventyr
utspelas  

omkring år 
1900.

skrev 75 böcker 
för barn

hur saker och ting ska vara. Samtidigt 
som din hjärna och blick luras lär du 
dig också hur vetenskapen bakom 
förvillelserna fungerar. Det här är 
också ett väldigt fotovänligt museum 
som du kommer att lämna med mäng-
der av orimliga, roliga, förvillande och 
galna bilder. Ta med din familj till 
upp-och-ner-vända-världen och tappa 
kontrollen på Paradox Museum! 
Adress: Museet ligger på tunnelbane-
plan vid t-bana Hötorgets södra upp-
gång, och du hittar ingången på Ser-
gelgatan 20.

Fågelholkssafari
UPPLEVELSE Ta med familjen på 
en annorlunda safari! I Hågelbypar-
ken i Botkyrka, finns ett helt gäng 
kreativa och roliga fågelholkar på 

olika teman som de flesta barn känner 
igen. Spana uppåt, hitta och räkna in 
de 16 holkarna och se vem som finner 
alla först. Här finns en Bolibompa-
holk och en Greta Gris-holk för att 
bara nämna ett par favoriter. För den 
som vill fuska lite finns kartor i parken. 
Adress: Hågelbyparken, Skrävsta 
gårdsväg i Tumba. 

Jag Kan!
TEATER På Teater tre på Södermalm 
spelas barnföreställningen ”Jag Kan!” 
mellan den 25 september och 11 nov-
ember. Detta är något så fint som en 
kroppspoetisk föreställning för de 
riktigt små. 

Teatern handlar om det kämpiga i 
att vara liten och behöva lära nytt hela 
tiden – och stoltheten när man plöts-
ligt kan något man kanske trodde var 
en omöjlighet att lära sig. Prövandet 
och övandet står i fokus när ensem-
blen gestaltar med humor, värme, lek 
och rörelse. Passar barn från 3 år. 

Gå in på teatertre.se för spelschema 
och biljettinformation. 
Adress: Rosenlundsgatan 12 på Söder-
malm.

Höst är teatertid!

Emil – Vinter i Lönneberga
TEATER Tiden går som bekant snabbt! 
På Teater Intiman repar man redan 
för fullt inför årets julföreställning 
som har premiär den 5 november och 
spelas fram till den 11 december. 

I år får vi uppleva en småländsk 
och älskad jul hos Katthults i 

Småland. Bland några av 
Emils välvilliga hyss på sce-
nen finns det stora tabberaset 
i Katthult, dramat när Emil 

räddade livet på Anton och 
när han lurade ner Kommendo-

ran i varggropen. 
Gå in på intiman.se för spelschema 

och biljettinformation. 
Adress: Odengatan 81, Vasastan. ●

Häng med 
när Emil 
firar jul. FO

TO
: I

N
T
IM

A
N

KULTUR

Vad är upp och vad är ner på Paradox Museum?

Utmana dina sinnen på Paradox Museum. Hittar du alla holkar i Hågelbyparken?
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I vinter öppnar världens troligen 
första sportcafé där all personal 
har någon form av funktionsned-
sättning – Paralife Sportcafé i 
Nacka. Hit kan man komma för en 
fika i farten på väg till jobbet, en 
lunchträff med kollegorna eller 
slå sig ner med sin laptop en 
stund. 

TEXT & FOTO: JESSICA STJERNSTRÖM

Eller varför inte ett yogapass, en om-
gång shuffleboard eller bara koppla av 
med en energirik smoothie. Väggarna 
är fyllda av bilder på paraidrottare 
samt andra idrottare och på en stor 
skärm i caféet visas paraidrott. Inred-
ningen är modern och allt är tillgäng-
ligt. Paralife Sportcafé är inte bara ett 
café. I de 600 kvadratmeter stora loka-
lerna finns konferensrum att hyra, 
träningslokal för till exempel yoga 
eller Qigong, shuffelboard och biljard. 

Initiativet kommer från Hilde Sch-
jölberg som varit engagerad inom 
Nacka HI flera år och som tidigare 
arbetat med arbetsmarknadstjänster. 
Hon har sett hur svårt det är för många 
unga med funktionsnedsättning att få 
arbete. 

– Hur svårt ska det vara? Jag har 
aldrig sett en barista som sitter i rull-
stol, varför inte? säger Hilde som själv 
har två ungdomar med funktionsned-
sättning.

TILLSAMMANS MED Peter Kohlström, 
före detta Paraidrottare inom bland 
annat basket, och Anna Backman, 
näringsterapeut, utgör hon ledningen 
för arvsfondsprojektet som efter tre år 

ska vara ekonomiskt självgående. Hil-
de blir ansvarig för marknadsföring, 
sponsorer, event och kontakt med 
samarbetspartners.

Peter Kohlström, som varit eliti-
drottare i många år, känner mycket för 
projektet och vad det kommer göra för 
unga med funktionsnedsättning.

– Jag vill ge alla, oavsett funktions-
variation, chansen till ett arbete, en 
bättre självkänsla och inte minst ett 
bättre mående, säger han.

Annas uppgifter blir att sköta hela 
cafédelen och utbildning av personal. 

Unika Paralife Sportcafé  
slår upp sina portar 

PARALIFE SPORTCAFÉ
Paralife Sportcafe ligger på Nya gatan, mitt 
emellan Nacka Forum och Nacka kommun-
hus. 
Öppnar: Vintern 2022. Är man intresserad 
av att arbeta här skickar man en ansökan 
som till vilket annat jobb som helst. Det kom-
mer också finnas möjlighet för praktik, prao 
eller arbetsträning. De tre första åren finan-
sieras verksamheten med medel från All-
männa Arvsfonden och från år 4 ska den 
vara självbärande.
Kontakt: info@paralife.se

Hilde och Peter kommer också finnas 
med i det arbetet utöver deras andra 
uppgifter.

– Det är fantastiskt roligt att få vara 
med att göra skillnad där det verkligen 
behövs, säger hon.

Förutom att utbilda och anställa 
personal ska man lyfta paraidrotten 
och ge unga goda förebilder inom 
idrott. Paraidrotten behöver få en 
högre status och jämställas med annan 
idrott både med resurser, uppmärk-
samhet och prispengar. Idag måste 
många paraidrottare bekosta tränings-
redskap och annat själva och ta semes-
ter vid tävlingar. Det leder till att 
många paraidrottare på elitnivå är 
tvungna att sluta för att det blir för 
tufft ekonomiskt. Detta ska jämföras 
med andra idrottare som många gång-
er har helt andra förutsättningar och 
stöd. För att ta ett exempel så kan en 
alpinåkare få en halv eller en miljon 
kronor i vinstpengar om hen tar en 
guldmedalj medan motsvarande para-
idrottare får en tekopp för sin guld-
prestation. Ja, du läste rätt. Exemplet 
är taget ur verkligen i Norge men skul-
le lika gärna kunna vara i vårt eget 
land.

”STIFTELSEN VI” i Norge är en förebild. 
De arbetar bland annat med att ge 
paraidrottare samma uppmärksamhet, 
erkännande och ekonomiska förut-
sättningar som andra idrottare. Hilde, 
som ursprungligen kommer från Nor-
ge, ser hur långt hennes gamla hem-
land kommit i jämförelse med Sverige. 
Paralife Sportcafé ska vara en del i 
arbetet att lyfta parasportare i Sverige 

REPORTAGE

PARALIFE  -  INREDNING  -  22 06 01

Inget sportcafé  
utan biljard!

SKISS: SILLRÉN ARKITEKTER
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och ge unga goda förebilder inom Pa-
raidrotten. 

Omkring 25 ungdomar och unga 
vuxna i åldrarna 16–28 år ska utbildas 
och anställas som baristor, serverings-
personal, bagare och konferensvärdar. 
Andra tar hand om disken, håller i 
föreläsningar eller träning till exempel 
yoga som också ska erbjudas inom 
ramen för projekt Paralife. All inred-
ning är anpassad. Kassa, köksbänkar 
och annat är höj- och sänkbart. Det är 
möblerat så att även den med stor 

elrullstol enkelt kan ta sig fram och allt 
ligger i ett plan.

UNDER DE TRE första projektåren, som 
finansieras av Allmänna Arvsfonden, 
ingår RBU Stockholm tillsammans 
med DHR, Parasport Stockholm och 
Nacka kommun, i en referensgrupp. 
Gruppens uppgift är att komma med 
input, ge råd och tips i uppbyggnads-
skedet samt sprida information. Inom 
referensgruppen finns också ett stort 
kontaktnät som kan komma väl till 

pass när man ska hitta föreläsare eller 
rekrytera personal. Efter tre år ska 
verksamheten vara ekonomiskt själv-
gående.

Kanske blir det här Nackabornas 
nya favoritställe för en fika eller lunch. 
Det vi med säkerhet vet är att det är 
något unikt, ett föredöme och inspira-
tion som förhoppningsvis sprider sig 
till fler orter. Paralife är troligen värl-
dens första café där egen funktions-
nedsättning är en merit och ett krav 
för att få arbete. ●

Hilde Schjölberg, Anna Backman och Peter Kohlström framför en bild av hur sportcaféet kommer att se ut när det är färdigt. 
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VI INSPIRERAS AV

RBU Stockholm vill lyfta Fallänge-
torp för Fä och Folk som sedan 
starten av verksamheten har vävt in 
ett tillgänglighetstänk. Även om det 
är ett litet vandrarhem med 15 
bäddar så är både byggnad och 
aktiviteter till stor del tillgängliga.
TEXT & FOTO: ELISE JEPPSSON

I början av juni hade RBU Stockholm 
ett miniläger på Fallängetorp för Fä 
och Folk för familjer med barn upp till 
13 år. Fallängetorp är ett vandrarhem, 
bed & breakfast och stuga på en 
lantgård norr om Sala i Västmanland.  
Lantgården är från 1600-talet och 
drevs fram till 2000-talet som 
mjölkgård. Efter det sadlade gården 
om till att bedriva köttproduktion av 
lamm och nöt och 2013 bildades Fal-
längetorp för Fä och Folk. Här erbjuds 
ett lugnt och rofyllt alternativ till var-
dagens stressiga och fartfyllda tempo.

FÖRUTOM ATT VARA ett vandrarhem 
ordnar gården aktiviteter på temat 
bondeliv. De arrangerar Bonde för en 
dag, Bonde för en helg och Bondelov 
där deltagarna får lära sig om livet på 
en gård. På gården finns bland annat 
kor, hästar, får och grisar. Deltagarna 
får vara med i den dagliga skötseln av 
djuren, mata, prata med och om dju-
ren samt klappa dem.   

På gården finns även två Zoomar, ett 
terränggående fordon som möjliggör 
utflykter i svårare terräng. Zoomen är 
till för personer som använder rullstol 
eller för den som vill upptäcka omgiv-
ningarna i en Zoom istället för gåendes.    

När RBU Stockholm har sitt minilä-
ger på Fallängetorp i slutet av maj 

passar vi på att intervjua Anitha Barr-
säter som är en av grundarna.

– Vi tog över granngården 2009. Det 
stora huset, sedermera Mellangården, 
var i behov av renovering och i sam-
band med detta gjordes en omfattande 
anpassning med bland annat ett höj- 
och sänkbart kök, berättar Anitha.

Sedan dess har de fortsatt med sitt 
tillgänglighetstänk och försöker göra 
så mycket som möjligt för att alla ska 
ha möjlighet att komma dit. Bottenvå-
ningen i det stora huset rymmer tre 
rum och ett stort badrum med dusch. 
Det saknar trösklar och det är lätt att 
ta sig runt i rullstol. På hemsidan kan 
du läsa mer om hur gården funkar 
utifrån tillgänglighet.

EN AV AKTIVITETERNA som gården er-
bjuder är utomhusmatlagning över 
öppen eld, med muurikka, vid en gam-
mal gårdsruin. Resan dit går med trak-
tor och en specialdesignad vagn som 
tar upp mot 6–8 personer. Det går bra 
att rulla upp en stor eller två mindre 
rullstolar på vagnen.   

En annan aktivitet som går boka och 
som arrangeras vid gårdsruinen är en 

Livet på landet för alla
Under den här vinjetten upp- 
märksammar vi personer och 
initiativ som vi inspireras av 
och som vi gärna tipsar om.  

eldworkshop med överlevnadsguiden 
Jonas. Han berättar om olika överlev-
nadsstrategier och visar hur man gör 
upp eld. Alla deltagare får en egen plåt 
med tändstål och annat material som 
behövs för att göra upp eld.  

I de vackra omgivningarna finns 
mycket att göra och de sällskap som 
stannar en längre tid kan besöka bad-
platser, loppisar och andra evenemang.

– Vi har en del familjer som åter-
kommer varje år. En del bokar en hel 
vecka och gör saker både på gården 
och i omgivningarna, berättar Anitha.

PÅ GÅRDEN FINNS det en mindre lek-
plats, en låghöjdsbana för de yngre 
barnen och ett utegym. Verksamheten 
är uppskattad av besökarna.

– Vilken helg! Det blev precis så skönt 
och avkopplande som vi hade hoppats. 
Närheten till naturen och djuren och 
att se Ludde så lycklig gav energi för 
en lång tid framåt, säger en förälder.

När RBU Stockholm är på plats är 
både Anitha och hennes dotter Stina, 
som driver gården tillsammans, måna 
om att vi ska ha en bra vistelse som 
fungerar just för vår grupp.    

– Vi arbetar alltid utifrån sällskapet 
och anpassar deras vistelse utifrån 
deras förutsättningar och önskemål, 
säger Anitha. 

Det går att boka enskilda rum eller 
hela gården om man är ett större säll-
skap. Som gäst väljer man om man vill ha 
självhushåll eller få måltiderna lagade. ●

OM FALLÄNGETORP
●  Fallängetorp är ett B&B som ligger utanför 

Sala i Västmanland (cirka 130 km från 
Stockholm)

●  Det är en gård med bland annat kor, hästar, 
grisar och får

●  Gården drivs sedan många år av en familj
●  Läs gärna mer och boka en vistelse på går-

dens hemsida www.fallangetorp.se

Anitha Barrsäter 
och dottern Stina 
driver gården till-

sammans. 
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Överlevnadsguiden  
Jonas visar hur man  
gör upp eld.

William De La Lez  
har kul på gården.

Ludvig Palm 
gosar med 
ett lamm.
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NOTISER

Rehabilitering, habilitering och 
hjälpmedel kan få nationella riktlinjer
I juli 2022 beslutade reger-
ingen att ge Socialstyrelsen i 
uppdrag att analysera förut-
sättningarna för att ta fram 
nationella riktlinjer för rehabili-
tering, habilitering och hjälp-
medel. 

Myndigheten ska i analysen 
även redovisa för- och nackde-

lar med att ha nationella riktlin-
jer. I dag fi ns inga nationella 
riktlinjer på området rehabilite-
ring, habilitering och hjälpme-
del. 

Socialstyrelsen ska senast 
den 12 februari 2023 lämna en 
redovisning av uppdraget till 
Socialdepartementet.

Kampanj kritiserar Försäkringskassans 
hantering av statlig personlig assistans
I slutet av augusti lanserade 
RBU:s riksförbund en kampanj 
som kritiserar Försäkringskas-
sans hantering vid ansökningar 
om statlig personlig assistans. 
RBU uppmanar Försäkringskas-
san att följa de lagar som finns för 
att värna om barn och ungdo-
mars rätt till statlig personlig 
assistans.

Statlig personlig assistans 

ingår i LSS. För att få rätt till statlig 
personlig assistans krävs att den 
sökande kommer upp till 20 tim-
mars grundläggande behov per 
vecka. Det som betraktas som 
grundläggande behov är andning, 
måltider, personlig hygien, av- och 
påklädning och kommunikation 
samt annan hjälp som förutsätter 
ingående kunskap om personen i 
fråga.

ANNONS

Stockholms habiliteringsenhet
Stadshagen Ett komplement till ditt habiliteringscenter

”Tillsammans med  
andra blir det både  

roligare och lättare att nå 
de uppsatta målen”

”Med leken i fokus övar  
vi på det barnet kan ha 

nytta av i vardagen”

 

 

 

  

 

På vår hemsida hittar du mer information:
https://habiliteringsenheten.stockholm 

Bilstödet ska förenklas  
och få tydligare regelverk
Regeringen ger en särskild utre-
dare i uppdrag att se över regel-
verket för bilstöd. Syftet med 
utredningen är att göra regelver-
ket mer lättöverskådligt och för-
enkla processen för de som är i 

behov av 
stödet. Utre-
daren ska 
även se över 
ansvarsfördelningen mellan 
berörda myndigheter.

Positivt besked om Bosse
I november avbröt Region 
Stockholm upphandlingen av 
psykosocial habilitering med 
Bosse, Råd Stöd & Kun-
skapscenter och hänvisade 
istället till sina egna ordinarie 
verksamheter. Beslutet har kri-
tiserats av funktionsrättsrörel-
sen. Nu har politiker fattat 

beslut att ge Hälso- och sjuk-
vårdsförvaltningen i uppdrag 
att undersöka hur ett IOP (idé-
buret och offentligt partner-
skap) med Bosse Råd, Stöd & 
Kunskapscenter skulle kunna 
utformas, för att se till att verk-
samheten kan fortsätta efter 
att avtalet går ut.
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 V i måste prata. Jag fattar inte 
att du sitter och lyssnar på 
mig i och för sig, och jag bor-
de inte sitta här och snacka 

en massa dynga. Nä jag ska bara va tyst 
och lugn, inte göra nåt väsen av mig, 
inte göra någonting alls, för det finns 
ju bidrag för såna som mig. 

”Du borde söka sjukpension, du är 
ju så aktiv och har så många intressen.” 

Jaha men då kan jag ju inte plugga! 
”Nähä, men varför ska du plugga, 

du har ju aldrig haft ett riktigt jobb och 
kommer nog inte få det för du är ju så 
handikappad och det verkar ju så be-
svärligt med skolan!” 

Du kämpar för att ditt barn/din elev 
ska få samma chans i skolan som de 
andra. Men är inte det ett väldigt slö-
seri med tid och energi när hen ändå 
ska bli livstidspensionär?

Du säger att du är emot mobbning, 
men varje lördag i februari sitter du i 
soffan och kommenterar artisternas 
utseenden, vikt, kläder. 

DU LÄRDE MIG att man inte tittar på 
människor för att de ser annorlunda 
ut. Men varje gång jag berättar för dig 

om att någon fällt en taskig kommen-
tar eller att jag känt obehag när någon 
stirrat på mig, säger du bara:

”Men ta det inte så, hen menade 
säkert inget illa, hen tyckte säkert bara 
du var söt, du är så lättkränkt!” 

Du säger att du tycker att alla har 
lika stort värde. Du pratar så varmt om 
killen med Downs syndrom som job-
bar på Ica. Ändå vill du förmå mig att 
inte jobba. Berätta för mig hur det går 
ihop, för jag förstår inte.  

LIVET ÄR HÅRT för den som avviker från 
normen. Vi har då två val: 1. Förlika oss 
med rådande samhällsstrukturer och 
bara vara nöjda med det vi blir tillde-
lade, eller 2. Kämpa för en förändring 
genom att utmana normerna och fort-
sätta kämpa för ett samhälle där alla 
räknas på riktigt. Även om det innebär 
blod, svett och tårar ibland.  Som för-
älder, lärare eller annan nära person är 
du så otroligt viktig! De normer och 

värderingar som du implementerar, 
formar oss. Så jag ber dig att en extra 
gång ta ställning till följande frågor:

Vilket sorts samhälle vill du ha? 
Lever du som du lär? 
Har du full koll på dina egna för-

domar?! ●
Linda Åkesson

Öppet brev  
till en funkofob

Livet är hårt  
för den som  

avviker från normen.

TRE TIPS FRÅN LINDA ÅKESSON

1 Bemöt ditt barn så som du själv vill 
bli bemött. Skulle du vilja höra att 

du inte ska plugga eller jobba, oavsett 
anledning?

KRÖNIKA

Åsikterna i texten är skribentens egna.

Linda Åkesson
Ålder: 45.
Bor: Bredäng.
Gör: Studerar programmet för ”Hälsa 
och rehabilitering” på universitetet.  
Frilansar lite inom film och skrivande.

2Stötta alltid den som kämpar, särskilt 
viktigt är det att stötta och uppmuntra 

den som kämpar mot tuffare odds än 
andra. Vi behöver pepp, inte depp! 

3 Tänk efter två gånger innan du öppnar 
munnen och exempelvis kommenterar 

någons kropp när ditt barn hör. Det kan såra 
oerhört eller rent av sätta igång farliga tankar. 

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

ANNONS
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STOCKHOLMS LÄN

ORDFÖRANDE  
Carina Pahl Skärlind 
carina.pahl.skarlind@
gmail.com
VICE ORDFÖRANDE  

Sabina Soldati 
sabsol76@gmail.com
KASSÖR  
Robert Metz 
robert@metzdata.nu
 

LEDAMÖTER 
Therese Lagerman 
therese.lagerman 
@stockholm.rbu.se  
Ewa Wodzynska, 
ewawodzynska84 
@gmail.com 
Daria Mazurina, 
mazurina.d.a@gmail.com
Agnes Serfözö 
agnes@ramp.nu

ERSÄTTARE 
Maria Fagerquist 
maria.fagerquist 
@gmail.com
Thomas Muller 
thomasfranzmuller 
@gmail.com
Mica Slätt 
mica_hemma 
@hotmail.com

Jessica Stjernström 
kanslichef och ombuds-
man 75%, 0766-471450,  
jessica.stjernstrom 
@stockholm.rbu.se
Elise Jeppsson 
medlemsansvarig 100 %, 
0766-471451,  
elise.jeppsson@stock-
holm.rbu.se

Therese Lagerman, 
samordnare  
påverkansarbete 20 %, 
0766-471452,  
therese.lagerman@
stockholm.rbu.se
Annika Stridh 
ekonomi 15%, 
annika.stridh@stock-
holm.rbu.se

Elinore Brandén 
fondhandläggare 15 %, 
elinorebranden 
@hotmail.com

STYRELSE

KANSLI

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 person- 
porträtt 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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Läs mer om RBU Stockholms krav på färdtjänsten på  
www.stockholm.rbu.se 

Läs mer om RBU Stockholms krav på färdtjänsten på  
www.stockholm.rbu.se 

Avsläppt på fel adress  

- i fel stad

Så fungerar färdtjänsten 2022

Utsikt 3-2022_sara.indd   27 2022-10-06   10:26



KÅSERI

 V ad är det som får oss att kän-
na gemenskap med andra 
människor? Det finns säkert 
många olika saker: att gilla 

ett fotbollslag, älska motorcyklar eller 
föredra fjällvandringar framför att 
hänga i baren. Men jag tror att det som 
verkligen får oss att känna samhörig-
het i en grupp, det är när man kan vara 
alldeles sig själv tillsammans med de 
andra. När varje mening inte måste 
inledas med långa förklaringar, när 
man kan gå rakt på sak för att man vet 
att den andre förstår vad det handlar 
om. För oss i funkisvärlden är de till-
fällena inte så många, tyvärr. 

Varje sommar hyr jag en stuga 
under två veckor till mig, vår dotter 
och hennes personliga assistenter, för 
bad och sommarskoj. Vi har varit på 
olika ställen i Södermanland. För att 
allt ska fungera rent praktisk i och 
runt stugan brukade jag skicka ett par 
frågor till uthyraren om toan, eventu-
ella trappor, badmöjligheter och så 
vidare, tillsammans med en förkla-
ring om att min dotter har ett visst 
rörelsehinder. Till min förvåning 
märkte jag att flera stugor helt plöts-
ligt blev upptagna, trots de precis var 
lediga. ”Den här stugan passar nog 
inte för er”, var ett svar. Så jag bytte 
strategi inför bokningsförfrågning-
arna och i stället blev vi en mamma, 
en dotter och en lite ”skröplig” vänin-
na som behövde toalett på bottenvå-
ningen. Då var det aldrig problem att 
få hyra. 

FÖRRA ÅRET GICK resan till Katrine-
holm och när vi körde in på gruspla-
nen såg vi den mindre gäststugan, 
bredvid ägarfamiljens egen trävilla. 
Och sen såg vi en ung tjej i rulle. I sam-
ma stund insåg jag att den här gången 

hade mina lögner varit onödiga. På 
den här gården vet man vad det hand-
lar om. Här tycker man inte att det är 
charmigt med toalett i källaren eller 
spännande med rangliga stegar för att 
komma till ett sovloft. Gissa om vi 
valde att återvända dit i år igen?

SEDAN MER ÄN 15 ÅR är RBU ett bra 
exempel på samhörighet för oss. Där 
kan vi möta andra som delar våra erfa-
renheter. I RBU är vi normala. Jag ska 
aldrig glömma en av de allra första 
RBU-aktiviteterna som vi deltog i. Det 
var en helkväll på Junibacken, bara för 
medlemmar. Vi kom lite sent och när 
vi klev in där, var det som att komma 
hem – överallt möttes vi av barn och 
ungdomar i rulle eller gåstol, någon 

som gjorde lite ljud, någon som inte 
hade ett talat språk. Det var assisten-
ter, föräldrar och syskon i en enda 
härlig röra. Jag minns att jag fick hjärt-
klappning, att jag var tvungen att gå ut 
igen för att samla mig. Vi blev stående 
där framför entrédörren. Maken und-
rade irriterat varför vi skulle gå ut när 
vi just hade kommit, dessutom förse-
nade. Med gråtskratt i halsen och 
fladdrande hjärta ville jag slänga upp 
dörren på nytt och ropa:

Hallå, alla ni som är vår gemenskap 
och samhörighet. Here we come! Ni som 
vet vad det handlar om, som gråtit och 
skrattat som vi. Ni som kämpar som vi. 
Ni är våra bröder och systrar! ●

 Helena S Hedelin

Åsikterna i texten är skribentens egna.

Plötsligt blev alla hus ”upptagna”
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