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FUB tävlade i PostkodMiljonären
Begripsam – ett projekt för att fler ska förstå
Mina vänner
Laga en god höstsoppa

Box 6436, 113 82 Stockholm
Begränsad eftersändning
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Författaren Sören Olsson
och Axel Isaksson,
ambassadör för projektet
Come Together tävlade för
FUB i PostkodMiljonären.
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POSTKODMILJONÄREN

Sören och Axel tävlade för
FUB i PostkodMiljonären

Come Together-ambassadör Axel Isaksson, författare Sören Olsson
och programledare Rickard Sjöberg, Foto: Mathias Otterberg

I oktober var FUB med i
programmet PostkodMiljonären i TV4.

Alla fyra Come Together-ambassdörerna tyckte det var spännande
att göra studiebesök på inspelningen av PostkodMiljonären.

Författaren Sören Olsson, som bland annat

Lyckat studiebesök

skrivit böckerna om Sune och Bert,

Alla Come Togethers ambassadörer

och Axel Isaksson, ambassadören för projektet

fick också göra ett studiebesök på PostkodMiljonären

Come Together tävlade för FUB.

och se hur det går till när programmet spelas in.

De svarar på programledare Rickard Sjöbergs

De fick också träffa programledaren Rickard Sjöberg

frågor och hade chansen

och andra som jobbar med programmet.

att vinna en miljon kronor åt FUB.

Det blev en lyckad och intressant dag,

Kamp mot fördomar
– Det är roligt att jag som har
en utvecklingsstörning
får vara med i PostkodMiljonären.
Jag tycker det är viktigt för att vi
också blir tagna på allvar, säger Axel Isaksson.
Sören Olsson tyckte det var roligt
att få ställa upp som representant för FUB.
– Att jag fick göra det det tillsammans med
Axel Isaksson känns helt rätt.
Det här är en viktig insats i kampen
mot människors fördomar.
Att få synas och finnas i till exempel TV
är så otroligt viktigt, anser han.

tyckte alla fyra ambassadörerna.
Come Together görs av Riksförbundet FUB
tillsammans med organisationen
Erikshjälpen. Pengarna kommer från
Svenska PostkodLotteriet.
– Kul att se allt runt omkring TV-inspelningen!
Alla kameramän, sminket,
studiomannen som höll ordning på publiken.
Vi fick också fint fika och godis.
Personalen på produktionsbolaget
var verkligen måna om oss och jättesnälla,
tyckte alla fyra ambassadörerna.
Läs mer på www.cometogethereveryone.org
FOTO: JESPER TOTTIE
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BEGRIPSAM

Alla ska kunna förstå
Begripsam heter ett projekt
som FUB är med och driver.
Cirka 20 personer med funktionsnedsättning deltar i projektet.
De får lära sig hur man kan påverka
i samhället för att saker
som sägs och skrivs ska bli lättare
för alla att förstå.

– Det här projektet är unikt i världen
tack vare att vi jobbar så mycket
tillsammans med personer

Erik Malmgren och Michael Wallon deltar i projektet Begripsam. Båda vill lära sig
mer om hjälpmedel och även bidramed sina erfarenheter om vad ett bra stöd och
bra hjälpmedel är.

med egna svårigheter.
De är experterna i projektet,
säger Kerstin Ivarson Ahlstrand.
Hon är projektledare och arbetar
på Dyslexiförbundet.
Det är cirka 20 personer med egna
funktionsnedsättningar som deltar i Begripsam.
De har till exempel dyslexi, adhd, autism
och Aspergers syndrom eller utvecklingsstörning.
Samlades för fjärde gången

Gruppdiskussion med Simon Sjöholm, Anita Hildén,
Laleh Zariei och Stefan Johansson.

Unik fick komma på besök när projektgruppen
samlades för fjärde gången på Runö Folkhögskola,
som ligger i Åkersberga.
Där jobbade gruppen i tre dagar med olika
frågor som handlade om att göra information
mer begriplig, så att alla ska förstå.
En uppgift var att hjälpa Konsumentverket
i deras arbete med en ny webbplats.
Projektgruppen hade många förslag
hur den skulle bli bra och hur man
4 · UNIK LÄTTLÄST

Thomas Karlsson är engagerad i FUB. Han använder sin dator
mycket och tycker att Begripsam är ett väldigt viktigt projekt.
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BEGRIPSAM

skulle göra så att många kan få den
information som man behöver.
Roligt att kunna påverka
– Jag tycker det är roligt att få vara med
och påverka.
Det är viktig att alla kan förstå
olika typer av information.
Så är det inte alltid nu.
Det borde vara mycket bättre,
säger Malin Nelson. Hon är med i gruppen
för första gången.
Hon går på Häggviks gymnasium och
har åkt på utbildningsdagarna tillsammans
med handledare Cecilia Olsson,

– Det är viktig att alla kan förstå olika typer av information,
säger Malin Nelson. Här är hon tillsammans med handledare
Cecilia Olsson, som arbetar för FUB och på Häggviks gymnasium.

som är lärare och handledare
vid Häggviks gymnasium
och arbetar hos FUB.
Erik Malmgren är 23 år och har deltagit
i projektet från början.
Han bor i Borås och är utbildad till guldsmed.
– Jag deltar i det här projektet för
att både lära mig mer om hjälpmedel
och för att kunna bidra en del med mina erfarenheter.
Jag har själv dyslexi och vet vad svårt det

Kerstin Ivarson Ahlstrand är projektledare
för Begripsam. Här diskuterar hon en app
som Viktor Lundqvist har i sin mobil.

kan vara att förstå det som skrivs då.
Då behöver man bra stöd och olika hjälpmedel.
Eftersom jag vet vad man behöver kan jag
hjälpa till och tipsa om det, säger Erik Malmgren.
Fakta: Begripsam
Vi vet bäst vad som behövs
– Jag tror att det vore bra om vi som har olika
funktionshinder fick vara med mycket mer
när man ska ta fram hjälpmedel.
Vi vet ju bäst vad vi själva behöver och vad

Begripsam är ett treårigt projekt som drivs
tillsammans av Dyslexiförbundet FMLS, FUB-
Föreningen för barn, unga och vuxna med 
utvecklingsstörning samt Autism- och
Aspergerförbundet. Vill du veta mera så kan du
gå in på hemsidan: www.fungerandemedier.se

som fungera bra och vad som är dåligt.
Därför är det bra med det här projektet,
säger Erik Malmgren
TEXT OCH FOTO: AGNETA BERGHAMRE HEINS
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Fråga FUB-experten

Du måste betala TV-avgift om du bor i gruppbostad
SVAR

Enligt lag ska den person som har en tv
betala radio- och tv-avgift.
En gruppbostad är inte ett sjukhus, vårdanstalt
eller inrättning av liknande slag.
Varje person som bor i en lägenhet i en gruppbostad
måste betala tv-avgift för tv-tittande i sin lägenhet.
En enda tv-avgift behöver bara betalas
om man bor i ett hus med en familj
eller på ett sjukhus, vårdanstalt
eller inrättning av liknande slag står det i lagen.
FRÅGA

Om man bor i en gruppbostad ska
man betala tv-licens då eller räcker
det med att företaget som driver
gruppbostaden betalar?

Nina Alander,
förbundsjurist
e-post: nina.alander@fub.se
tel: 08-50 88 66 28

Vill du åka på skidläger med FUB?
Lägret är kostnadsfritt.

Prova på längdåkning,
träffa skidstjärnor,
träna och tävla på dina villkor!
Då kan du söka till FUB:s läger.
Vill du lära dig mer om längdåkning,
träning och hälsa?
Vill du träffa och träna

Lägret är i Åsarna den 12–15 februari, 2015.
Resan kostar 500 kr oavsett
var i Sverige du bor.
Det finns ett begränsat antal platser,
Alla som söker kanske inte får plats.
Vecka 51 får alla som sökt besked
om man fått plats på lägret.

med svenska skidstjärnor

Den 1 december ska anmälan
vara inne hos FUB.

och vara med i ett lopp?

Anmälan skickas till Störd och Stolt,
Riksförbundet FUB,

6 · UNIK LÄTTLÄST

FUB erbjuder femton deltagare

Box 6436,

en möjlighet att träffa och träna

113 82 Stockholm

tillsammans med svenska skidstjärnor

eller sos@fub.se

från skidklubben Åsarna IK.

Mer info kommer på

Du behöver inte ha åkt skidor tidigare.

www.stordochstolt.se/skidor

Fråga Lotta
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Höst-soppa
av pumpa
Lotta Dyall, kost- och hälsocoach.

Gör en pumpasoppa.
Den smakar jättegott
och den blir man
varm av på hösten.
Det här behöver du:
600 gram pumpakött från matpumpa
1 gul lök, finhackad
2 klyftor vitlök, finhackade
1 matsked curry
1 matsked olja
2 matsked buljong
(Till exempel ekologisk grönsaksbuljong)

4 deciliter vatten
4 deciliter kokosmjölk
3 centimeter ingefärsbit,

Så här gör du:
Ta bort skal och skär pumpan i cirka 3 cm stora bitar.
Ta en stor kastrull och häll i ca 0,25 dl olja
Fräs lök, vitlök och curry och peppar
tills löken är mjuk.
Lägg i pumpabitarna.
Fortsätt fräs i någon minut och slå sedan på kokosmjölk
och buljongen.
Rör om och låt soppan koka upp.
Sänk värmen och sjud på mellanvärme
i cirka 20 min med lock tills pumpan är mjuk
Tillsätt saft från den rivna ingefäran
och den pressade limen
Mixa soppan med stavmixer.
Nu har du en god och värmande höstsoppa!

den ska vara finriven

½ lime
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NYA VÄNNER

Personens namn
FUB Nya vänner
Box 6436
113 82 Stockholm

Nya vänner
Så här svarar du:
1) Skriv ditt svar. Skriv din adress i brevet.
Så2)här
svarar
Lägg
brevetdu:
i ett kuvert.
1) 3)
Skriv
dittnamnet
svar. Skriv
din adress
i brevet.
Skriv
och numret
på den
person
som
du
svarar
till
överst
i
adressrutan.
2) Lägg brevet i ett kuvert.
Skriv
adressen
till FUB.
3) 4)
Skriv
namnet
på den
person
5)
Sätt
på
frimärke.
som du svarar till överst i adressrutan.
Vi skickar brevet vidare.
4) 6)
Skriv
adressen till FUB.
Vi har adressen. Vi öppnar inte ditt brev.

5) Sätt på frimärke.
6) Varför
Vi skickar
brevet
gör
vi såvidare.
här?
Vi har
adressen.
Vi
öppnar
inte ditt brev.
Jo, det här gör vi
för att den som får brevet
ska kunna
sig trygg.
Varför
gör vikänna
så här?
Så
att
ingen
gör
otrevliga
saker.
Jo, det här gör vi

för att den som får brevet
du känna
vill skriva
skaOm
kunna
sig trygg.
ett eget brev till tidningen:
Så att ingen gör otrevliga saker.
1) Skriv ett kort brev
om dig själv
Om du
ochvill
vadskriva
du önskar.
ett2)eget
brev
till tidningen:
Max tio rader.
1) 3)
Skriv
ettditt
kortnamn
brev
Skriv
ochsjälv
din adress.
om dig
4)
S

kicka
till:
och vad du önskar.
Nya
2) Max
tiovänner
rader.
FUB
3) Skriv ditt namn
Box 6436
och din adress.
113 82 Stockholm

4) Skicka till: Nya vänner
FUB
OBS!
Box eget
6436 namn
Glöm inte ditt
113 82 Stockholm
och din adress!

Hej, jag heter Rita och är 55 år. Jag önskar
träffa en snäll och omtänksam kille i
Helsingborgstrakten. Mina intressen är bowling,
dans och mysiga hemmakvällar. Även brevvänner
Tjena, pratsam kille på 27 år söker snäll och glad tjej i
sökes. Skicka gärna med foto.
samma ålder. Intressen: Dansband, sport, mobiltelefoner med
SkrivJagtillborRita
Andersson
mera.
på ett gruppboende
i Västernorrland. Skicka gärna
med foto.
Skriv
076 på
Hej,till
jagTommy
är en kille

21 år och bor i ett
gruppboende i Slite. Jag söker efter brevvänner i
Hej,
jag är
en glad
ochspelar
snäll kille
på i27
Jag bor
åldern
18-21
år. Jag
fotboll
VIFår.Gute
ochi
egen
lägenhet
i
Stockholm
och
jobbar
på
daglig
verksamhet.
bowlar. Jag gillar också att gå på stan, läsa, spela
Jagpågillar
teater,titta
musik,
mycket
annat.
Vill gärnaDu
träffa
datorn,
på bio
filmoch
och
lyssna
på musik.
får
en snäll och trevlig tjej mellan 22 och 36 år. Bra om du bor i
gärna ha liknande intressen. Svara gärna med foto.
Stockholmstrakten och har liknande intressen. Svara gärna
Skriv
till Marcus Mattsson
med
foto.
Skriv till Simon 077

Hej, jag heter Therese och är 36 år. Jag tycker om
att jag
sjunga
karaoke,
spelaärplaystation
och gärna
att gå i
Hej,
heter
Göran och
57 år. Jag skulle
naturen.
Dukvinnor
som svarar
vara
35-40
år. Helst
brevväxla
med
i sammaska
ålder.
Mina
intressen
är tåg,
data,
djur
etc.
skaresor,
du bo
i Stockholm.
Du som svarar ska vara
Skriv
till
Göran
078
snäll och pålitlig.
Skriv till Therese Elmessar

Hej! Jag heter Thomas, är 48 år och bor hos min mamma
i Södertälje. Blandade intressen. Vill ha en snäll och varm
Hej, jag är en kille på 31 år som söker dig
hjärtevän som vill ge mig värme, trygghet och romantik. Bra om
tjej 25-30 och
år. har
Mina
är
duromantiska
bor i Stockholmstrakten
bil.intressen
Puss och kram!
romantiska
middagar
och sköna hemmakvällar. Jag
Skriv
till Thomas
079

är en sportig kille med massor av humor. Svara
gärna
med
Hej
på er
allafoto.
tjejer! Jag är en kille, singel och 30 år, längd
Skriv
till Patrik
Svanberg
1,88
m. Man
kallar mig Rickard.
Söker en tjej i ålder 20-35 som

bor i Stockholms län eller närheten. Jag bor på servicebostad och
arbetar
på daglig
Gillar
att rita,
måla
och skapa.
Hej, jag
heterverksamhet.
Monica och
fyller
45 år
i december.
När jag inte gör det så går jag på café, restaurang, tivoli, bio och
Jag är blind. Jag bor i egen lägenhet i Landskrona.
ibland discodans. Spelar fotboll.
Jag tycker om att jobba på dagcenter. Jag
Skriv till Rickard 080

tycker även om att gå ut på promenader. Jag vill
brevväxla med kvinnor och män i min ålder. Skicka
Hej! Jag är en tjej på 41 år som söker en man mellan 40
gärna
foto.Mina intressen är bio, mysiga hemmakvällar
och
45 årmed
i Dalarna.
Skriv
Monica
och
gå uttill
och
sätta sig omSvensson
solen lyser. Skicka med ett foto.
Skriv till Jenni 081

Hej, jag är en kille på 46 år. Bor på ett
gruppboende
Kalix. en
Är intresserad
titta för
Jag
är 26 år ochi söker
flickvän. Duav
bördans,
bo i Skåne
det
Jag bor
en gruppbostad
nära Malmö.
Mitt jobb
pågörTV,jag.köra
bil,på
vara
ute och promenera.
Söker
en
ärtjej
inom
kommunen
med
trädgårdsskötsel
för
jag
gillar
att
vara
att brevväxla med och eventuellt träffas.
ute i naturen. Jag tycker även om att dansa, helst som Michael
Skriv till Tore Oja
Jackson men även att lyssna på musik och se på film. Jag tränar
på gym samt handboll. Jag gillar att ha mycket att göra. Du som
kontaktar mig ska vara i ungefär samma ålder, helst mörkhårig,
trevlig och snäll.
Skriv till Alexander
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NYA VÄNNER

Hej! Jag heter Ulf och är 61 år, jag bor i Kramfors, är
rök- och spritfri. Bor i en satellitlägenhet. Jag skulle gärna
träffa en trevlig kvinna mellan 45 och 60. Mina intressen är
musik, sport, hemmakvällar, släktforskning mm. Min son är
26 år, min dotter är 17 år. Skicka med ett foto. Jag har Skype.
Hoppas du har körkort. Skriv gärna och berätta om dig!
Skriv till Ulf 083
Hej! Jag är 37 år och har lätt utvecklingsstörning, bor i ett
gruppboende i Älmhult. Mina intressen är musik, film, godis,
umgås med vänner, länsdans. Jag vill få vänner att träffas
och ha roligt. Jag gillar att gå långpromenader, gå och äta
eller fika. Jag jobbar på dagcenter. Hoppas jag får svar från
någon i Glada Hudikteatern.
Skriv till Malin 084
Hej! Jag söker en snäll, artig, fin ärlig, trogen och
mysig pojkvän mellan 20 och 42 år, för ett fast förhållande
för resten av mitt liv! Mina intressen är: min enda dotter,
bio, äta ute då och då, bada i badhus, promenader, baka,
laga mat, släkt, familjen med mera. Du som svarar ska
vara rätt självständig. Svara med ett foto! Söker bara i
Stockholmstrakten.
Skriv till Diallo 085
Hej, jag är en kille på 55 år, lätt förståndshandikappad.
Jag bor på ett gruppboende. Jag söker en tjej i min ålder. Du
ska bo i Gävleborgstrakten.
Skriv till Kent 086
Hej, jag söker brevvänner som är 52 och upp till 60.
Mina intressen är musik, teve, skriva brev, pussel, baka, läsa
historia, gå ut och gå. Hör av er!
Skriv till Helen 087
Hej! Jag är en lugn, snäll och rökfri 30-årig kille
från södra Skåne. Jag har egen lägenhet i ett gruppboende.
När jag inte jobbar tycker jag om att vara ute, film, tv-spel,
träna och är djurvän. Vill gärna träffa en snäll tjej från södra
Skåne. Skicka gärna med ett foto.
Skriv till Mikael 088
Kvinna på 50 år, snäll, rar, ärlig. Söker kille. Ålder
har ingen betydelse. Helst bil och körkort. Helst foto. Mina
intressen: Naturpromenader, shoppa på marknaden, fiska,
hyra stuga, humor, kärlek, plocka bär och svamp.
Skriv till Birgitta 089
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Hej! Jag är en kille på 56 år som är lindrigt
förståndshandikappad. Mina intressen är promenader,
teknik, datorer, musik och film. Jag gillar att gå på loppisar
och kolla på gamla retroprylar. Jag söker en snäll och
trevlig, gärna yngre pojkvän med liknande intressen i
Stockholmsområdet. Jag är rök och spritfri och vill att du
också är det.
Skriv till Pelle 090
Hej! Jag heter Claes-Göran och är 62 år, bor i
Fruängen i Stockholm. Jag söker en kvinna i min ålder som
tycker om att resa, titta på film, lyssna på musik, promenera
och äta god mat.
Skriv till Claes-Göran 091
Jag heter Jesper och är 30 år gammal och jag
bor i Gislaved. Mina intressen är ambulanser, polisbilar,
brandbilar, att cykla, träna, fika och spela gitarr. Jag är en
go och glad kille och sen gillar jag GSK och HV71 i ishockey.
Söker en tjej i samma ålder.
Skriv till Jesper 092
Hej! Jag heter Per-Olof, är 50 år och 1,60 lång. Söker
en tjej i samma ålder som jag kan umgås med. Gillar musik
och sport och mysiga hemmakvällar. Det är bra om du bor i
närheten av Borås.
Skriv till Per-Olof 093
Hej! Jag heter Anders och är 41 år med ADD. Jag bor i
en egen lägenhet i Nödinge. Vill träffa dig tjej i samma ålder
med samma nivå som jag. Mina intressen: Vattengympa,
film, rockabilly, 50-talsbilar. Helst en rockabillytjej boendes i
närheten av Göteborg. Skicka med foto.
Skriv till Anders 094
Hej här har ni en sextioårig man! Söker med öppen
famn en jämnårig flickvän i Småland. Bor själv i Huskvarna
och har intressen som musik, promenader, mat. Gillar även
djur, biografer och hemmakvällar.
Skriv till Lennart 095
Hej! Jag heter Carina, är 51 år och bor i Västervik.
Jag söker en man i min ålder som kanske kan bli
min pojkvän. Du ska vara snäll, ärlig, trevlig och gilla
mysiga hemmakvällar. Mina intressen är djur, natur,
skogspromenader, läsa böcker, se på film, dansa, bilturer
mm. Söker en vän för livet, hör av dig.
Skriv till Carina Andersson 096
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GULDMEDALJ

Guldmedalj
till Josefine
Josefine Busk vann guld i simning
på Special Olympics European
Summergames
i belgiska Antwerpen.
Josefine Busk från Enhörna
simmade hem Sveriges första guldmedalj,
på 100 meter frisim,
i Special Olympics i belgiska Antwerpen,
som gick av stapeln i somras.
Josefine Busks värsta konkurrent var
Ingibjorg Margeirsdottir från Island.
Men hon fick nöja sig med andra plats.
Spännande final

Alla är vinnare

Det blev en spännande final,

Special Olympics i Sverige har idag

där de två tävlande
simmande om varandra
flera gånger under loppet.
Josefine gick förbi på sträckans
allra sista meter,
och vann till slut med
30 hundradelars marginal.
Segertiden för Josefine Busk
slutade på 1.28,54.
På samma sträcka, men i andra grupper,
tog Anton Daggert Bergström silver,
medan David Andersson slutade fyra.

över 5000 aktiva idrottsutövare.
Inom Special Olympics handlar det inte
om att vinna, utan om att våga och vilja.
Special Olympic grundades 1968 i USA.
Idag finns mer än 3,1 miljoner personer
som tränar och tävlar inom Special Olympics.
Vartannat år arrangeras
Special Olympics World Games.
Då deltar 170 länder.
Spelen tillhör världens största sporthändelser.
Man tävlar i olika grenar som till exempel
badminton, basket, boccia, segling,
simning och snowboard.
Tävlingarna påminner om OS.
Men det är bara idrottare
med utvecklingsstörning som får delta.
TEXT: AGNETA BERGHAMRE HEINS/ SVENSKA HANDIKAPPFÖRBUNDET
FOTO: JONATHAN SANDBERG
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KLIPPAN HAR ORDET
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Starta nya
Klippan-sektioner!
Gör som Västerås starta en
Klippan-sektion.
Det gör mig glad, skriver Anders Peterson
ordförande i Riks-klippan.
Vad tiden har gått fort.

Det är härligt! Jag vill att fler ska försöka

Nu är det min tur att skriva igen.

få igång Klippan-sektioner runt om i landet.

Jag tyckte nyss det var en vårdag.

Det blir jag glad av.

Då hade man supervalåret framför sig.
Men nu är det avklarat.
Den nya regeringen försöker säkert
få till det bra,
men vi vet inte riktigt än hur det blir.
Jag har varit och sett Glada Hudik Teaterns
föreställning: ”Trollkarlen från Oz”.
Den var bra och hade ett djupt innehåll

Ta hjälp av en fadder
Ni vet att era faddrar i Riks-Klippans styrelse finns kvar.
Skriv eller ring till en.
Conny Bergqvist på kansliet kan också hjälpa till.
Ni som redan har en Klippan-sektion,
berätta gärna om den.
Det kan bli en hjälp för nya sektioner

och samtidigt lite humor.

att komma igång.

Riks-Klippan 20 år

vad som händer också.

Nästa år fyller Riks-Klippan 20 år.

Vi finns ju för er!

Vi kommer fira på någon speciell plats

Skriv på Facebook

och kommer ha en gala på kvällen.

eller mejla till klippan@fub.se.

Fest gruppen jobbar hårt
för att få till en trevlig fest.
Jag blev inbjuden av FUB Västerås.
De ville få igång en Klippans-sektion.

Det är bra att vi i styrelsen vet

Trevlig höst!
Vid pennan Anders Peterson
ordförande för Riks-Klippan

De var på sin tredje kryssningsresa
och de brukar ha olika föreläsare med.
Jag pratade om vad Klippan är
och hur man startar en Klippan-sektion.
Så det bildades en arbets-grupp
som ska få igång en Klippan-sektion.

Anders Peterson
ordförande
e-post: anders.peterson@fub.se
tel: 076-148 08 55
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Gilla – tycker eleverna om
Höghammarsskolan
Höghammarsskolan ligger i Bollnäs.
Där kan man både gå i skolan och bo
i ett eget boende intill.
På skolan får alla elever jobba
med det de tycker bäst om.
Skolan satsar också mycket på
hälsa och idrott.
– Det är viktigt att man trivs för

SID 22

att kunna lära sig på ett bra sätt,
säger lärare Ulrika Timerdahl.

Amanda Hidvegi, Benjamin Kjerp, Ulrika Thimerdal, lärare på Individuella programmen.

Tävling
Vinn första pris Samlingsboxen: Melodifestivalen 1958–2013.
Andra till femte pris är lättlästa böcker!
Här ser du en liten bit av en bild från denna tidning.
På vilka sidor i tidningen finns hela bilden?
1. Sidan 9
x. Sidan 15
2. Sidan 18
Om du tycker det är krångligt med sidnummer,
klipp ut hela bilden och skicka med svaret.
Skicka svaren till
FUB
BOX 64 36
113 82 Stockholm
Senast den 17 november måste vi ha ditt svar.
Skriv ”Tävling” på kuvertet om du skriver brev.
Eller e-posta till fub@fub.se
Skriv ”Tävling” i mejlet.
Glöm inte ditt namn och din adress.

12 · UNIK LÄTTLÄST

Rätt svar i Unik Nummer 4, 2014:
x, sidan 23.
Vinnare:
CD-boxen Melodifestivalen 1958–2013
1) Gunilla Modig, Alingsås
2–5 Lättlästa böcker
2) Tilda Karlsson, Sävsjö
3) Nathalie Idrich, Gräsmark
4) Kerstin Persson, Gimo
5) Siv Loo, Oviken

..
..
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Övrigt i Unik nr 5
FUB i Skellefteå åkte
till ett äventyrsbad
Cirka 30 personer följde med på
en badresa till Piteå.
Johan Dahlberg, Christine Burvall,
Camilla Finnberg, Tarja Rauhala och
Jimmy Johansson, ordförande för FUB i
Skellefteå, tyckte alla de hade en härlig dag
på äventyrsbadet i Piteå,
som FUB Skellefteå hade ordnat.

Berätta din
berättelse!
SID 17

Tipsa Unik

– vad ska vi skriva om?
agneta.heins@fub.se
Riksförbundet FUB
Postadress:
Box 6436
113 82 Stockholm
Tel: 08-508 866 00

Se Mats egna nya filmer.
Gör en egen.
Ladda upp!
www.stordochstolt.se
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Unik ännu mer unik
med två framsidor!
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FUB:s ordförande vill väcka debatt
Begripsam – projekt för kognitiv tillgänglighet
Välbesökta Intradagar
FUB tävlade i PostkodMiljonären

..
..
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FÖRBUNDSSTYRELSEN
Thomas Jansson
Förbundsordförande
thomas.jansson@fub.se
073-5088295, telefontid:
måndag–torsdag 09.00–18.00
Alf Lundin, 1:e vice ordförande
alf.lundin@fub.se
0643-402 62
Lillemor Holgersson,
2:e vice ordförande
lillemor.holgersson@fub.se
0510-179 74
Gert Iwarsson
gert.iwarsson@fub.se
0380-142 16
Pentti Lamberg
pentti.lamberg@fub.se
070-368 10 50
Anne Leffler
anne.leffler@fub.se
031-82 18 63
Annelie Sylvén Troedsson
annelie.sylven-troedsson@fub.se
042-923 36
Helena Molker-Lovén
helena.molker-loven@fub.se
2 · UNIK

sid

Jan Pettersson
072-9274720
Jan-Åke Wendel
jan-ake.wendel@fub.se
0738-55 27 77
RIKS-KLIPPANS STYRELSE
Anders Peterson, ordförande
anders.peterson@fub.se
076-148 08 55 telefontid:
tisdag 18.00-20.00
Anna Niklasson, vice ordförande
anna.niklasson@fub.se
Stefan Bartsch
stefan.bartsch@fub.se
Per-Åke Berglund
per-ake.berglund@.fub.se
Gunilla Karlsson
gunillakarlsson1@tele2.se
Markus Petersson
markus.petersson@fub.se
Jan Pettersson
072-9274720
FUB:S KANSLI
Telefon: 08-50 88 66 00
Tider: Alla vardagar 9.00–11.30,
12.30–16.00
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Sören Olsson och Axel Isaksson tävlade
för FUB i PostkodMiljonären.

Fax: 08-50 88 66 66
Adress: Riksförbundet FUB,
Box 6436, 113 82 Stockholm
Besöksadress: Gävlegatan 18C
e-post: fub@fub.se
Internet: www.fub.se
PERSONAL
Nina Alander, förbundsjurist
nina.alander@fub.se
08-50 88 66 28
Tuula Augustsson, administration,
kurs-och konferensansvarig
tuula.a@fub.se
08-50 88 66 41

Anna Gabrielsson, ombudsman
anna.gabrielsson@fub.se
08-50 88 66 50
Robert Gardsäter, data/intranät,
vaktmästeri
robert.g@fub.se
08-50 88 66 34
Kristina Heilborn, insamlare,
kommunikatör
kristina.heilborn@fub.se
08-50 88 66 47
Elisabeth Langran, vik. förbundsjurist
elisabeth.langran@fub.se
08-50 88 66 32

Conny Bergqvist, Klippan-rådgivare
conny.b@fub.se
08-50 88 66 37

Kia Mundebo, ombudsman
kia.mundebo@fub.se
08-50 88 66 27

Johanna Bergsten, projektledare
johanna.bergsten@fub.se
08-50 88 66 35

Tor-Björn Rahm, ekonomi. ass,
medlemsregister & prenumerationer
tor-bjorn.r@fub.se
08-50 88 66 30

Eva Borgström, ombudsman
eva.borgstrom@fub.se
08-50 88 66 31
Iréne Engstrand, personalansvarig,
sekreterare (förbundsstyrelsen)
irene.engstrand@fub.se
08-50 88 66 24

Daniel Rausch, Klippansekreterare
daniel.rausch@fub.se
08-50 88 66 37
Victoria Sjöström, Klippansekreterare,
webbredaktör
victoria.s@fub.se
08-50 88 66 38

Mångfaldens kraft
Det är höst. Färgerna börjar så sakta växla ner, kvällarna blir längre och
för mig betyder det mer tid till läsning.
En dag på FUB:s kansli hade Gabriella Stockman tagit med en
utläst bok som hon ville ge vidare. Glatt tackade jag för den enda Bodil
Malmstenboken jag saknade i samlingen.
Hemma började jag rensa i mina egna bokhyllor. Plötsligt fanns
Begripsam är ett
boken: ”Svempas alla färger” från LL-förlaget där, en bok jag tyckte så
projekt för kognitiv
oerhört mycket om. Inte bara för alla fina konstverk av Svempa, eller
tillgänglighet.
Sven-Erik Lidberg, som är hans rätta namn, utan för glädjen att få ta del
Anita Hildén, Camilla
av Svempas rika konstnärliga liv bland färger, arbetskamrater på dagliga
Luccheis Jingåker och
verksamheten och vännerna.
Malin Lucchesi.
Jag blev sittande med ”Svempas alla färger” i knät och funderade på
livets mångfald och en diskussion om motsatser som jag nyss haft med
äldsta sonen. Att dag förutsätter natt, att kallt förutsätter varmt, att
sommar förutsätter vinter osv osv…
Det ledde tanken vidare till både den viktiga debattartikeln om
senaste tekniken för fosterdiagnostik, (sid 5 i Unik) och vad den för
På Höghammarsskolan med sig i Unik, och Jessica Roos Rahmqvist krönika, som är hämtad
i Bollnäs stortrivs
från hennes personliga och tankeväckande blogg, med dottern Hedvig
eleverna med
i fokus. Hedvig så full av energi och vilja som varje liten frisk 10-åring.
undervisning, fritid
Och så Svempa igen med alla hans färger och fantastiskt rika fantasi.
och boendet. Hans
Vilken kraft!
Becker och Benjamin
Ibland kan en liten vända bland gamla böcker verkligen väcka till
Kjerp.
eftertanke om livets storhet, och vad det vore utan alla färger, olikheter
och mångfald. Jo precis, färglöst, lika och enfald.
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Med värmande hösthälsningar
Agneta

30

Intradagarna firade
LSS 20 år. Karl
Grunewald, Thomas
Jansson, Bengt
Lindqvist, Gerhard
Larsson och Bengt
Westerberg.

Gabriella Stockman, administration
och informationsmaterial
gabriella.stockman@fub.se
08-50 88 66 87
Jesper Symreng, förbundsjurist
jesper.symreng@fub.se
08-50 88 66 22
Erling Södergren, tf. kanslichef,
ekonomiansvarig
erling.sodergren@fub.se
08-50 88 66 29
Judith Timoney, internationella frågor,
ala-ansvarig
judith.timoney@fub.se
08-50 88 66 23
Jesper Tottie, projektledare,
informationsansvarig
jesper.tottie@fub.se
08-50 88 66 40
UNIK FÖRSÄKRING
Per Liljeroos, försäkringsrådgivare
per.liljeroos@fub.se
0760-19 22 81
Kundtjänst
010-490 09 91
www.unikforsakring.se

Agneta Berghamre Heins
Redaktör för Unik
agneta.heins@fub.se
tel: 070 607 04 07

FÖR GÅVOR
Plusgiro: 90 00 57-1
Bankgiro: 900-8038

Barbro Lewin
barbro.lewin@statsvet.uu.se
018-134624

KOMMUNIKATIONSKOMMITTÉ
Jan-Åke Wendel, ordförande
jan-ake.wendel@fub.se

Mårten Söder
Marten.Soder@soc.uu.se
070-215 45 84

Agneta Berghamre Heins
agneta.heins@fub.se
Hans Hammarlund
hans.hammarlund@fub.se
Alf Lundin, ordförande
alf.lundin@fub.se
Victoria Sjöström
victoria.s@fub.se
Jesper Tottie
jesper.tottie@fub.se
ala STYRELSEN
Kerstin Tegnér, ordförande
kerstin.tegner@fub.se
0300-83 48 38
Gunnar Halin
gunnar.halin@fub.se
0921-34 00 22
Gert Iwarsson
gert.iwarsson@fub.se
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För barn, unga och vuxna
med utvecklingsstörning

REDAKTION UNIK
Utges av: FUB – För barn, unga och
vuxna med utvecklingstörning.
FUB är en intresseförening som
arbetar för och med personer med
utvecklingsstörning och deras familjer.
FUB har ca 26 500 medlemmar i lokalföreningar runt om i landet.
Upplaga: 22.000 exemplar
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Telefon: 08-50 88 66 00
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Pia Sandberg
Herrhagsvägen 8, 122 48 Enskede
08-39 41 11, 070-306 05 02
pia.sandberg@fub.se
Annonsmaterial skickas till:
annons@fub.se
För annonsering
– Utgivningsplan:
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FUB:s medlemstidning vänder sig till
personer med utvecklings-störning,
anhöriga, personal, beslutsfattare och
alla andra intresserade. Tidningen
är riks-täckande och har som mål
att sprida kunskap om allt som rör
personer med utvecklingsstörning.
Tidningen utkommer med sex nummer per år.
Kom gärna med synpunkter till oss
positivt som negativt, om innehållet
eller utseendet. Tidningen ansvarar
ej för icke beställt material och
förbehåller sig rätt att korta i insändare
och läsarbrev, samt publicera insänt
material på FUB:s hemsida.
www.fub.se
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LEDAREN

Nu är det hög tid att
ledande politikerna tar
våra frågor på allvar!

J

ag hade tänkt gratulera Stefan Löfven till det lyckade
valet. Till och med efter regeringsförklaringen. Men
sen kom budgeten. Då började jag tvivla på vad politikerna säger och om de menar allvar med det som har
blivit sagt. Av alla löften och saker som lovades innan
valet så blev det i stort sett ingenting.
Min förhoppning efter valet är ändå att det var fler personer med utvecklingsstörning som röstade, än vad som
har varit fallet vid tidigare val. Det är viktigt att göra sin
röst hörd.
Men som politikerna agerar tror
jag även våra medlemmar kan bli
väldigt besvikna och kanske inte
vill rösta vid nästa val.
Ett tydligt exempel på att politikerna näst intill struntar i våra
medlemmar är, att arbetsmarknadsminister Ylva Johansson inte
har tid att träffa handikappförbunden under de närmaste månaderna. Hon är en viktig minister
för våra medlemmar, som oftast
behöver få stöd och hjälp att få ett
arbete. Vi får hoppas att de andra
ministrarna, som har hand om våra frågor, visar upp ett
bättre välkomnande, om och när vi får chans att träffa
dem.

med funktionsnedsättning. Inte bara de negativa som det
mest har varit hittills.
När får vi höra något från någon som har ansvar i frågan? När tänker ni ta debatten?

Kontakta lokala politiker
Jag hoppas att alla inom FUB-rörelsen tar chansen och
jobbar för att få kontakt med politikerna, där det är ny
majoritet i kommunerna. Det är viktigt att ständigt ta alla
möjligeter att påminna om
att FUB finns. Vi kan tillföra
kunskap och kompetens till
de nya politikerna som kanske inte kan våra frågor, inte
minst när det gäller LSS.
LSS kostar idag bara 1,08
promille av den totala
Brutto National Produkten
(BNP) i Sverige. Alltså kan
man inte påstå att den är för
dyr. Tänk på att när ni pratar
med dom som bestämmer,
att livskvalitén för våra
medlemmar som har LSSinsatser, totalt sett blivit mycket bättre. Här har vi alla ett
stort och viktigt arbete framför oss att ta initiativet och
förklara för alla som har någon form av beslutande ställning hur viktig LSS är för personer med funktionsnedsättning, för att de ska kunna leva ett bra och självständigt
liv. Så avslutningsvis vill jag påminna om att LSS är en
förhållandevis billig lagstiftning, i jämförelse med andra
alternativ. Det kan vara bra att ha i åtanke i mötet med
politiker och beslutsfattare.

”Det är en viktig fråga
om etik och moral,
men framför allt om
vilket samhälle vi vill ha
i framtiden.”

En fråga om etik och moral
I oktober hade FUB en debattartikel i Aftonbladet om
NIPT-testet (se artikel i UNIK). Vi har ännu inte hört något
efter debattartikeln. Vågar inte inbjudna parter diskutera
frågan med oss? Vill de inte ha en bred och mänsklig
debatt om hur testet ska användas? Man kan fråga sig för
vem testet är framtaget. För samhällsekonomin eller av
omtanke om de blivande föräldrarna? Det är nu dags för
ansvariga politiker och tjänstemän att komma fram ur
sina gömmor och prata med oss!
Det viktiga för oss i FUB är att hålla debatten vid liv. Den
får inte glömmas bort i dagens politiska debatt. Det är en
viktig fråga om etik och moral. Men framför allt om vilket
samhälle som vi vill ha i framtiden. Om man ska erbjuda
testet så är det viktigt att belysa alla sidor av att få ett barn
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Thomas Jansson
Förbundsordförande
thomas.jansson@fub.se
073-5088295
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frihet för

ditt barn.
Med många års erfarenhet av att erbjuda personlig assistans
till barn och unga, vet vi vad som krävs!

omniaab.se

08 - 442 34 57
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Ett smärtsamt men
nödvändigt samtal
FUB:s ordförande vill skapa debatt om fosterdiagnostik

V

ilken information har blivande föräldrar rätt till inför
erbjudandet av ett enkelt
blodprov som för några av dessa
föräldrar kan leda till ett beslut om
liv och död? Vilket ansvar har media
när provets medicinska och etiska
implikationer ska diskuteras?
Under den senaste veckan har flera
inslag i TV och radio tagit upp NIPT,
ett nytt test inom fosterdiagnostik.
Testet baseras på ett enkelt blodprov
från mamman vilket eliminerar
risken för missfall. Det kan tas från
graviditetsvecka 9–10 och innebär en
analys av fostrets DNA, som kan upptäckas i mammans blod. Testet ger ett
mycket säkert svar om de vanligaste
kromosomavvikelserna – Downs syndrom, Edwards syndrom och Pataus
syndrom. De två sistnämnda är
mycket ovanliga och NIPT-testet har
nu kallats Downs-testet i media.
Den slarviga benämningen
påminner oss än en gång att vi har
många smärtsamma, men nödvändiga offentliga samtal framför oss
kring de etiska frågor som fosterdiagnostik alltid väcker. Smärtsamma,
för att många av våra medlemmar
blir tvingade att stå ut med att bli
beskrivna som icke-önskvärda, sjuka
och dyra, för att nämna några av de
mera rumsrena, dock inkorrekta,
adjektiv som förekommer. Nödvändiga, eftersom vi vet att NIPT-testets
inträde på den svenska marknaden
skapar medialt intresse med många
olika ansikten.
Men hur skapar man det goda
samtalet kring dagens och framtidens
fosterdiagnostik?
Vi anser att samtalet måste omfatta
flera dimensioner. De medicinska
fördelarna med NIPT-testet bör lyftas
liksom de sannolika, negativa konsekvenserna, i form av ökad stigmatise-

Thomas Jansson, Ordförande,
Riksförbundet FUB

Maria Hård af Segerstad-Lindhoff,
Ordförande, Svenska Downföreningen

ring av personer som har fötts med en
funktionsnedsättning och minskad
acceptans i samhället för mångfald
av alla dess slag. Samtalet måste ta in
bortsorteringseffekten av NIPT-testet,
men det får aldrig utsätta anhöriga
eller personer som själva har t.ex.
Downs syndrom, för aningslösa frågor
där de tvingas försvara sitt barns, sitt
syskons eller sin egen existens. Samtalet måste handla om de etiska aspekterna kring DNA-baserade metoder,
som kan berätta mycket mer om ett
foster än antal kromosomer, och inte
rikta in sig på en specifik diagnos.
Samtalet måste även ta med den
häpnadsväckande brist på nyanserad
och saklig information kring de diagnoser som fosterdiagnostik inriktar
sig på idag. En brist som gör det väldigt svårt för föräldrar att bilda sig en
uppfattning som kan vara grunden
för ett informerat och självständigt
taget beslut.
Trots Socialstyrelsens tydliga
råd om information om fosterdiagnostik, saknas information som är
gemensamt framtagen av läkare,

barnmorskor och intresseorganisationer och som på djupet beskriver de
medicinska och etiska perspektiv som
fosterdiagnostik innebär. Nu har vi en
ny chans att åtgärda den bristen.
Det brådskar. Vi vet att vackra
löften om informationsinsatser inför
användning av KUB-testet (2007-2008)
nonchalerades i många landsting, i
ivern att snabbt införa den nya metoden. Försummelsen får inte upprepas
när NIPT-testet införs. Blivande föräldrar, barnmorskor och läkare som
möter dessa föräldrar, och inte minst
foster vars DNA kan bli föremål för
omfattande analys, förtjänar det.
Med dessa ord riktar Riksförbundet
FUB och Svenska Downföreningen en
öppen inbjudan till SMER, landsting,
mödravårdscentraler och kvinnokliniker att vi tillsammans tar fram
medicinsk och etisk information om
fosterdiagnostik.
THOMAS JANSSON, ORDFÖRANDE,
RIKSFÖRBUNDET FUB
MARIA HÅRD AF SEGERSTAD-LINDHOFF,
ORDFÖRANDE, SVENSKA DOWNFÖRENINGEN

* Debattartikeln har tidigare varit införd i
Aftonbladet.
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g ryggsim.
”Klart Ella ska få lära si
Det är bara att ansöka.”
kompisar, träna,
lart. Att gå på bio, träffa
Mycket i ditt liv är så självk
. Vi som har en
a för alla, men så är det inte
fika, resa. Så borde det var
av vardagen.
ra
kla
r stöd och hjälp för att
utvecklingsstörning behöve
llan ett bra
me
den
lna
skil
följa med oss är
En kontaktperson som kan
tyvärr blir det ibland
måste vi ansöka om och
och ett dåligt liv. Men det
lvklar för oss, eller hur?
ligt liv borde vara lika sjä
avslag. Rätten till ett van
för oss.
Självklart för dig. Ansökan
igtliv
fub.se | vanligtliv #vanl

Personlig assistans som
den egentligen borde vara
Assistansuppdrag i hela Sverige
Hos Lev väl Assistans utgår vi alltid från att du
som kund vet vad du själv vill ha. Alla har vi
behov som är högst individuella, ingen är den
andra lik. Därför kan vi aldrig generalisera när
det gäller dig eller vår service till dig.

Tala om för oss hur du vill ha det så skräddarsyr
vi din assistans tillsammans med dig.

Du bestämmer, vi möjliggör - LSS som det var tänkt

33
Lev väl Assistans AB Göteborg, Engelbrektsg.
Stora Åvägen 21

031-78 900 87

|
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Kiruna, Linbanevägen 2

0980-142 00 Hemsida: www.levval.se E-post: info@levval.se
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Världsunikt projekt för
ökad begriplighet
Projektet Begripsam syftar till att på bred front hitta lösningar på kognitiva och
språkliga svårigheter. Allt för att öka den kognitiva tillgängligheten för personer med
funktionsnedsättning i samhället.

I

slutet av september samlades
Begripsams projektgrupp för fjärde
gången till några fortbildningsdagar på Runö folkhögskola i Åkersberga. De 20-tal deltagarna har kognitiva
funktionsnedsättningar, som dyslexi,
adhd, autism och Aspergers syndrom
eller utvecklingsstörning
– Personerna som ingår i Begripsamprojektet ska få så mycket
kunskaper att de kan delta i olika
sammanhang för att påverka utvecklingen av samhället så det blir mer
begripligt och lättnavigerat för personer med kognitiva svårigheter. Målet
är också att de ska kunna medverka
till att förbättra kognitiva hjälpmedel
och stödfunktioner. Idag brister det
inom många områden, säger Kerstin
Ivarson Ahlstrand, projektledare för
Begripsam.

Flera syften med projektet
Projektet Begripsam startade 2013
på initiativ av Torbjörn Lundgren,
från Dyslexiförbundet FMLS och har
flera syften. Förutom att få deltagarna att själva kunna påverka när
det gäller begriplighet, är målet att
hitta former för en folkhögskoleutbildning som riktar sig till personer
med kognitiva funktionsnedsättning.
Begriplighetsaspekten i svenska och
internationella standarder är ytterligare ett av syftena med projektet.
Hans Hammarlund och Anita Hildén från FUB och Dyslexiförbundet,
som deltar i Begripsamprojektet sitter
desstom i olika standardiseringsgrupper och handikappråd som syftar till
att öka den kognitiva tillgängligheten. De är en viktig länk för erfarenhetsutbyte mellan Begripsamprojektet och andra verksamheter.
– Vi samarbetar bland annat med

Erik Malmgren, Frida Lundin, Michael Wallon och Viktor Lundqvist deltar i projektet Begripsam.
Alla tycker det är viktigt att kunna dela med sig av sina erfarenheter av olika stöd och
hjälpmedel och påverka utvecklingen när det gäller kognitiv tillgänglighet.

forskare och personer som i sitt yrke
arbetar med liknande frågor och
hoppas kunna påverka för att lyfta in
begriplighetsaspekten i både svenska
och internationella standarder. Därför får deltagarna även lära sig om
utveckling av tjänster, produkter och

standardisering i allmänhet, säger
Hans Hammarlund.
Kerstin Ivarson Ahlstrand berättar
vidare att det inom projektet även ges
utbildning i design- och utvecklingsprocessen. Detta för att deltagarna
bland annat ska få “verktyg” för att
FORTSÄTTNING PÅ NÄSTA SIDA

Malin Lucchesi deltar i Begripsam och tycker det är viktigt att
kunna påverka utformningen av till exempel olika hjälpmedel.
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Christina Wejrum, Konsumentverket, Viktor Lundqvist, Inger Rålenius, Kerstin Ivarson Ahlstrand, projektledare, Victoria Sjöström, FUB och
Joakim Uppsäll-Sjögren testar en sökfunktion som styrs med talet.

Viktor Lundqvist, deltagare Begripsam.

samla in information om användarnas behov, så att man kan medverka
vid framtagning och utvärdering av
nya produkter och tjänster.

Referensgrupp för tillgänglighet
Begripsam samarbetar med en rad
olika tjänsteutvecklare, exempelvis
Konsumentverket, som också deltog
under fortbildningsdagarna på Runö.
Konsumentverket bygger en ny webb10 · UNIK

plats för konsumenter där Begripsam
fungerar som referensgrupp för den
tänkta webbplatsen.
– Vi ser väldigt positivt på det här
samarbetet och lär oss hela tiden nya
saker som vi måste tänka på för att
webbplatsen ska bli så tillgänglig som
möjligt, berättar Christina Wejrum
från Konsumentverket.
Under en genomgång som konsumentverket höll, kom också flera
intressanta synpunkter fram från
deltagarna bland annat om hur olika
ord eller frågor tolkas.
Malin Lucchesi från Kilafors reagerade exempelvis på ordet utsatt som
användes i ett sammanhang.
– Hur ska jag tolka det. Jag själv
ser mig inte som utsatt, vilka är det,
frågade hon. En annan intressant
synpunkt var en mening som löd: Vad
kostar barnen? Vad kostar ungdomar?
Michael Wallon, som ingår i Konsumentverkets testpanel ansåg att den
meningen lätt kunde tolkas som att
det gick att köpa barn och ungdomar.
– De här synpunkterna tar vi med
oss. De och liknande frågeställningar
är oerhört viktiga för oss. Alla ska
förstå vår information. Det är en
självklar målsättning vi har med
webbplatssen. Här får vi bra hjälp på

vägen, ansåg Christina Wejrum.
Efter genomgången fick deltagarna
i uppgift att testa en sökfunktion som
styrs med talet på Konsumentverkets
kommande webbplats. I små grupper testades olika tänkabara ord och
frågor. Det blev mycket skratt när
talsyntesen hittade egna tolkningar.
– Det här är bara ett exempel av
många på hur våra deltagare kan
bidra med sin kunskap, säger Kerstin
Ivarson Ahlstrand.

Fokus på funktioner
– Allt eftersom vi arbetar får vi fram
ny viktig kunskap och ser saker på
nya sätt. Till exempel så ser vi att i
det här sammanhanget är det inte
intressant vilken diagnos man har.
Istället pratar vi om vilka funktioner
man har svårigheter med. Exempelvis
har 10 personer med dyslexi oftast
inte samma svårigheter eller behov.
Men tre personer med dyslexi, fem
med adhd och två med autism kan
ha liknande läs- och skrivproblem, i
regel av olika orsaker. Ett annat bra
exempel är att alla med kognitiva
svårigheter, oavsett diagnos ogillar
att det rör sig eller låter när man går
in på en webbsajt.
– Jag vill påstå att det här projektet

är unikt i världen på det sätt att vi
jobbar så mycket tillsammans med
personer med egna svårigheter och
att vi ser dem som experter på sina
förutsättningar, säger Kerstin Ivarson Ahlstrand.
TEXT OCH FOTO: AGNETA BERGHAMRE HEINS

Hans Hammarlund, FUB och Dyslexiförbundet, Torbjörn Lundgren, projektledare
Dyslexiförbundet och Stefan Johansson, Funka NU.

FAKTA: BEGRIPSAM

Kerstin Ivarson Ahlstrand, projektledare
Begripsam

Begripsam är ett treårigt projekt och ägs av
Dyslexiförbundet FMLS, FUB-Föreningen
för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning samt Autism- och Aspergerförbundet. Projektet finansieras i nuläget av
Allmänna Arvsfonden och Vinnova. Begripsam samarbetar bland annat med forskare
på KTH (under ledning av Jan Gulliksen)
och företaget Funka Nu (marknadsledande
inom området tillgänglighet). Nyckel
personer i projektet är bland andra: Kerstin
Ivarson Ahlstrand huvudprojektledare,
Torbjörn Lundgren initiativtagare och

projektledare., Stefan Johansson, Funka
Nu, testmetoder, samt Hans Hammarlund och Anita Hildén, planeringen och
standardisering.
Begripsam samarbetar med en rad olika
tjänsteutvecklare, som Konsumentverket
(ny konsumentwebb), Rule Communication (tillgängliga digitala nyhetsbrev), HiQ
(utveckling av mobilappen Resledaren) och
Tv Talk (talande textremsor och syntolkning
på tv). Avslutade samarbeten är Centrum
för lättlästs ”Kommentarfält för alla” och
Darubs ”Tidningen för alla” (taltidning).

A N N ON S

Bor du i Skåne och Söker LSS-Boende?
du har nu möjlighet att flytta till Frösundas nybyggda gruppbostad Västra hamnen,
granne med Turning Torso i Malmö.
Vatten och trivsam bebyggelse omger boendet samtidigt som det finns ett stort utbud av service
i form av affärer och restauranger inom gångavstånd. Här har man sin egen lägenhet, möjlighet
till gemensamma utrymmen och en individuellt utformad omsorg. Vi vänder oss till dig med
funktionsnedsättning och som är berättigad till insatsen LSS.

Är du intresserad och vill veta mer? kontakta oss.
Peter Rinman, 010-130 32 17, peter.rinman@frosunda.se
> Läs mer på frosunda.se

Axel var verkligen en axel att luta sig mot, säger Sören Olsson.

FUB tävlade i
PostkodMiljonären
Axel Isaksson, Come Together och Sören Olsson, författare var två tävlande från FUB
som nyligen deltog i PostkodMiljonären. Samtidigt fick Come Togethers ambassadörer
tillfälle till ett spännande studiebesök.

N

yligen deltog Riksförbundet
FUB i Postkodmiljönären och
tävlade i ett specialprogram?
Som förmånstagare i Svenska PostkodLotteriet fick FUB inbjudan att ställa
upp. Dessutom hade FUB ett härligt
tävlingspar; Sören Olsson och Axel
Isaksson, något vi är mycket glada
och stolta för. Det blev en spännande
frågesportstund och en rejäl slant till
FUB. Framförallt skrevs TV-historia
genom att Axel som har en lindrig
utvecklingsstörning var med i programmet .
Axel är en av Come Togethers
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projektambassadörer som vi tidigare
har skrivit om i Unik. Han bor i Luleå
och gick i våras ut gymnasiesärskolan. Sören Olsson är författaren från
Örebro som tillsammans med Anders
Jakobsson har skrivit böckerna om
Sune och Bert och den självbiografiska boken ”Prins Annorlunda”, som
bygger på livet med sin son Ludvig
som har Downs Syndrom.

Lyckat studiebesök
Axel och Sörens medverkan i Postkodmiljonären sammanföll med ett
studiebesök som Come Togethers

projektambassadörer hade önskat av
PostkodLotteriet. Det blev en jätterolig
och lyckad dag!

Här kan ni läsa ambassadörernas egen berättelse om
studiebesöket:
”Idag har vi haft en häftig dag! Vi har
träffat Rickard Sjöberg och besökt inspelningen av Postkodmiljonären. Vi har även
suttit med i publiken och tittat. Kul att se
allt runt ikring TV-inspelningen! Alla kameramän, sminket, studiomannen som höll
ordning på publiken. ’Pass på’ sa studiomannen Rolf innan kamerorna gick på. Och

Come Together-gänget framför TV-studion.
Ola Skinnarmo och Victoria Valverde back-stage.

där de spelar in Bingolotto. Jättehäftigt
och roligt! De förberedde julprogrammet
redan, och Viktor, Victoria och Jesper gick
in bland granarna och började sjunga
julsånger. Victoria improviserade också
lite som programledare för Bingolotto och
började dra vinnare. Joanna uppmanade
alla vi träffade på att gilla Come Together
– gör det du med!”
TEXT: JOHANNA BERGSTEN, AXEL ISAKSSON,
JOANNA JOHANSSON, VICTORIA VALVERDE OCH
VIKTOR BARKSTRÖM
FOTO: JESPER TOTTIE

FAKTA:
Sören Olsson och ambassadörerna firar vinsten 150 000 kr till FUB.

alla lampor! Tre gånger gick olika lampor
sönder och behövde bytas. Då blev det
avbrott i inspelningen, men Rickard och
Rolf gjorde roliga saker då och fortsatte
prata.
Vi var också mycket back-stage och fick
fint fika och godis. Personalen på produktionsbolaget var verkligen måna om oss
och jättesnälla!
Precis när vi kom pratade Viktor med

Rickard. Rickard frågade om Viktor
tränar och hur många kilo han tar i
marklyft. 40–50 kilo svarade Viktor då
och Rickard tyckte att det ser ut som att
Viktor tar mycket mer! Roligt.
Sören Olsson var också med oss! Det är
han som har skrivit böckerna om Sune och
Bert bland annat. Han var nya kompis
och jättetrevlig.
Sedan kollade vi också på studion

Come Together är ett samarbete mellan
Riksförbundet FUB och Erikshjälpen, med
stöd av Svenska PostkodLotteriet. Med musik
och möten vill vi arbeta för allas rätt att gå i
skolan. I projektets samarbetsländer Rwanda
och Tanzania är det väldigt få barn med funktionsnedsättningar som kan gå i skolan. Det
vill vi ändra på! Ambassadörerna förbereder
sig nu inför en resa till Tanzania i mars 2015
då de ska träffa ungdomar med funktionsnedsättningar från Tanzania och Rwanda,
besöka skolor och diskutera påverkansarbete.
Följ oss på www.cometogethereveryone.org
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LANDET RUNT

Fullt ös på Stadshotellet i Mariestad

I Mariestad har FUB:s pubaftnar blivit en
mycket populär aktivitet. Pubaftnarna är
på Stadshotellet i Mariestad, där alla andra
mariestadsungdomar träffas och dansar
och har trevliga kvällar. Nu i höst kör FUB i
Mariestad tre gånger och det är lördagskvällar
som gäller.

– I oktober spelade bland annat det populära dansbandet Flipper, som är allas favoriter.
Till dansen erbjuds en buffé med dessert och
givetvis serveras kvällens drink i baren. Vad
som är extra bra är att vi bjuder in medlemmar från grannkommunerna Töreboda och
Gullspång/Hova. Sammanlagt så brukar vi

vara något över 100 personer på de populära
pubaftnarna, berättar Ola Hällsås, ordförande
FUB Mariestad.
FOTO: OLLA HÄLLSÅS

FUB deltog i Malmös skoldagar

M

almös skoldagar hölls i år
14–15 oktober i Malmömässan, som ligger i Hyllie, strax
utanför Malmö stad.
Riksförbundet FUB delade i år en
utställningsmonter på mässan med
Rädda Barnen, Synskadades Riksförbund (SRF), Autism- och Asperger
föreningen och Rörelsehindrade
barn och ungdomar (RBU). Under två
dagar fick vi möjlighet att framför
allt träffa många pedagoger och
kunde ta tillfället i akt att framföra
att FUB vill att kunskapen om olika
funktionsnedsättningar ska öka
inom skolan. Vi fick också chansen
att uppmärksamma flera kommunal-

Bo Malmberg från FUB och Agneta Söder
från Autism- och Aspergerföreningen.

politiker på våra viktiga skolfrågor,
såsom kompetens om funktionsnedsättning och vikten av anpassat stöd i
skolan. Under mässan fanns det även
möjlighet att delta i seminarier om
både undervisning och fritidshemsverksamhet.

Basutbildning i Västerås
Den 11 oktober bjöd Västmanlands län i
samarbete med Rikförbundet FUB in till
basutbildning i Västerås.
Det var den fjärde basutbildningen
som ordnats. Bland annat diskuterades
empowerment /egenmakt. På frågan vad
FUB kan göra för att öka egenmakten och
förbättra för Klippan svarade Catharina
Östling Karlsson snabbt: Skärp er!
Det ligger mycket i det, vi behöver tänka
igenom hur möten går till, hur vi presenterar
information och så vidare för att mötena ska
bli tillgängliga för Klippanmedlemmarna. Det
var bra att diskutera kring detta.
TEXT OCH FOTO: KIA MUNDEBO
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Deltagare vid FUB:s basutbildning i Västerås.

Förmånliga försäkringar
med unika fördelar
FUB är en del av UNIK Försäkring. Det innebär att du som medlem kan teckna trygga försäkringar för
b.la. din bil, ditt boende och olycksfall - för dig och dina familjemedlemmar.
Här ser du några av våra unika fördelar.

» Generösa rabatter

»LSS-ärenden
Juristhjälp vid överklagan av LSSärenden ingår i vår hemförsäkring.

»Hjälpmedel

Teckna flera försäkringar hos
oss och få upp till 20% rabatt.

»Unik service

Låg självrisk på hjälpmedel för syneller hörselfel i hemförsäkringen.

Vi har inga knappval och du får
svar inom 15 sek. när du ringer.

»Anpassad bil
Försäkring av hela bilen utan
premiepåslag för anpassad bil.

»Hemextra
En extra bra hemförsäkring för
dig som tillhör personkretsen
LSS eller SOL.

010-490 09 91
info@unikforsakring.se • www.unikforsakring.se

i samarbete med
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Försäkringsgivare är If Skadeförsäkring AB org.nr 1614120-3 med säte i Helsingfors (adress till huvudkontoret är Ängsporten 4, 02200 Esbo, Finland), som i Sverige representeras av WaterCircles
Sverige AB org.nr 556807-9056 (postadress Box 1014, 164 21 Kista, Isafjordsgatan 35, tel. 08-517 29 600, info@watercircles.se). WaterCircles är anknuten försäkringsförmedlare till If.

LANDET RUNT

Helhjärtat engagemang i Malmö FUB

Möte med styrelsen i Malmö FUB.

O

nsdag 14 oktober träffades
styrelsen i Malmö FUB och
med på kvällens möte var
Anna Gabrielsson från Riksförbundets kansli och länsförbundets
ordförande Jan-Åke Wendel som även
sitter i förbundsstyrelsen.

Föreningen har en imponerande
verksamhet med bland annat en
välfungerande och omfattande
samverkan med kommunen, föräldra
grupper, söndagar i simhallen för
barn och ungdomar, kvällsaktiviteter
med gymnastik, allsång och matlag-

AN N ON S

Solhagagruppens vision är att ge
människor med funktionsnedsättning
ett gott liv hela livet.
Långsiktighet, trygghet och
engagemang är viktigast för oss.
För barn och unga
Boende, träningsboende, skola, utredning, HVB, stöd och fritid
För vuxna
Boende, utredning, HVB, arbete, stöd och fritid
Solhaga direkt: 010 707 58 99
www.solhagagruppen.se

Solhaga
gruppen
Ett gott liv – hela livet
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ning samt den mycket populära Kirsebergsdansen. I föreningen finns flera aktiva och
engagerade ledare som är med vid de olika
aktiviteterna vilket möjliggör det breda
utbudet.
Styrelsen har under några år arbetet
hårt och medvetet med att stärka sin
ekonomi och tack vare detta så står nu föreningen på en stabil grund. Under kvällens
möte togs olika frågor upp som exempelvis
hur styrelsearbetet skulle kunna bli mer
effektivt, att det finns olika sätt att göra
prioriteringar i verksamheten och på möjligheten att få ännu fler att engagera sig i
styrelsearbetet.
Snart går också flyttlasset för föreningens kansli och man kommer fortsättningsvis att dela sina lokaler med andra organisationer något som kan ge flera fördelar,
som till exempel ett större kontaktnät.
TEXT OCH FOTO: ANNA GABRIELSSON

LANDET RUNT

Badresa till
Piteå äventyrsbad

D

en 19 oktober åkte FUB Skellefteå till Piteå för att bada.
Det var 27 glada och trevliga
badsugna som följde med.
– En stor buss hämtade upp oss på
Skellefteå busstation.
När vi kom dit fick man själv välja
när och var man skulle äta lunch.
En del åt på hotellet och andra åt på
Restaurang Skeppet.
Alla tyckte maten smakade bra.
Personalen på badet var trevliga och
hjälpte oss när vi behövde.
Efter mycket skoj och bus så åkte vi
hemåt.
Alla var trötta efter att ha badat i
fem timmar, så många vilade i bussen.
Men det var det värt, för det var
en rolig dag tillsammans på Piteå
äventyrsbad.

JIMMY JOHANSSON
ORDFÖRANDE FUB SKELLEFTEÅ

Johan Dahlberg, Christine Burvall, Camilla Finnberg, Tarja Rauhala och Jimmy Johansson hade
en härlig dag på Piteå Äventyrsbad.

Lyckad höstfest hos FUB i Borås
med Swing Ping Pong
På FUB Borås höstfest i september bjöds
Marie Paulson från företaget GG Smile in för
att visa träningshjälpmedlet Swing Ping Pong.
Det blev en uppskattad dag och alla som
testade att spela “bordtennis” på detta sätt
tyckte det var roligt.
– Jag blev inbjuden av ordförande för FUB i
Borås till deras höstfest för att medlemmarna
skulle kunna ha Swing Ping Pong som en av
aktiviteterna under dagen, säger Marie Paulson och berättar om träningshjälpmedlet:
– Med det här träningsredskapet kan alla få
möjlighet att träna i sin egen takt, efter sina
förutsättningar och få känslan av att lyckas
och att klara något.
– Swing Ping Pong ger en repetitiv träning
för koordination, motorik, koncentration och
kroppsuppfattning. Övningarna kan göras
extremt enkla till mycket avancerade. Genom
sin konstruktion med en höj och sänkbar

lina pendlar bollen alltid tillbaka till utövaren,
berättar hon.
På höstfestan hade Marie Paulson med en
ställning att sätta Swing Ping Pong i eftersom
det var utomhus. Hemma sätter man den
enkelt med kardborrefästena i en dörrkarm och
det funkar även bra i gymnastikbom, vikvägg
och tak.
FOTO: MARIE PAULSON

För mer information:
info@ggsmile.com
marie@ggsmile.com
Swing Ping Pong och även pingisracket kan
beställas hos:
Kom i kapp: www.komikapp.se
Rantzows Sports: www.rantzows.com
Hjälpmedelsteknik Sverige: www.hjalpmedel.se
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NOTISER

”Regeringen sviker
funktionshinderrörelsen”

”Rättssäkerheten
behöver stärkas”

Regeringsförklaringen innehöll flera förslag
som många inom funktionshinderrörelsen
uppskattade. Den tillsammans med löften
som partierna lämnat före valet bidrog till att
förväntningarna på statsbudgeten var höga.
– Nu när budgeten har presenterats ser
vi att löftet om att statsbidraget till funktionshinderorganisationerna ska höjas, inte
kommer att hållas. Det gör oss besvikna,
säger Ingrid Burman, ordförande för Handikappförbunden.
Före valet lovade Socialdemokraterna,
Miljöpartiet och Vänsterpartiet att statsbidraget till funktionshindersorganisationerna
skulle höjas. I budgeten skriver regeringen
att anslaget har urholkats då fler organisationer får del av det. Man skriver även
om FN-konventionen om rättigheter för
personer med funktionsnedsättning och om
vikten av funktionshindersorganisationernas
arbete. Ändå har regeringen valt att inte höja
anslaget.
– Det är bekymmersamt att man inte kan
lita på vad partierna lovar inför ett val, säger
Ingrid Burman.
www.hso.se

Ett ombud kan fördubbla den enskildes
möjlighet att få bifall i Förvaltningsrätten.
Det visar en ny rapport från Inspektionen för
socialförsäkring (ISF).
– Rättssäkerheten är hotad när inte alla
har rätt till ett ombud, säger Ingrid Burman,
ordförande för Handikappförbunden.
I rapporten ”2014:18 Socialförsäkringsmål i förvaltningsdomstolarna” visar ISF
att sannolikheten att få bifall ökar betydligt
om den enskilde har hjälp av ett ombud i
Förvaltningsrätten. År 2012 var ändringsfrekvensen i förvaltningsrätterna 28 procent
med ombud och 17 procent utan ombud.
Hade man ombud i Förvaltningsrätten i
Stockholm fördubblades sannolikheten för
ändring. I arbetsskadeärenden tredubblades
sannolikheten för att prövningstillstånd skulle
meddelas i kammarrätten, om personen
hade ett ombud.
– Handikappförbunden har drivit frågan
om rättsliga ombud i flera år. Nu är det dags
att utveckla ett system som ger alla rätt till
ombud i Förvaltningsrätten, säger Ingrid
Burman.

Ingrid Burman, Ordförande för
Handikappförbunden.

IVO föreslår ändring av kommunernas
rapporteringsskyldighet
För att komma till rätta med väntetiderna
införde riksdagen en skyldighet för kommuner att rapportera beslut som inte verkställts
inom tre månader, och även en sanktionsavgift som en kommun får betala om den dröjt
oskäligt länge med att verkställa ett beslut eller en dom. IVO har följt upp lagändringarna
på uppdrag av regeringen.
- Den införda lagstiftningen har haft en
begränsad effekt. Vi har kartlagt väntetiderna
och antalet ej verkställda beslut som rapporterats till IVO 2010-2012/13 och under den

IVO har utrett kommunernas skyldighet att
rapportera beslut inom socialtjänstlagen och
LSS som inte verkställts inom tre månader.
Lagstiftningen har inte kunnat motverka de
faktorer som styr kommunernas möjligheter
att verkställa beslut inom skälig tid.
Människor kan få vänta orimligt länge på
insatser som de beviljats enligt socialtjänstlagen och LSS. Det handlar ofta om personer
med funktionsnedsättning och äldre som
beviljats boende som kommunen inte kan
erbjuda inom skälig tid.
FUBs internetannons nr 1 2013.pdf
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Kontakta:
pia.sandberg@fub.se
08-39 41 11

perioden har det inte skett någon minskning,
säger utredare Johan Brisfjord.
Sveriges kommuner har betalat 70 miljoner
kr under en treårsperiod för att de inte verkställt
beslut om insatser enligt SoL och LSS inom
skälig tid. Men avgifterna har inte minskat väntetiderna. Fortfarande kan människor få vänta
flera år på sin insats.
Därför föreslår IVO att lagen ändras så att
rapporteringsskyldigheten till IVO tas bort till
förmån för en mer riskbaserad tillsyn. IVO
använder ungefär 15 miljoner kronor varje år för
arbetet med ej verkställda beslut och sanktionsavgifter. Rapporteringsskyldigheten till revisorer
och kommunfullmäktige ska finnas kvar. Den
särskilda avgiften ska också finnas kvar, men
med vissa förändringar.
- Sanktionsavgiften bör finnas kvar som ett
yttersta påtryckningsmedel. Men vi föreslår
bland annat att det införs schablonbelopp som
är kopplade till de olika insatserna och att dessa
sätts så högt att avgifterna får en avskräckande
effekt, säger Johan Brisfjord.
www.ivo.se
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Lotteriet där alla är vinnare
I PostkodLotteriet har du chans att vinna riktigt mycket pengar tillsammans med dina grannar i
postnumret. Samtidigt bidrar våra lottköpare till vårt överskott som vi skänker till FUB och övriga
48 organisationer som vi stödjer. Pengar som på ett eller annat sätt kommer oss alla till del.
Många drömmer om pengar i överflöd, att resa
riktigt långt eller skaffa en ny bostad. Med en lott i
PostkodLotteriet har du chans att uppfylla just dina
drömmar, samtidigt som du bidrar till goda ändamål
genom våra förmånstagares arbete här hemma och i
världen.
Världens näst största privata givare
Sedan Lotteriet startade här i Sverige år 2005 har vi
delat ut drygt 4,9 miljarder till våra förmånstagare.
Tillsammans med våra systerlotterier i Holland och
Storbritannien innebär det att vi är världens näst
största privata givare till den ideella sektorn.

Ca 200 000 vinster varje månad
Varje dag har du en ny vinstchans. De högsta ordinarie
vinsterna lottar vi ut till helgen – en miljon på fredagen
och ytterligare en miljon varje lördag. Dessutom upp till
100 000 kr per lott och en bil på fredagar. Du har också
chans på många miljoner i GrannYran tre gånger per år
och i flera extradragningar under året.
Du får ett presentkort värt 300 kr
Vill du också bidra till goda ändamål samtidigt som du
har chans att vinna – köp en lott inom 7 dagar så får du
ett presentkort värt 300 kr. Du kan använda det i över
100 butiker, hotell och restauranger över hela landet.

Köp en lott på postkodlotteriet.se/vinstchans
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”Isabella Löwengrips ord
bekräftar mina farhågor”

Jessica Roos Rahmquist.

J

ag kan inte någonting om Isabella
Löwengrip, och jag är definitivt
inte i hennes målgrupp. Men så
mycket vet jag, att det förmodligen
är sant det som står. Att hon driver
en av Sveriges största bloggar. Med
det följer att hon förmodligen är en
mycket stor förebild, framförallt för
unga tjejer.
Det är ju fantastiskt på många sätt
och vis. Alla behöver vi förebilder, och
kanske speciellt i unga år.
Bra förebilder behöver vi. Eftersom
jag inte kan någonting om Isabella
Löwengrip kan jag inte avgöra om
hon är en bra förebild eller inte. Men
hon är en förebild.
Jag snubblar in på hennes blogg
via en god vän som ber mig läsa. Hon
skriver om KUB-test. Någon frågar
och Isabella Löwengrip svarar. Hon
svarar eftersom hon själv har gjort
ett KUB-test då hon är gravid. Isabella
Löwengrip är 24 år. Snart 24 år. Det är
inte så att hon är i ”riskzonen” som
många väljer att uttrycka det. Nu är
det inte så att hon skriver något helt
galet om vare sig KUB-test eller om
barn med någon form av avvikelse.
Jag vill inte hacka på henne alls. Inte
heller dömer jag henne eller någon
annan. Vi har idag ett val och Isabella
20 · UNIK

Löwengrip valde att göra ett test.
Det är vad som sker i samhället
som skrämmer mig. Det som utvecklingen av fosterdiagnostik leder till.
Det skrämmer mig något alldeles oerhört. Det skrämmer, upprör och gör
mig ledsen att det som sägs och skrivs
om fosterdiagnostik idag, mestadels
handlar om Downs syndrom. Downs
syndrom som om och om igen pekas
ut som det värsta som kan hända,
som den diagnosen vi alla bör leta
efter och frukta. Isabella Löwengrips
text om KUB-test blir för mig ett slags
kvitto på att den ökade jakten efter
foster med Downs syndrom verkar
få den effekt som många tycks vilja
uppnå. Nämligen den att människor
med Downs syndrom inte är önskvärda ...
Isabella Löwengrip skriver inte
att hon hade valt bort sitt barn om
det visat sig att det bar på en extra
kromosom. Hon skriver om förberedelser, om att man inte kan garanteras ett barn utan avvikelser, och om
att det låter hårt när hon skriver om
det. Det gör det, det låter hårt. Hon
skriver också ”...för mig är det viktigt
att ta reda på så mycket som möjligt
innan. Oavsett om det är kön eller
down syndrom.” Och det är när jag
läser dessa ord som polletten trillar
ner. Debatten träffar många unga blivande mödrar precis som det verkar
vara tänkt. Utöver kön, diskuteras
Downs syndrom. Downs syndrom
och i princip bara Downs syndrom.
Isabella Löwengrips ord bekräftar
mina farhågor.
Utan att egentligen ha skrivit något
helt uppåt väggarna, och förmodligen helt utan att tänka på det, har
Isabella Löwengrip för många, många
unga tjejer deklarerat att kön och
Downs syndrom är vad man som blivande mamma kan behöva förbereda
sig på, och därmed använda foster
diagnostiken till.
Downs syndrom bör man tydligen

Hedvig Roos Rahmguist.

frukta. Och jag fattar ingenting.
Jag är förvisso part i målet, jag har
nämligen en liten dotter med Downs
syndrom. Tack gode Gud för henne!
Ingen har lärt mig så mycket om livet
som hon har gjort. Ingen jag känner
säger så många kloka ord som hon
gör. Min dotter är tio år och den mest
levnadsglada människa jag k
 änner.
Hon leker, läser, skriver, pratar
engelska, simmar, cyklar, skuttar
och hoppar som vilken tioåring som
helst. Hon älskar sitt liv! Och vi älskar
både henne och hennes liv. Om inte
hennes liv är värdigt, då vet jag inte
vems liv som är värdigt? Framförallt
förstår jag inte vem som har rätten
att bestämma om någon annans liv är
värdigt eller inte? Det känns som om
vi har hamnat lite snett i vår värld …
TEXT: JESSICA ROOS RAHMQUIST

FAKTA:
Namn: Jessica Roos Rahmquist.
Jessica är en journaliststuderande trebarnsmamma med ett stort engagemang för allas
lika värde och allas rätt till respekt. Sedan fyra
år tillbaka driver hon bloggen Liten H, som i
huvudsak handlar om hennes yngsta dotter
Hedvig som har Downs syndrom. På bloggen
blandas vardagshändelser med funderingar
och tankar kring samhällets syn på människor
som i någon mening anses vara ”olika”. För
Jessica är det viktigt att vara en röst för de
människor vars röst kanske inte alltid räcker till
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Höghammarskolan

– skolan med fokus på förmågor
– I allt vi gör lyfter vi fram elevernas förmågor. Vår inriktning mot hälsa och idrott stärker även
den elevernas självkänsla, säger rektor Maria Hagelin på Höghammarskolan i Bollnäs.

Amanda Hidvegi, Benjamin Kjerp, Ulrika Thimerdal, lärare Individuella programmen.

H

östfärgerna lyser upp den
gamla anrika Höghammarskolan i Bollnäs. Här har elever
trampat upp och ner i trapporna
sedan början av 1900-talet. Kunskap
och lärande sitter i väggarna.
– Det som gör att eleverna trivs så
bra på vår skola är att vi har ett starkt
fokus på alla elevers individuella
styrkor. På Individuella programmen
är det väldigt individuellt. Alla har en
egen studieplan som följs upp hela
tiden säger rektor Maria Hagelin som
möter upp tillsammans med Eva Zetterlund och Ulrika Thimerdal lärare
på Individuella programmen .

Hög andel ämneslärare
Även om skolan under senare år
minskat i antalet elever finns ändå
betydande resurser för att ligga i topp
utbildningsmässigt. Över 70 anställda
på skolan ansvarar för att de 138 eleverna, varav 44 elever på individuella
programmen och 94 på nationella
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programmen, kan utvecklas utifrån
sina specifika förutsättningar. Eleverna på de nationella programmen är
utspridda på tre olika områden i Bollnäs och läser delvis integrerat med
övriga gymnasieelever i kommunen.
– På skolans program har vi en hög
andel utbildade lärare, både yrkesoch kärnämneslärare.

åren hos oss. Därför har vi också
kontakt med hemkommunen för att
ha kunskap om vad som finns att
tillgå där, exempelvis vilka dagliga
verksamheter eller arbetsplatser som
skulle kunna vara aktuella när eleven
lämnar skolan efter fyra år. Det skapar trygghet både hos eleverna och
föräldrarna.
Maria Hagelin berättar att skolans
hälsoprofilering också är ett sätt att
rusta eleverna för framtiden. Genom
ett tydligt fokus på fysiska aktiviteter,
kost och estetisk verksamhet hoppas
man kunna bidra till att stärka elevernas självkänsla.
– Nya läroplanen har starkt fokus
på koppling till arbetslivet och elevernas möjlighet att utvecklas för att
öka anställningsbarheten. Att stärka
sig hälsomässigt tror vi absolut kan
öka elevernas möjligheter senare
i arbetslivet. Idrotten ger också en
ökad självkänsla, känner man sig

Lära för livet
– Vi har siktet inställt på framtiden
redan när eleverna stiger in här första
dagen, säger Maria Hagelin och berättar att redan i årskurs ett så kopplas
en studie- och yrkesvägledare in.
Lärare Ulrika Thimerdal fortsätter
att förtydliga hur viktigt det är att
tidigt i studierna ha fokus på att eleverna ska få breda kunskaper under
sina stuideår på Höghammarskolan.
– Här ska man lära för livet, få
kunskaper som bär vidare i livet. Vi
måste hela tiden ha siktet inställt på
vad som händer för eleverna efter

Maria Hagelin, rektor Höghammarskolan.

Storsjung är elevernas favoritlektion på Höghammarskolan.

stark och får bra kondition mår man
helt enkelt bättre, säger hon.

Betoning på samverkan
Utmärkande för Höghammarskolan
är betoningen på samverkan. Exempelvis går alla elever på individuella
programmen i åldersintegrerade
klasser. Man jobbar också för en hög
grad av samverkan mellan olika skolformer och program. Även elevernas
fritidsverksamhet finns med som en
röd tråd i skolan, där samverkan med
boendet är en viktig del, då de flesta
eleverna bor i närliggande boenden.
–Generellt har vi mycket samverkan mellan de olika programmen vi

erbjuder på skolan och vi läser oftast
tematiskt. Något som gör att vi kan
rymma de flesta kärnämnen i ett och
samma projekt, berättar Ulrika och
visar hur engelskan och svenskan
ingår i temat kring världsreligioner,
samtidigt som man jobbar med bild,
slöjd, drama, teater och musik.
Men nu hörs snabba fötter i trappan utanför. Det är fredag och en av
veckans höjdpunkter på individuella
programmen: den gemensamma
musiklektionen som kallas för ”storsjung”. Ulrika Thimerdal lotsar vant
till musiksalen, där två av skolans
musiklärare håller i m
 usikstunden.
Mer än hälften av individuella
programmens elever är samlade och
tempot och glädjen går inte att ta
miste på. Här är alla former av sång
välkommet. För eleverna på tidig
utvecklingsnivå är assistenterna
behjälpliga och tecknar och mimar,
andra tecknar på egen hand och
gemenskapen och glädjen i sången
känns långt in i kroppen.
– Det här är utan överdrift veckans
höjdpunkt på skolan. Den lektionen
rundar av på ett väldigt positivt sätt
innan vi tar helg, konstaterar Ulrika.

– Vi hyr lägenheter av kommunen,
det gör att vi även när det gäller
boendet kan vara väldigt flexibla.
Fördelen är att eleverna får bo i
vanliga lägenheter, självfallet anpassade för de elever som har speciella
behov på grund av olika funktionsnedsättningar, säger Ulf Sundqvist,
samordnare för boendet på Höghammarskolan.
För de flesta eleverna är det första
egna boendet och bara att självständigt röra sig mellan skolbyggnaden
och boendet kan till en början vara
en stor sak.
– Eleverna får oftast snabbt ett
ökat självförtroende. Att få ta ansvar

Växer med eget boende

Andreas Tegnér.

På vägen till matsalen visar hon ett
närliggande boende. Eleverna bor i
röda trähus med egna lägenheterna
och det går att välja om man vill bo
ensam eller tillsammans med någon
eller flera. Ett 50-tal anställda jobbar i
boendet som stöd till eleverna.

Josefin Jönsson och Axel Lorentzon.
FORTSÄTTNING PÅ NÄSTA SIDA
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Selma Catovic.

och bli mer självständig växer de
oerhört av. Många föräldrar blir
väldigt positivt överraskade av deras
barns snabba utveckling, efter att de
börjat hos oss. Gemenskapen i en stor
grupp, friheten med ett eget boende
och en trygg skolmiljö är något nästa
alla elever utvecklas av, betonar
Ulrika.
Lunchen är nu avklarad. Eleverna
har flera fina elevrum att umgås i
och skolgården är stor och tillåtande.
En av eleverna väljer att springa ett
rejält antal varv på skolgården. Och
Ulrika konstaterar att det både finns
mycket spring i benen och mycket
hormoner i omlopp på skolan.
– Vi har alltid vuxna i alla rastutrymmen på individuella program-

men, såväl inomhus som utomhus.
Allt för att eleverna ska känna sig
trygga, säger hon och visar den stora
idrottshallen som rymmer Idrottsgymnasiet för personer med flerfunktionsnedsättningar i Bollnäs. Ett
gymnasium som också har riksintag.

Idrott gemensamt intresse
Hallen är gigantisk med rejäla
löparbanor och vinklade banor för
rullstolsåkning. Idrottsgymnasiet
har flera olika inriktningar, friidrott,
fotboll, innebandy, bowling, samt
motionsidrott, som flera av eleverna
på individuella programmen har som
tillval.
– Här har några av landets bästa
elitidrottare formats, berättar Kenneth Carlsson som är marknadsföringskonsulent vid Idrottsgymnasiet,
och nämner guldmedaljören kulstötaren Jeffrey Ige, som tog silver vid
Paralympics vid sommarspelen 2012.
De elever som valt idrottsgymnasiet
som tillval och läser ett utökat program har alla idrott som gemensamt
intresse, men även här sker undervisningen åldersintegrerat.
– Eleverna lär och inspirerar
varandra och de elever som valt att
gå inriktningen med motionsidrott
som inriktning har lika stor plats här
som de som väljer specialgrenarna,
säger Kenneth Carlsson och Ulrika
Thimerdal är snabb med att berätta
att samarbetet med idrottsgymnasiet
präglar hela Höghammarskolan.
– Motion och idrott ger väldigt
mycket energi tillbaka för våra elever.
Här bygger man upp sunda vanor,
lär sig samarbete, uthållighet och
att sätta mål i tillvaron. Och återigen
handlar det om mål efter förmåga.
Varje elev har sina specifika förutsättningar så även i idrotten. Det nära
samarbetet med idrottsgymnasiet
förstärker Höghammarskolans hälsoinriktning, säger Ulrika Timmerdahl
och skyndar vidare till nästa lektion
– engelska.
– Eleverna älskar att lära sig engelska. De är så motiverade. Att få jobba
här är helt fantastiskt, man får så
oerhört mycket tillbaka som lärare.
Ja det är det bästa jobb man kan ha,
säger hon och ler ett av sina många,
många leenden under dagen.
TEXT OCH FOTO: AGNETA BERGHAMRE HEINS
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FAKTA:
På Höghammarskolans Individuella program
erbjuds sex ämnesområden:
Hem- och konsumentkunskap, Natur
och Miljö, Estetisk verksamhet Individ och
samhälle, Språk och kommunikation samt
Idrott och hälsa.
De nationella program som finns idag är
programmen för: Administration, handel
och varuhantering, Estetiska verksamheter,
Hotell, restaurang och bageri, Hälsa, vård och
omsorg och Skog, mark och djur.
Idrottsgymnasiet för personer med funktionsnedsättning är ett tillval.

Ulrika Thimerdal, berättar om skolans tema: Världsreligioner.

Skolan såg hans talang

På Höghammarskolan får Jonatan Roth träna det bästa han vet:
löpning.

H

är blir Jonatan självständig
och får träna det bästa han vet
– löpning. Det berättar Bitte
Roth, mamma till Jonatan som går
årskurs två på Höghammarskolan,
individuella programmet med idrottsinriktning.
– Trots att Jonatan har stora behov
så blev han antagen till Riksidrottsgymnasiet. De såg hans löparförmåga
och intresse för idrott, berättar hon
och fortsätter:
– Helheten fungerar väldigt bra
med ett nära samarbete mellan skola

Jonatan blev trea i Lidingöruset.

och boende. Det är tryggt för Jonatan
i ”den lilla byn” som Höghammarskolan utgör och han går själv till och
från skolan. Personalen både på skolan och boendet är oerhört flexibla
och proaktiva. Jonatan får hela tiden
hjälp att ta nya steg och utvecklas på
Höghammarskolan.
Och Bitte Roth berättar att Jonatan
trivs så bra på skolan att han till och
med vill lägga sig tidigt på söndagkvällen, för att det snabbt ska bli
måndag och dags för skolan igen.

Skol-SM 800 meter.
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Dialogmöte i Härnösand

Monica Stjernsten och Björn Seiser-Trauner.

L

ördagen den 27 september var
det dags för ett dialogmöte i
Härnösand med Länsförbundet
Västernorrland som värd. Det var
nästa 30 personer som kom och de
flesta av länets föreningar var representerade, däribland Timrå, Sollefteå,
Härnösand, Kramfors och Sundsvall.
Det kom till och med medlemmar
från Norrtäljes FUB. Mötet ägde rum
på Stadshotellet där det hela var
mycket bra arrangerat av länsförbundet Västernorrland.

Stort intresse för Klippan
Klippans verksamhet väckte mycket
nyfikenhet och det ställdes många
frågor om hur en Klippan sektion
fungerar. Klippan representerades
denna dag Anna Hildingsson, som är
vice ordförande i Klippans styrelse
och kommer från Lidköping. Bland de
frågor hon fick svara på var vilka som
sitter i Klippans styrelse och vilka
frågor de jobbar med. Det fanns även
ett stort intresse för hur man gör för
att kunna starta en Klippanförening
i Västernorrland. Under dagen fick vi

även ta del av filmer från valåret 2014.
Först visades en film som Härnösands
FUB hade gjort med utfrågning av
lokala politiker och senare under
dagen visade Jesper Tottie från Riksförbundets kansli filmer från sommarens deltagande i Almedalsveckan
och presenterade några pågående
projekt.
Områden som berördes under dialogmötet var hur möjligheten att få
kontaktperson och ledsagare ser ut i
de olika kommunerna och hälsa- och
sjukvårdsfrågor. Vi fick information
om brister i Västernorrlands läns
landsting som länsförbundet hade
uppmärksammat under året. Det
gällde bland annat att kvinnor som
bor på gruppbostad inte har kal�lats till mammografiundersökning,
eftersom de har ansetts vara ”under
vård”. Detta är en fråga som Länsförbundet kommer att fortsätta arbeta
med och även Riksförbundet tar med
sig frågan.
Länsförbundet presenterade David
Nordin, som åker ut till skolor i länet
och berättar om hur det är att leva
med en utvecklingsstörning, David är
ambassadör i nätverket ”Happiness”.
Erling Södergren från Riksförbundets kansli uppmärksammade ett par
aktuella och informativa dokument
som sedan en tid finns på hemsidan, FUB:s effektrapport och uppförandekod.

Prioriterade frågor nästa år
Det blev en del frågor om Riksförbundets kommande verksamhet och

Anna Hildingsson och Alf Lundin.

Alf Lundin berättar att de frågor som
kommer att prioriteras under nästa år
är: samverkan med alla medlemmar,
hälso – sjukvårdsfrågor samt LSSinsatser.
Under dagen fördes även en diskussion om att det måste bli bättre tillsyn
av godemän. Det ser olika ut i de olika
kommunerna. Alla var överens om att
det är en viktig fråga för FUB som vi
behöver arbeta vidare med.
Länsförbundet väckte även en
annan angelägen fråga om att det
finns många som bor på gruppbostad
och som inte har anhöriga som stöd.
Vilka finns då med och ser till att de
har det bra? I bästa fall har de en aktiv
god man men många menade att vi
bör vara realistiska och ha i åtanke att
alla inte har det.
I diskussionen om medlemsrekrytering framfördes att personal i gruppbostäder också kan vara intresserade
av att gå med i FUB och att de kan
utgöra en bra resurs för föreningens
medlemmar.
TEXT OCH FOTO: ANNA GABRIELSSON
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Vi vågar påstå att vi är Sveriges
ärligaste assistanssamordnare.
– Syna oss gärna i sömmarna!

Vivida Assistans – Med högre kvalitet.
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www.vivida.se/arlighet

FUB-NYTT

Prova på längdåkning, träffa skidstjärnor,
träna och tävla på dina villkor!
VILL DU LÄRA DIG MER OM
LÄNGDÅKNING, TRÄNING
OCH HÄLSA?
Vill du träffa och träna med svenska skid
stjärnor och vara med i ett lopp?
Vi erbjuder femton deltagare en möjlighet
att träffa och träna med svenska skidstjärnor
från anrika skidklubben Åsarna IK, på plats
i Åsarna den 12–15 februari, 2015. Det blir
ett läger för hälsa, gemenskap och nya
utmaningar.

Ny film om FUB:s
medlemsrådgivare

Du behöver inte ha åkt skidor tidigare.
Lägret är kostnadsfritt. Resan kostar 500
kr oavsett var i Sverige du bor. Det finns ett
begränsat antal platser, det är inte säkert alla
får plats. Vi ger besked vecka 51 till alla som
har sökt. Anmälan skall vara på FUB senast
1 december, 2014.
Anmälan skickas till Störd och Stolt, Riksförbundet FUB, Box 6436,
113 82 Stockholm eller sos@fub.se
Mer info kommer på
www.stordochstolt.se/skidor

Berätta din
berättelse!

Medlemsrådgivarna är
personer som på sin
fritid ger stöd till FUB:s
medlemmar i olika
situationer i livet. Nu
finns en film om vad
medlemsrådgivarna
gör. På FUB:s hemsida
finns också en lista över
vilka som är medlemsrådgivare och en karta
på var i landet de finns.
www.fub.se

Se Mats egna nya filmer.
Gör en egen.
Ladda upp!
www.stordochstolt.se
AFUBs
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RÄTT MÅLGRUPP
PÅ NÄTET?
ANNONSERA PÅ
www.fub.se/annonstorg

Kontakta:
pia.sandberg@fub.se
08-39 41 11
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Nka – en allt viktigare källa till
kunskap och möten på webben
Nka, Nationellt kompetenscentrum
anhörig har blivit en allt viktigare
kunskapkälla på webben för anhöriga
runt om i landet. Sedan 2011 har Nka
ett tilläggsuppdrag att bygga upp ett
kunskapstöd på nätet till föräldrar
och anhöriga till barn och unga med
flerfunktionsnedsättning.
Nka:s utökade uppdrag tillkom efter
påtryckningar av FUB:s flerfunktionshinderkommitté och deras rapport
”Till mångas nytta, om frågor som rör
personer med flerfunktionsnedsättning”. Den visade med all tydlighet
behovet av att tillföra och sprida
kunskap, samt skapa nätverk inom
området flerfunktionsnedsättning.

Lärande och stödjande
nätverk
En uppskattad del i Nka:s verksamhet
är de webbaserade lärande och stödjande nätverken. Där bjuds anhöriga
in att delta i träffar över nätet. Vid tio
tillfällen under ett år möts anhöriga
över nätet i så kallade lärande och
stödjande nätverk, som leds av möjliggörarna Marianne Hermansson och
Anette Ljungkvist från Nka.
– Nätverksträffarna ger möjligheter
för anhöriga att dela erfarenheter och
tankar trots att man rent geografiskt
kan ha långt till varandra. Det är företrädelsevis mammor från hela landet
som möts över nätet för att under två
timmar samtala och dela erfarenheter
med varandra, säger Anette Ljungkvist och fortsätter:
– En timma ägnas till att alla får
ta upp det de vill, den andra timmen väljer vi tillsammans ett tema.
Framförallt har det handlat om vilka
rättigheter man har och hur man ska
få tillgång till olika LSS-insatser och
annat som behövs för att vardagslivet
ska fungera när man har barn med
flerfunktionsnedsättningar. Många
bra tips har utbytts under de här
timmarna. Efter de tio nätverkssamtalen har många av deltagare även
att fortsätta kontakten på egen hand,

28 · UNIK

berättar Anette Ljungkvist.
Efter årsskiftet bjuder Nka in till
nya nätverk. Vill du delta så kontakta
Nka:s möjliggörare.

Röster från lärande och
stödjande nätverk:
”Genom att vara med i det här nätverket har jag haft möjlighet att ta
in kunskap från hela landet. Jag har
också nyttjat möjligheten att mejla
med de andra föräldrarna mellan
träffarna kring olika frågor. Vilken
kunskapsbank vi blir tillsammans!”
  
”Jag är jätteglad att få vara med i det
här nätverket. Det stärker en väldigt
och jag får dessutom tips och råd som
underlättar i vårt vardagsliv.”

Lyckad familjevecka på
Furuboda
I juli anordnades en familjevecka på
Furuboda folkhögskola i samverkan
mellan Nka, Riksförbundet FUB och
SRF. Nka bidrog med resurser för
planerings- och genomförande. Totalt
deltog nio familjer med barn och ungdomar i åldern 6 – 15 år, samt deras
personliga assistenter.
Utvärderingen av veckan visat att
det genomgående positiv. Föräldrar och barn uppskattade det rika
fritidsutbudet, där barnen fick prova
allt från recerunning, beachbuggy,
anpassade tufftufftåg och cyklar, elektonskytte till häst- och vagn och bad
och lek på stranden. Alla kunde lätt
nå stranden tack vare en anpassad väg
för rullstolar. Föräldrarna lyfte också
fram både föreläsningarna och de
informella samtalen på kvällarna mellan föräldrarna som mycket givande.
Även erfarenhets- och kunskapsutbytet med Nka:s ledare/möjliggörare
skattades högt i utvärderingen.
”Det som har varit jättebra på lägret
är att få veta om alla hjälpmedel som
finns och alla tips som vi har fått på
hjälpmedel, tips för syskon, för appar

med mera. Få ställa frågor till föreläsarna om just mitt barn, sitta och
lyssna och lära”.
”Det har varit en stor glädje och
lärorikt att få träffa andra familjer
i samma situation”.
Läs mer om familjelägret på Nka:s
hemsida: ”Första familjeresan på
Vilmas villkor.”

Hemsidan – ett virtuellt
kunskapscenter
Nka:s hemsida är ett välbesökt
virtuellt kunskapscenter. Där hittar
du information och kunskap inom
de flesta områden som rör personer
med flerfunktionsnedsättning och
deras anhöriga. Hemsidan uppdateras
kontinuerligt med reportage, filmade
föreläsningar, veckans länktips, frågor
och svar med mera. Där finns också
en agenda med kommande aktiviteter. På hemsidan finna även kontaktuppgifter till Nka:s möjliggörare
Marianne Hermansson och Anette

Ljungkvist, samt Carin Wallman, som
också arbetat mycket med samverkan
med det kommunala anhörigstödet,
samt FUB:s lokalföreningar.
www.nka.se

Serie med kunskaps
översikter
Tanken med kunskapöversikter är
att de ska kunna ge stöd inom många

olika områden. Idag finns det kunskapöversikter inom dessa områden:
alternativ och kompletterande kommunikation, en serie med kortfilmer
som handlar om kvalificerad, omvårdnad i vardagen, en bok om delaktighet, som är gjord tillsammans med
JAG.
Fyra ytterligare kunskapöversikter
är på gång: hjälpmedel för kommuni-

kation, medel för hjälp, samordning
och samverkan, hälsa och välbefinnande, en slags handbok för föräldrar
för att öka kunskapen och förståelsen om hur man gör bedömningar
i samband med att man ger bistånd
eller LSS.

Familjeläger den 6–12 juli 2015
på Furuboda folkhögskola i Åhus

Familjeläger den 6–12 juli 2015
på Furuboda folkhögskola i Åhus för
familjer som har barn i åldern 6–15
år, med flera funktionsnedsättningar.
Under förutsättning att vi beviljas
fondmedel planerar vi att genomföra
ett familjeläger på Furuboda folkhögskola i Åhus den 6–12 juli 2015.
Syftet med lägret är att familjer
träffar andra familjer i liknande situationer, att erbjuda ny kunskap och

en möjlighet att dela erfarenheter
med varandra. Barnen träffar andra
barn med flerfunktionsnedsättningar
och syskon träffar andra syskon. Det
kommer att bli separata program för
föräldrar och för barn samt några
gemensamma aktiviteter. Under
veckan kommer det att bli inspirerande aktiviteter för barnen i form av
bad, musikverkstad, åka fyrhjuling,
egen musik/teaterföreställning med
mera. Innehållet för föräldrarnas program kommer att vara deltagarstyrt
och skräddarsys utifrån deltagarnas
önskemål.
Mer information med detaljerat
program för familjelägret samt
sista anmälningsdatum kommer lite
senare, men boka gärna redan nu in
veckan i din kalender.

Kostnad: 4 500 kronor/familj
Vi är medvetna om att kostnaden är
hög och vi uppmanar er att söka medel
från fonder och stiftelser.

Har ni några frågor så vänd er till:

Marianne Hermansson, Nka
marianne.hermansson@nka.se
Lena Skoglund, FUB
lena.skoglund@handihand.se
Cecilia Ekstrand, SRF
cecilia.ekstrand@srf.nu
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Nästa nummer kommer den 22 december. Boka senast den 17 november.
Kontakta pia.sandberg@fub.se eller 08-39 41 11.
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Intradagarna lyfte fram
LSS 20 år
Årets två Intradagarna bjöd i vanlig ordning på många spännande föreläsningar på olika teman
av forskar, praktiker och brukarna själva. Även i år slogs deltagarrekord med över 400 personer
som fick del av de många intressanta föredrag och några kulturinslag.
Nka viktig kunskapskälla
Tidigt i programmet fick också Nka:s
verksamhetschef Lennart Magnusson
chansen att berätta om den viktiga
kunskapskälla som Nka numera
utgör för anhörig runt om i landet.
– Vi har satsat på att Nka ska vara
ett virtuellt center, så att alla oavsett
var man bor i landet, från Byxelkrok
på Öland till Jockmokk i Norrland ska
kunna ha tillgång till det här stödet.
Vi som jobbar med Nka är forskare,
praktiker, föräldrar, kommunikatörer
och bibliotekarier. Besök gärna vår
hemsida www. nka.se ”, uppmanade
Lennart Magnusson.

U

nder de två konferensdagarna fick besökarna del av
en mängd föreläsningar av
forskare inom området, verksam
personal och av brukarna själva, som
alla bjöd på ny kunskap och värdefull
information inom många olika fält,
men också tillfälle till såväl eftertanke som många glada skratt.
Traditionsenligt inledde Conny
Bergqvist från FUB och Klippan,
tillsammans med Thomas Jansson,
ordförande för FUB, och fd medicinalrådet Karl Grunewald med att hälsa
alla välkomna till två intensiva dagar.
Hans Hallerfors från Intra, betonade liksom Thomas Jansson, att det
med anledning av 20-årsfirandet av
LSS var extra roligt att ha Bengt Lindqvist, som tillsatte handikapputredningen, Gerhard Larsson, ordförande
för utredningen och Bengt Westerberg som drev igen den i riksdagen
på plats.

FUB:s hederspris
FUB:s ordförande Thomas Jansson
passade på att dela ut FUB:s hederspris, till Bengt Lindqvist och Bengt
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Westerberg som båda uttryckte att de
kände sig stolta och hedrade av priset
under publiken stående ovationer.
Karl Grundewald gav en historisk
tillbakablick med anledning av att
det i år är 20 år sedan LSS-lagen infördes, 1994
– Det finns några personer som
gjort verkligt varaktiga insatser för
personer med funktionsnedsättning och det känns fantastiskt att vi
kunnat bjuda in tre av dem. De tre
som stått bakom LSS-lagstiftningen:
Gerhard Larsson, Bengt Lindqvist
och Bengt Westerberg, betonade Karl
Grunewald.
Bengt Lindqvist lyfte fram Handikapputredningens två delar och mål
och slog fast att ett av målen – införandet av LSS hade nåtts, men att det
däremot kvarstår mycket att göra vad
gäller det andra målet – att skapa ett
samhälle som ger goda levnadsvillkor
till personer med funktionsnedsättning.
Bengt Westerberg i sin tur passade
på att lyfta fram Karl Grunewalds
stora betydelse för utvecklingen inom
omsorgsområdet.

En annat välbesökta föreläsningarna
var:
”Inflytande i daglig verksamhet”,
där deltagare på dagliga verksamheter på Geijersgatan i Malmö
berättade om sitt arbete. På deras
blogg kan man läsa mer om
verksamheten: www.geijersgatan.
wordpress.com
På temat: ”Egenorganiseringens
hinder och möjligheter” föreläste
forskarna Therese Mineur, Magnus
Tideman och Ove Mellander, alla från
Högskolan i Halmstad.
När Måns Möller äntrade scenen
och drog igång med sin föreställning:
”Jävla pajas, det här skojar du inte
bort” fick han omedelbart publiken
med sig. Måns Möller är komiker och
har gjort en föreställning om när
hans son fick diagnosen autism.

Karl Grunewald, Thomas Jansson, Bengt Lindqvist, Gerhard Larsson och Bengt Westerberg. Foto: Lennart Magnusson

Under rubriken:”Tillsyn av LSS”,
föreläste Birgitta Hagström från
IVO, myndigheten För Inspektion
och omsorg. Därefter tog Fredrik
Svenaeus, professor i filosofi, upp
frågor om medicinens filosofi och etik
och människans plats i det moderna
arbetslivet under rubriken: ”Diagnoserna och samhället.”

Teater och matglad app
Under de två dagarna fick deltagarna
även lyssna till ”Åldrande och LSSinsatser, där specialisten i neuropsykologi, Berry Karlsson berättade om
utvecklingsstörning och åldrande,
hur appen ”Matglad” kan ge inspiration att äta mer hälsosamt, berättade
Margareta Frost om. Teater Barda,
från Östersund, var ett annat uppskattat inlag. Om ett ”Pedagogiskt förhållnings- och arbetssätt” med personer
med måttlig till grav utvecklingsstörning berättade Christine Gustafsson,
Anders Lindström och Karin Löwenborg. Ett annat tänkvärt föredrag höll
Lottie Giertz och Linda Björks med
föreläsning:”Rätten att kommunicera
sin mening”.
Berörde gjorde också Sanna Johansson och Eva Isaksson med gemensamma föreläsningen om stöd. ”Ett

inifrånperspektiv”. Sanna Johansson,
som själv har en utvecklingsstörning,
pekade på fyra ledord, som hon tyckte
skulle utmärka personal som ska ge
stöd enligt LSS: Tålamod, Fråga, Lugn,
Respekt.
Intradagarna avslutades i hälsans
tecken med två föredrag om hälsa
och matglädje: Cecilia Brönemyr och
Isabelle Sundström berättade om hur
gruppbostaden på Tjärbrännarvägen
gick ”Från hälsovecka till förändrad
livsstil”. Och sist ut var Margareta
Frost Johansson och Birgitta Toll med

appen ”Matglad”, som är en app med
recept och instruktioner.

Årets Intrapristagare
Årets Intrapristagare var Anna Strand
från föreningen Grunden: ”Anna
Strand har betytt mycket för att, med
kraft och framåtanda, forma föreningen Grunden till att bli ett redskap
för inflytande och egenmakt.” Delaktighet och egenmakt var också tema
för årets Intradagar.
TEXT OCH FOTO: AGNETA BERGHAMRE HEINS
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Med vårt stöd kan alla som vill delta i arbetslivet!

Vi finns i Stockholm, Göteborg,
Lund, Uppsala & Västerås.

”På Fredells byggvaruhus där jag
praktiserar känner jag mig verkligen
som en i gänget, vi hjälps åt och
skrattar mycket ihop. Det är minst
lika viktigt som arbetsuppgifterna
tycker jag. Jag lär mig nya saker
varje dag.” Lotta
08-580 813 40, www.misa.se
UNIK · 31

U N I K K U LT U R

Premiären av Mondgewächse
– Månväxter från en magisk trädgård med Share Music Sweden

Mondgewächse: Gageego! och In:fluence Ensemble. Foto Jennifer Nordström.

D

en 19:e oktober hade Share
Music Sweden v ärldspremiär
av sitt beställningsverk
Mondgewächse på Göteborgs
Konserthus. På scenen i Stora Salen
framförde Gageego! och Share Musics
In:fluence Ensemble ett gåtfullt och expressivt verk av Patricia Alessandrini.
Nya, specialtillverkade instrument
skymtade under konsertens olika

delar och väckte nyfikenhet att få se
och veta mer. I mellanakten kunde
den som var intresserad testa musik
teknologi, genom att spela instrumentet Skoog och använda de olika
musik-apparna.
Verkets namn betyder ”månväxter”,
vilket verkligen fångades upp i de
videoprojektioner, sprejmålningar
och skuggor som musikerna skapade

samtidigt som de spelade. Dessa
delar som formade föreställningen
och ramade in musiken var skapade
med hjälp av den kanadiska artisten
och videodesignern Freida Abtan.
Allt skedde live och gav därför varje
rörelse och ljud en extra dimension.
www.sharemusik.se
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Handikappanpassat hus i Sälen!
Stugan har två lägenheter
på 75 kvm med sovplats för
6-7 pers. Ena lägenheten
är helt handikappanpassad
med liftar och stor toalett.
Bägge lägenheter har breda
dörrar och fasta ramper vid
sina ingångar.

• 2,5 km till Lindvallen.
• 400 m till längdåkningsspår
och skoterled.
• Funktionell skidåkning s.k.
skicart finns i Hundfjället.
• Sälen erbjuder mängder av
aktiviteter bl.a äventyrsbad,
skoteruthyrning och bio.

0281-59 51 60 | www.kompisassistans.se

funktionshindrat
barn?

Th. Ann-Cathrine Sandberg,
VD på Din Förlängda Arm och hennes
son Sylvester. Tv. Matilda Wårell,
ekonom på DFA här med
sonen Ludwig.

– Då vet vi
precis hur du har det!
I många år hade vi endast vårdbidrag tills vi vågade ta steget och söka personlig assistans.
Efter många års kamp för våra barns rättigheter till assistans vet vi nu vilka positiva förändringar det har fört med sig. Det är därför vi med glädje och engagemang använder våra
erfarenheter och kunskaper till att hjälpa och stötta andra i samma situation.

Kontakta oss gärna om du …
behöver hjälp med att ansöka om personlig assistans.
behöver hjälp med att ansöka om fler assistanstimmar.
söker ett assistansbolag där du får ett mervärde utöver det vanliga och som känns
personliga med den där extra känslan för dig.
Varmt välkommen att ringa eller maila!
Anki når du på
Tel. 0920-155 10, 070-618 83 77
ann-cathrine.sandberg@dfarm.se
Läs mer på vårUhemsida
NIK · 33

www.dfarm.se
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Har du också ett

NOTISER

Utbildningsminister Gustav Fridolin
vill ha fler specialpedagoger i skolan
– Det helt avgörande är att vi får in fler specialpedagoger i skolan.
Det gäller även för de klasser där elever med särskilda behov läser integrerat.
Som situationen är nu är det ett orosmoln att vi inte har tillräckligt många utbildade
speciallärare och specialpedagoger att tillgå i skolan.
Det sade utbildningsminister Gustav Fridolin
på Skolforum 2014 där Unik fick tillfälle att
ställa några frågor till honom, bland annat
om hur han vill stärka förutsättningarna för
elever med särskilda behov i skolan.
Enligt siffror för 2014 fattas de cirka 1400
speciallärare och specialpedagoger i skolan
de närmsta åren. Förra året tog cirka 500
studenten.
Gustav Fridolin hoppas genom olika
insatser att få fler att söka sig till special
lärar- och specialpedagogutbildningen. Exakt
vilka åtgärder han vill vidta för att förbättra
situationen önskar han återkomma till.
I samtalet underströk han också vikten av
att lärarnas kunskaper generellt måste öka
när det gäller elever med särskilda behov och

vilka stödinsatser som behövs för att man ska
kunna nå målen i skolan.
– Det handlar även om att lärarna ska ha
så goda kunskaper så de i ett tidigt skede
kan identifiera elever med behov av extra
stöd i skolan på grund av att man har någon
funktionsnedsättning.
– Redan på lärarutbildningen behöver
man föra in mer kunskaper om vad olika
funktionsnedsättningar kan innebära, samt
vilket stöd och vilka hjälpmedel det finns att
tillgå i skolan. Kunskap är viktigt för att man
ska kunna skapa de bästa förutsättningarna
för eleverna, så att alla får samma chanser
att lära och utvecklas, oavsett skolform eller
skola.
TEXT OCH FOTO: AGNETA BERGHAMRE HEINS

Utbildningsminister Gustav Fridolin.

Vinnare av lärarpriset Guldäpplet 2014:

Ulrika Jonson, specialpedagog på Vallaskolan,
Södertälje.

Ulrika Jonson, specialpedagog på Vallaskolan,
Södertälje, mottog delat 2:a pris. Ulrika är
specialpedagog som prövar nya lösningar
och olika typer av stöd som kan hjälpa varje
elev att lära och utvecklas, från vars och ens
specifika utgångspunkt. Hon är en mångsidig
användare av IT, från ”skriva sig till läsning”,
till blogg eller flippat klassrum och arbetar
med fokus på inkludering av alla elever,
språkutveckling och lärande, med anknytning

till läroplanen och till forskning om lärande i
olika former. Hon bloggar flitigt och fortbildar
kollegor i den egna kommunen och över hela
landet.
Årets vinnare var Karin Nygårds, lärare på
Sjöstadsskolan i Stockholm. Hon fick lärarpriset Guldäpplet för sitt engagerande arbete
med att utveckla digitalkunskap i svenska
skolan.
FOTO ANNA VIKTORSSON

Nytt barnlandstingsråd i Stockholm med ansvar
för funktionshinder
Nu har landstingsfullmäktige i Stockholm valt
landstingsråd för åren 2014–2018. Ella Bohlin
(KD) är nytt barnlandstingsråd och har bland
annat ansvar för pediatrik, förlossningar,
funktionshinder, rehabilitering och de stora
folksjukdomarna.
– Efter ett starkt resultat i landstingsvalet
ser jag fram emot att börja arbeta med de
stora utmaningar som Stockholms län står
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inför, inte minst när det gäller hälso- och
sjukvården för barnen. Vi har satsat mycket
på tillgängligheten under föregående
mandatperioder. Nu ligger fokus på att öka
kvaliteten i vården, säger Ella Bohlin.
www.kristdemokraterna.se
FOTO: SCHARLOTTE PEPPARE

Ella Bohlin.

Är du tvilling eller förälder till tvillingar?

Vi behöver dig för att öka kunskapen om autism och andra funktionsnedsättningar!
Vi genomför en forskningsstudie där vi jämför tvillingpar, av vilka minst en tvilling har
autismspektrumtillstånd, ADHD och andra funktionsnedsättningar. Vi undersöker även tvillingpar utan
funktionsnedsättning för att öka kunskapen om orsakerna till neuropsykiatriska problem inom genetik,
neurobiologi och psykologi. Ersättning i form av presentkort till tvillingarna, för förlorad arbetsinkomst,
hotell och resa ﬁnansieras av studien.
Intresserade vänligen ring eller
skicka ett mail:
Kerstin: 08-51452707,
070-7559680
kerstin.andersson.2@ki.se
Eller Ulla-Lena: 08-514 527 00
ulla-lena.eriksson@ki.se

Besök www.ki.se/kind
för mer information
om KIND och vår
tvillingsforskning (”RATSS”)

Vi vet att alla kan
utvecklas och må bra!
Mo Gårds fokus ligger på alternativa sätt att
kommunicera och verksamheternas miljöer
är teckenspråkiga.
Här möts alla av respekt och utgångspunkten
i verksamheterna är alla människors lika värde
och en tro på individens inneboende resurser.
Mo Gård är en icke vinstdrivande organisation,
här hittar du boende och daglig verksamhet
enligt LSS, HVB för ungdomar och vuxna samt
gymnasiesärskola. Hör av dig till oss så berättar
vi mer om vilka möjligheter som finns!

info@mogard.se | www.mogard.se
010-471 66 00
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