Jag såg inte dagens ljus
Om man frågar en person vilken dag är
du född svarar den oftast ”jag såg
dagens ljus”. Men när jag föddes var
min värld totalt svart, alltså jag var
blind. Hur upptäcktes då detta? Min
mor fattade misstanken när jag var två
månader, hon märkte nämligen att jag
blinkade till när hon drog upp
rullgardinen eller att jag vred huvudet
åt det håll ljudet kom från. Hon
kontaktade läkaren på barnavården och
han såg till att jag blev remitterad till
ögonmottagningen i Västerås. Kom till
ögonspecialist när jag var fem
månader. Man konstaterade att jag
hade glaukom (grön starr) på vänster
öga samt grå starr på både vänster och
höger öga. Vid åtta månaders ålder
genomgick jag min första
ögonoperation på höger öga. Något
gick galet under operationen för
synnerven blev skadad. Mitt högra öga blev vätskefyllt, hängde nästan utanför
ögonhålan samt alldeles gråblått. Det är klart att mina föräldrar blev förtvivlade, men
man hade inte gett upp hoppet, ville ge min ögonläkare ytterligare en ny chans. Skulle
nu försöka operera mitt vänstra öga. Möjligheten fanns att jag kunde få syn på det.
Här räckte det inte med en operation, nej då, det han att bli 15 operationer innan det
hände ett underverk. Hade nyligen fyllt tre år och genomgått min femtonde operation.
Läkare och sköterskor var i spänd förväntan liksom mina föräldrar över hur denna
operation hade förlöpt. Överläkaren tog bort bandaget. Hjälp vilket skarpt sken och
vad grått allt var omkring mig! Det enda jag minns är att jag skrek och skrek, ville inte
se och hamnade i ett chocktillstånd. Efter cirka två veckor hade mitt öga anpassat sig
till den nya tillvaron. Min syn blev så pass bra att jag såg tio meter framför mig. Jag
lärde mig läsa och gå när jag var fyra år. Gick i vanlig grundskola och använde bara
ett enkelt förstoringsglas i skolan och fick viss stödundervisning. Gick ut med mycket
bra betyg. Två veckor innan jag slutade nionde klass fick jag en blödning, synen
försvann igen. Lärde mig punktskrift. Gjorde sammanlagt 21 operationer på vänster
öga och två på höger och har protes där. Arbetat som telefonist i Växjö kommun i 35
år och är deltidspolitiker. Har även familj. Sammanfattningsvis kan man säga att livet
har varit skonsamt och gott mot mig.
Gun Lagerpohl

Förlamning till kock
När jag föddes var jag en helt vanlig och frisk
flicka, trodde man. Jag växte upp och levde som
andra barn tills jag var nio år. Då upptäcktes att
jag hade vattenskalle och jag blev opererad, och
fick en sjunt. Den sjunten har jag fått operera om
ett antal gånger. Det värsta operationstillfället var
nog 1989 när jag föll ner i en mycket djup koma
och de opererade sjunten fem gånger utan
resultat. De upptäckte då att jag hade en tumör på
järnstammen och den hade växt till sig så det var
därför jag blev så dålig (de tror att jag föddes
med den). Läkarna trodde inte att jag skulle
vakna upp igen och om jag skulle det så skulle
jag vara som ett kolli, utan livsglädje och mening
med livet. Men de hade fel, för jag vaknade upp
och ville leva. Jag vaknade upp på min 20-årsdag. Bättre present kan man väl inte få.
Jag var förlamad, blind och kunde inte prata. Nu började en lång smärtsam resa
tillbaka till livet. Receptet är en järnvilja, envis som synden och en drös med goa
underbara människor omkring sig och viljan att leva, ja, då går det mesta. Att jag
skrattar mycket och gärna har nog hjälpt till en hel del tror jag. Jag har vid ett par
tillfällen lämnat in lådor med leksaker och pyssel till barnavdelningen på sjukhuset,
jag vet hur långtråkigt det kan vara att bo en längre tid på sjukhus, kanske långt
hemifrån och det är glest mellan besöken. Hoppas det har muntrat upp några stunder
för några barn.
Att leva som synskadad med vattenskalle och en tumör är inte helt problemfritt men
med en familj som stöttar mig i alla lägen och positivt tänkande fungerar det lättare
när problemen dyker upp. Jag brukar säga att livet är som en väg med ett brett, brant
dike bredvid. Ibland trillar man ner och sen är det olika svårt att ta sig upp på vägen
igen och komma tillbaka på rätt köl.
I januari 2013 började jag att plugga till kock på Lernia och jag har fått kämpa även
under denna utbildning. Jag trillade i februari och bröt vänster handled (jag är
vänsterhänt) och i och med det så fick jag inte vara i köket och praktisera utan bara ha
teori. Jag har sen fått jobba ikapp i köket och det blev lite stressigt men jag har haft
mycket roligt under denna utbildning. Hemma hittade jag på egna lösningar för hur
jag skulle göra till exempel en macka med fel hand och ett stort gips på den andra.
Proven i skolan gjorde jag på iPaden istället för på papper. Det mesta fungerar och går
att lösa om man bara vill och är envis. Livet har gett mig så mycket värdefullt att leva
för, så att ge upp finns inte för mig. Nu ser jag framåt med att få jobba som kock och
få lära mig mera inom mitt yrke.
Camilla Rönnings Larsson

Att växa upp med
klumpfötter
Jag föddes -87 i Lund med dubbelsidig svår
Klumpfot eller som man säger idag PEVA som är
en förkortning av det latinska namnet pes equino
varu adductus. PEVA är en medfödd
missbildning då hälsenan är för kort och foten
står i spetsfotställning. Min barndom innebar
många sjukhusbesök med operationer och
gipsningar, även om det var mycket sjukhusbesök
upplever jag att det är fötterna som gjort den till
den jag är idag på ett ändå positivt sätt. Jag älskar
att vara i naturen och söker utmaningar och
äventyr vart jag än befinner mig. Många ställer
sig frågan hur jag orkar vara ute i naturen och
vandra med smärta och värk men det är vilja
blandat med envishet som driver mig framåt.
Ärr på ben och fötter är som ett inpräglat fornminne. Även om jag ville ta bort dem i tonåren
så är jag glad att jag inte gjorde det för de är en del av mig nu. Det sista snittet på högerfot
lades vid ca.14-års ålder och har sedan dess kunnat röra mig nästan obehindrat, hade dock
svårt att vara med på gymnastiklektionerna på grund av att rörligheten i fötterna var
begränsad, men fick en normal gång åtminstone, för vilket barn vill hoppa runt på kryckor
hela tiden när man vill springa runt och leka med de andra barnen? Dagens åtgärder för
PEVA har förändrats markant på 20år. Förr var de mer operationsglada än vad de är idag.
Idag finns det bra skenor och fötterna gipsas om och om hela tiden från det när man är bebis,
men det finns risk att foten återgår till sitt ursprungliga läge tills man är 7-8år
År 2009 fick jag diagnosen svår artros i högerfot. Att få veta att man har artros i en ung ålder
(23år) var inte jätteroligt direkt och på grund av att jag hade smärta till följd av artrosen så
valde man att steloperera foten för att bli smärtfri. Dessvärre blev detta misslyckat då
skruvarna som höll benbitarna på plats under läkningen hade knäckts. En ny operation
gjordes 2011 men även denna var mindre lyckad. Det hör till saken att foten läkte sämre på
grund av all ärrvävnad och dålig blodcirkulation. Nu 2013 har jag även fått Artros i fotleden
som kommer att steloperas även den för att slippa smärta och värk. Tyvärr så har
steloperationerna gjort att jag gå snett med hela kroppen, det kanske inte syns men det känns!
Men trots allt detta som jag får leva med livet ut så ger jag inte upp i första taget! Utan jag ser
möjligheterna istället. Varför ge upp? Det finns så mycket att upptäcka och ta lärdom av!
Jag kanske inte kan springa eller dansa balett (som min barnläkare sade) men och andra sidan
har jag bättre förståelse för andra personer med smärta och värk samt att vara en hjälpande
och inspirerande person för dem.
Mitt motto är: Det är bättre att ångra det man gjort än det man inte gjort!
Nathalie Nordlund

Kreativa sjukgymnaster
Arne. Jag kom ihåg Arne. Han var min tappra ortoped.
För när jag var liten var ortopeden det läskigaste jag
visste och förmodligen var det ömsesidigt. För Arne
reserverade alltid veckans sista tid till mig och efter
sista timmens jobb med en protesterande gallskrikande
unge kunde han gå direkt hem och trösta sig med ett
hett bad och en välförtjänt kall öl. Och det här sa han
med matt röst till mig. Det här utspelade sig under min
uppväxt på 1970-talet. Det var på den tiden man inte
trodde att barn upplevde smärta som vuxna gjorde.
Resultatet just inom ortopeden var att man inte smörjde
in barnen innan gipsavgjutningarna, utan drog av gipset
direkt från skinnet. Vuxna däremot smörjdes in för att
gipsavgjutningen skulle glida av smärtfritt och enkelt.
Jag var en protesterande illvrålande och livrädd
fyraåring. Idag vet jag att det var känslan som jag var
livrädd för, att dra av gipset, kan liknas vid benvaxning
En annan betydligt större erfarenhet, på gott och ont, var att det inte fanns rullstolar för barn
när jag var liten. Just på grund av att barn inte skulle sitta i rullstol. De skulle lära sig gå,
oavsett funktionsnedsättning. Därför lärde jag mig att gå efter en lång rad stora operationer
som medförde massor av sjukgymnastik, långa perioder som pågick under många långa år
med ben och höfter helt ingipsade månadsvis och ganska smärtsam träning med olika
benskenor som testades fram i samråd mellan en kreativ sjukgymnast och ortoped. Men om
resan, tiden och kraften för mig, mina syskon och föräldrar var värd resan med fokus på all
gåträning är tveksam. Men allt har två sidor. Den pedagogiska biten var att barn skulle
rehabiliteras i grupp på den tiden. Och jisses vad bra, de har jag fortfarande kontakt med.
Idag sitter jag i rullstol. Det var väntat och något som alla visste om. Min rullstol kom när jag
var i övre tonåren, när jag var vuxen. För vuxna kunde sitta i rullstol. Under 90-talet blev jag
tränare för barn i rullstol. De här barnen hade till min bestörtning på gott och ont växt upp
helt integrerat i vanliga för- och grundskolan. De hade inte träffat andra i sin ålder i samma
situation eller fått lära känna någon vuxen med funktionsnedsättning. Att vi har varandra och
får förståelse är viktigt. Så var i ligger den egentliga funktionsnedsättningen? Personligen
skulle jag svara att för mig är det den som inte syns, den ständiga smärtan och tröttheten. Det
stora funktionshindret är det som är runtomkring oss. Trender i rehabilitering, hjälpmedel och
bemötande. Från 70-talet där man skulle gå till varje pris och rehabiliteras i grupp, på 90-talet
där rullstolen gavs direkt till mindre barn som behövde den samtidigt som de skulle integreras
fullt ut i samhället. Idag är olika tekniska lösningar i fokus även inom funktionsnedsättningsområdet och inom vården pratar man om segway, appar och olika datorstyrda hjälpmedel.
Och det som symboliserar 2010-talet för mig är landstingets indragna handikappridning till
förmån för den tekniskt byggda datorprogrammerade sadeln som numera står på sjukgymnastiken. Det är så 2013, som Alexander Bard skulle sagt. Men nu jobbar jag med att
sammanföra mina erfarenheter i mitt arbete. Och kanske blir det ett projekt där jag kan nyttja
handikappridningen på en livs levande häst igen, som på 80-talet.
Pia Hammargren

Leva med epilepsi
Första gången jag hörde talas om att jag hade epilepsi
var jag fjorton år. Under en fotbollsturnering i skolan
började jag må konstigt, det liksom svartnade framför
ögonen. Jag gick och satte mig på gräsmattan för att
vila. När jag tittade upp låg jag på marken, en lärare
höll i mina armar och det var fullt med folk
runtomkring som stod och tittade på mig. Jag minns
inte så mycket mer av den här händelsen, men vet att
jag och pappa for till lasarettet där jag fick göra en
EEG-undersökning. Läkaren hade sagt till mina
föräldrar att jag hade tendenser till fallandesjukan.
Sen hände inget mer. Eftersom jag inte visste vad det
var och var en vanlig tonåring brydde jag mig inte om
den här händelsen. Jag vet inte om eller när jag hade
fler ep-anfall, men i 25-årsåldern fick jag min diagnos
och det var då jag själv förstod att jag har epilepsi.
Jag hade en kompis hemma som sov över som hade vaknat av att jag krampade våldsamt.
Hon ringde ambulans och jag vaknade upp på lasarettet av att en läkare lyste i mina ögon
med en lampa och ställde en massa frågor som jag inte kunde svara på. Allt kändes mycket
märkligt – jag förstod ingenting, var alldeles förvirrad, hade ont i varenda muskel och hade
bitit mig ordentligt i tungan.
Till att börja med hade jag bara grand mal-anfall som kunde komma medan jag sov. Så
småningom ändrade epilepsin sig, så jag började få anfall även dagtid. Det var en jobbig tid.
Jag hade små barn och var rädd att slå ihjäl mig när jag ramlade. Så det kändes riktigt skönt
att medicinen tog bort de här stora anfallen. Jag trodde att min epilepsi skulle hålla sig lugn
och att jag skulle slippa fler anfall. Men då började jag istället få små anfall och det har jag
fortfarande, trots 30 år av medicinering.
Ett flertal gånger har min medicinering ändrats, då epilepsin har ändrat sig. Nya typer av epanfall har tillkommit. Korta, långa och frånvaroattacker. Ibland har epilepsin tagit mycket
stor plats i mitt liv, nästan så den tagit ifrån mig livsglädjen. Men numera låter jag mig inte
vara rädd för att jag ska få ep-anfall bland okända människor. Händer det så händer det. Jag
är öppen med att jag har epilepsi, det är viktigt. Det innebär ju i och för sig också att göra sig
sårbar. På min förra arbetsplats fick jag höra att jag hade en oflexibel personlighet. Det var
förstås väldigt kränkande och gjorde mig mycket ledsen. Nu tycker jag att de får skylla sig
själva – den kompetens jag har och erbjuder är inte sämre än någon annans. Det tar bara lite
längre tid för mig. Den som inte är nöjd med det ska inte anställa en person med epilepsi.
Att leva med epilepsi innebär givetvis vissa begränsningar, jag kan t ex inte köra bil eller
klättra i berg. Men samtidigt har det gett mig möjligheter att vara nöjd med det lilla. Det
häftigaste jag har i mitt liv är min kolonilott. Vem vet, kanske hade jag inte skalat mina egna
potatisar på hösten, kokat dem och ätit dem med det största välbehag om jag inte hade haft
epilepsi.
Irmeli Lyrberg

Att se utan att se
Jag heter Lise-Lott Naess och är 57 år. Född i Uppsala,
har bott i Gävle större delen av mitt liv. Till Växjö
flyttade jag hösten 2005. Här bor jag med sambon Janne
och ledarhunden Pongo. Vi bor i en villa i en förort till
Växjö. Retinites pigmentosa heter min ögonsjukdom.
Kortfattat om den är att cellerna dör ut i näthinnan, i mitt
fall har det gått mycket långsamt. I dagarna är det elva år
sedan mina sista synrester gav upp.
Helt klart har mitt liv påverkats av att mista synen. Som
synskadad kan man inte leva ett spontant liv. Med det
menar jag att jag inte kan åka till ett köpcentrum om jag
får för mig att jag vill köpa nya kläder helt apropå. Det är
inte lätt att hitta in på ett köpcentrum och ta sig runt där,
en expedit är nästan omöjligt att leta rätt på när man väl
har hittat in i en klädesaffär. Ta tåget någonstans måste
också planeras i god tid eftersom ledsagning måste bokas
minst 24 timmar före avresa. Ledsagning är ett måste på
okända stationer om jag ska hitta till rätt tåg.
I kända miljöer tänker jag inte på att jag inte ser, där tar jag mig fram smidigt med käpp eller
ledarhund. Att sköta hemmet är ingen skillnad idag förutom att det tar lite längre tid. Idag är
det nog mer ordning i hemmet än när jag såg. Det är viktigt att allt är på sin plats - annars kan
det ta en evighet att hitta saker och ting. Därför vill jag sköta mitt hem själv, hjälpsamma
personer kan göra att de ställer till oreda för mig.
Matlagning har alltid varit ett stort intresse som jag fortsatt med lite knep. Punktskrift på
kryddburkar och gummisnoddar på vissa burkar kommer man långt med. Handla mat har
varit ett problem men nu när vår affär har börjat med näthandel fungerar det perfekt.
Onsdagar ringer det på dörren och då står någon av killarna där med varorna jag beställt.
När det gäller min ledarhund Pongo tror många att det bara är att ta på selen så hittar hunden
dit vi ska. Så är det inte utan det är jag som måste kunna vägen dit vi ska. Hunden och föraren
är ett team som tillsammans tar sig fram på gator och torg. Ledarhunden ser däremot till att
matte/husse inte går på saker som kan vara ett hinder på vägen.
Som seende arbetade jag inom vården, men när synen började försvinna var det enklast för
arbetsgivaren att köpa ut mig. Lite bittert efter 25 år! Idag arbetar jag på ett fackförbund med
administrativa arbetsuppgifter. Det fungerar bra med datoranpassningen som jag har i min
dator på jobbet. Jag trivs bra på mitt arbete. Mina arbetskamrater visar att jag behövs där.
Min fritid ägnar jag till stor del till föreningsarbete inom SRF (Synskadades riksförbund) där
jag är ordförande i lokalföreningen och distriktet. Det var min bästa rehabilitering att
engagera mig i föreningslivet när synen försvann. Att få råd och tips av personer i samma
situation har varit till stor hjälp och glädje.
Lise-Lott Naess

Inte färre möjligheter,
bara mer annorlunda
När du läser den här livshistorien kommer du inse att ett liv i
rullstol inte måste vara ett ovanligt liv. Jag föddes på
landsbygden utan för Belgiens huvudstad och min tidiga
barndom var inte så annorlunda jämfört med andra barn. Barn
kan alltid hitta på sätt att roa sig och fysiska hinder
överkommer man lätt i den åldern med det kreativa sätt att
tänka som man har som barn. Jag idrottade, spelade schack,
var med i turnering och åkte på sommarläger. Den största
skillnaden var förmodligen att mitt schema var mer planerat
eftersom jag hade långa bussresor till skolan och daglig
fysioterapi. Men barndomen ska vara sorgelös och till stora
delar var även min det.
Under ungdomsåren kan det ha skett en liten förändring. Det är en viktig fas i livet för alla
och det gäller även personer med funktionsnedsättning. Man stöter oundvikligen på olika
hinder som inte alltid är lika enkla att ta sig över som de man hade som barn. Det fanns
plötsligt hinder som tvingade mig välja bort vissa saker. Att dessa beslut togs av praktiska
orsaker utan att jag kunde påverka dem fick mig att inse att mitt liv ibland skulle ta andra
vägar än jag egentligen ville. Det vore lögn att säga att det här inte kan vara frustrerande
ibland, för det är det, men när allt kommer till kritan handlar det mest om hur jag hanterar
insikten. Något som ser ut som en nackdel behöver inte vara en nackdel. Till exempel gillar
jag inte “personer med färre möjligheter” som ett sätt att prata om personer med nedsättning.
Våra möjligheter är inte färre, kalla dem annorlunda istället. Jag är ganska säker på att jag
tack vare mina nedsättningar har kunskap om saker som jämnåriga inte ens tänkt på. Men i
många sammanhang hade jag samma uppväxt som alla andra. Kanske då bortsett från att mitt
liv var mer inrutat med mindre ledig tid på grund av att det krävs mer planering. Men jag gick
i vanlig skola och det var inga problem.
Sista åren i högstadiet insåg jag att mycket är möjligt om saker bara är anpassade för mina
behov. Efter att ha studerat språk och ekonomi ville jag gå vidare till universitet. Med stöd i
vissa praktiska situationer var mina år på universitet inte olika från mina kompisars. Det enda
som kanske skiljde sig var mitt sociala liv. Eftersom mina möjligheter att åka runt i stan inte
var så flexibla kunde jag inte vara så spontan som andra och måste planera transporter i
förväg. Det positiva med det här är att man relativt snabbt inser vilka som är ens riktiga
vänner. Några av de här vännerna valde att leva med mig och bli mina personliga assistenter.
På så sätt fick vi möjlighet att verkligen lära känna varandra på ett sätt som man annars inte
gör med sina vänner.
Så i det stora hela har min nedsättning förvisso hindrat mig från vissa aktiviteter till och från,
men den har också gett mig möjligheter jag annars inte fått. Till exempel kommer jag i slutet
av mitt volontärår i Sverige kunna ge ett unikt perspektiv på mitt projekt.
Diderik Van de Velde

Thailand som ursprung
Jag kom som en (1) månad gammal bebis till Sverige med
mina adoptivföräldrar som var nere och hämtade mig från
Thailand. Jag var undernärd, liten och hade antagligen bara
blivit lämnad på ett barnhem av min biologiska mamma.
Under min uppväxttid fick jag tidigt reda på att jag var
adopterad, men det är inget jag kommer ihåg just av den
dagen, vad som sades eller hur jag reagerade. Vi flyttade
till Nybro och där blev jag mobbad i grundskolan för att jag
var ensambarn och fick fina kläder, vilket mina då två
skolkamrater med stora syskonskara inte "klarade" av. Vi
flyttade tillbaka till Växjö igen och där gick skolan sådär.
När jag var 15 år skiljde sig mina adoptivföräldrar och mitt
liv gjorde en helomvändning.
Mitt liv blev inte riktigt som det skulle. Allt jag inte fått
göra, innan och nu, gjorde jag. Jag hotade med att resa ner
till Thailand och hitta mina biologiska föräldrar, de ville säkert ha mig nu när inte mina
adoptivföräldrar ville. Min adoptivpappa som jag stått närmast fick jag inte träffa, men vi
träffades i smyg och situationen lugnade då ner sig lite. Jag gick treårigt gymnasium med
urusla betyg och träffade en kille på krogen. Vi skaffade barn och lägenhet och livet lekte.
När min son var åtta månader flyttade jag ifrån pappan och bestämde mig för att börja om.
Jag läste upp mina betyg på Komvux och fick där reda på att jag var dyslektiker. Lättnad,
bekräftelse, you name it! När min son var fem år hittade pappan och jag tillbaka till varandra
och fick en liten dotter, vi flyttade till hus och nu skulle väl livet vara bra? Nja. Började jobba
som bokföringsassistent för min dåvarande sambo, barnens pappa och fick ett rent helvete
igen. 2006 bestämde jag mig för att skaffa en lägenhet och när inflyttningsdagen kom tog jag
mitt pick och pack.
Någon gång mellan 2006-2007 hände det som förändrade mitt liv. Jag hade sökt till tvprogrammet Spårlöst, men kom inte med. Men på något sätt hade en thailänsk tolk fått mina
adoptionspapper. Han hittade en kvinna som vid första mötet nekat till att ha lämnat bort ett
barn, men efter några dagar hörde hon av sig och bekräftade att hon adopterat bort en dotter
för 33 år sedan. Det visade sig att hon hade flera döttrar. En av dem hette Nam, läste på
universitetet i Bangkok och kunde engelska. Jag fick hennes mail och vi började skriva till
varandra.
Efter ca ett års kontakt bestämde vi oss för att vi skulle träffas och att Mali (som kvinnan på
att adoptionspapprena hette) och Nam skulle komma och hälsa på mig. Då kom nästa chock.
Mali hade berättat för Nam att hon hade förfalskat papperet och att jag inte tillhörde familjen.
Så efter att ha trott att jag hittat min familj hade jag ingen alls och att det mer eller mindre är
omöjligt att hitta. När pappa fyllde 60 år valde han att bjuda mig och hans nuvarande familj
på en för mig väldigt känsloladdad resa till Thailand. Men med facit i hand skulle jag ångrat
mig om jag inte åkt och jag åkte tillbaka i år den 2 augusti. Nam och jag träffades för första
men inte sista gången.
Sara Jern

Mitt livs under
Jag är född i Ungern, år 1965. I grundskolan var jag en tjej
som gick sin egen väg, upptäckte mycket mer och prövade
mycket mer än de andra tjejerna i klassen. Jag hade aldrig
någon tjejkompis, däremot hängde jag med killarna i allt. Min
kropp var täckt med antingen nya plåster eller gamla sår efter
all upptäckter jag gjorde inomhus och utomhus. Just detta
faktum hjälpte mig att inskaffa många nya intryck om världen
runt omkring som gav näring till min blommande,
analyserande och nyfikna personlighet. Jag lärde mig saker
snabbt genom att observera och empiriskt prova. Även om jag
ständigt fick stryk av min far hemma för alla mina försök, kändes det som värt. Sådan frihet.
I gymnasiet var det antingen svart eller vitt. Alla ämnen jag var intresserad av gick hur bra
som helst. Andra, mindre intressanta, var som obligatorisk ont. Klasskompisar och lärare
antingen hatade mig för min självmant valda, dyrbara frihet eller tyckte om mig just för det.
Jag förstod inte det just då och hade ångest och frustration över känslan av att vara
ensamvarg. Jag brydde mig inte om dem som var negativa för att för mig låg en klar väg
framåt mot framtiden där ännu mer saker väntade på mig. Det var också en sort frihetskänsla.
På högskolan fick jag äntligen två vänner i form av två överklass-tjejer som första gången
gav mig känslan av att jag kan vara omtyckt och respekterad just för att jag var som jag var.
Var självförsörjande, jämt arbetande student men jag var inte beroende av någon annan då.
Inte heller nu känns det fel att jag inte hann med alla fester och killar som mina
högskolakamrater gjorde. Jag visste att det var bäst om jag var min egen herre. Då mådde jag
som bäst. Det här med friheten är ett ständigt återkommande tema.
Samtidigt kände jag mig vilse då jag ofta hamnade i strul när jag inte riktigt förstod vad som
hände ”utanför”, men jag var en riktig överlevare och lärde mig nya knep om hur jag kan gå
vidare. Regeln var att ta vara på nya erfarenheter och bli bättre på det jag inte kunde innan.
Jag blev så bra på ”mänsklig teater” att jag lyckades bli kär och gifte mig som 21 åring,
samma år som jag slutade på högskolan. Efter 3 år som gift lärde jag mig att fungera ihop
med någon. Även det gick rätt bra till slut och jag fick mitt första barn som 25 åring. En
underbart fin, lugn, smart men tillbakadragen son. Tre år senare kom även en fin och smart
dotter som var rena motsatsen till lugn. År 2002 var en viktig milstolpe i mitt liv. Lyssnande
på mitt nyfikna, äventyrliga och impulsiva jag lät hjärtat styra och flyttade till Sverige med
barnen för att uppleva en ny kärlek. Det gick dock inte så bra och efter 4 år bestämde jag att
separera, stå på egna ben och ta hand om barnen själv. Det var återigen en period då jag
genom olika händelser, prövningar, problemlösning, resor, studier, upplevelser och annat
återigen fick en period av nästan ohindrad frihet. Barnens fars generositet hjälpte en hel del
vilket jag är evigt tacksam för. Just under en ensam, lång bilresa genom Sverige (jag sa att jag
är nyfiken) upplevde jag att allt var möjligt. Där träffade jag min livspartner som var villig att
flytta ihop och sedan gifta sig med en galen kvinna som är rak i sin kommunikation, barnslig,
impulsiv, har outvecklad social kompetens och uppmärksamhet, yviga rörelser, inte alltid
förstår sammanhangen och kan lätt göra bort sig, men är optimistisk, kreativ, lekfull, påhittig
och ärlig. Jag genomgick i vintras en neuropsykiatrisk utredning och fick diagnoserna
Asperger syndrom och ADHD.
Judith Lundberg

Min största sorg
Jag sitter här på min favoritplats i soffan och skriver på min
berättelse. På just den här platsen har jag suttit i tre år nu. Jag har en
neuromuskulär sjukdom och den diagnosen fick jag 2002. Det var
på alla sätt en chock att få reda på att jag hade en livslång sjukdom
som jag inte kommer att bli frisk ifrån. Men efter ett tag kunde jag
se framåt igen och sjukdomen var då ganska mild så jag klarade
mig hyfsat. Jag pluggade, jobbade, reste, hängde på brukshundklubben och höll på att ta det gröna kortet i golf. Livet fungerade.
2010 blev jag gravid. Efterlängtat och välkommet. Graviditeten var
ganska tuff men när vår son föddes var det som att vända på en
hand. Jag fick enormt med energi. Sedan rasade allt när jag ett halvår
senare fick ett ”skov”. Det varar än kan man säga och gick inte att förutse.
Vi flyttade från huset på landet in till en lägenhet i stan, strategiskt nära sjukhuset, rehab och
apotek. Hunden omplacerades och sonens pappa fick ta ut föräldraledigt. Själv blev jag bara
sämre. Numera har jag hemtjänst som kommer flera gånger om dagen. Jag har elrullstol och
manuell rullstol och en höj och sänkbar säng. Som det är nu kan jag inte arbeta. Muskelsvagheten stoppar det mesta. Jag kan inte längre köra bil. Och jag kan sällan följa med sonen
till lekplatsen. Aldrig själv. Alltid sällskap när vi ska till badhuset, om jag ens orkar följa med
alls. Än så länge så klarar jag inte att vara själv hemma med honom utan han får gå väldigt
långa dagar på förskolan. Alldeles för långa. Eftersom vi lever på en lön så behöver min man
arbeta heltid.
Vi ägnade nästan ett år; november 2011 till september 2012, åt att kämpa för att få mer hjälp
från kommunen. Vi fick stöd och hjälp av rehabteamet som satt med på möten. Av
neurologen på Sahlgrenska. Av förskolepersonalen som berättade att sonen saknade sin
mamma. Men det var visst inte så viktigt. LSS-handläggaren menade att jag inte kunde få
personlig assistans för att jag ”kan äta själv”. Det var deras argument. Hemtjänsten hjälper
mig, men endast mig. Deras förklaring: det är inte sonen som är sjuk utan jag. Boendestödjare
får heller inte röra sonen, de får bara uppmuntra mig att till exempel ställa fram hans
mellanmål på bordet. Det hjälper inte så mycket när musklerna inte lyder. Men tack ändå!
Individ och familjeenheten, som ska se till barnens bästa, menade att hans bästa var dessa
långa dagar på förskolan. Eller i alla fall det billigaste. Om jag som är hans mamma vill träffa
honom, ja då får jag sätta mig på förskolan några timmar var deras förslag. Efter att det gått
runt till de aktuella enheterna på kommunen så överklagade vi till förvaltningsrätten. Efter
bara några få veckor kom det tillbaka. Avslag. Det de såg på var hur utredningen skötts. Och
där hade de inget att anmärka på.
När vi båda fick symptom som visade på hög stress så orkade vi inte mer. Vi lade ner vår
långa kamp mot kommunen. Senare samma år tog lokala Rädda barnen över eftersom de
menade att kommunen inte såg till barnets bästa. De hade gott hopp om att kunna hjälpa oss.
Det var i december förra året. Sedan dess har det inte hänt någonting. Alls. Och jag sitter
fortfarande hemma på min soffa och önskar att jag fick vara en mycket större del av mitt
barns liv. Den största sorgen i mitt liv är att jag inte kan vara den mamma jag önskar att vara.
Tanja Johansson

