


VILKA ÄR VI?

ANNA PELLA 
Journalist & författare  
Agnes mamma 

LOTTA FRECON 
Pedagog & projektledare 
Vilmas mamma  



NÄR DU LER STANNAR TIDEN
Operation slutstirrat 

Operation rädda sommarlovet 



 
GOTT LIV FÖR ALLA

• Workshop för anhöriga och professionella inom vård och 
omsorg 

• Övningar med fokus på diskussion och reflektion om 
utmaningar kring livet med barn med komplex 
funktionsnedsättning 

• Utbyta erfarenhet och kunskap



Våra erfarenheter



 
DAGENS UPPLÄGG

Inledning

1. UTMANINGAR

2. BEMÖTANDE 

3. IGENKÄNNING

4. GOTT LIV FÖR ALLA

Avslut - reflektion och frågor 



Vad tror du hon tänker på?



Vilka tankar får du av bilden?



Vilka tankar får du av bilden?



Var tror du de tänker på?



1. 

UTMANINGAR



UTMANINGAR
Många olika aktörer inom vård och omsorg  

involveras och behöver samordnas



UTMANINGAR
Många familjer lever under hög belastning för att få ihop en fungerande vardag, 

ofta med akuta situationer som innebär risk för barnets liv



UTMANINGAR
Antalet skilsmässor är högre hos dessa föräldrar



UTMANINGAR
Förekomsten av utbrändhet och depression  

är högre hos dessa föräldrar



UTMANINGAR
Yrkesliv och det sociala livet påverkas.



UTMANINGAR
Risk för mer ojämställt föräldraskap



UTMANINGAR
Syskon riskerar att utveckla psykisk ohälsa



UTMANINGAR
Barnets mående är kopplat till hur mycket tid  

och energi vårdnadshavarna lägger ned



UTMANINGAR
Att leva med assistans och eventuell annan form av 

avlastning utanför hemmet



UTMANINGAR
Många olika aktörer inom vård och omsorg involveras  
och behöver samordnas 

Många familjer lever under hög belastning för att få ihop en fungerande vardag, ofta med akuta 
situationer som innebär risk för barnets liv

Antalet skilsmässor är högre hos dessa föräldrar.

Förekomsten av utbrändhet och depression är högre  
hos dessa föräldrar

Yrkesliv och det sociala livet påverkas.

Risk för mer ojämställt föräldraskap

Syskon riskerar att utveckla psykisk ohälsa

Barnets mående är kopplat till hur mycket tid  
och energi vårdnadshavarna lägger ned

Att leva med assistans och eventuell annan form av avlastning utanför hemmet



Var det något du blev 
extra förvånad över?



2.

BEMÖTANDE



 
Vad tycker du är viktigt att tänka på kring 

bemötande och varför?



3.

IGENKÄNNING



Fundera på om och hur 
igenkänning är viktigt för dig?



    4.

GOTT LIV FÖR ALLA

Illustration:  Anna Forsmark



Hur kan biblioteken medverka till ett gott liv 
för familjer som oss?



NÅGRA TANKAR

igenkänning

nå ut

uppsökande
centrala aktörer 

tillgänglighet
VIP

kunskap 
målgrupp

samverkan
permanent

tid
flerfunkis

bemötande



NÅGRA ORD OM ACCEPTANS

TILL SIST…



Vad tar du med dig härifrån idag?  

 
Välj en sak du vill förändra som du 

kan börja med redan i morgon?



TACK FÖR OSS!

 

    
anna@gottlivforalla.se lotta@gottlivforalla.se  
0768-339526     0703-508575
  

www.gottlivforalla.se
www.nardulerstannartiden.se
www.funkisfamiljen.se 
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