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Föräldrarådet:

Värdefullt att träffa andra familjer  
i liknande situationer

”Det var dans och hålligång 
uppå logen natten lång. Det 
var sommar, det var guld och 
gröna skogar”. Även om maj-
vinden utanför var något kylig 
så var det desto varmare in-
omhus då barn och ungdomar, 
tillsammans med ledare, fram-
förde den svängiga melodi-
festivalslåten på teckenspråk. 
Detta var ett av många härliga 
inslag under FSDBs tredje  
familjehelg.

Med en vidunderlig utsikt över 
Byfjorden in mot Uddevalla tronar 
Bohusgården uppe på en bergs-
klippa. En värdig inramning för alla 
familjer som, inom arvsfondsprojek-
tet Verktyg för bättre hälsa, får någ-
ra dagars energipåfyllning. Energi 
i form av möten med andra familjer 
och föreläsningar kring enklare 

verktyg för att minska stress och 
må bättre. Det är ett välkommet av-
brott i vardagen för de familjer som 
lever med dövblindhet. 

- Den vackra miljön är en bonus. 
Det är trevligt, men inte avgörande, 
för ett arrangemang som detta, sä-
ger Petra Hallberg från Göteborg, 
en av de föräldrar som medverkar 
på familjehelgen. 

Mjukglassmaskinen går varm och 
så fort innehållet i någon av de 
många smågodislådorna sinar, är 
Bohusgårdens personal där och fyl-
ler på. God mat och dryck råder det 
inte brist på och det är lyx att bara 
få ta för sig. Och framförallt koppla 
av. Helgens program innehål-
ler mindfulness, sömnskola, kost, 
föreläsning om syskonrollen samt 
yoga och hundassisterad terapi. 
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Barnen har aktiviteter, utifrån ålder 
och förutsättningar, tillsammans 
med ledare från DBU, Mo Gård och 
NKCdb. Även syskonsamtal med 
specialpedagog Astrid Emker från 
Ågrenska står på schemat.

”Den bästa helg jag har haft i hela 
mitt liv”. Orden är 11-åriga Majas, 
från Stockholm. För henne är det 
viktigt att hon känner sig accepte-
rad för den hon är. Att andra barn 
och vuxna bemöter henne med 
respekt trots hennes funktionsned-
sättning. Maja tycker mycket om att 
komma till en teckenspråkig miljö 
där hon kan kommunicera med 
andra. Att också få träffa ungdomar 
från DBU var en inspirationskälla 
för henne.

- Den här helgen är ett otroligt vik-
tigt arrangemang för oss föräldrar 
och syskon till barn med dövblind-
het, säger Anna Sevenheim, Majas 
mamma. Vi är en grupp som ofta 
har en väldigt krävande livssitua-
tion med otroligt mycket stresspå-
slag. Vi behöver tillsammans med 
andra familjer få möjlighet att tanka 
på mer kraft och energi för att orka 
helt enkelt. 

Att föräldrar till barn med funk-
tionsnedsättningar lever under stor 
påfrestning är välkänt. Men i prakti-
ken finns det få eller inga konkreta 
arrangemang som syftar till att 
förbättra detta tillstånd. Därför har 
projektet Verktyg för bättre hälsa 
kommit till med mål att permanenta 
verksamheten. Att erbjuda helger 

Teckenspråkssång
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där hela familjen med enkla verktyg 
ska kunna påverka sin vardag till 
det bättre.

- Jag ville åka till Bohusgården så 
fort jag fick inbjudan från dövblind-
teamet i Göteborg, säger Petra. 
Att få användbara verktyg i form 
av exempelvis mindfulness, det är 
precis det man behöver om man är 
stressad och slutkörd som jag. Men 
också det faktum att få träffa andra 
föräldrar i samma situation, att få 
byta erfarenheter. Just det är så 
himla viktigt.

Petras 3-åriga dotter Polly är en av 
de yngsta deltagarna på familjehel-
gen, ett litet energiknippe som ser 
till att mamma har fullt upp mest 
hela tiden. Så under tiden som 
Polly får leka av sig tillsammans 
med de andra barnen, ungdomsle-
darna från DBU och personal från 
Mo Gård kan Petra lyssna till före-
läsningarna. Och bara vara.

Familjen Hallin Liljas från Veberöd 
i Skåne fick inbjudan till familjehel-
gen via döv-synenheten i Lund. 
Och även om de bara hade hört 
gott om de tidigare helgerna var 
familjen lite tveksamma till att delta, 
liksom inför liknande träffar. Kanske 
för att de upplever att dottern Isolde 
inte är så sjuk och att andra bättre 
kan behöva platsen.

- Men nu är vi supernöjda och så 
glada över att vi tog beslutet att 

åka och håller redan tummarna 
för att vi får följa med nästa gång, 
säger Erika Hallin. Vi släppte på 
våra spärrar och insåg att vi visst 
kan åka iväg på denna typ av till-
ställningar. Det handlar inte bara 
om att få kunskap och byta erfa-
renheter, det handlar också om att 
faktiskt kunna hjälpa någon annan. 
Att vi kunde förmedla erfarenheter 
om Charge vidare till de som hade 
mindre barn stärkte oss mycket.

Personal från DBU, Mo Gård och 
NKCdb ansvarar för barngrupperna 
då föräldrarna har föreläsningar. Att 
DBU, dövblind ungdom, medverkar 
på familjehelgerna fyller en mycket 
viktig funktion. Utöver alla aktivite-
ter de anordnar blir DBU:arna  
även förebilder för barnen  
och ungdomarna.

- För oss personligen var det 
enormt givande att få prata med 
ungdomarna från DBU, säger Erika 
Hallin. Jag tror att de verkligen 
skulle kunna berätta mer om sig 
själva just för att vi ska kunna se 
att det faktiskt går att klara sig själv 
även med funktionsnedsättning, De 
gav oss så mycket styrka och hopp 
om framtiden för vår flicka.

”Jag är här. Är du här?” Med dessa 
ord inleder Anna Rask Sanchez 
från Fokus och Balans sin föreläs-
ning i mindfulness och så kallad 
self compassion. Många av oss 
lever våra liv utan att vara närva-
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rande här och nu. Tiden rinner iväg 
allt snabbare och vi springer for-
tare och fortare, men blir ändå inte 
nöjda. Resultatet är en känsla av 
otillräcklighet, stress, utmattning, 
trötthet, oro och nedstämdhet. 
Mindfulness innebär att medvetet 
uppmärksamma det som är just då 
det pågår. Self compassion går ut 
på att lära sig att bli snäll mot sig 
själv, särskilt när man har det svårt. 
Anna Rask Sanchez använder sig 
av den senaste forskningen inom 
mindfulness/meditation och psy-
kobiologi för att möta kraven i ett 
komplext arbetsliv och vardagsliv. 
Föreläsningen är väldigt uppskat-
tad av föräldrarna. 

- Timmarna med mindfulness var 
enormt intressanta och något som 
jag tänker förkovra mig i mer,  
säger Erika.

Anna från Stockholm berättar att 
hon till en början var skeptisk till 
att man faktiskt kan förändra sitt 
tankesätt och komma ner i varv så 
pass mycket under en helg. Men 
det gjorde vi, konstaterar hon. 

- Mindfulness kändes så oerhört 
välbehövligt och vi fick testa på 
Yin-yoga som var helt fantastiskt, 
säger Anna. Detta har vi burit med 
oss och vi kommer att fortsätta att 
använda de metoder som vi lärde 
oss denna helg.

Så gott som samtliga föräldrar 
valde att testa yin-yoga med frisk-

vårdsinstruktören Lena Bonander. 
Yin-yoga är en långsam, enkel, 
avkopplande men samtidigt energi-
givande yogastil som alla, oavsett 
tidigare erfarenhet, kan utföra. 

Att intresset för familjehelgerna är 
stort råder det ingen tvekan om. 
Samtliga familjer som har varit med 
på projektets nu tre genomförda 
helger svarar samstämmigt ”ja” på 
frågan om de vill åka igen. Som 
Petra Hallberg säger; ”Det är ett 
superviktigt arrangemang, dessa 
helger. Det är så angeläget att de 
blir en fortsättning efter projektets 
slut.”

Pernilla Henriksson, NKCdb, Na-
tionellt kunskapscenter för döv-
blindfrågor, leder teckensången. 

Yin-yoga



24

Hon bär med sig egna erfarenheter 
från uppväxten med en döv syster. 
Som liten fick hon lära sig teckna 
sånger och den glädje det gav då, 
återupplever hon nu tillsammans 
med barnen/ungdomarna. Och inte 
minst föräldrarna.

- Jag skulle vilja påstå att det nog 
är delvis tack vare mina barndoms 

teckensånger som jag idag är där 
jag är, säger Pernilla. De har gett 
mig en oerhörd glädje, vilken jag 
hoppas kunna förmedla vidare. 

Det gör hon verkligen. ”Så ge mig 
sommar, ge mig guld och gröna 
skogar”. 

Text: Pernilla Nagy

Kommande familjehelg
Kommande familjehelg går av stapeln den 30 oktober-1 november 
på Bosön, Lidingö, Stockholm. Inbjudan kommer att skickas ut i  
slutet av augusti. 

Läs mer om projektet på fsdb.org/projekt och följ via  
www.arvsfonden.se/projekt/verktyg-for-battre-halsa

Dikten Ljusglimtar
Det finns alltid ljusglimtar
Bortom horisonten
Någonstans skymtar ett ljus
Även när det är som mörkast

Ett leende, en kram
Ett vänligt ord
Från en annan människa
Kan ge dig hoppet åter
 

Det är trösterikt att veta
Att det ibland behövs så lite
För att förgylla vardagen

Vi behöver den lilla ljusglimten
Vi behöver hoppet
Som finns där ute någpnstans
För dig och för mig
För oss alla

 Ewa-Helen  Rydmark



Kl 14. 05 ”Kännbart” 
om projektet där dövblinda skapar konst som upplevs genom att 
man känner på den! (Torbjörn Svensson, projektledare)

Kl 14.15 ”Mama Magnus” 
Om biståndsarbetet för dövblinda barn och ungdomar i Östafrika. 
(Klas Nelfelt, Förbundet Sveriges Dövblinda, FSDB). Infomaterial 
finns utanför aulan under dagen. Dessutom hantverks- och lottför-
säljning.

Kl 14.25-16.30 ”Workshop och erfarenhetsutbyte” 

Välkommen till Dövblindas dag!

Mer information: Kontaktperson Peter Lundgren
E-post:  fsdbskane@gmail.com
Mobil/SMS: 070- 602 85 85
Håll också utkik på www.fsdb.org
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Konferens och utställning om  
tekniska hjälpmedel

På Örebro universitet anordnas den 22 september en  
konferens och utställning om tekniska hjälpmedel för  
personer med dövblindhet. Forskare, företag och  
organisationer kommer att presentera verksamheter,  
och produkter.

Deltagaravgift: 390 kr per person (gratis för tolkar och ledsagare). 

Sista anmälningsdag: 17 augusti. Mer info finns på
http://www.pariception.se

Arrangörer: Örebro universitet, Post- och telestyrelsen och 
Pariception AB, i samverkan med Audiologiskt Forskningscentrum. 


