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Min föreläsning utgår från en och samma grund oavsett vem jag föreläser för och 

anpassar den beroende på gruppen som jag talar inför.  

I min föreläsning är jag väldig öppen om känslor som gör att många lättare kan förstå 

vad vi faktiskt får gå igenom. 

Jag börjar min föreläsning med en berättelse om Lucas första 2½ år. Där berättar jag om 

alla prövningar han fick gå igenom. Mycket känslor och tankar finns med i innehållet. 

För assistenter: 

Jag pratar om för och nackdelar med privat assistans t.ex. friheten som det innebär, 

tiden som blir över till våra andra barn och att vi som föräldrar får tid till annat mm.  

Även om allt det svåra och jobbiga såsom att vi måsta öppna upp vårt hus, osäkerhet 

över att släppa vårat barn till andra människor osv. 

Under föreläsningen försöker jag samtidigt att fråga om vad assistenterna tycker och 

tänker om vissa situationer som kan uppstå och skapa en diskussion kring detta.  

Avslutar sedan med att ge några råd från mig som förälder för assistenterna att ta med 

sig. 

 

För anhöriga: 

Här handlar det mycket om ”igenkänningsfaktorer”. Dvs. att man kan koppla många av 

mina händelser till egna erfarenheter vilket ger en känsla av att det faktiskt finns andra 

som också får gå igenom samma saker och känslor. Jag ger även tid till diskussioner och 

jämförelser som ofta uppstår när man får prata om de här ämnena. 

 

För alla som indirekt arbetar med handikapp: 

Jag är som sagt väldigt öppen med mina känslor och erfarenheter och därför kommer ni 

att kunna ställa alla de känsliga och ibland svåra frågorna som man kanske inte kan/vill 

fråga. Även här avslutar jag med några råd som kan vara bra att ha i bakhuvudet när 

man jobbar inom den här branschen. 

 
Vänliga hälsningar 
…………………………….. 
Johan Klinthammar 
Telefon: 070-77 66 772 
e-mail: johan@klinthammar.se  
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