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1. Sammanfattning
”Gråzonsproblematiken kan liknas vid ett pussel på till exempel 1 000 bitar, där 200 bitar saknas på
ett sådant sätt att ingen reservbit kan tillsättas. De bitar som finns idag är skapta för normala
insatser vid vanliga fall.” Patrik Svedell, Empowermentrådet
Patrik Svedell är en av projektets ambassadörer och formulerade denna definition på
gråzonsproblematiken under kunskapsseminariet som var starten för projektets sista år. Vi har sedan
använt oss av formuleringen i många sammanhang och många har bekräftat att formuleringen hjälpt
dem att förstå problematiken.
När det nu är det dags att summera tre år med projektet Nästan men inte helt är det självklart att
inleda med det citatet, för mycket av arbetet under projektettiden har syftat till att hitta bra ord som
gör det lättare att lyfta och beskriva problematiken.
När vi för tre år sedan blev klara med rapporten Nästan men inte helt – brister i samhällets stöd till
personer med nedsatt kognitiv förmåga, fick vi det bekräftat som vi misstänkte; att det finns en stor
grupp som lever med sällsynta diagnoser och diffusa kognitiva funktionshinder som idag upplever att
de saknar stöd från samhället. Dessutom kunde vi konstatera att kognitiva funktionshinder var något
som var svårt att prata om för många och därför resulterade i att man försöker dölja sina
begränsningar, istället för att söka hjälp för det man inte klarar av.
Ett viktigt övergripande mål för projektet har som sagt varit att kunna sätt ord på och samtala kring
det som är diffust och ofta tabu att prata om: Gråzonen som uppstår mellan kategorierna ”personer
med normalbegåvning” och ”personer med lindrig utvecklingsstörning eller ”annan lindrig kognitiv
nedsättning”. Efter tre år kan vi konstatera att vi genom kurser, utbildningar, informationsdagar och
böcker skapat många möjligheter för ett fördjupat och konstruktivt samtal om problematiken.
I den här slutrapporten kommer vi att sammanfatta det tredje och sista året samt blicka framåt.
Vi tackar alla som på olika sätt varit med och bidragit till att projektet blivit så bra och framgångsrikt,
inte minst Arvsfonden som trodde på vår idé och gav oss resurser för att genomföra den.

2.Syfte och mål
Projektets övergripande syfte var att, utifrån pilotprojektets resultat, utveckla metoder för att öka
medvetenheten om och förståelsen för gråzonsproblematik. Detta för att förbättra situationen och
öka förutsättningarna för korrekta vård- och stödinsatser för, och bemötande av, diagnosbärare med
gråzonsproblematik.

2.1 Projektets övergripande mål
Att höja den generella medvetenheten och öka kunskapen om gråzonsproblematik i alla
sammanhang. Särskilt i de sammanhang, där diagnosbärare möter vårdsystem, myndigheter och
samhälle.

2. 2 Projektets verksamhetsmål
1. Att öka den allmänna medvetenheten genom medial påverkan
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2. Att öka professionellas kunskap genom etablering av högskolebaserade kurser.
3. Att verka för att tvärfackliga och tvärdisciplinära forskarnätverk skapas.
4. Att planera och genomföra utbildningsinsatser för målgruppen med syftet att öka den egna
insikten och förståelsen för sina förutsättningar. En manual skapas för dessa kurser.
5. Att utveckla förutsättningarna för erfarenhetsutbyte för närstående
6. Att producera utbildningsmaterial

3. Genomförande, metodik och teknik
För att uppnå verksamhetsmålen har följande aktiviteter genomförts under det tredje projektåret
maj 2011 till nov 2012

3.1 Verksamhetsmål 1: Att öka den allmänna medvetenheten genom
medial påverkan
3.1.1 Kommunikation och marknadsföring
Vi medverkade under Almedalsveckan med fotoutställningen Hej, jag är sällsynt, med bilder och
berättelser från boken Diagnos och identitet. Utställningen besöktes av cirka 200 personer. Tre
medlemmar från projektets empowermentråd medverkade som ambassadörer under hela veckan.
Under Almedalsveckan arrangerade vi också ett seminarium med rubriken Berättelsens makt inom
vården. Seminariet var ett samarrangemang med Riksförbundet Attention och föreningen Hjärnkoll
och tog upp lösningar för ett bättre bemötande av personer med neuropsykiatriska funktionshinder
inom vården. Seminariet besöktes av 30 personer.
Under våren 2012 har tidningen Föräldrakraft haft en reportageserie om Nästan men inte helt projektet med artiklar och intervjuer. Bland andra har Patrik Svedell och Jenny Wikström från
empowermentrådet medverkat i två olika reportage (se bilaga 10.5).
Vi lanserade hemsidan www.diagnosidentitet.se och facebook-gruppen med samma namn, en
marknadsföringskanal för boken, universitetsutbildningen och uppdragsutbildningen.
Under 2011 och 2012 har fotoutställningen Hej, jag är sällsynt med bilder och berättelser från boken
diagnos och identitet visats på universitetssjukhusen i Lund, Uppsala, Göteborg, Stockholm, Örebro,
Linköping och Umeå som en del av riksförbundets vårdturné. Dessutom medverkade utställningen
under tre dagar på läkarstämman och under Almedalsveckan 2011 och 2012.
I samband med Sällsynta dagen som riksförbundet arrangerar vart fjärde år på skottdagen gjorde vi
en temabilaga (se bilaga 10.4) i tidningen Dagens Samhälle som går ut till beslutsfattare inom
offentlig sektor. I en handfull reportage och artiklar beskrivs projektet och våra aktiviteter.
Riksförbundet har under året kommunicerat genom sociala medier. På vår blogg, Facebook-sida och
via vårt Twitter-konto har medlemmar och intresserade kunnat följa våra aktiviteter inom projektet.
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3.2 Verksamhetsmål 2: Att öka professionellas kunskap genom etablering av
högskolebaserade kurser.
3.2.1 Diagnoser och identitet – ett samarbete med Stockholms Universitet
Kursen Diagnoser och identitet som under första året utvecklades tillsammans med etnologiska
institutionen, genomfördes för tredje gången. Den här gången var det endast ett tiotal elever som
gick kursen, bland annat på grund av ett skrivfel på universitetets hemsida med fel startdatum.
Riksförbundet medverkade under det avslutande seminariet som tog sin utgångspunkt i de
personliga berättelserna från boken Diagnos och identitet.
Kursen startade även under hösten 2012, denna gång med ett 50-tal registrerade kursdeltagare.
Under våren 2011 inleddes ytterligare ett samarbete med Stockholms universitet kring kursen
Sjukdom och berättande. Tio deltagare på kursen fick träffa och intervjua diagnosbärare eller
närstående från riksförbundet om livet med en sällsynt diagnos. Kursen avslutades med ett
seminarium där två från riksförbundet medverkade med reflektioner kring elevernas arbete.
I juni 2011 kom boken Diagnos och identitet ut på Gothia förlag. Boken följer upplägget från
universitetskursen och alla föreläsare ansvarar för var sitt kapitel. Riksförbundet medverkar med ett
kapitel tillsammans med Kerstin Möller, forskare i vårdvetenskap på Örebro Universitet. Kapitlet
fokuserar på komplexa diagnoser och problematiken med att fysiska funktionshinder ofta får högre
prioritet än kognitiva. Förutom det medverkar vi med fem berättelser från personer som har
sällsynta diagnoser som beskriver problem och fördomar de möter i vardagen. I Almedalen i juli 2011
hade vi release för boken och utställningen med bilderna och berättelserna.
Boken användes första gången hösten 2011 som kurslitteratur till universitetskursen med samma
namn. Riksförbundet har i olika sammanhang använt boken under året. Bland annat har vi haft den
med under vårdturnén till Sveriges universitetssjukhus. 150 exemplar har riksförbundet delat ut eller
sålt till viktiga samarbetspartners.

3.2.2 Skräddarsydda uppdragsutbildningar
Under 2011 inleddes ett samarbete med Habilitering och Hälsa inom Stockholms läns landsting.
Verksamheten erbjuder sedan tidigare ett kursutbud för vård- och habiliteringspersonal i hela
landstinget. Tillsammans med Kristina Gustafson Bonnier, verksamhetsledare på avdelningen för
Ovanliga diagnoser och Georg Drakos från Stockholms universitet, utformade vi en
halvdagsutbildning under rubriken: Att ge stöd till personer med kognitiva funktionshinder.
Föreläsare var Elisabeth Wallenius, Georg Drakos och psykologen Katarina Granath. Sammanlagt 100
deltagare medverkade under kurstillfällena. En fortsättning planeras till hösten 2012.

3.3 Verksamhetsmål 3: Att verka för att tvärfackliga och tvärdisciplinära
forskarnätverk skapas.
3.3.1 Forskarnätverk
Maria Gardsäter medverkade under en konferens med forskarnätverket Forum för humanistisk
hälsoforskning och utbildning under hösten 2011. På konferensen medverkade ett 20-tal forskare och
vi berättade om vårt samarbete med etnologiska institutionen på Stockholms universitet.
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I maj 2011 arrangerade vi ett kunskapsseminarium för att tillsammans med viktiga intressenter hitta
uppslag för möjliga forskningsområden och framtida projektmöjligheter med gråzonsproblematiken
som utgångspunkt. Olika målgrupper från projektet medverkade och diskuterade vilka
frågeställningar projektet genererat, som kan bidra till nya forskningsprojekt.

3.4 Verksamhetsmål 4: Att planera och genomföra utbildningsinsatser för
diagnosbärare med syftet att öka den egna insikten och förstå sina egna
förutsättningar. En manual skapas för dessa kurser.
3.4.1 Handboken – Jag kan det jag kan
Handboken Jag kan det jag kan, baserad på erfarenheterna från kursen med samma namn,
sammanställdes och trycktes under 2010 och under det avslutande projektåret har vi spridit boken
vid medlemsaktiviteter och andra utåtriktade tillfällen.
Under ordförandemötet 2011 genomförde vi en workshop med övningar ur boken. Under
Närståendekursen Jag vill så väl, delade vi ut boken till alla deltagare och använde några av
övningarna.
Kursen Perspektivmöten genomfördes för diagnosbärare och närstående på Tollare Folkhögskola i
september 2012. Sammanlagt deltog 16 personer, närstående och diagnosbärare om på olika sätt
har beröringspunkt med gråzonsproblematiken. Perspektivmöten är en metod framtagen av
Ann-Marie Stenhammar (utbildare inom funktionshinderfrågor). Metoden är en fortbildningsform för
bättre möten och fördjupade kunskaper mellan personer/grupper som har olika perspektiv.
Perspektivmötet kan användas när man vill förstå mer av en annans sätt att se för att kunna bygga
upp tillit och förståelse för varandra. Till exempel kan perspektivmöten användas mellan föräldrar
och ungdomar där båda parter tycker sig behöva få fråga någon ”neutral” person i likartad situation
hur de ser på saken. Perspektivmöten bedrivs i seminarieform under ett dygn. Parternas
föreställningar och förväntningar på varandra diskuteras i grupper och illustreras genom exempelvis
rollspel. En grundförutsättning är att det inte finns något beroendeförhållande mellan dem som
möts.

3.5 Verksamhetsmål 5. Att utveckla förutsättningarna för erfarenhetsutbyte
för närstående
3.5.1 Jag vill så väl – en kurs och en handbok
En uppföljning av kursen Jag vill så väl – om föräldraskapet till sitt vuxna barn, genomfördes under
våren 2011 (se bilaga 10.3). Kursen var tänkt som en uppföljning till den första och i stort sett alla
deltagare var med även vid det andra kurstillfället.
Upplägget för det andra kurstillfället baserades på deltagarnas önskemål efter första tillfället. Till
exempel ville man träffa och prata med handläggare från arbetsförmedling och försäkringskassa. Ett
annat önskemål var att få mycket tid för erfarenhetsutbyte. Föreläsarna Ann-Marie Stenhammar,
föreläsare inom funktionshinderfrågor och Lena Fager, psykolog och psykoterapeut medverkade vid
båda tillfällena.
Efter kurstillfällena genomförde vi en utvärdering, så här svarade några av deltagarna på frågan om
vad de ansåg vara den viktigaste erfarenheten från kursen:
-

Att vi är olika men ändå så lika i vår svaghet för våra barn.
Att det finns fler som har det som jag.
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-

Att veta att man inte är ensam om sina ”problem”, fått en bekräftelse på att man inte är en
besvärlig förälder utan det ofta är okunskap och oförståelse hos de vi möter i vardagen.
Att jag fått reda på saker jag tidigare inte känt till både från deltagare och föreläsare och
blivit inspirerad att ta tag i sådant som inte blivit av.
Jag har fått verktyg för att bli bättre på att ’släppa taget’.
Att fastän vi är olika och har olika liv så kan vi ändå dela känslan som förälder.

Precis som för kursen Jag vill så väl sammanfattade vi erfarenheterna i en handbok. Boken har
skrivits tillsammans med Ann-Marie Stenhammar och Lena Fager som föreläste vid båda
kurstillfällena. Syftet med handboken kan sammanfattas så här:
På ett enkelt och lustfyllt sätt presentera övningar och samtalsämnen för närstående till sitt vuxna
barn med diffusa kognitiva funktionshinder
- Ge närstående verktyg att hantera föräldraskapet till funktionshindrade myndiga barn.
- Skapa en handbok som föreningar och andra förbund kan använda för att arrangera liknande
kurser.
- Upplysa myndigheter och beslutsfattare om de speciella svårigheter som föräldraskapet
innebär för den här gruppen.
Under hösten 2012 genomförde vi ytterligare en utbildning: Perspektivmöten där vi för första gången
blandade grupperna närstående och diagnosbärare (se föregående rubrik).

3.6 Verksamhetsmål 6. Att producera utbildningsmaterial.
Handböckerna Jag kan det jag kan kommer, tillsammans med kursboken Diagnos och identitet, att
utgöra utbildningsmaterial som kommer att kunna användas i syfte att sprida lärdomarna och öka
kunskapen såväl hos diagnosbärare själva som tjänstemän som behöver mer kunskap om våra
målgrupper. Under 2012 har vi producerat en handbok för närstående baserad på erfarenheterna
från kursen Jag vill så väl. Handböckerna och kursboken kommer efter projektets avslut att användas
under Sällsynta diagnosers medlemsår 2013, när vi sätter fokus på att stödja våra
medlemsorganisationer genom utbildningar och kurser i empowerment.

4. Samarbeten/synergier
Under projektet har vi inlett en rad olika samarbeten. Stockholms universitet och Tollare
folkhögskola har funnits med under hela projektet, men även andra samarbeten har uppstått under
projekttidens gång. Genom universitetskursen Diagnoser och identitet fick vi under projektets sista år
kontakt med dansgruppen Nobody-dansproduktion. En av gruppens medlemmar medverkade under
universitetskursens första termin och började genom den intressera sig för sällsynta diagnoser och
gråzonsproblematiken. Under våren 2011 inledde vi ett samarbete kring dansprojektet Hinder.
Målsättningen för projektet var att utforska ämnet hinder tillsammans med tre dansare och tre
deltagare som har en funktionsnedsättning eller diagnos och som vill dansa. Frågor man ville
undersöka var: Vad innebär det att ha ett (funktions)hinder, vilka är villkoren, möjligheterna och
begränsningarna? Vi genomförde en dansworkshop där vi bjöd in deltagare från kursen Jag kan det
jag kan och andra medlemmar. Tre av våra medlemmar deltog i workshopen tillsammans med
professionella dansare. Två av våra medlemmar, Jenny Wikström från empowermentrådet och
Henrik Wenne från Svensk Dysmeliförening, medverkade sedan också under resten av projektet som
delar av ensemblen. I mars 2012 hade föreställningen Freakshow Stockholm premiär på Dramalabbet
i Stockholm. Dansgruppen invigde även konferensen under Sällsynta dagen den 29 februari 2012.
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Under hösten 2011 inledde vi också ett samarbete med Arbetsförmedlingen och deras satsning Se
kraften – en informationskampanj för att förändra attityder gentemot funktionshindrade i
arbetslivet. Inom gruppen med gråzonsproblematik är möjligheten till ett arbete och att försörja sig
själv en av de stora frågorna. Under projekttiden har vi inte hunnit arbeta specifikt med
arbetsmarknadsfrågan, men genom att vi kom i kontakt med Arbetsförmedlingens kampanj såg vi en
möjlighet att göra en aktivitet ihop inom ramen för projektet. I november 2011 genomförde vi en så
kallad speed-dating. Till mötet bjöd vi in arbetsförmedlare, arbetsgivare och medlemmar i Sällsynta
diagnoser som på olika sätt har haft svårigheter i kontakten med arbetslivet och Arbetsförmedlingen.
Deltagarna delades in i grupper med en person från varje kategori. Under drygt en timme fick de
diskutera frågeställningar kring hur funktionsnedsättningen skapar hinder och möjligheter på
arbetsplatsen. Dagen inleds med några korta presentationer av ”goda exempel",
”arbetsmarknadspolitiska insatser” och ”företags sociala ansvarstagande och mångfald”. Under
dagen deltog cirka 50 personer. En möjlig fortsättning har diskuterats men inget är ännu bestämt.

5. Kvalitetsgranskning och referenspersoner
Empowermentrådet som etablerades under projektets första år har under år tre fungerat som
projektets ambassadörer. Jenny Wikström, Patrik Svedell och Cecilia Wallenius har medverkat i
Almedalen 2011 och 2012 och vid våra utbildningar och konferenser för att prata om sina
erfarenheter och lärdomar från projekttiden. Övriga medlemmar i empowermentrådet är: Sara
Hügard, Lena Thim, Sara Thörn samt Jonas Lerin.
Våra ambassadörer från empowermentrådet har också medverkat i tidningen Föräldrakrafts
artikelserie om projektet (se bilaga 10.5) och i våra egna artiklar i om projektet i tidningen som
producerades för Sällsynta dagen 2012. Empowermentrådet kommer även efter projekttiden att
medverka vid våra föreläsningsuppdrag och i andra offentliga sammanhang.
Andra personer som vi samarbetet under projektåret och som bidragit till utvecklingen;
Kerstin Möller, lektor på Örebro Universitet, har varit medförfattare till Sällsynta diagnosers kapitel i
boken Diagnos och identitet.
Georg Drakos, lektor i etnologi vid Stockholms universitet, har arbetat med universitetskursen och i
utvecklingen av skräddarsydda uppdragsutbildningar, och sammanställandet av boken Diagnos och
identitet.
Solveig Laine, Tollare folkhögskola, har arbetat med utveckling av kursen för närstående och med
kursboken Jag kan det jag kan.
Ann-Marie Stenhammar, utbildare inom funktionshinderfrågor, medverkade i kursen Jag vill så väl
och med ett kapitel i handboken med samma namn. Hon ansvarade även, tillsammans med oss, för
upplägget kring kursen Perspektivmöten.
Lena Fager, psykolog och psykoterapeut. Medverkade som föreläsare och författare till kursen och
handboken Jag vill så väl.
Projektgruppen har genom löpande dialog och vid sammanträden rapporterat till styrgruppen som
består av Riksförbundets Sällsynta diagnosers förbundsstyrelse.
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6. Projektorganisation
Maria Gardsäter och Malin Holmberg har delat ansvaret som projektledare under projektets sista år
med olika ansvarsområden och arbetsuppgifter.
Malin Holmberg har jobbat med närståendekursen, perspektivmötena, handboken Jag vill så väl,
innehållet i temabilagan i Dagens Samhälle och reportageserien i Föräldrakraft, kunskapsseminariet,
fotoutställningen samt Almedalen 2011 och 2012.
Maria Gardsäter har jobbat med marknadsföringen av boken Diagnos och identitet,
universitetskursen, speed-datingen, slutkonferensen och Almedalen 2012.
Malin och Maria har båda arbetat på olika sätt med att sprida lärdomarna av projektet under sista
året.
Elisabeth Wallenius har främst haft uppdrag som talesperson och föreläsare under projekts sista år.
Projektets styrgrupp är Riksförbundet Sällsynta diagnosers styrelse.

7. Ekonomisk redogörelse
Se bilaga 10.1

7.1 Kommentarer till den ekonomiska redogörelsen
Projektet redovisar ett överskott på 272 512:-, vilket bland annat beror på att överskottet från år två
blev knappt 200 000:- högre än beräknat. I ansökan för år tre gjorde vi en uppskattning av hur stort
överskottet skulle bli från år två, baserat på de aktiviteter och lönekostnader som var kvar på år två
under början av 2011.
Att lönekostnaderna ökade i förhållande till budget är ett resultat av lönerna blivit något högre och
att lönekostnaderna även omfattar de sista månaderna på projektår 2.
Ledarskapsutbildningarna som var planerade för år 3 genomfördes aldrig. Speed-datingen och
samarbetet med arbetsförmedlingen, samt workshopen kring dansprojektet genomfördes istället,
men innebar inga större kostnader och redovisades under andra poster.
Att det inte finns något redovisat under uppbyggnaden av hemsida beror på att vi internt redovisat
kostnaderna för seminarier och uppbyggnaden av hemsidan tillsammans under rubriken
marknadsföring av boken.
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8. Resultat/måluppfyllelse
8.1 Slutkonferens
I april 2012 genomförde vi en slutkonferens där vi bjudit in alla vi samarbetat med, alla som deltagit i
projektets utbildningar eller som vi på andra sätt kommit i kontakt med under de här tre åren. Under
konferensen presenterades metoder och idéer som utvecklats under projekttiden.
I sin inledningshälsning till mötesdeltagarna sa projektledare Maria Gardsäter:
– Hur ska vi kunna bryta tabut att prata om kognitiva funktionsnedsättningar och behoven som
uppstår som följd av funktionsnedsättningarna?
Nästan men inte helt handlar om en typ av funktionsnedsättning som exempelvis kan vara gränsfall
till neuropsykiatriska diagnoser, autismspektrumdiagnoser eller lindrig/lätt utvecklingsstörning.
Personen klarar sig bra för det mesta, men har problem ibland; vilket gör stödbehovet svårbedömt.
Sällsynta diagnosers ordförande Elisabeth Wallenius gav exempel:
– Det handlar om att driva sina egna frågor mot samhällets instanser, som Försäkringskassan och
vården, samt svårigheter att få arbete eftersom man inte tror på sig själv. Det blir svårare att flytta
hemifrån, eftersom diagnosbärarna till viss del är beroende av föräldrarnas hjälp.
I bilden ingår även att diagnosbäraren försöker dölja sina tillkortakommanden, som att fylla i
blanketter för att få stöd och bidrag.
– När sådant blir ogjort kan handläggaren säga ”då var det väl inte aktuellt med stödet”,
konstaterade Elisabeth luttrat.
Att vara anhörig till någon som har ”Nästan men inte helt-problematik” kan vara kämpigt. Det
handlar om att vara ”den ständiga föräldern” som håller ihop tillvaron för diagnosbäraren, utan att
för den skull trampa vårdpersonal, handläggare och andra tjänstemän på tårna. Elisabeth Wallenius
och Britt-Inger Plahn, som också medverkade, har båda vuxna döttrar. Britt-Inger kallade sin situation
för ett ”livslångt föräldraskap”.
– Mitt barn fungerar mycket bra på vissa områden. Men hon saknar förmågan att formulera sina
egna behov. Då blir det jag som får vara ”tolk” åt henne.
Elisabeths slutsats var att den närstående helst ska vara ”en sambandscentral på ett elegant sätt”,
som verkar utan att synas.
Både får ofta höra att de ska ”släppa taget” om sitt vuxna barn.
– Men till vem? Det var deras gemensamma kommentar.
Under konferensen beskrevs projektkurserna för diagnosbärare, Jag kan det jag kan, och närstående,
Jag vill så väl, som ordnats på Tollare folkhögskola, samt universitetsutbildningen Diagnoser och
identitet. Vidare nämndes Empowermentrådet, som ersatt en traditionell referensgrupp, och
dansteaterföreställningen ”Får vi kalla oss Freakshow Stockholm”, som projektet kommit i kontakt
med.
Elisabeth noterade att förbundet fått mycket beröm för att vi gjort projektet.
– Det uppskattas att vi vågat ta i saker som andra inte gjort något åt, trots att de är medvetna om
problematiken. Men det finns väldigt mycket kvar att göra, tillade hon.
Deltagare på universitetskursen, på intressentgruppsmötet och på närståendekursen vittnar om att
frågorna projektet problematiserar har en relevans i verkligheten. Vi får gehör i offentliga
sammanhang när vi berör ämnet, vilket i förlängningen bidrar till att målgruppen som projektet vilar
på i framtiden kommer att mötas av en större förståelse och ett bättre bemötande från omvärlden.
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8.2 Räckvidd
Nedan har uppskattat hur många som under åren deltagit eller kommit kontakt med i projektets olika
aktiviteter:
Universitetskursen Diagnos och identitet: 100 (allmänhet, stor andel professionella från vård- och
omsorgssektorn)
Folkhögskolekursen Jag vill så väl: 35 (medlemmar)
Folkhögskolekursen Jag kan det jag kan: 25 (medlemmar)
Folkhögskolekursen Perspektivmöten: 16 (medlemmar)
Seminarier i samarbete med Habilitering och Hälsa i Stockholms län: 120 (yrkesverksamma)
Seminarium Almedalen: 30 (allmänhet, yrkesverksamma, medlemmar)
Sällsynt speed-dating: 50 (yrkesverksamma och medlemmar)
Kunskapsseminarium: 30 (yrkesverksamma och medlemmar)
Freakshow Stockholm (publik): 150 (allmänhet)
Slutkonferens: 45 (yrkesverksamma och medlemmar)

8.3 Framtiden
Även om projektet formellt är slut, så kommer många av de samarbeten och kurser som vi utvecklat
att leva vidare. Här är några exempel:
Universitetskursen på Stockholms universitet lockade i år en relativt stor grupp studenter och
kommer därför med stor sannolikhet att starta även hösten 2013.
Seminarierna i samarbete med Habilitering och hälsa har varit väldigt välbesökta och uppskattade
och kommer att fortsätta med ett tillfälle på hösten och ett på våren, även framöver.
Boken Diagnos och identitet och kursmaterialet Jag vill så väl och Jag kan det jag kan kommer även
fortsättningsvis att användas och spridas vid våra medlemsmöten, seminarier och konferenser.
Önskemålen om fler kurser för närstående och diagnosbärare har varit många. I mån av tid och
resurser avser vi även att genomföra fler sådana kurser i samarbete med Tollare folkhögskola under
medlemsåret 2013.
Fotoutställningen Hej, jag är sällsynt fortsätter att turnera till sjukhus och bibliotek runt om i landet
under 2012 och 2013.
I vårt intressepolitiska arbete kommer vi även fortsättningsvis att arbeta för frågan om hur vi
förbättrar situationen för dem som har diffusa kognitiva svårigheter.
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9. Tack
Projektgruppen och styrgruppen vill tacka alla samarbetspartner och kursdeltagare, som på olika sätt
bidragit till diskussionen kring hur vi ska bli bättre på att hantera gråzonsproblematiken. Vi vill också
tacka Arvsfonden och vår handläggare Rose-Marie Trillkott som trott på projektet och stöttat oss
längs vägen.

Elisabeth Wallenius
Förbundsordförande

Maria Gardsäter
Projektledare

Malin Holmberg
Projektledare

10. Bilagor
10.1 Ekonomisk rapport
10.2 Revisorsintyg
10.3 Häfte – Jag vill så väl
10.4 Annonsbilaga: Sällsynta diagnoser
10.5 Artikelserie i tidningen Föräldrakraft
10.6 Redovisning år 2
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Bilaga 1

Ekonomisk redovisning av projektet "Nästan men inte helt"
perioden 2011-01-01 - 2012-10-31
(år 3)

Intäkter
Allmänna arvsfonden bidrag
Överskott från år 2
Deltagaravgifter och övriga intäkter
Summa Intäkter

Utfall
1 456 000
472 319
25 560
1 953 879

Budget
1 456 000
485 000

Kostnader
Projektledare
Resor för projektledare
Administration
Information/marknadsföring
Begränsade uppdrag
Kunskapsseminarier
Ledarskapsutbildningar
Kurser för närstående, prod av matr
Bokproduktion
Seminarier i anslutning till utgivning
Uppbyggnad/uppdatering av hemsida
Revision
Summa kostnader

1 230 342
3 496
102 698
186 588
32 690
12 204
0
64 024
36 378
31 565
0
2 063
1 702 048

976 000
30 000
100 000
200 000
100 000
30 000
100 000
50 000
120 000
25 000
25 000
0
1 756 000

Överskott
Intyg av auktoriserad revisor bifogas

251 831

1 941 000

