
(Intromusik) 

-Ni lyssnar på “funkarpodden vi är inte våra diagnoser” idag är det med mig Elin.  

-Idag ska jag prata om ett ämne som säkert kan oroa många och inte bara oss med 

funktionshinder men för oss med funktionshinder så är det lite mer att tänka på när man ska 

flytta hemifrån. Det är just det jag håller på att göra,  jag har nyligen hittat en lägenhet och om 

allt går som det ska så flyttar jag in där till julen ungefär. 

-Jag tänkte börja med att berätta hur det gick till när vi hittade den här lägenheten.- 

- vi gick på 2 visningar innan dess, men de var alldeles för nedgångna mycket skulle behöva 

göras för att jag överhuvudtaget skulle kunna bo där de skulle behöva en helrenovering så vi 

fick leta vidare. 

- Ungefär en vecka efter de första lägenheterna hittade vi då den här otroligt  fina lägenheten 

som kommer att vara helt nybyggd grunderna håller på att gjutas så att bygget är i full gång. 

Direkt när jag kom in i den lägenheten så kände jag att “här ska jag bo!” Det var en känsla av 

otrolig hemtrevnad som infann sig nästan direkt (Tror jag hade varit i köket 3 minuter bara) 

Jag hade inte räknat med att det skulle kännas på det sättet. 

-Det här med att flytta hemifrån  har jag ju testat på lite grand, som ni kanske har läst i många 

av mina artiklar så skriver jag ofta om min gymnasietid i Kristianstad på riksgymnasiet. 

-Där bodde jag ju på internat så jag är ju inte helt främmande just att jag inte har bott hemifrån 

för det här jag, men det här blir ju på ett annat sätt.  

-Jag har funderat lite kring den situationen som det ändå var, att bo i Kristianstad kontra hur 

det är att bo hemifrån i egen lägenhet. Just den här biten att b o i Kristianstad det innefattar ju 

en delad assistans. Det är lite mer kan jag tänka mig som att bo på Lss-boende.  

-Just det här med Lss-boende har jag varit tydlig med  att jag absolut inte kan tänka mig och 

det beror på att den typen av boendeform inte passade mig. 

-Jag har aldrig riktigt trivs i den tanken att dela assistansen Jag är så pass social så att jag 

behöver få göra det jag vill utan att ta hänsyn till andra brukare. 

-Det för oss in på nästa punkt här som är att jag tänkte berätta lite kring assistansen.  

-Just när det gäller assistansen för min det så har det varit minst sagt ett krig.  

-Sedan jag flyttade hem från kristianstad igen sommaren 2019 så har jag och mina föräldrar 

möten med diverse myndigheter för att få utökade timmar så att jag ska kunna ha assistans 

dygnet runt helt enkelt i min nya lägenhet.  

-Det var verkligen svårare än jag trodde, jag hade trott att “nämen det är inga problem, det 

löser sig,det har alla rätt till” men jag har verkligen fått bevisat motsatsen att riktigt så enkelt 

är det inte. 



-Det tar på krafterna och det tar på energin att myndigheter inte bara kan inse att vi med 

funktionshinder (i detta fallet jag) också har rätt till ett liv, också har rätt att drömma och 

kunna göra det vi vill helt enkelt. 

-Jag har ju haft tankar sedan jag flyttade att jag skulle vilja ha min alldeles egna hund och att 

jag skulle vilja bo i lägenheten tillsammans med assistenter och jag har inte tillåtit mig riktigt 

att drömma de drömmarna på grund på grund av det här kriget. 

 -Där har ju familjen en väldigt stor betydelse, min fantastiska familj som alltid finns där och 

ställer upp (även om man inte alltid kunnat se det så för att jag varit för arg över min situation 

så har jag alltid vetat att de finns där och de går liksom genom eld och vatten för mig och det 

har betytt jättemycket.  

- Från att flytta hemifrån ska ha varit förknippat med ångest som tex när jag bodde i 

Kristianstad så vågade jag inte riktigt larma på hjälpen för att jag tänkte att “om jag larmar nu 

så tar jag den hjälpen från någon som behöver den bättre”. 

-Just ifrån att varje dag tänka så mer eller mindre och att jag skulle få ångest och att det skulle 

skapa en otrivsel, så har jag just nu när jag verkligen har en lägenhet att jag ser fram emot att 

flytta in där och jag har två fantastiska assistenter som jobbar hos mig och hjälper mig att 

förverkliga mitt liv så gott det går. 

-På grund av det så känner jag att det är egentligen större framgångar än motgångar för mig 

just nu och det gör mig så otroligt glad och jag ser verkligen fram emot att flytta in i 

lägenheten. 

-Med de orden så tänkte jag att vi skulle säga tack för idag och vi syns nästa gång. 


