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Ellinor Uneram på trappen till sin nya lägenhet 
tillsammans med sin mamma Christine Uneram 
och arbetsledare/assistent Diana Leshchinska
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Ellinor Uneram är 22 år och bor snart i sin nya 
lägenhet på heltid. Ellinor pratar inte mycket själv 
men är på bra humör när det är dags för besök. Det är 
mamma Christine Uneram som svarar på frågorna

Familjen började fundera på en flytt hemifrån för 
Ellinor redan 2016 men det var först i år det tog fart.

- I början av året hittade vi en passande lägenhet och fick 

tillträde i april. Det gick väldigt fort.

Trots att det gick fort kändes det rätt.

- Vi såg att allt inte fungerade så bra hemma. Ellinor har 

kontrollbehov och styrde och ställde med familjen. Det var 

jobbigt för henne och övriga familjen.

För att flytten ska bli så enkel som möjligt för Ellinor 
har de försökt att möblera för att det ska se ut som 
hennes sovrum i den nya lägenheten.

- Där har vi lyckats ganska bra men hennes lägenhet i 

övrigt är mer vit och avskalad. Ellinor älskar att göra saker 

och efter en dag av aktiviteter och sinnesintryck är det bra 

att hon kan komma hem till en lugn plats.

Assistent och arbetsledare Diana Leshchinska har 
arbetat med Ellinor i nästan två år och varit med i 
flyttprocessen.

- Först var vi i lägenheten korta stunder. Även om det 

kändes lite motigt så stannade vi kvar och såg till att 

Ellinor kom till ro och kunde vila en stund. När tryggheten 

började byggas upp förlängde vi besöken efterhand och nu 

bor Ellinor här två till fem dagar i veckan.

Christine har fått lite lugn från ett annat håll.

- Vi har en bekant som har varit i samma situation som 

Ellinor. Denne person har flyttat hemifrån och det har 

fungerat jättebra. Än så länge fungerar allt bra för Ellinor 

också, hon känns glad i allmänhet och verkar bara må bra 

av att flytta. Här får hon full uppmärksamhet och fokus. 

När Ellinor är här behöver hon inte bry sig om vad alla 

andra gör och störa sig på det.

Redan från start har familjen varit strikt med vad 
som gäller.

- Vi föräldrar sover inte här. Det gör bara assistenterna. 

Behöver Ellinor sova med oss får hon komma hem till oss. 

När jag kommer hit ringer jag alltid på dörren. För mig 

är det viktigt att det är Ellinors hem. Men det händer att 

jag ibland kommer hit när det inte är någon hemma och 

smyger in som en liten hustomte och fixar småsaker.

Även om Ellinor fortfarande inte bor i sin bostad på 
heltid har mycket förändrats hemma i familjens villa.

- Jag och min make vet knappt vad vi ska göra med all 

ledig tid. För första gången på länge har vi hunnit med oss 

själva. Vi är ute i naturen och har börjat träna.

Ellinor tar upp tiden på ett annat sätt.

- Nu kan jag ta ett steg tillbaka och lägga tid på att arbeta 

för olika saker som kan förgylla tillvaron för Ellinor. Ofta 

krävs det att man driver på mycket själv för att det ska 

hända något. Just nu fungerar det tyvärr inte så bra för 

Ellinor på daglig verksamhet och vi har valt att dra ner på 

timmarna där. Det gör att det blir mycket tid över och då 

gäller det att hitta på olika bra aktiviteter. Vi har planer på 

att få Ellinor till utflyttad verksamhet för att få henne att 

trivas bättre med sina aktiviteter.

Med flytten ändras även Christines roll.

- När Ellinor har flyttat på riktigt kommer jag att sluta 

vara arbetsledare och helt lämna över det ansvaret till 

Diana. Själv kommer jag att fortsätta som god man. Jag 

litar på Ellinors assistenter. Det är ett måste för att jag ska 

kunna lämna över ansvaret. Nu i flytten är det mycket som 

ändras och då är det skönt att ha assistenter som har varit 

med ett tag. Det hjälper Ellinor att känna sig trygg.  

En viktig sak saknas ännu i lägenheten.

- Den 4 november har vi satt som flyttdatum. Då flyttar vi 

hit Ellinors dator och då bor hon här på riktigt. •

ELLINOR FLYTTAR HEMIFRÅN

Ellinor Uneram är 22 år och bor snart i sin nya lägenhet på heltid. Furuboda 
Assistans har haft Ellinor som kund sedan 2012 och tycker att det är kul att 
få vara med när det här stora steget nu tas.

Text & foto: Emy Åklundh, emy.aklundh@furuboda.se

- Nu i flytten är det skönt att ha assistenter 
som har varit med ett tag. 
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