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Livet en gång till
En ryggmärgsskadad möter svensk handikappolitik

”

jag kände genast att något var fel. Vågen tornade upp sig högt
över mig och jag sögs ner i en grotta innan nästa våg lyfte upp mig högre
än den första. Jag försökte hålla emot för att inte falla framåt. Men det
gick inte att vända. Det var en otäck känsla att falla rakt igenom vågen,
fritt fall några svindlande meter, men med ﬂera ton vatten över mig. Allt
dånade och skakade när jag tappade all luft. Jag ﬁck tillbaka andan men
då började allt om igen. Det kändes knappast när jag slog i botten trots att
den hårt packade sanden var som ett betonggolv. En dov hård duns och
allt var över. Tre sekunder som förändrade mitt liv!

Peter Brusén

Livet

”

Utdrag ur Peter Bruséns inledande kapitel.
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En ryggmärgsskadad
möter svensk handikappolitik

pris cirka 250–275 kr inkl moms.
Frakt tillkommer.
Häftad.

peter brusén berättar i boken om sin kamp mot smärtan,
sorgen och hur en svår kris kunde vändas till ett nytt oberoende
liv. Peter är chef för Socialstyrelsens handikappenhet och har före
olyckan bland annat utvärderat handikappreformen. Olyckan har
gett honom ett unikt ”dubbelseende” som expert och idag också
som en person med ett svårt funktionshinder. Han skildrar möten
med vården, rehabiliteringen, handikappomsorgen och försäkringskassan. Boken ger kunskaper om bland annat behovsbedömning,
handläggning och hur attityder påverkar dina handlingar.
Han beskriver utsatthet, men även hur egenmakt kan stärkas. En
lärorik berättelse om att tvingas att lära sig livet – en gång till.
Professor Johan Cullberg har skrivit bokens förord och Handikappombudsmannen Lars Lööw en avslutning.
boken vänder sig till alla som arbetar inom vård, rehabilitering, handikappomsorg eller som i egenskap av politiker, handläggare eller chef möter människor med svåra funktionshinder.
Men boken vänder sig i lika hög grad till alla som själv har ett
funktionshinder eller är anhörig.
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