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En webbplats för familjer med barn med funktionsvariationer – 
för att enkelt kunna ta kontakt och dela tips och erfarenheter 

med varandra en-och-en.

En idé föddes



Likt andra sammankopplande tjänster



Ingen familj, barn som förälder, ska känna 
sig isolerade och ensamma på grund av en 

funktionsvariation.



http://www.ournormal.org








• Välkomnar familjer oavsett typ av 
funktionsvariation 

• Kontakter en och en och inte i grupp 

• Fokus på oss som hela personer - inte som 
diagnosnamn! 

• Kräver inget föreningsmedlemskap





Kontakt med andra familjer baserat på  
närområdet, funktionsvariation, 

intressen, skolor, språk, åldrar, resmål…





• Flera hundra 
familjer i Norden 
- växer hela 
tiden med nya 
användare! 

• Många söker 
aktivt nya 
kontakter. Andra 
finns med 
främst som stöd 
till andra.



• ADHD / ADD 

• Akondroplasi 

• Amputation 

• Angelmans syndrom 

• Asperger 

• Autism 

• Apert syndrom 

• Ataxia telangiectasia 

• Diabetes 

• Downs syndrom 

• Dyspraxia 

• Dyselexi 

• Dövblindhet 

• Cerebral Pares 

• Edwards syndrom 

• Epilepsi 

• Flerfunktionsnedsättning 

• GLUT1 

• Hirschprungs sjukdom 

• Hjärnskada 

• Hjärtebarn 

• Hörselnedsättning 

• Hydrocefalus 

• Klinefelters syndrom 

• Kortväxhet 

• Kranofacial missbildning 

• Multipel epifyseal dysplasi 

• Muskelsjukdom 

• Muskeldystrofi 

• Noomans syndrom 

• Oklar diagnos 

• Prader-Willis syndrom 

• Pallister-Killians syndrom 

• Peters anomali 

• Peter plus syndrom 

• Retts syndrom 

• Ryggmärgsbråck 

• Rörelsenedsättning 

• Sanfilippos sjukdom 

• Spinal muskelatrofi 

• Sondmatning 

• Synnedsättning 

• Sällsynt kromosomavvikelse 

• Utvecklingsförsening 

• ID/Utvecklingsstörning 



”Bra att man kan få kontakt med andra så lätt!” 

”Så bra att ni tydliggör familjer med funkisbarn i ett helhetsperspektiv” 

”Positivt med engagemanget på Our Normal – det ger oss känslan av att vi inte är ensamma” 

”Det är positivt att känna att vi är många som har en annan sorts normal vardag”

”Vi har fått nya kontakter med andra i samma situation och som förstår på riktigt!” 

”Vårt barn har en så ovanlig sjukdom och vi hittar ingen med samma, vi har letat sedan hon föddes 
och nu är hon 13 år. Hon känner sig ensam!”

”Betyder mycket att det finns en samlingsplats som inte är kopplad till enskilda diagnoser” 

”Glad att det finns ett stående erbjudande om nya kontakter”



Vi vill berika livet för familjer med barn 
med funktionsvariationer genom bredare 

nätverk och fler möjligheter att göra 
sådant som alla andra gör.



Tips och vardagsstories: 
- som ett komplement till de mediabilder som oftast når ut



Frågestunder och tips på Instagram och Facebook

Tema; Skolstart

Tema; Kalas!



OUR NORMAL SHOP

OUR NORMAL FAMILJEDAGINFORMATION/LÄNKAR

OUR NORMAL EXPO nytt!



Välkomna att läsa mer på www.ournormal.org. 

Maila info@ournormal.org för frågor eller flyers! 

Följ oss gärna på: 

Instagram: ournormal_org 

Facebook: ournormal.org

Jennys blogg: ournormalfamilystory.wordpress.com

Instagram: ournormal_org 

http://www.ournormal.org
mailto:info@ournormal.org
http://ournormal.org


TACK





Positiv effekt för flera olika grupper, ex AIDS, 
övervikt, psykisk ohälsa. Lättillgängligt och 
anonymt. 

Flera studier finns gällande internet och 
anhöriga till personer med demens, men få 
studier för anhöriga till personer med IF. 

Skillnaden för anhöriga till personer med IF är 
(bla) att vårdtiden är betydligt längre!



5 av 8 artiklar hade fokus på anhöriga till 
personer med ASD. Det visar hur stor 
bristen är på artiklar som handlar om 
anhöriga till personer med IF. 

Saknas forskning på anhöriga till personer 
med IF som är vuxna, och också på 
anhöriga som inte är föräldrar utan har 
annan relation.



Internet för anhöriga

Fördelar 
• Information 
• Känslomässigt stöd 
• Dela erfarenheter med andra 
• Skapa kontakter 
• Ett tryggt sammanhang där andra 

förstår precis hur man har det 
• En comfortzone där man kunde vara 

ärlig utan att bli dömd/bedömd 
• Både ta emot och ge stöd 
• Tillgänglig när som helst 
• En hjälp att vara väl förberedd inför 

besök hos vårdgivare 
• ”fill the gap from the real life”

Nackdelar
• En stor mängd information och svårt 

att hitta det som är relevant och 
pålitlig 

• Svårt att värdera den generella 
informationen till den egna situationen 

• Viss information kan vara skrämmande 
om diagnos/fn och därmed öka den 
emotionella stressen 

• Negativa tankar kan spridas
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