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För benamputerade Lena Mattsson 
Ågren blev mötet med arbetsterapeuten 
Marie Erickson livsavgörande.  Sid 7.

8Med rätt stöd kan 
läsplattan innebära 
glädje och nytta för 
personer med demens. 
Läs mer på sid 14.

Arbetsterapeut-
ut bildningen finns på 
åtta olika universitet 
och högskolor i Sverige.  
Läs mer på sid 14.

”Nu hänger jag med 
i skolan och får de 
betyg jag förtjänar.”  
Madelene Lundgren  
Läs mer på sid 3.

Arbetsterapeuter 
             får vardagen 
      att funka!

”Jag blir mer självständig i smått och stort”

En väg till en stressfri och bättre vardag. Läs mer på sid 11.  

VardagsrevideringSka du flytta till – eller bygga 
om – en bostad där du vill bo 
resten av ditt liv? Tänk på 
vad som kan ställa till det  
när du blir gammal. Sid 16.
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Om du är sjuk, skadad eller har en 
funktionsnedsättning kan en arbetste-
rapeut få din vardag att fungera bättre.

   

Arbetsterapeuten ser till hela männi-
skan och utgår från vilka vardagsaktivi-
teter man vill och behöver klara av att 
utföra. Det kan handla om att ta tillvara 
och utveckla fys iska, kognitiva och soci-
ala färdigheter eller att anpassa miljön i 
hemmet, på jobbet eller i skolan. En del 
i arbetsterapeutens jobb är att prova ut, 
anpassa och förskriva olika hjälpmedel. 
 
Arbetsterapi syftar till att 
man, utifrån sina egna 
resurser, ska kunna bli så 
självständig som möjligt 
i de vardagsaktiviteter 
man behöver och vill göra.

Den som vill träffa en arbetstera-
peut behöver ingen remiss. Vård- eller 
hälso centralen, kommunen eller Sjuk-
vårdsrådgivningen (telefon 1177 eller 
www.1177.se) kan berätta var det finns 
arbetsterapeuter.

T
änk dig att du inte kan laga mat eftersom du har reumatism och svårt 
att greppa köksredskapen. Tänk dig att du har svårt att umgås med 
dina vänner eftersom du har förlorat din talförmåga efter en stroke. 
Du kanske inte längre kan arbeta på grund av psykisk ohälsa, eller en 
trafikolycka som har gjort dig rullstolsburen. 
Du eller ditt barn kan ha svårt att klara av skolan på grund av adhd eller 

annan kognitiv funktionsnedsättning. 
 Ungefär var femte svensk lever med någon form av funktionsnedsättning. 
Det som förenar alla de här människorna är att de inte kan leva sina liv så som 
de önskar; de som är äldre, de som inte kan arbeta trots att de inget hellre 
önskar, de som inte klarar sin skolgång, sin fritid eller sitt vardagspussel.

Alla människor behöver känna att de har ett meningsfullt liv. Att de får vara 
delaktiga i sin egen vardag och har en plats att fylla i samhället. Arbets
terapeutens fokus är att göra det möjligt för människor att uppnå detta – att 
klara sina vardagliga aktiviteter. Du, som på grund av skada, sjukdom eller 
funktionsnedsättning inte kan sköta exempelvis personlig vård, sitt boende, 
skolan, ett arbete, eller som inte har en utvecklande fritid, kan få stöd av en 
arbetsterapeut. 
 Alldeles för många människor lever inte ett meningsfullt och värdigt liv, 
eftersom de inte får det stöd som de behöver för att uppnå sin fulla potential 
som människa.

Arbetsterapins grundtanke är att upprätthålla idén om alla människors lika 
värde. Arbetsterapeuten kartlägger dina aktivitetsmönster och ger dig nya 
strategier, nya sätt och en mängd olika hjälpmedel, så att du kan leva ett mer 
aktivt och för dig ett meningsfullt liv.
 Vi vet nämligen att sambandet mellan aktivitet och hälsa är mycket starkt. 
Oavsett vem du är eller var du befinner dig, arbetsterapeuten gör det möjligt.  
I Sverige finns ungefär 11 000 legitimerade arbetsterapeuter som är yrkesverk
samma. De får vardagen att funka för alla de människor som inte kan leva fullt ut.  

Den här tidningen handlar om människor som på olika sätt har fått stöd av en 
arbetsterapeut att leva ett mer aktivt och meningsfullt liv.

LENA HAGLUND
ordförande i förbundet Sveriges Arbetsterapeuter.

”Arbetsterapins grundtanke är att upprätthålla  
  idén om alla människors lika värde.” 

Hej!
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BÄTTRE STUDIERESULTAT, FÖRÄNDRADE  ATTITYDER OCH STÄRKTA SJÄLVFÖRTROENDEN.
ARBETSTERAPEUTER BIDROG TILL ATT PROJEKTET TEKNIKSTÖD I SKOLAN I VÄXJÖ FICK GODA RESULTAT.

– När du är liten och inte kan skriva ditt namn när du går i trean, då 
blir du retad.
 Orden är gymnasieeleven Madelene Lundgrens. 
 – Det kunde stå Mabbe på alla papper. Jag såg ju att det stod Mad-
de, men alla andra såg att det stod Mabbe.
 Det var först då, i slutet av lågstadiet, som man upptäckte att hon 
har dyslexi och dyskalkyli. I dag går Madde tredje året på vård- och 
omsorgsprogrammet på Teknikum i Växjö. Vägen till gymnasiet har 
inte varit enkel. Hon upplever att många lärare inte har förstått vad 
hennes funktionsnedsättning innebär och trott att hon varit lat eller 
dum i huvudet.
 – Jag har inte svårt att förstå, utan svårt för att lära in, konsta-
terar hon.
 När klasskamraterna fick tio engelskaglosor fick hon tre.
 – Då tyckte jag det var bra, men nu märker jag att jag inte kan ord 
som alla andra kan.

Att få hjälpmedel har inte varit självklart, och Madde berättar att 
det tekniska stöd hon fått tidigare inte var anpassat efter hennes 
specifika behov. Vändningen kom med Teknikstöd i skolan. 
 – Här har de lyssnat på mina behov, alla som har dyslexi behö-
ver inte samma saker. Lina och jag diskuterade vad jag trodde att jag 
behövde. Hon gav förslag och så har vi testat. Vissa saker funkade inte. 
 Lina är arbetsterapeuten Lina Karlsson, som deltog i teknik-
stödsprojektet i Växjö tillsammans med en annan arbetsterapeut. 
De kartlade vilka behov de knappt 100 eleverna som deltog hade. 

Vanligaste svårigheten som eleverna hade var att komma ihåg saker, 
samt att strukturera och planera. Även läs- och skriv-
svårigheter var vanligt. Utifrån resultaten av kart-
läggningen och vilka mål eleven ville uppnå tog 
arbetsterapeuterna fram förslag på teknikstöd. 
 – Vi ville jobba så brett som möjligt med 
teknik. Det skulle nästan kunna vara vad 
som helst, säger Lina Karlsson. 

För Madde Lundgren blev Ipaden 
en favorit, i den finns bland annat appen 
Notability som gör det enklare att struktu-
rera upp lektionsanteckningarna. Hon har 
även inlästa böcker, en skannermus, en så 
kallad timetimer för att ha koll på tiden samt en 
ljudförstärkare som gör att hon kan få lärarens tal 
direkt i sina hörlurar och stänga ute andra klassrums-
ljud.  När projektet utvärderades visade det sig att merparten 
av eleverna upplevde att de hade blivit bättre på att hantera jobbiga 
skolsituationer och att deras studieresultat hade förbättrats. Så var 
det för Madelene Lundgren.
 – Jag hänger med i skolarbetet och kan få de betyg jag förtjänar. 
På de flesta ämnen ligger jag på C, vilket är som VG. Förut klarade jag 
mig knappt till G.

Text: Katja Alexanderson  Foto: Lina Alrikson

”Teknikstöd i skolan” var ett 
regeringsuppdrag som samord-
nades av Hjälpmedelsinstitutet 
och avslutades sommaren 2013. 

Arbetsterapeuter, tekniker och 
projektledare arbetade för att 
elever med kognitiva svårig-
heter skulle nå kunskapsmålen. 

Utvärderingen av projektet 
visade att relativt små insatser 
kan öka elevers motivation  
och måluppfyllelse i skolan. FAKTA

”Jag kan få de betyg jag förtjänar”

Skola
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– I dag elva år senare 
har jag mitt jobb, mitt 
yrke, min pojkvän, en 
hund, bil, egen lägenhet. 
Och jag hjälper andra. 

Vill du 
också bli 

arbets-
terapeut?

läs om utbildningen 

på fsa.se/utbildningen

44



När Nellyan Leiva Thiers var 15 år blev hon påkörd och bröt 85 procent av 
benen i kroppen. Vägen tillbaka har varit lång med många vårdkontakter, 
men i dag är det hon som hjälper andra i sitt jobb som arbetsterapeut.

Ett nytt liv

Rehab

Text: Katja Alexanderson  Foto: André de Loisted

Rehab
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Rehab

Det är 23 juli 2003 och Nel-
lyan Leiva Thiers är 15 år. 
Hon har precis gått ut nian 
och den här dagen tänker 
hon åka in till Lund och träffa 
kompisarna. Pappa erbjuder 

sig att skjutsa, han ska ändå ut med bilen – men 
Nelly, som hon kallas, väljer cykeln. Det är så ont om 
bussar hem. Mamma påminner om cykelhjälmen.
 Kort efter att Nellyan har cyklat i väg sätter sig hennes 
föräldrar och syster i bilen. Och när Nellys mamma råkar titta 
bakåt ser hon sin dotter ligga i en pöl av blod. Hon har blivit påkörd 
i en korsning.
 – De kom kanske bara någon minut efter. Det visade sig att det var en man 
som körde. Tydligen hade han sett mig börja cykla över korsningen, jag hade 
grönt ljus, men tänker att om han gasar så kanske han hinner förbi mig. Så idio-
ten gasar och kör på mig i 90. Jag hamnade först på motorhuven. Jag krossade 
vindrutan, hamnade på taket och därefter flög jag tydligen 30 meter. Jag bröt 85 
procent av alla mina ben i kroppen. Jag bröt tack och lov inte ryggraden. Jag tap-
pade halva mitt öra. De tog bort 65 stygn från mitt ansikte. Jag tappade hörsel på 
mitt vänstra öra, min syn blev sämre.
 Eftersom det var mitt i sommaren dröjde ambulansen och när familjen sedan 
kom till sjukhuset såg det mörkt ut.
 – Läkarna sa till mina föräldrar att de skulle säga adjö. Att det fanns minimala 
möjligheter för mig att överleva. Jag låg i koma i tre dagar.
 När hon till sist vaknade känner hon inte igen sina föräldrar. Minnet var 
borta. Nelly blev kvar ett halvår på sjukhuset och sedan blev hon dagpatient. Hur 
väl hon skulle kunna återhämta sig kunde läkarna inte säga någonting om vid den 
här tidpunkten.
 – Det var ett mirakel att jag hade klarat de första månaderna. 
 Och miraklet har fortsatt. För när jag träffar Nelly är det fullständigt omöjligt 
att förstå allt hon gått igenom. Hon utstrålar kraft och positiv energi, och för att 
jag ska kunna se några ärr måste hon peka ut dem för mig. Men det har inte kom-
mit av sig självt, vägen har varit lång. Till sin hjälp har Nelly haft en familj som 

BB-30, Sveriges smartaste garage för handikappfordon!

Den unika boxen!

“Livet är bra mycket
enklare och tryggare,
nu när jag har mitt
eget garage”

DOOMAN TEKNIK AB

KLANGFÄRGSGATAN 8, 426 52 VÄSTRA FRÖLUNDA
Tfn 031 - 69 68 50 info@dooman.se www.dooman.se

Som rörelsehindrad är det viktigt att ha sina fordon och andra hjälpmedel
lätt åtkomliga, tryggt förvarade och skyddade mot fukt och kyla.
BB-30 är den perfekta lösningen med sin unika konstruktion.
Med ett tryck på fjärrkontrollen öppnas och stängs det fällbara
locket, som dessutom låser sig automatiskt efter stängning.
Inuti är det rymligt, torrt och varmt. Inredningen är flexibel
och kan anpassas efter användarens alla behov.

Nytt invändigt mått:
bredd 150 cm, djup 173 cm.

Enkelt att placera!
BB-30 är lätt att placera där det passar
användaren bäst. Några grundarbeten
behövs inte om marken är någorlunda
fast och jämn, fyra trädgårdsplattor
räcker som underlag på jord. Tack vare
sin låga vikt är det enkelt att flytta eller
lagerställa.
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Ett halvår efter sin olycka 
fick Nellyan Leiva Thiers 
en valp, Nala, som hjälpte 
henne mycket i rehabili-
teringen. I dag finns tyvärr 
inte Nala mer, men här 
syns Nelly med sin nya 
älskling Shivelina.

stöttat henne i med- och motgångar – 
och den älskade Golden retrievern Nala 

som hon fick ett halvår efter olyckan. 
 – Hon var det bästa som kunde hänt mig. 

Nala hjälpte mig så mycket i min rehab. Jag ville 
ju kunna lyfta henne, bara det blev träning. Jag fick ta 

ansvar för henne och min familj brukade fråga mig om Nala 
hade ätit och varit på toa, så det blev en träning i att komma ihåg saker. Jag hit-
tade mina egna strategier för att minnas. Även innan olyckan använde jag min 
kalender mycket, så jag införde det igen, berättar Nelly.
 

Gymnasietiden blev tuff. Det syntes inte så mycket på utsidan 
vad hon varit med om och vilka smärtor hon levde med. Så en 
del elever började tycka att det var orättvist att hon fick nyck-
eln till hissen och längre tid på proven. Efter studenten kom-
pletterade hon med två år på folkhögskola, och började fundera 
på vad hon skulle utbilda sig till.

 – Jag hade lyckats bemästra smärtorna och hittat bra sätt att minnas, det var 
så mitt intresse att hjälpa andra väcktes. Jag har alltid tyckt om och träna och det 
fanns kvar, så jag hade fått upp ögonen för både sjukgymnastik och arbetsterapi. 
Men jag älskade komplexiteten arbetsterapeuten jobbade med, att det handlade 
om aktiviteter i vardagen, träning, hjälpmedel och bostads anpassning. Sjukgym-
nasten arbetar ju i princip bara med det fysiska medan arbetsterapeuten hjälper 
människor i hela livet, och det älskade jag.
 Nelly sökte och kom in på arbetsterapeututbildningen i Lund. På universitet 
träffade hon också sin pojkvän. 
 – I dag elva år senare har jag mitt jobb, mitt yrke, min pojkvän, en hund, bil, 
egen lägenhet. Och jag hjälper andra. 



Hälften av alla svenskar över 70 år har 
artros. Fingerledsartros är allra van-
ligast. Ändå söker få hjälp.

 – Många tycker inte att de är tillräckligt sjuka, 
och går och har det kämpigt och besvärligt 
hemma, med mycket smärta och dålig kraft. 
Men så ska man inte behöva ha det!
 Det säger arbetsterapeuten Ragnhild 
Cederlund, som forskar vid Lunds universi-
tet om hur människor som har problem med 
sina händer kan förenkla sin vardag.
 Arbetsterapeuter kan ge råd om hand-
träning och tipsa om metoder, ergonomiska 
redskap och hjälpmedel som underlättar 
vardagen när man har ont och har nedsatt 
kraft. Tumbandage (ortoser) kan också 
lindra smärta och ge stöd för tumgreppet.
 – Många känner inte till att de kan söka 
sig direkt till en arbetsterapeut om de har 
sådana här besvär, istället för att gå via en 
läkare. Men det går utmärkt att komma 
direkt till en arbets terapeut, utan remiss, 
säger Ragnhild Cederlund. 

Förenkla vardagen med artros

RÅD FRÅN RAGNHILD CEDERLUND 
FÖR ATT UNDERLÄTTA VARDAGEN 
I KÖKET MED HANDARTROS:

v v Ett vanligt glas är tungt och kan göra 
ont att hålla i ett vanligt tumgrepp om man 
till exempel har artros i tumbasen. Ett lätt 
vinglas av plast, som man kan greppa kring 
foten, är utmärkt för att slippa smärta.

v v En pizzaskärare, en kniv med bra grepp 
eller en vanlig men något vassare kniv gör 
det lättare att dela maten på tallriken.

v v Den som har svårt med nypgrepp eller 
helhandsgrepp kan ta hjälp av en nötknäp-
pare eller en polygrip för att öppna burkar 
eller kapsyler.  Hävstångseffekten ger extra 
kraft. Förstorade grepp, som ett cykelhand-
tag på en diskborste, kan underlätta.

v v Ta hjälp av andra rörliga delar än handen. 
Fötter, knän och armbågar kan hålla fast 
föremål som ska öppnas.

v v Acceptera att saker och ting kan ta 
längre tid än vad de gjorde tidigare och 
anpassa köksarbetet efter det.

Text: Elin Aarflot  Foto: Lunds universitet

Lena Mattsson Ågren, som är ekonomichef för 
IFK Göteborg, jobbar mellan 50 och 60 timmar 
i veckan. Hon vill ha så lite fokus som möjligt på 
att hon har en funktionsnedsättning, och kanske 
jobbar hon ännu hårdare för att bevisa att hon 
fixar allt trots den. 
 Lena håller hellre upp en dörr än att någon 
håller upp den för henne. Avskyr att få frågor om 
varför hon går med krycka. När hennes man före-
slog att hon skulle ha en reserullstol när de var på 
semester blev hon vansinnig. 
 – Jag har aldrig gjort någon affär av det här, 
har alltid bitit ihop. Det är jag som bestämmer, 
inte min sjukdom. Och yrkesmässigt jobbar jag 
mer än vad som är nyttigt för en fullt frisk person. 
Jag tillhör väl den sista pliktgenerationen!

Att hon ställer upp på att bli intervjuad om sin 
funktionsnedsättning, och dessutom avporträt-
terad med kryckan med i bild, är inte självklart. 
Men hon vill att fler ska få veta vad kontakten med 
arbetsterapeuten Marie Erickson har betytt. 
 
För faktum kvarstår: Lena har en ovanlig kärl-
sjukdom som har gjort att hon har haft mycket 
kontakt med sjukvården sedan hon var fem år. 
Sjukdomen gör bland annat att blodet inte syre-
sätts som det ska, och inte transporteras nor-
malt, i de blodkärl som är skadade. Den tydligaste 
följden av hennes sjukdom är att hon har varit 
tvungen att amputera sitt högra ben. Först under 
knät som tonåring, till följd av en felbehandling 
som gav sår som inte läkte. Efter ett helt år på 
sjukhus, med enorma smärtor, var amputatio-
nen en befrielse. Nästa amputation, mitt på låret, 
följde av ett skavsår från Lenas benprotes som 
inte läkte. Den amputationen blev tuffare. Dels 
mentalt, hon kände inte att hon själv fått ta beslu-
tet om amputationen. Dels funktionsmässigt, att 
lära sig att gå utan ett riktigt knä är svårt. 
 – Och jag är livrädd för att få ett sår som inte 
läker igen, det finns ju inget kvar att ta av. 
 Lena har områden med skadade blodkärl från 
midjan och nedåt på höger sida. De områdena 

svullnar lätt upp, och då ”fastnar” blod i kärlen 
istället för att cirkulera runt och syresättas. Svull-
nad där benet är amputerat gör att det inte går att 
få på protesen, och dessutom ökar risken för skav-
sår. Därför behöver Lena hjälp med kompression.  
 – När man är amputerad får man väldigt lite 
tips på hur man ska göra, till exempel för att inte 
svullna. Innan Marie hade jag egentligen bara fått 
sådana tips av andra brukare. Ortopedteknikerna 
har inte hjälpt till med sådana saker, de väljer 
standardprodukter ur en katalog och följer inte 
upp hur behovet förändras. Jag hade själv kom-
mit på att jag kunde använda en slags kompres-
sionsstrumpa, men den var faktiskt hemsk. Den 
var besvärlig att få på sig, den krullade sig och 
egentligen gjorde det jävligt ont. 

I samband med en kärloperation såg en läkare 
att Lenas kompressionslösning inte alls var bra. 
Han ”kopplade ihop” henne med arbetstera-
peuten Marie Ericksson: 
 – Marie kom direkt in och sa: ”Såhär kan du 
inte ha det”, och när vi sågs igen frågade hon: 

”Vad är det du behöver?” Så hon utvecklade och 
sydde ett slags specialcykelbyxor till mig. Jag har 
både sådana som jag har när jag använder pro-
tesen och sådana jag har utan protesen. Cykel-
byxorna är som ett Kinderägg för mig, brukar jag 
säga, med flera överraskningar i ett. De håller in 
kärlen nedanför midjan, de komprimerar benet 
så att det inte svullnar, och de gör att jag får bättre 
stabilitet i mina höfter. En bonus är att de skyd-
dar kläderna, som annars lätt slits av protesen. 
 Sedan Lena och Marie träffades i slutet av 
90-talet har de setts regelbundet, mer intensivt 
när nya lösningar behövs för att Lenas kropp har 
ändrats.
 – Det innovativa fortsätter, när mina behov 
förändras försöker Marie och hennes kolleger 
att hitta på något nytt. Marie har alltid sett mina 
möjligheter, och alltid tagit reda på vad det är just 
jag behöver.  

Text: Elin Aarflot Foto: Niklas Maupoix 

Lena låter sig 
inte stoppas

Artros
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På ett trygghetsboende är hyresgäster-
na 70 år och äldre, och vill ha gemen-
skap med andra. Arbetsterapeuten 

Åsa Hägglund Larsson är anställd som 
trygghetsvärd. 
 – Mitt jobb handlar om att förebygga 
ohälsa och visa att det finns möjligheter, 
trots fysiska svårigheter eller en demens-
sjukdom. En del i det förebyggande arbetet 
är att skapa gemenskap och aktiviteter 
eftersom man mår så mycket bättre, och 
det påverkar trygghetskänslan och trivseln. 
Alla aktiviteter som jag fixar utgår från vad 
hyresgästerna vill göra. Jag klurar sedan ut 
vad som är bästa sättet att göra något på, 
utifrån forskning, min erfarenhet och vad 
hyresgästen klarar av att göra. Jag försöker 
anpassa efter varje individ, men ändå hitta 
aktiviteter som går att göra i grupp. Männis-
kor ska känna sig dugliga i det de gör, säger 
Åsa Hägglund Larsson.  

Till en början svårt för hyresgästerna att ta 
initiativ. De var ovana, tror Åsa.  
 – Ingen sa något först, men så sa en man: 

”Det skulle vara lite trevligt med en grillning.” 
Då såg jag till att det blev av på direkten.   
Han dog strax efter det, men det känns bra 
att han hann vara med en gång, att det inte 
behövde ta flera år att planera något. 
 Att grilla korv har blivit en populär akti-
vitet efter det, tillsammans med gymnastik, 
promenader till aktiviteter utanför huset, 
musikstunder där hyresgästerna tar med 
musik, boule och mer udda inslag som lasso -
kastning.  Ibland förvånar det Åsa vad som 
blir en lyckad aktivitet. Som när hon en gång, 
precis när hon börjat som trygghetsvärd, 
tog hjälp av några äldre att sortera bestick.
 – Då var det en som sa att ”det här var det 
roligaste jag har gjort på länge”. 

Text: Elin Aarflot Foto: Patrick Degerman

Aktivt boende
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30 000  personer i Sverige drab-
bas av stroke varje år. Ca 

en femtedel av dem är under 65 år. Arbetste-
rapeuten Carina Appelqvist jobbar på Dande-
ryd sjukhus med rehabilitering av strokepa-
tienter som är på väg tillbaka till arbetslivet:  
 – När jag gör arbetsplatsbesök tror ofta 
patientens chef att jag är där för att visa hur 
man kan anpassa bord och stolar och andra 
saker i den fysiska miljön. Men sådana saker 
är sällan problem för den som har haft en 
stroke. Det brukar snarare handla om att en 
person behöver strategier för att det ska gå 
så bra som möjligt att jobba. Till exempel kan 
man behöva ha en lugnare miljö omkring sig. 
Att ha haft en stroke är ett osynligt handi-
kapp. Du kan se hur fräsch ut som helst, men 

hjärntröttheten som brukar följa av en stroke 
slår till plötsligt och det kan vara svårt att 
klara av att vara i en stojig, rörig miljö. 
 – Minnet och problemlösningsförmågan 
påverkas ofta negativt och behöver tränas, 
och man behöver hitta en bra balans i livet 
med nya rutiner. Olika funktioner kan man 
börja träna här på sjukhuset, till exempel 
i kontorsmiljö, i ett kök eller med hjälp av 
datorprogram.  
 – Min roll är att stötta så att en person 
ser sin förmåga, men samtidigt får insikt om 
eventuella begränsningar. Målet är att en 
människa ska kunna fungera så bra som möj-
ligt utifrån hans eller hennes förutsättningar.

Text: Elin Aarflot  Foto: Colourbox

Mathias kände inte igen sig själv när 
han blev en arg, trött pappa. Leif hade 

”nosat på väggen”, och ville inte kra-
scha. Båda har nu en mindre stressig 

vardag efter en kurs med jobbet där de granskade 
sina vardagsvanor. 
 Leif Persson är försäljare på teknikföretaget 
Aerzen Scandinavia. På hans dörr sitter det numera 
en lapp, som syns när han stänger om sig: ”Ja e inte 
sur. Försöker bara ordna hela linjer.”
 Leif har ofta känt av en hög stress på jobbet. 
Han har haft fysiska besvär som kopplats ihop med 
stressen, bland annat yrsel. Förra året gick hela hans 
avdelning en kurs i vardagsrevidering, för att stres-
sen på arbetsplatsen skulle minska. Leif fick syn på 
hur många avbrott i vardagen han normalt har.
  – Det var skönt att utvärdera sin situation, och 
bra att få verktyg för att förändra den, säger han. 
 Leif försöker numera avsluta ett projekt innan 
han drar i gång nästa, för att skapa fler hela linjer i 
vardagen.
 – Det blev tydligt hur mycket tidssvinn det blev 
av att ha hoppat mellan olika uppgifter hela 
tiden. Och hur starkt den bidrog till 
stress.
 Kursen inspirerade Leif till 
en extreme make over av arbets-
rummet. Tidigare domine-
rades det av hyllor och bord, 
belamrade av stora pappers-
högar som vräkte ut sig som 
dåliga samveten. Nu har 
Leif några prydliga pappers-
samlare med några få papper 
i varje. Resten arkiverar han 
digitalt. Det värsta höghörnet 

har ersatts av en lässoffa.
Det är inte bara Leif som 

har förändrat sitt sätt att 
arbeta. Kollegan Mathias Toll-

bom berättar: 
 – Alla här på jobbet har blivit 

medvetna om hur lång tid det kan ta att 
hitta fokus igen när man har blivit avbruten. 

Vi går bara inte in till någon och börjar babbla. Och 
om någon stänger dörren om sig förstår man att den 
kan behöva lugn och ro.

A
tt ständigt ha många bollar i luften kan vara stressande. En friskvårdande 
kurs i hur man kan revidera sin vardag kan hindra personer i riskzonen att 
drabbas av stressrelaterade sjukdomar.
 En pratsjuk kollega. Ett mejl som plingar. Barn som ropar mitt i matlag
ningen. Det man har tänkt göra i sin vardag, på jobbet men också hemma, 

blir ofta avbrutet av händelser som man inte planerat in. Att aktiviteter ständigt 
avbryts av varandra, att aldrig göra klart, kan vara stressande. 
 Arbetsterapeuterna Louise Shaughnessy och Gunilla Wahlström Wärngård 
erbjuder Vardagsrevidering till företag och organisationer, till grupper och 
enskilda. Vardagsrevidering är en metod som är framtagen vid Lunds universi
tet och som ursprungligen togs fram för kvinnor som är långtidssjukskrivna på 
grund av stress. Gunilla och Louise använder nu en variant av metoden Vardags
revidering för att jobba förebyggande och friskvårdande.
 – Det ska inte behöva gå så långt att man drabbas av utmattning. Då kan 
det ta många, många år att komma tillbaka. Om vi, genom att jobba förebyg
gande, kan rädda en av 20 på en arbetsplats har vi vunnit jättemycket. Både 
mänskligt, samhälleligt och för företaget, säger Gunilla Wahlström Wärngård. 
 Hur många avbrott i vardagen man har, är en av de saker man kan få syn på 
genom att träffa en arbetsterapeut som kan metoden. Det är inte bara andra 
människor och yttre faktorer som avbryter oss, utan även vi själva.
 – En man berättade att han brukade prata i telefon samtidigt som han borstade 
tänderna. När den andra personen pratade stängde han av sin egen mikrofon, 
säger Louise Shaughnessy.

 Den som får stöd att revidera sin vardag ska få syn på vad man egentligen gör 
i sin vardag, vad som stressar och irriterar men också vad som uppmunt

rar och ger återhämtning. Deltagaren får alltså stöd att strukturera och 
omvärdera sin vardag. En utvärdering visar att sjukskrivna kvinnor 

som har genomgått metoden Vardagsrevidering i högre grad kom
mer tillbaka till arbete och har en lägre sjukskrivningsgrad, jäm
fört med de som inte genomfört metoden.
 

Ordna dina tankar

Arbetstempot på Aerzen är högt, men Mathias Toll-
bom kände av stress redan på ett annat företag.
 – Jag är en fladdrig typ som alltid har mycket på 
gång samtidigt. Men det hände ganska ofta att jag 
kom hem efter en arbetsdag, utan ha avslutat något, 
men var ändå helt slut, och kände att vad fan gjorde 
jag egentligen i dag? Jag jobbade på kvällarna, och 
även om jag inte satt vid laptopen så ältade jag jobb-
grejer i huvudet och kunde ha en fruktansvärd pre-
stationsångest. Det gjorde till slut att jag inte var så 
närvarande med min familj, att jag blev arg hemma, 
arg på barnen. Det var en sida hos mig själv som jag 
inte alls kände igen.
 Han och kollegerna gjorde övningar, i grupp och 
hemma. De fick på olika sätt närgranska sitt vardags-
mönster, bland annat genom dagboksskrivande och 
kreativa övningar. De första kurstillfällena saknade 
Mathias tydligare instruktioner om vad som skulle 
hjälpa honom: 
 – Men efter ett tag förstod jag syftet, att det var 
jag själv som måste ta tag i min vardag. Den vikti-
gaste insikten var att alla avbrott gjorde att jag aldrig 
kunde avsluta något. Nu får vissa grejer vänta, och jag 
är mycket mindre stressad. Ibland säger jag åt mina 
kolleger att svara i telefon om jag sitter med något 
som måste bli klart. Och även om det blir avbrott i 
tillvaron så försöker jag hitta spåret igen och få saker 
färdiga. Jag mår mycket bättre av att ha avslutat en 
enda sak, än att ha påbörjat fem andra. Jag är mindre 
snurrig i skallen när jag kommer hem, och har min-
dre dåligt humör.

Text: Elin Aarflot  Foto: Ola Jacobsen

Både Leif Persson och Mathias 
Tollbom på Aerzen Scandinavia hade 
nytta av en kurs på jobbet där de fick syn på 
sina vardagsmönster. Men när Mathias Tollbom 
först fick höra om kursen tänkte han: ”Jaha, och hur 
ska vi ha tid med det då?” 

Verktyg för 
en enklare
vardag.

Stress
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Rehab

 – Jag gillar inte att bara ”åka med”, 
det passar inte min personlighet.
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VÄGEN 
TILLBAKA

I maj förra året provtränade Jonas Waltelius brasiliansk 
jujutsu. Vid en övning gick något väldigt fel. Jonas fick en 
förskjutning på halskotan och blev omedelbart förlamad. Då 
var han en sporttokig, fullt frisk, 28-åring som jobbade heltid 

som gymnasielärare i Linköping. På en sekund var allt förändrat.
 –  Vi låg på mattan och mitt huvud hölls fast i ett låst läge, 
och resten av mig kastades åt andra hållet, kan man säga. Krop-

pen slogs ut direkt. Jag har fått frågan om jag var svag i nacken 
sedan tidigare, men jag var vältränad när det hände. Så det 

var så mycket otur man kan ha. 
 Jonas blev förlamad från bröstet och nedåt. Det första halv-

året låg han inne på Universitetssjukhuset i Linköping. När 
vi ses har det gått ett år sedan olyckan och Jonas har flyt-
tat hem till sin lägenhet och sambo. Han har fortfarande 
tät kontakt med ett rehabiliteringsteam på sjukhuset, 
och är ofta där för att träna. Arbetsterapeuten Birgitta 
Rustner, som arbetar med anpassning av rullstolar, träf-
far Jonas regelbundet sedan ett halvår. Innan dess, när 
han låg inne, arbetade han tillsammans med en annan 
arbetsterapeut. 
 – Arbetsterapeuternas del av min rehabilitering har 
handlat mycket om rullstol. När jag skadade mig trodde 
jag att en rullstol var en rullstol, men så är det inte alls. 

Jag har gått från att sitta i en stol som var nästan som en 
säng, med nackskydd och armstöd, till den här slimmade 

varianten som jag kan köra själv och som är designad efter 
mina behov. Eftersom min förlamning sitter så pass högt upp 
saknar jag bålbalans, så det tog tid att hitta en bra sittställning, 
där jag kunde vara avslappnad i stolen och inte tippade framåt 
eller åt sidorna, och som skonade nacke och axlar. Det gäller att 
inte spänna sig hela tiden, utan få in en ergonomisk körteknik. 
Andra saker är också viktiga, som att dynan är bra för att und-
vika trycksår. Jag saknar också fingerfunktion, förutom att jag 
kan röra min ena tumme lite grann, så det handlade också om 
att hitta tekniker för att få grepp. 
 Jonas visar att han kan använda sina handflator. 

 – Vi provade ut rullstolshandskar som gör att mina händer fäs-
ter bra på drivringarna, för att jag över huvudtaget ska kunna 
köra. Handskarna skyddar också mina händer. Vi har också 
provat ut hållare och olika kardborrefunktioner till bestick, 
rakapparat, tandborste och annat som gör att jag kan leva ett så 
självständigt liv som möjligt hemma.
 Jonas kör sin manuella rullstol inomhus. Han har fått en 
elrullstol för att kunna ta sig fram utomhus, men den trivs han 
inte alls med. 
 – Jag gillar inte att bara ”åka med”, det passar inte min per-
sonlighet.
 I stället har han och Birgitta provat ut en så kallad aktivstol 
som har ett laddningsbart batteri. Den fungerar ungefär som 
en elcykel. Jonas kör den själv, men när han drar drivringen 
framåt får han hjälp så att det går att klara kanter och backar. 
 –  Jag blir tio gånger starkare, kan man säga. 

När vi ses håller Jonas på att förbereda sig för att börja 
arbeta som lärare igen, något han längtar efter men 
som också är en utmaning, framför allt mentalt. Hur 
ska elever och kolleger se på honom? Kan han göra 

samma jobb som tidigare? Birgitta har varit bollplank för vad 
som behöver anpassas i skolmiljön. 
 –  Arbetsterapeuterna har underlättat i vardagen och för-
bättrat min situation så att jag blir mer självständig i smått och 
stort. Alltifrån rullstolen, som är mitt allt för att jag ska kunna 
förflytta mig, men även med små saker som ett handtag till 
duschen som gör att jag kan duscha själv. Självförtroendet har 
fått sig en rejäl törn, men det växer i takt med att jag klarar av 
att göra grejer och blir lite mer lik den jag var tidigare. När jag 
för första gången kunde ta mig uppför en backe själv, med hjälp 
av aktivstolen, fick jag en riktig självförtroendeboost. 
 Hans liv är totalt förändrat, det går inte att komma ifrån.
 – Jag kan inte spela fotboll, det kommer jag aldrig att kunna 
göra igen. Men att kolla på fotboll, käka pizza och dricka öl kla-
rar jag av, så det är tur att det också är en favoritsysselsättning!

I maj förra året provtränade Jonas Waltelius brasiliansk 
jujutsu. Vid en övning gick något väldigt fel. Jonas fick en 
förskjutning på halskotan och blev omedelbart förlamad.

Rehab

Text: Elin Aarflot  Foto: Ola Jacobsen 
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M
ed rätt stöd och innehåll kan en vanlig läsplatta 
eller en smart mobiltelefon innebära nytta, gläd
je och kommunikationsmöjligheter för en person 
med demens.  Arbetsterapeuterna Petra Hoff, 
Catharina Montgomery och Lotta Olofsson håller 
i studiecirklar för personer från hela Storstock
holm med nydiagnostiserad demens. Ett tema för 
studiecirklarna är hur smarta mobiler och surf

plattor kan användas. Grupperna är väldigt populära och blir all
tid fullsatta, och arbetsterapeuterna hoppas därför att liknande 
grupper kan startas runt om i landet.
 Arbetsterapeuterna hade sedan tidigare erfarenhet av att 
lära ut hur olika specialhjälpmedel vid demens fungerar, som 
speciella telefoner och elektroniska tidskalendrar.  Men person
erna de mötte hade kanske redan en vanlig smart telefon eller 
en surfplatta, som blivit liggandes i en byrålåda på grund av en 
bortglömd kod eller en krånglig manual. Med rätt stöd kan de nu 
komma i gång.
 – Det gäller att det här stödet kommer tidigt, om sjukdomen 
har gått för långt blir det för tufft att ta till sig och lära sig något 
nytt. Det gäller att öva, öva och öva, säger Catharina Montgomery.  
 Kollegan Lotta Olofsson tillägger:
 – Ja, man ska börja tidigt för att förstå nyttan av hjälpmedlet, 
den egna motivationen måste styra för att det ska gå.
 De tar först reda på vad deltagarna vill lära sig, och börjar 
sedan från grunden: Hur laddar man en telefon eller läsplatta? 
Hur kan man skapa en rutin för att komma ihåg att ladda den? Vad 
händer när man sveper med fingret? Vad är en app?
 En smart telefon eller en läsplatta kan användas på många 
sätt. En kalender eller ett annat tidshjälpmedel med påminnelser 
kan få någon att komma ihåg att äta eller vilken dag det är. Kame
rans album blir som en fotodagbok som man kan titta tillbaka i 

när minnet sviktar. GPSfunktionen kan hjälpa en att hitta, men 
också att bli upphittad. Att kunna ha en fungerande kommunika
tion med sin omgivning är viktigt för tryggheten. Arbetsterapeu
terna ser det också som en demokratifråga, att man får ta del av 
en teknik som är så dominerande i samhället.
 Den personliga motivationen styr sedan om man vill lära sig 
något speciellt. Många vill kunna mejla. Någon vill kunna ”skypa” 
med barnbarnen i Australien. Någon annan vill hitta recept, läsa 
böcker eller spela spel.
 – En del vill egentligen inte ha hjälpmedel. Men när de ser att 
andra i gruppen har glädje av surfplattorna, blir de nyfikna, säger 
Petra Hoff.

Att svepa med fingret, och att ha tangentbordet ”inbyggt” i skär
men, kan bli enklare än att jobba framför en vanlig dator.
 – En kvinna beskrev det som att hennes hjärna inte hängde med 
från tangentbordet till skärmen, hon hann glömma vad det var 
hon gjorde när hon flyttade blicken, säger Catharina Montgomery. 
 Med en surfplatta blir det färre moment att hålla reda på.
 – Svepandet och tryckandet är lätt, det är ofta koder och 
lösenord som ställer till med problem, och att uppdatera och 
ladda hem appar, säger Petra Hoff.

Text: Elin Aarflot  Illustration: Gustaf Öhrnell

Demens

Ta en sak i taget. Är det viktigast att kunna ringa eller hitta internet? 
Börja med det. Bli inte stressad av att det går att göra massor av saker. 

Rensa bort allt som inte används. Kanske räcker det med 
fyra appar totalt. En stökig bakgrundsbild kan krångla till det.

Träna, träna, träna på de funktioner som är viktigast, 
så att kunskapen ”sitter i fingrarna” när sjukdomen tilltar.

Använd almanacka och kamera som minnesstöd.

Det som ofta krånglar är att man glömmer bort koder, 
användarnamn och lösenord. Se till att skriva ner alla  
uppgifter och att någon extra person har tillgång till dem. 

Manualer för surfplattor, som är tänkta att användas av arbetsterapeuter  
och andra som vill anordna studiecirklar för personer med demens, finns  
på demensforbundet.se eller på Studieförbundet Vuxenskolans webb, sv.se.

TIPS FÖR ANVÄNDNING AV SURFPLATTOR 
OCH SMARTA MOBILER VID DEMENSSJUKDOM

Teknikträffar mot glömska

Den personliga motivationen styr sedan om 
man vill lära sig något speciellt. Många vill 
kunna mejla. Någon vill kunna ”skypa” med 
barnbarnen i Australien. Någon annan vill 
hitta recept, läsa böcker eller spela spel.

V arje år utbildas närmare 400 arbetstera-
peuter.  Det går att läsa till arbetsterapeut på 

åtta högskolor och universitet i Sverige: Hälso-
högskolan i Jönköping, Karolinska institutet i 
Stockholm, Linköpings universitet (Norrköping), 
Luleå tekniska universitet, Lunds universitet, 
Göteborgs universitet, Umeå universitet och 
Örebro universitet. Efter tre års studier kan man 
få sin legitimation som arbetsterapeut. Det går 
sedan att läsa vidare på master- och forskarnivå. 

400 nya varje år
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”WOW”   är kanske inte den vanli-
gaste känslan efter att ha 
läst dokument från myn-

digheter. Men Individanpassat stöd till arbete enligt 
IPS-modellen – vägledning för arbetscoacher från 
Socialstyrelsen andas optimism och möjlighet att 
förändra livet för människor med allvarliga psy-
kiska funktionsnedsättningar med betoning på psy-
kossjukdomar. 
 IPS står för Individual Placement and Support 
och kan enklast beskrivas som klassisk arbetsreha-
bilitering, fast tvärtom. År av stegvis rehab, med trä-
ning och jobb i skyddade miljöer, ersätts av riktigt 
arbete direkt. 
 – IPS är fantastiskt för brukarna, de signalerar 
att de blir sedda, trodda på och tagna på allvar. De 
säger saker som att jag trodde inte att det var möj-
ligt” och ”det har förändrat mitt liv. IPS är revo-
lutionerande i hur vi betraktar personer 
med psykisk ohälsa. Det här synsättet 
handlar om personlig återhämtning. 
Att man ska återhämta sig till de 
livsroller man själv vill ha i sam-
hället, i stället för att vi i psykia-
trin, på arbetsförmedlingen och 
så vidare ska styra, säger docen-
ten och arbets terapeuten Ulrika 
Bejerholm, som är forskargrupps-
chef för Arbete och psykisk hälsa vid 
Lunds universitet
 Centralt i IPS är stödpersoner, arbets-
specialister, som bistår brukarna i att snabbt få 
ett jobb och som sedan finns kvar så länge det behövs. 

Personer med långvarig psykisk 
funktionsnedsättning vill, kan och 
mår bra av att börja arbeta – bara 
de får rätt stöd. Det visar forskning 
från Lunds universitet.

IPS ger hopp och jobb

Ulrika Bejerholm jämför arbetsspecialisten med de 
hjälpmedel som personer med fysiska funktions-
nedsättningar får för att kunna börja arbeta igen.
 – Personen som jobbar med brukaren blir rull-
stolen och det är unikt att man följer med från 
psykiatrin ända ut till arbetsplatsen, säger Ulrika 
Bejerholm och konstaterar att arbetsterapeuter 
har goda förutsättningar att bli arbetsspecialister.  
Hon poängterar att relationen är bärande för att IPS 

ska bli framgångsrikt. 
– Efter att man har fått en bra terapeutisk 

allians, som inte bygger på expert-
rollen som arbetsspecialist utan på 

en ömsesidig relation, och ingjuter 
hopp och matchar med möjligheter, 
så kan väldigt många människor 
arbeta. Skulle man då byta ut den 
här personen, vilket man ofta gör i 

rehabiliteringskedjan i dag, får man 
börja om. Det är ofta där problemen 

ligger, att man träffar så många olika 
människor. 

 Att gå till ett arbete kan också bidra till det friska 
och att en arbetsroll ersätter en patientroll. Utmär-

Forskning

kande för IPS är att det handlar om riktiga arbeten 
på en konkurrensutsatt marknad – och att perso-
nens intressen ska styra. 
 Jämfört med internationella studier står fors-
kargruppens resultat sig bra. 46 procent av del-
tagarna i IPS-gruppen var i arbete efter 18 månader 

– i USA ligger man på 59– 60 procent och i resten av 
världen är snittet 47 procent.
 – Men vad som är intressant i Sverige är att vi 
fick ut 90 procent i arbete, praktik eller studier. Det 
är coolt.

Text: Katja Alexanderson  Foto: André de Loisted

IPS står för Individual Placement  
and Support och kan enklast beskrivas 
som klassisk arbetsrehabilitering, fast 
tvärtom. År av stegvis rehab,  
med träning och jobb i skyddade  
miljöer, ersätts av riktigt arbete direkt.

Äta själv, klia sig på näsan, arbeta vid datorn eller bläddra vidare i 
den här tidningen är saker som är inom en armlängds avstånd. Om 
man har en nedsättning eller svaghet i armen är det längre än så. 
Men Armon armhjälpmedel kan göra det möjligt.

Allt går lättare därför att tyngden av användarens arm neutraliseras. 
Armon kan finnas på bordskanten, på en arbetsstol eller rullstol.

Ring oss gärna: 031-157320  
www.heamedical.se

En armlängd gör skillnad
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F
ör den som har fyllt 85 år är det vanligt att balansen är ned
satt, att rörelseförmågan blivit sämre, och att finmotorik och 
koordinationsförmåga inte är den samma som i yngre dar.   
Om man bygger om eller flyttar till en bostad där man har 

tänkt att bo kvar när man är gammal är det klokt att ha detta i 
bakhuvudet. 
 – Det handlar om att våga se sig själv som 85åring. Låt säga 
att du bygger om ditt kök för 350  000 kronor, och så 25 år 
senare har en person i hushållet behov av att använda en roll
ator inomhus, vilket inte alls är ovanligt. Tänk vad skönt om köket 
är anpassat för det.  Det fiffiga är att ett väl planerat hem fung
erar alldeles utmärkt att bo i även innan man blir gammal, säger 
Susanne Iwarsson. arbetsterapeut och professor i gerontologi 
(läran om åldrandet) vid Lunds universitet.
 Susanne Iwarsson leder en rad forskningsprojekt som handlar 
om bostadens roll för ett aktivt och hälsosamt åldrande. Hon ser 
det främst som en samhällsfråga att lagstiftningen och bostads
försörjningen i Sverige och övriga Europa anpassas efter den 
kunskap som finns om äldres 
behov när det gäller boendet.  
 Men visst finns det saker 
som den som äger sitt hem 
själv kan tänka på:
 – Finns det någonstans där 
man kan sitta och skära bröd i 
köket? Väljer du kylskåp utifrån 
om det är vitt eller rostfritt, eller 
utifrån hur greppvänliga hand
tagen är eller om det finns en 
pedal att öppna kylskåpsdör
ren med? När du planerar för 
att byta ut fönster, tänker du på 
om reglagen går att öppna med 
bara en hand? Går det att öpp
na fönstren även om du inte kan 
stå upp? Finns det utrymme för 
en rollator i badrum, kök, hall 
och sovrum och är det fritt från 
trösklar och andra nivåskillna
der i bostaden?  

Susanne Iwarsson har varit med och tagit fram ett forsknings
baserat inventeringsverktyg som innehåller en lista med de 60 
vanligaste tillgänglighetsproblemen för gamla människor i hem
miljö. Verktyget används fortfarande främst av forskare  än så 
länge är det bara ett fåtal kommuner och bostadsföretag som 
använder det. 
 – Medvetenheten om vikten av tillgängliga bostäder har ökat. 
Men absolut inte i tillräckligt hög grad. Det byggs fortfarande 
bostäder med tillgänglighetsproblem som är helt onödiga, när 
vi har en forskningsbaserad lista på vad som vållar mest problem. 
Enligt min uppfattning är det inte acceptabelt. 
 En stor del av tillgänglighetsproblemen finns i bostadsrätter 
och villor.  
 – En energideklaration har blivit en självklarhet när man 
söker efter bostäder. Om tio år tror jag att 
en tillgänglighetsdeklaration kommer 
att vara lika självklar, säger Susanne 
Iwarsson. 

Kedjetäcket är ett förskrivningsbart hjälpmedel som med sin omslutande 

tyngd gör det lättare att komma ner i varv och slappna av. Det formar 

sig efter kroppen och ger en ökad kroppsmedvetenhet. Med tydligare 

signaler mellan de sensoriska systemen och hjärnan upplever man 

mindre “brus” och har på så sätt lättare att komma till ro.

SVÅRT ATT KOMMA NER I VARV?

KEDJETÄCKET

DÅLIG SÖMN?

KOM TILL RO MED
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Glöm inte bort ditt äldre jag när du renoverar

De 60 miljöhinder som skapar mest tillgänglighetsproblem för 
äldre i bostaden och den närmaste utomhusmiljön:

20 MILJÖHINDER UTANFÖR BOSTADEN. Till exempel smala 
gångar, ytbeläggning som är instabil eller oregelbunden, av
saknad av ledstänger och vilplan i lutningar eller soprum som 
bara kan nås via trösklar eller trappsteg. 

13 MILJÖHINDER I ENTRÉN. Till exempel dörrar utan automa
tik, eller som stängs för snabbt, höga trösklar och trappsteg. 

27 MILJÖHINDER INOMHUS.  Till exempel smala passager, 
handtag som är komplicerade och tröga att använda, trösk
lar och trappor och andra nivåskillnader, hyllor som är mycket 
djupa eller förvaringsutrymmen som är högt placerade. 

Källa: Susanne Iwarsson & Björn Slaug, Institutionen för hälsovetenskaper 
& Centre for Ageing and Supportive Environments, Lunds universitet.  

TACK FÖR ATT DU LÄSTE. SKICKA DEN GÄRNA VIDARE!


