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Vidare
Affisch – en väg
vidare med stöd
av arbetsterapi.
instick i tidningen

vanliga
hjälpmedel
i vardagen.
mittuppslaget

EN TIDNING AV FÖRBUNDET SVERIGES ARBETSTERAPEUTER

Emma har bestämt
sig – hon ska bli
arbetsterapeut.
sid 14

Arbetsterapeuter
får vardagen
att funka!

L ÄS O C H SKICKA VIDARE ELLER LÄMNA I VÄNTRUMMET

Arbetsterapeut Karin
Oskarsson ser till att
Haningeborna kommer
över tröskeln.  sid 10

OLA KARLSSON

”Det är tålamodet som är
bra på K2. Man har inte
någon press på att åter
hämta sig efter någon
form av tidtabell.”  sid 7

Personcentrering
Arbetsterapeuter ser hela människan, inte bara diagnosen.  sid 3

Hej!

Arbetsterapeuter får
vardagen att funka!

gentligen borde den här tidningen också finnas
som ljudbok, på blindskrift, på många olika språk
och ha en responsiv design för mobilen. För det
finns personer som inte kan hålla i en tidning, inte
kan läsa svenska, som inte ser så här små bok
stäver eller som behöver få information via en app.
Det är dem du möter här. De som på grund av en skada,
sjukdom eller funktionsnedsättning inte klarar av allt de vill
göra. Som att gå på toaletten, cykla, låna en bok på biblioteket,
ta en kompisfika på stan eller bara skicka ett sms. Det är deras
situation vi lyfter fram.
Det är deras vardag arbetsterapeuter kan få att funka.
Arbetsterapi är en väg vidare. Kanske inte en väg tillbaka
till det som varit, eftersom förutsättningarna har förändrats.
Men absolut en väg vidare. Vidare till en vardag fylld med lek,
aktiviteter, arbete, sport eller vad som nu gör livet menings
fullt. Tillsammans med en arbetsterapeut kan man nå sina mål.
Vi ger ut den här tidningen så att du ska veta att
arbetsterapeuter finns – ifall du eller en närstående någon
gång behöver stöd.



Förbundsordförande Lena Haglund
Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter

VEM?
Den som är sjuk, skadad eller har en
funktionsnedsättning och inte till
exempel kan tvätta sig ordentligt,
sköta ett jobb, bo själv eller hitta något
meningsfullt att göra på fritiden kan få
stöd av en arbetsterapeut.
VAD?
Arbetsterapeuter jobbar för att alla
människor ska kunna vara aktiva –
klara av sina dagliga aktiviteter – och
vara delaktiga i samhället.
NÄR?
Arbetsterapi är en väg tillbaka till
arbetslivet, skolan eller en fritid som
liknar den man hade före en skada.
Arbetsterapeuter jobbar också med
barn som föds med funktionsned
sättningar samt med att låta äldre
åldras med värdighet.
VAR?
Arbetsterapeuter arbetar inom kom
munen, på sjukhus, vårdcentraler,
arbetsförmedlingen, i skolan, på
försäkringskassan, med företag som
arbetar med tekniska hjälpmedel, på
hjälpmedelscentraler, inom habilite
ring, på högskola/universitet, på syn
centraler och som egna företagare.
HUR?
Du behöver ingen remiss för att träffa
en arbetsterapeut. Din vård- eller
hälsocentral, kommunen eller Sjuk
vårdsrådgivningen (telefon 1177 eller
www.1177.se) vet var det finns en
arbetsterapeut nära dig.
www.fsa.se/Fakta-om-arbetsterapi

Vidare
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www.fsa.se/otherlanguages
Information about Occupational Therapy
¿Qué es la Terapia Ocupacional?
Mitä toimintaterapia on?
Šta je radna terapija?

 آنچه الزم است بدانید- کاردرمانی
... och på arabiska

Begrepp inom
arbetsterapin
ɲɲAKTIVITET
Det som personer vill och
behöver göra för att få var
dagen att fungera.

ARBETSSÄTTET
För att kunna arbeta
personcentrerat
måste förhållningssättet finnas där – att
se varje människa
som en person med
värdefulla resurser
och bemöta hen där
hen är just nu.

ɲɲANPASSNING
Att förändra sättet en aktivitet
utförs på så att det matchar
en persons färdigheter och
önskemål. Anpassning kan
också innebära att förändra
miljön runt personen, till exempel i hemmet, på jobbet och i
skolan, eller justera en rullstol.

ɲɲVårdpersonal och
personen utgår från
personens egen
berättelse – man
ingår ett partnerskap
och jobbar tillsammans mot rimliga
mål, som skrivs ner
i en hälsoplan.

ɲɲBALANS

EFFEKT. Forskare Qarin Lood
s äger att vårddagarna blir färre
då man jobbar personcentrerat.

Se hela personen

Idén med arbetsterapi är att få ut folk på banan igen. Att ta sig tid att följa en 
person med demens till toaletten i stället för att sätta på en blöja. För att kunna göra
det behöver man jobba personcentrerat – det vill säga att inte bara se diagnosen.
I Sverige låser vi inte längre in personer på institutio

ner och medicinerar dem, vi behandlar dem utifrån
ett vidare perspektiv. Men när det gäller patient
delaktighet ligger vi sämst till i en jämförelse Myndig
heten för vårdanalys har gjort med tio andra väst
länder. Det medicinska kunnandet är på topp, men om
bemötandet är dåligt blir patienten missnöjd.
– När det sparas och man får mindre tid är det lätt
att som vårdpersonal gömma sig bakom sin roll och
följa de system och mönster som finns i den verksam
het där man jobbar. Man ställer fördefinierade frågor
i stället för att sätta sig ner och lyssna på personen,
säger arbetsterapeuten och forskaren Qarin Lood på
Göteborgs universitet.
Så vad är personcentrerad vård? Något så självklart
som att bemöta och behandla varje enskild patient
som en individ. Vårdpersonalen behöver lyssna på
personens berättelse, lyssna på vad de har googlat och
hur de har tolkat sin sjukdom. Lyssna på vad anhöriga
tycker, och sen diskutera utifrån egen erfarenhet och
kunskap för att uppnå ett gemensamt mål. Om symto
men är tydliga kan det räcka med att följa guideboken,
men om förhållningssättet är personcentrerat vill
man ta ett steg till.
Då personer får en stroke vet man vilka problem
de brukar få och man kan ofta ge dem en väg vidare i
vardagen. Men ibland kan det vara något helt annat
som är problemet. Personen har kanske en demens
sjuk partner där hemma.
Inom den personcentrerade vården tar man reda på
personens egen upplevelse av situationen innan man
bestämmer insatser.
– Det är egentligen så enkelt som att fråga: Vad

tycker du är viktigt att jag vet om dig just nu, och låta
personen berätta det, säger Qarin Lood.
Patientberättelsen är central. Den skapas genom en
dialog mellan individen och vårdpersonal. Berättelsen
byggs på efter hand, till exempel genom hembesök
eller vid måltider eller på väg till toaletten. En annan
central punkt är att vårdplanen görs upp tillsam
mans. Det är två experter som möts – personen med
sin berättelse, erfarenheter och värderingar samt vård
personalen med sin kunskap och sina erfarenheter och
värderingar. Slutligen måste allt dokumenteras. Då
man skriver ner målen och framstegen kan man också
se hur det har fungerat.
Det låter tidskrävande, blir kostnaderna högre?

– Inom forskningen har man sett att personcentre
rad vård har effekt. Om man direkt fokuserar på det
som är viktigt för personen i stället för att testa vad
som funkat för andra, når man målen snabbare. Det
blir färre återinskrivningar och färre vårddagar.
Det här synsättet är ingenting nytt för arbetstera
peuter. För att kunna göra skillnad måste man lära
känna personen. Man behöver veta hur det ser ut där
hemma, vilka anhöriga som kanske vill hjälpa till,
vilka intressen och bakgrund personen har. Då foku
serar man på resurserna, snarare än på problemen.
Kan arbetsterapi vara en förebild?

– Den personcentrerade vården implementeras på
många håll, och vi har mycket att ge eftersom vi länge
har arbetat efter liknande principer. Men vi får inte
heller luta oss tillbaka – utvecklingen står inte stilla.


Text & foto: Pontus Wikholm

www.gpcc.gu.se

När en persons färdigheter
matchar de krav aktiviteter
och miljö ställer på personen.
ɲɲBEHANDLING
Träning i aktivitet eller anpassning för att personer ska klara
sina vardagliga aktiviteter och
uppleva delaktighet, exempel
vis sköta sin hygien, arbeta
eller gå i skolan.
ɲɲDELAKTIGHET
Rättigheten att få påverka sitt
dagliga liv, sin livssituation
och det samhälle en person
lever i.
ɲɲFUNKTIONSHINDER
De hinder en person med
funktionsnedsättning stöter
på i sin miljö. För en person
som använder rullstol kan
en hög trottoarkant vara ett
funktionshinder.
ɲɲFUNKTIONSNEDSÄTTNING
Nedsatt fysisk, psykisk eller
intellektuell funktionsförmåga.
ɲɲFÄRDIGHETER
De fysiska, psykiska och
sociala förmågor som en
person behöver för att utföra
olika aktiviteter. Efter en
sjukdom eller skada kan dessa
förutsättningar ändras.
ɲɲUTREDNING
Att kartlägga och bedöma personens möjligheter att klara
sina vardagliga aktiviteter,
både vad gäller personens
förmågor och den omgivande
miljön.

Personens
förmågor

Miljöns
krav

ATT
GÖRA
Uppgiftens
krav

Aktivitet och delaktighet
förutsätter en matchning av
1) personens förmågor med
2) miljöns krav där aktiviteten
utförs och 3) uppgiftens krav.
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Anhörig

”Mår syskonen bra,
mår föräldrarna bra.”

Syskonblick
Text: Katja Alexanderson Foto: Alexander Mahmoud

Cecilia Halin är uppväxt med två systrar med funktionsnedsättningar.
Det gör att hon har ett naturligt syskonperspektiv när hon möter
v
familjer i sitt arbete på barn- och ungdomshabiliteringen.
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BOLLKÄNSLA. Cecilia Halin jobbar

Anhörig

på barn- och ungdomshabiliteringen.
Habiliteringen ger insatser till barn
och ungdomar med varaktiga funktionsnedsättningar.

saker som de andra barnens syskon inte
kan. Att ett raseriutbrott faktiskt kan
vara något positivt, jämfört med att inte
kunna uttrycka sina känslor alls.

oden tidigt åttiotal.

Cecilia Halin är
frustrerad över att
hon inte kan rita
tillsammans med
sin lillasyster. Cleas
cp-skada sätter stopp
för leken. Men Cecilia
ger inte upp och fäster en
klädnypa på pennan för att göra det lättare att
greppa den – det funkar. Under uppväxtåren får
hon gott om tillfällen att utnyttja sin fantasi och
hitta lösningar, för även storasyster Viktoria har
flerfunktionsnedsättningar. Om man ska vara
petnoga är Viktoria och Clea inte hennes ”riktiga”
systrar utan var familjehemsplacerade hemma
hos Halins. Men kärlek och gemensam barndom
trumfar både juridik och dna.
När Cecilia som nybliven arbetsterapeut i
mitten av 2000-talet skulle söka jobb kändes det
självklart att arbeta med barn och unga. Hon får
ett vikariat och med tiden en fast tjänst i Bollnäs.
Syskonperspektivet står högt upp på dagord
ningen från start, och redan efter ett halvår drar
hon i gång syskongrupper.
– Det var något jag saknade när jag var liten.
Den enda som såg mig som syskon var en special
pedagog på habiliteringen som kom hem till oss
och gav tips på aktiviteter och leksaker.
I dag är grupperna inne på sitt tionde år, numera

jobbar Cecilia mestadels i Gävle, men hon håller
syskonträffar även i Bollnäs. Verksamheten är
uppskattad av både barn och föräldrar. Där får
syskonen vara i centrum.
– Grupperna är för hela familjens välbefin
nande.
Mår syskonen bra, mår
bra. PM
Dooman.220x100:Layout
1 föräldrarna
9/12/14 7:16

Här kan man till exempel ställa svåra frågor, som
kanske gör mamma och pappa ledsna.
Träffarna hålls alltid i habiliteringens lokaler
för att barnen ska få en egen relation till plat
sen där deras syskon ofta vistas. Det ska inte
vara någon hemlighet vad som händer när man
kommer på besök. När Cecilia var liten stängdes
dörren bakom mamma, pappa och hennes systrar
– hon blev kvar i korridoren och fick leka själv.
Under årens lopp har Cecilia förvånats över att
många av barnen inte vet om vilken funktions
nedsättning deras syskon har. De vet bara att
syrran eller brorsan inte kan gå eller prata eller
att de ofta får raseriutbrott. Därför ägnar man
mycket tid åt att prata om olika funktionsned
sättningar. Hur kommunicerar du om du inte kan
prata? Hur är det att vara blind? Eller att vara
rullstolsburen?
Hon märker att barnen växer av möjligheten
att prata med andra. Vad säger du när kompisarna
frågar om ditt syskon? Tar du med kompisar
hem? Hon har också sett att samtalen kan ge en
ny syn
Page
1 på det egna syskonet, att hon eller han kan

Cecilia gläds åt att attityden i samhäl
let har ändrats sedan hon var barn. För
även om familjen inte utsattes för mycket
fördomar var synsättet annorlunda. När hen
nes mamma och pappa ville ta hand om hennes
storasyster möttes de av förvåning: Men ni menar
väl inte den Viktoria? Och det hände att barn
krökte fingrarna och slog sig på bröstet när Clea
gick förbi. I dag jublar publiken när Mats Melin,
alias Ica-Jerry, gör entré på Glada Hudik-teatern
och ”I en annan del av Köping” har gjort tv-succé.
Hon tycker ibland att vården har för stort fokus
på hur tufft det är för syskonen och glömmer bort
den positiva sidan av att ha en syster eller bror
med en funktionsnedsättning. Hennes erfarenhet
är att man blir mer mogen för sin ålder, mindre
fördomsfull och en bra kompis.
– Det är otroliga barn med enorm empati för
varandra. När vi provar nya saker och det är svårt
för någon så peppar och pushar de varandra.
Ingen klankar ner på någon annan.
Ofta vet barnen andra saker om sitt syskon
än föräldrarna. De kan, precis som Cecilia själv
gjorde, ha hittat lösningar för leken. Dessutom är
barn mycket mer här och nu, de funderar inte lika
mycket hur framtiden ska bli med en funktions
nedsättning – ta studenten, flytta hemifrån, börja
jobba, skaffa barn. Så hennes råd är att i högre
grad se syskon som en resurs.
– Vuxna krånglar ofta till det mer än vad barn
gör. Barn ser möjligheter där vuxna många gånger
ser svårigheter. ○

Den unika boxen!
BB-30, Sveriges smartaste garage för handikappfordon!
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.
“Livet är bra mycket
enklare och tryggare,
nu när jag har mitt
eget garage”

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.

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

SNICKSNACK. Ola Karlsson får snickra
i egen takt på K2. Arbetsterapeut Lisa
Töfting hjälper till – om det behövs.

Det tar den tid det tar
På K2 i Östersund får jämtlänningar som mår dåligt
chansen till en form av öppen psykiatri som i många
delar bygger på arbetsterapeutiskt tänkande.
– Traditionell psykiatri börjar ofta med

frågan: Vad har du för problem? Här
arbetar vi i stället med att skapa
trygghet och en positiv miljö som
underlättar rehabiliteringen, säger
arbetsterapeut Lisa Töfting.
Lite inklämd i ett bostadsområde
mellan det stora länssjukhuset och
Jämtlands friluftsmuseum hittar vi
fram till villan med adressen Kyrkgatan
2, som ligger bakom begreppet K2.
Från utsidan vilket småhus som helst,
på insidan ett myller av deltagare och
personal på två våningsplan när vi drop
par in vid lunchtid en vardag.
Där sitter personal med inskrivna
deltagare runt köksbordet och äter
lunch tillsammans. En öppen yta leder
in till ett vardagsrum med diskussioner
runt ett par bord. Några deltagare gör sig
i ordning för dagens utomhusaktiviteter.
Runt 70 deltagare med olika diagnoser
inom psykisk ohälsa är inskrivna.
– Vi har stort tålamod och är alltid
beredda på att återhämtningen är
tidskrävande – det är inte ovanligt med

”Det ska vara
mer glädje och
hålligång,
mindre
problem
ältande.”

deltagare som går hos oss i flera år. Men
samtidigt vill vi att det ska finnas en väg
vidare i livet från oss. Till studier eller
arbetsträning, säger Lisa.
En del av K2:s tankesätt är att tradi
tionell psykiatri ofta är fyrkantig och
ibland inte så anpassad till att patienters
välmående kan variera från dag till dag.
K2 har därför karaktären av en
mycket öppen verksamhet där
fastigheten på Kyrkgatan 2 fungerar
som en samlingspunkt för deltagarna
och där man försöker hitta framsteg
i rehabiliteringen utifrån vad som är
möjligt för varje individ.
– Vi söker inte problemen utan
försöker hitta bra aktiviteter för
varje deltagare. Där känner jag igen mig
mycket som arbetsterapeut. Att stödja
deltagaren och ställa rätt frågor i samta
len, säger Lisa.
– Verksamhetens mentor, psykologi
professor Alain Topor, har uttryckt
det som att det är för lite sex, droger
och rock’n’roll inom psykiatrin. Inte
bokstavligt, förstås, men att det ska
vara mer glädje och hålligång, mindre
problemältande. Det är i den andan vi
försöker jobba.
Lisa tittar på klockan, avbryter samta
let och tar på sig ytterjackan.
– Nu går vi på Jamtli!

Det stora läns- och friluftsmuseet,
granne till K2, är en viktig del av verk
samheten. Hit kommer deltagarna för
olika aktiviteter och arbetsuppgifter som
är kopplade till djuren på området.
Ola Karlsson har deltagit i K2:s verksam

het i sex år och upplever ett lugn på
Jamtli som är speciellt.
– Det är nästan magiskt för när jag går
in genom grindarna förvinner all ångest.
Nu har jag fått chansen att arbetsträna
på Jamtli och klarar att göra det fyra
timmar per dag, vilket känns som ett
jättestort framsteg för mig.
För två år sedan ”kraschade” Ola som
han uttrycker det.
– Det blev för mycket med en uppsäg
ning från jobbet och familjeproblem.
Jag hade gått på K2 i flera år redan, men
just då, när jag kraschade, behövde jag
verkligen deras stöd och fick det.
Han fortsätter:
– Det är just tålamodet som är bra
på K2. Att man inte har någon press på
att återhämta sig efter någon form av
tidtabell.
Mörkret sänker sig över mäktiga
Oviksfjällen och Storsjön, och ännu en
dag är till ända.

Text: Fredrik Mårtensson
Foto: Gunno Rask
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Hjälpmedel
KÖRHANDTAG

ARMSTÖD
RYGGSTÖD

ɲɲEn aktivrullstol har oftast
ett ryggstöd som inte går
över skulderbladen, medan
både allround- och komfortrullstolar ger mera stöd.

ɲɲStolen ska vara tajt, inte ge
utrymme att vrida sig. Armstöd är
ovanliga på en aktivrullstol (saknas på bilden) eftersom de ofta är
i vägen, men samtidigt bra att ha
då man lyfter sig ur rullstolen.

ɲɲFinns som tillägg till aktiv
rullstolar (saknas på bilden) men
vanligast på allroundrullstolen.
Komfortrullstolar har en körbåge,
ungefär som på en barnvagn.

SITTDYNA

ɲɲA och O på rullstolen. Finns
en uppsjö varianter med allt
från skumgummi till gel och
luftkuddar. En alltför mjuk och
skön dyna blir svajig och man får
jobba mera med kroppen.

DÄCK

ɲɲLuftpumpade däck kräver lite
mera underhåll men rullar bättre än
massiva. På en aktivrullstol är hjulen
oftast vinklade 2–3 grader för att ge
mer stabilitet, att jämföra med en
basketrullstol som kan vara vinklad
upp till 20 grader eller mer.

Mer

DRIVRING

ɲɲVanligtvis av aluminium
eller titan, men det finns
också plastade varianter
för mera friktion och
bättre grepp.

TIPPSKYDD

ɲɲFör att inte
falla bakåt.
Aktiva körare
tar gärna bort
dem. Dels för
att stolen blir
lättare och dels
för att det är
svårt att röra sig
smidigt om man
inte kan tippa
tillräckligt långt
bak.

BROMS

NAV

ɲɲI grundinställningen ska finger
topparna nå ner till navet, då blir
armtagen och pendeln rätt och lagom.
Kroppens tyngdpunkt ska också vara
över navet och drivhjulsaxeln. Sitter man
långt fram blir rullstolen tungkörd då
vikten ligger på framhjulen. Sitter man
långt bak är det risk att man tippar över.
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ɲɲBra att låsa hjulen
då man flyttar sig ur
stolen. På komfort
rullstolen finns det
handbroms i körbågen,
då kan vårdaren bromsa i nedförsbacke.
ra

nthe

: Pa
Foto

RULLSTOLAR, TYNGDTÄCKEN & STÖDKÄPPAR
ɲɲHjälpmedel kompenserar för
en funktionsnedsättning: toasitsar, duschstolar, griptänger,
lakansskydd, tyngdtäcken,
sexualhjälpmedel, stödkäppar,
hörapparater, talsynteser och
respiratorer är några exempel.
ɲɲLandstingen, regionerna
och kommunerna upphandlar
produkter och bestämmer

vilka regler och riktlinjer som
gäller. I de flesta fall är det en
arbetsterapeut som utreder
behovet och sedan skriver ut
hjälpmedel.
ɲɲOm behovet inte ses som
tillräckligt beviljas inga
hjälpmedel, men då kan man
förstås köpa produkterna för
egna pengar.

www.1177.se/Tema/Hjalpmedel/

ɲɲROLLATOR
Ett gånghjälpmedel för
personer som har svårt
att gå på egen hand.
Har fyra hjul, handbroms, plats för en korg
eller väska och oftast
en sits. Sverige är
troligtvis det
rollatortätaste
landet i världen
och det är också
det vanligaste
hjälpmedlet här.
ɲTIMSTOCK
ɲ
För personer som har
svårt med tidsbegrepp.
Timstocken visar när en
aktivitet ska börja eller
hur länge den ska pågå.
Den här varianten kan
räkna ner från 20 minuter
– för varje minut som går
slocknar en lysdiod ända
tills alarmet ringer.

Eftersom rullstolen ska ersätta alla tänkbara sittmöbler
måste den sitta som gjuten under bäckenet.

– Våra kroppar är inte gjorda för att sitta en hel dag, säger hjälpmedelskonsulent
Christina Hammar på Hjälpmedelscentralen i Skövde. Ändå är det hennes
huvudsakliga uppgift – att hitta en god sittkomfort.
Innan Christina och hennes kollega Marina Timm provar ut rullstolar har de
fått ett underlag och vet hur länge personen brukar sitta per dag, om man blir
körd och vilka aktiviteter man utför. De börjar oftast med en avskalad standard
produkt (se bilden), sen börjar de finjustera och skruva på tillägg.
Det är viktigt att fördela trycket rätt. Köraren får inte glida ner i stolen eller
lägga all tyngd på sittben och svanskota. Sitter man för länge och fel kan man
få trycksår, alltså motsvarande liggsår. Man vill utgå från hur ryggraden ser ut
då man står och hålla den i samma position då man sitter ner.
– Men vi rekommenderar alla att komma ur stolen så ofta de kan, det är
Text: Pontus Wikholm
smärtsamt att sitta för länge, säger Marina Timm.

ɲɲORTOS
Extra stöd för
hand, fot, höft,
armbåge, rygg.
Kan stabilisera,
avlasta, räta
ut eller lindra
smärta i leder
som behöver
det. På bilden
en handortos
med skenor och
kardborreband.

v AKTIVRULLSTOL (BILDEN)
En lätt rullstol med fast ram, för duktiga körare. Få lösa delar
gör att den svarar bra då man rullar. Allt fler personer får den,
också äldre.
v ALLROUNDRULLSTOL
Den vanligaste rullstolen, tyngre och mer robust än aktiv
rullstolen. Hopvikbar. Om man bryter benet är det troligtvis
en sådan man lånar på sjukhuset.

Foto: Human Care (rollator), Westerstrand (timstock), Pontus Wikholm (ortos), Etac (duschstol), Bestic (ny teknik)

än en rullstol

Vanliga hjälpmedel

ɲɲDUSCHSTOL

v KOMFORTRULLSTOL
Som en fåtölj med nackkudde, som man kan vika ner ryggstödet på. Oftast för svårt sjuka, och den dominerande
stolen på ett äldreboende. Svår att köra själv.

För att underlätta
vid dusch och bad.
Stolen står stadigt
med gummifötter
och kan höjd
justeras.

LÄNKHJUL

ɲɲPå en aktivrullstol är framhjulen
oftast små och hårda. Andra modeller
har gärna lite större och bredare hjul,
speciellt om man kör utomhus och inte
vill fastna på grusgången.

FOTBÅGE

ɲɲPå en allroundstol är det vanligare med fotplattor
som kan vikas upp och tas bort. Det gör det också
lättare att stiga ur rullstolen. På aktivrullstolen
sitter fotstöden fast i ramen. Viktigt att höjden är
rätt så att kroppstyngden fördelas jämnt.

ɲɲNY TEKNIK
Det utvecklas nya hjälp
medel hela tiden, speciellt
inom robotiken men också
mängder av appar till
smarttelefoner. På bilden
ett äthjälpmedel –
en robotarm med
sked längst ut som
man styr från tallrik
till mun med hjälp
av en joystick.
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UTVÄG. Elisabeth Backman
orkar knappt dra upp Görans
rullstol för rampen.

Göran har ny ramp i sikte
Då Göran Backman rastade hundarna på bakgården
vek sig benen under honom. Han drog sig upp, men
benen vägrade bära honom. Ett år senare går han
igen, men måste ha rollator inne och rullstol då han
går ut. För att kunna ta sig ner för entrétrappan lät
han bygga en ramp. Men den blev för brant.
Karin Oskarsson rullar ut från garaget

vid kommunhuset i Haninge. Hon
ska på hembesök till Vendelsö för
att se om Göran Backman har
rätt till ett bostadsanpassnings
bidrag för bland annat en ramp
som han har byggt.
Det blir sju-åtta besök i
veckan för en handläggare vid
bostadsanpassningen i kom
munen. De vanligaste åtgär
derna, som att ta bort trösklar
och skruva fast stödhandtag i
badrummen, brukar kunna beslutas
från kontoret. I det här fallet vill Karin
se rampen för att kunna avgöra om den
behöver justeras. Och det behöver den.
– Lutningen är på 19 procent, den
borde vara 8 för att följa reglerna, säger
hon efter en stunds mätande.
Görans fru Elisabeth anade det.
– Det var vi som inte vill ha den så
lång, men jag orkar knappt dra upp
10

 onom som det är nu. Själv har han
h
ingen möjlighet att göra det.
En ny ramp med rätt lutning blir tre
meter lång, och kommer att gå en liten
bit utanför husknuten då den är klar.
Några trösklar inne i huset behöver
också tas bort. Eftersom storleken på
badrummet håller 1960-tals mått kan
inte Göran gå in med rollatorn, men han
tror att några stödhandtag kommer att
räcka till. Inga jätteingrepp alltså, men
viktiga för att han ska kunna vara så
självständig som möjligt.
Det finns inget tak för hur högt

ett bidrag kan vara. Karin tror
att medelbidraget landar på lite
över 10 000 kronor. Då rör det
sig till exempel om att ta bort ett
badkar och anpassa badrummet.
Under sina fem år som hand
läggare har hon dock beviljat klart
större bidrag.
– Det kan krävas ganska stora ingrepp
för att anpassa bostaden för en yngre
person som har råkat ut för något. Då
ska det funka för hela familjen och under
en lång tid.
Då man ansöker om ett bidrag ska man
bifoga ett intyg från en arbetsterapeut.
Innan handläggaren besöker bostaden
har alltså en arbetsterapeut redan varit

där och gett sitt expertutlåtande. Är
funktionsnedsättningen bestående eller
åtminstone långvarig? Kan personen
röra sig i och utanför sin bostad? Finns
det områden där hjälpmedel inte räcker
till och en ansökan om bostadsanpass
ning kunde vara nästa steg?
Tidigare var det ofta ingenjörer som
var handläggare på kommunerna. Det
byggtekniska är förstås avgörande, men
det är också bra att känna till personen i
sin miljö. Och det gör arbetsterapeuter.
– Jag har en känsla av att över hälften
av handläggarna i dag är arbetsterapeu
ter, säger Karin.
Göran kommer att få ett bidrag från
kommunen. Karin Oskarsson behöver
bara räkna lite på kostnaderna. Till
skillnad från hjälpmedel är en bostads
anpassning permanent – personen som
fått ett bidrag äger sin anpassning.
– Beslutet kan tas ganska snabbt, så
får ni själva avgöra om ni vill anlita en
snickare. Men det är det mest kostnads
effektiva materialet som gäller, vill ni ha
rampen i ädelträ får ni betala mellan
skillnaden.


Text: Pontus Wikholm
Foto: Jonas Eriksson
www.boverket.se/sv/bab-handboken
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Rehab

SFI OCH GRÖNBETE
ɲɲNyanlända flyktingar, i
arbetsför ålder med uppehållstillstånd, har rätt till
en etableringsplan för att
komma in på arbetsmarknaden så fort som möjligt.
ɲɲEtableringsinsatserna
omfattar bland annat Svenska för invandrare, aktiviteter
(praktik) och vid behov
rehabilitering.
ɲɲI pilotprojektet i Alnarps
rehabiliteringsträdgård samverkar Arbetsförmedlingen
och Region Skåne med Sveriges lantbruksuniversitet.

ROTAR SIG. Arbetsterapeut
Anna Geite planterar och skördar
tillsammans med flyktingar.

De nyanlända faller i
Hösten 2013 flydde 24-årige Salem från kriget i Syrien. Han lämnade familj, vänner
och sina universitetsstudier i Damaskus för att börja om på nytt i Sverige. Nu jobbar
han som språkstöd i Alnarps rehabiliteringsträdgård utanför Lund – där Anna Geite
är arbetsterapeut och verksamhetschef.
– Man blir lugn här, säger Salem och

blickar ut över köksträdgården.
Han är anställd på halvtid av
Sveriges lantbruksuniversitet
(SLU) och fungerar som
länk mellan rehabili
teringsteamet och
de nyanlända flyk
tingar som sedan
i våras tas emot i
Alnarp.
Sedan länge
har personer med
utmattningsdiagno
ser och stroke erbjudits
tvärprofessionell natur
understödd rehabilitering med
goda resultat. Nu handlar det om
flyktingar, framförallt från Syrien.
Anna Geite menar att arbets
terapins fokus på aktiviteter kan
överbrygga språkhinder.
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– Att mötas och jobba sida vid
sida i en aktivitet kan ha minst lika
stort värde som att kommunicera
med ord.
I pilotprojektet som
startats av SLU,
Arbetsförmedlingen
och Region Skåne
vill man stödja
nyanlända i etable
ringsprocessen.
Det är personer
i arbetsför ålder
som har fått uppe
hållstillstånd och
beviljats rehabiliterings
insatser – i bakgrunden kan finnas
en smärtproblematik eller psykisk
ohälsa som inte kräver medicinsk
behandling.
Under tio veckor, tre halvdagar
per vecka, träffar de teamet med

arbetsterapeut, fysioterapeut,
landskapsarkitekt och trädgårds
ingenjör. Tillgång till läkare, an
ställd av Region Skåne, finns också.
– Tanken är att insatserna ska
vara en biljett för att snabbare
komma vidare i systemet och en
positiv upplevelse som kan vara
stärkande inför framtiden.
I rehabiliteringen är naturen i
centrum. Det är här aktiviteterna
sker. Avenbokshäckens grönska
sticker i ögonen, här finns bärbuskar
och fruktträd, köksträdgårdar på
hög och låg höjd och växthus för
regniga dagar. Vila och aktivitet i
lagom dos har visat sig fungera bra
för återhämtningen.
Under veckorna utvärderas
regelbundet hur deltagarna klarar
olika aktiviteter. Genom samtal och

observationer får teamet en bild
av vilka svårigheter som finns men
även av styrkor och resurser, och
kan vid behov sätta in åtgärder.
Anna försöker erbjuda aktiviteter
som deltagarna tycker om och är
vana vid, men även väcka nyfikenhet
och öppna för nya möjligheter och
på så sätt utöka cirklarna.
Hon går ofta den ”arbetstera
peutiska bakvägen” och använder
aktiviteter som upplevs ofarliga
för att hitta tillbaks till ett normalt
aktivitetsmönster. Det kan handla
om alltifrån att plantera växter till
att skörda och introducera ”nya
grönsaker”, som kan användas
då gruppen lagar mat – en del av
integrationen påpekar hon. Ofta
fungerar en ordlös kommunikation.
När behov av arabiskt språkstöd
dyker upp finns Salem.
Anna Geite påpekar att alla i

gruppen är individer, med unika
resurser. Flykten är gemensam, de
har lämnat sitt land och allt de har.
Sedan ser det olika ut. Vissa har

KOM TILL RO MED KEDJETÄCKET®
UNIK 2 i 1 FUNKTION
Kedjetäcket® är ett tyngdtäcke som
är unikt på marknaden med sin
2 i 1-funktion.
VANLIGA ANVÄNDNINGSOMRÅDEN
Neuropsykiatriska diagnoser
Psykisk ohälsa
Demens
Förvärvad hjärnskada
Sömnsvårigheter
Spasticitet
Neurologiska sjukdomar
Oro och ångest, motorisk oro
Anorexi/Bulimi
Normalt åldrande

VADDERAD SIDA/KEDJESIDA

OMSLUTANDE

SVALT

Somnas dagprodukter Kedjeﬁlt, Kedjeväst,
Somnakragen och HD-täcket har samma goda
egenskaper som Kedjetäcket®.

Kontakta
din arbetsterapeut
för mer informati

on
om hjälpmedlet
Kedjetäcket!

www.somna.eu | 031 - 301 17 20 | kundtjanst@somna.eu

god jord
förenats. Men många familjer har
splittrats och är skingrade i olika
flyktingläger i Europa, vilket av
naturliga skäl påverkar framtidstro
och planering.
– Oron är på riktigt och på
taglig. Den går inte att behandla
medicinskt, men att vila från oron
och vara här i ett sammanhang är
betydelsefullt.
Salem känner igen sig. Han kom
först till Stockholm och därefter
till Vetlanda. I Malmö landade han
efter ett år.
– I början var det jättedåligt, man
kan inte föreställa sig var man är
och jag s aknade min familj.
Men när han lärt sig svenska
blev det mycket lättare, nu flyter
svenskan fint och han har börjat
läsa gymnasiesvenska på distans.
Arbetet ger både en utmaning och
möjlighet att träna språket. Och han
har framtidsplaner.
Att göra saker tillsammans är viktigt

och många deltagare uttrycker att
de ”känner sig gladare” berättar

Anna. Hon är övertygad om att
aktiviteter, parallellt med att läsa
Svenska för invandrare, har en
positiv betydelse för integratio
nen och nämner fikastunden på
eftermiddagarna som ett forum för
språkträning, diskussion och frågor
av alla de slag.
– Det är vardagsprat som kan
vara svårt att få någon annanstans.
Samtal man skulle kunna ha i vilken
grupp som helst.
Salem har kommit en bit på väg
mot sitt mål. På universitetet i
Damaskus hann han läsa fyra av den
femåriga utbildningen till apote
kare. Han hoppas kunna slutföra sin
utbildning i Göteborg eller Uppsala
och har skickat in sina papper från
Damaskus för prövning.
– Man måste plugga, det är nyck
eln till Sverige. Men jag hade inget
annat val än att fly och hoppas att
min familj kan komma hit.

HJÄLPMEDEL
SOM ÖVERTRÄFFAR
INDUSTRISTANDARD
Bodypoint, världsledande tillverkare av positioneringshjälpmedel, arbetar för att höja prestationsnivån för
produkter inom sittande och positionering.
För att rullstolsbrukare skall kunna använda sin fulla
potential har Bodypoint deltagit i utvecklingen av
globala standarder (ISO/ANSI/RESNA). Som beställare och brukare kan du därför ha ett större förtroende för Bodypoints produkter.
Vi på HEA Medical är stolta över att erbjuda hjälpmedel som överträffar rådande industristandard.
Sortimentet innehåller höftbälten, bröstselar, hygienbälten, vristselar, vadmattor, joystickhandtag
och universalband mm.
Vi erbjuder produkter som stärker brukarens position
och som ger frihet och funktion i vardagen.
www.heamedical.se

Text: Anki Wenster
Foto: André de Loisted
www.slu.se
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Studier

Den var lite slumpartad, Emma Hagmans väg till arbetsterapeut
studierna vid Göteborgs universitet. Men alldeles outgrundlig är den
inte, det ena ledde till det andra. Text: Pontus Wikholm Foto: Jonas Lindstedt

”Nu har jag hittat
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Luleå tekniska
universitet (distans)
Umeå universitet

Karolinska institutet
(Stockholm)
Linköpings universitet
		(campus Norrköping)
Högskolan i Jönköping
(Hälsohögskolan)
Illustration: Colourbox

rätt!”
är jag var liten ville jag bli barnmorska
och jobba på Mora BB där jag föddes.”
Emma jobbade med grupper i
barngymnastik och siktade på en
lärarutbildning efter gymnasiet. I sista
stund fick hon kalla fötter och valde en
utbildning som sjukgymnast i stället.
Det lät kul, säger Emma. Men efter ett
och ett halvt år tappade hon motivation
och tog ett studieuppehåll.
– Jag åkte på en språkresa och så läste jag mänskliga
rättigheter på folkhögskola. Jag sökte också till sjuksköter
skeutbildningen, men tackade aldrig ja. Jag kände mej inte
bekväm inom den traditionella vården.
Den krokiga vägen fortsatte via pilgrimsvandringen El

 amino i Spanien till en 4-månaders period som volontär
C
på ekologiska jordbruk i Italien. Intresset för trädgårds
odling och den lugnande effekten det har att gräva i jorden
stärktes. Väl hemma sökte hon till en kurs i hållbar utveck
ling parallellt med en kurs i trädgårdsterapi. Första dagen
där träffade hon en arbetsterapeut.
– Då väcktes tanken. Jag kollade upp yrket och ju mer
jag läste desto mer påminde det om mej. Det var saker jag
skulle skriva i mitt cv.
Hon var 27 och tyckte det var dags att bestämma sig. Att
få en grund att stå på. Hon blev antagen och studieuppe
hållet var över.
Emma talar om bredden inom arbetsterapi. Att det
finns en stor potential att hitta egna vägar och baka in sina
specialintressen i yrket. Och hon gillar helhetsperspektivet
– interaktionen mellan aktivitet, omgivning och person.
– När man grottar ner sej märker man att det är så. Det
är så självklart att det ena påverkar det andra, men sam
tidigt är det svårt att sätta ord på.
Så vad gör en arbetsterapeut?

– Om till exempel någon skadar sitt knä kan sjukgym
nasten rehabilitera det, medan arbetsterapeuten löser
problemen kring hur knät används i omgivningen. Är det
något som behöver anpassas i hemmet, i vilka situationer
är det viktigt för personen att kunna använda det?
Under det första året på utbildningen har det varit
mycket teori, samt många och långa diskussioner med
kurskamraterna. Emma tycker det är roligt att vara stu
dent, igen. Men vägen går vidare. I juni 2017 siktar hon på
att få sin legitimation.
– Sen får vi se. Jag vill alldeles för mycket. Det finns ett
magisterprogram i natur, hälsa och trädgård i Alnarp. På
något sätt vill jag koppla ihop hållbar utveckling med mitt
yrke. Det är bra för oss att få lite skit under naglarna. ○

TRÖSKELRAMPER
AV GUMMI
Vi är störst i Sverige på tröskelramper av
gummi. Enklaste sättet att jämna ut hinder
inne, ute och i badrum.
Kontakta oss för bostadsanpassningar till
en låg kostnad som ger frihet och funktion
i vardagen.
www.heamedical.se

www.bliarbetsterapeut.nu
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FYRA AV TOLV
Du kan be din husläkare om en
remiss till en hälsomottagning
om du uppfyller minst fyra av
dessa tolv kriterier:

ɲɲKänd hjärt-kärlsjukdom
orsakad av åderförkalkning.
ɲɲHögt blodtryck.
ɲɲHöga blodfetter.
ɲɲÖvervikt/fetma.
ɲɲDiabetes typ 2.
ɲɲÄrftlighet för något av
ovanstående tillstånd.
ɲɲSömnapné.
ɲɲOtillräcklig fysisk aktivitet.
ɲɲOhälsosamma matvanor.
ɲɲDagligt tobaksbruk.
ɲɲRiskbruk av alkohol.
ɲɲPsykisk ohälsa relaterat till
ohälsosamma levnadsvanor
så som sömnproblem och
stress.

FRISKVÅRD. Rekommendationen är att ta
10 000 steg om dagen, men hos oss är en del
nere på bara 3 000, säger arbetsterapeut Malin
Einarsson på Hälsomottagningen Järva.

”Stillasittande är
vår tids rökning”

I Stockholm har man under senaste året startat
tre specialistmottagningar som arbetar
för hälsosamma levnadsvanor.
Vi sitter på jobbet, vi sitter i soffan,
maten blir hemkörd och när vi går
ut tar vi bilen eller åtminstone
rulltrappan. Trots att det säljs
rekordmånga årskort på gymmet
mår allt fler allt sämre.
Den nationella folkhälso
enkäten visar att ungefär varan
nan svensk är överviktig och var
sjunde svensk är fet. Den största
enskilda orsaken är att det brister i
vardagsmotionen.
– Stillasittande är vår tids rökning,
säger Malin Einarsson som är arbets
terapeut i teamet som jobbar på Hälso
mottagningen i Järva. Bara ett fåtal av
dem kommer till oss röker, men nästan
alla är överviktiga.
Ohälsosamma levnadsvanor ökar ris
ken för hjärt- och kärlsjukdomar, stroke,
cancer och typ 2-diabetes. Satsningen i
Stockholm är en i raden av livsstilsmot

SOCKERSTOPP.

Ett skåp fullt med
sockerbitsmärkta
produkter ska leda
till eftertanke.

tagningar runt om i landet som arbetar
med att förbättra folkhälsan.
För att få plats på en av mottagning
arna i Handen, Södertälje eller Järva
ska man tidigare ha försökt ändra sina
levnadsvanor, men inte lyckats på egen
hand. Man måste också vara motive
rad, på mottagningen använder man
hellre morot än piska.
Teamet i Järva består av arbets
terapeut, dietist, distriktssköterska,
fysioterapeut, hälsopedagog, läkare
och psykolog. Tillsammans med per
sonen skräddarsyr man en behandlings
plan och lägger upp rimliga mål.
– Att bara gå ner fem procent av sin
vikt kan ge otroligt bra resultat och
minska risken att bli sjuk.
Som arbetsterapeut gör Malin hem
besök om det behövs. Är det något i var
dagsmiljön som gör att den här personen
inte kommer i gång? Vilka aktiviteter är
värdefulla? På mottagningen jobbar man
sedan individuellt eller i grupp.
– Jag och dietisten kommer till exem
pel att ta med en grupp till närbutiken

och titta på nyckelhålsmärkta produkter,
läsa innehållsförteckningar och helt
enkelt visa vilka smarta val man kan
göra. Och sedan tillreder vi en hälsosam
måltid tillsammans.
Under behandlingen följer man
upp framstegen med vikt, midjemått,
fettprocent, eventuella labbprover och
personen får själv skatta sin hälsa. När
målen är nådda är det meningen att
förändringen ska vara bestående. Hälso
mottagningen ska därför återkoppla
till alla som blivit utskrivna, var sjätte
månad i tre år.
– Många som kommer hit kan ha
väldigt omfattande problem, men som
arbetsterapeut är det jätteroligt att
försöka hitta nyckeln till motivation.
Vad gjorde den här personen tidigare?
Spelade fotboll? Bra, då tar jag med
en boll nästa gång, eller så går vi på en
match. De allra flesta vill verkligen leva
hälsosamt!
Text: Pontus Wikholm
Foto: Alexander Mahmoud


www.halsomottagning.sll.se

