affisch
Arbetsterapi –
genom hela livet.
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goda råd för en
hälsosammare
livsstil.

Vidare
instick i tidningen

sid 12

2016

En tidning av Sveriges Arbetsterapeuter.

Brickor, banderoller
och ljud. Vi tittar
in under skalet.
mittuppslaget

Arbetsterapeuter
får vardagen
att funka!

Läs och skicka vidare – eller lämna i väntrummet.

På Färingsöhemmet
är fredagsfikat ett
givet slut på veckan.


läs mer på sidan 4

GEMENSKAP. Britt Rundberg, Inger Sundström och Sven Emanuelsson.

Om tillgänglighet
Bygg bort dina trösklar – bo kvar långt upp i åldern.  sid 7

NICLAS KARLSSON

”Man tycker att någon som tänker
annorlunda skulle vara en tillgång, men det kommer som
ett paket förstås. Vi kan
vara lite bökiga.”  sid 14

Mer frihet
Rullstolens ståfunktion kan utnyttjas
på ett sätt som skapar ökat välmående
och självständighet.
Att variera sittande och stående under dagen anses
vara positivt för vår kropp. Med rullstolens möjlighet
att resa sig snabbt så blir detta enklare.
Förutom medicinska fördelar kan stående även
förenkla vardagen i hemmet eller på jobbet och
minska beroendet av andra.
permobil.se

Arbetsterapi
– det du behöver veta
VARFÖR BEHÖVS ARBETSTERAPI?
Personer som har svårt att sköta sitt
boende, skola och arbete, eller saknar
en meningsfull fritid, kan få stöd av en
arbetsterapeut. Arbetsterapi har bevi
sats vara effektivt för att människor ska
komma vidare och framåt.
VAD GÖR EN ARBETSTERAPEUT?
Vi utgår från individen: Vem är du, vilka
är dina förutsättningar och vad vill du
uppnå? Med andra ord utgår vi från det
som är viktigt för varje enskild person.
Därifrån utformar vi strategier, som får
vardagen att funka och livet att kännas
meningsfullt.
HUR ARBETAR NI?
Våra insatser är väl beprövade och
effektiva. Människans begränsningar
och förmåga till aktivitet hänger direkt
samman med hälsa och välbefinnande.
Historiskt sett har vi även kommit
långt med lite kreativitet och upp
finningsrikedom för att hitta nya och
individuella lösningar.
VAR HITTAR JAG ER?
Vi arbetar med äldre och personer med
funktionsnedsättningar inom kommu
nen, på sjukhus, vårdcentraler, arbets
förmedlingen, i skolan, på försäkrings
kassan, med företag som arbetar med
tekniska hjälpmedel, på hjälpmedels
centraler, inom habilitering för barn,
unga och vuxna, på högskola och
universitet, på syncentraler, som egna
företagare och inom företagshälso
vården.
VEM RINGER JAG?
Du behöver ingen remiss för att träffa
oss. Din vård- eller hälsocentral, kom
munen eller Sjukvårdsrådgivningen
(telefon 1177 eller www.1177.se) vet var
det finns en arbetsterapeut nära dig.

Hej!
ånga människor kan inte leva livet fullt ut på
grund av skada, sjukdom eller funktionsnedsättning. De kan ha svårt att sköta sitt boende, skola
och arbete eller sakna en meningsfull fritid. Men
med stöd av en arbetsterapeut kan de klara vardagen, vara delaktiga i samhället och känna att livet är meningsfullt.
Men vad är meningsfullt? Det beror helt på vem man frågar. För
de äldre på Färingsöhemmet kan det vara en bowlingkväll i sällskapsrummet (nästa sida). För någon annan kan det handla om
att hitta rätt app för att styra upp dagen (mittuppslaget), och för
Jakob och Malin att själva röra ihop en taco (sidan 10).
Arbetsterapeuter arbetar med människor i alla åldrar – unga
som gamla. Vårt sätt att arbeta är unikt. Vi ser hela människan
och tar hänsyn till hela livssituationen. Dessutom arbetar vi ofta
på plats i hemmet, skolan eller på arbetsplatsen. Det ger oss en
unik insyn i människors utmaningar i vardagen och möjligheter
att lösa problem som ingen annan kan.
Den här tidningen handlar om människor som i olika delar av livet
fått stöd av en arbetsterapeut. Jag hoppas att du efter läsningen
kommer att veta mer om vad arbetsterapeuter kan bidra med.
Det kan vara bra ifall du eller en närstående någon gång behöver
stöd för att komma vidare och framåt.
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Fredagsfika är en av många aktiviteter på Färingsöhemmet på Ekerö. Den här fredagen är
speciell. Det råkar vara Tulpanens dag och då tar man i lite extra.

”Aktivitet är ett
mänskligt behov”
Text: Katja Alexanderson Foto: Carlos Zaya

är det våras skickar jag till dig tulpaboende och aktivitetssamordnaren för att säkra att det blir
ner från Amsterdam ...
aktiviteter som de b
 oende tycker om.
Lars Hansson leder spontansången
– Min strävan är att lyssna på dem som bor här, vad de
vid fredagsmyset i sällskapsrummet
vill. Så att verksamheten anpassas efter de boende och
på Färingsöhemmet på Ekerö. Låtvainte tvärtom. Det är viktigt att vi a nvänder deras resurser.
let är passande eftersom det råkar vara
Vid ett tillfälle tänkte jag ta bort bingon, men då blev det
Tulpanens dag.
ramaskri och just nu är bowling populärast.
På långbordet med vita dukar,
Alla vardagar finns det gemensamma aktiviteter för den
gofika och finporslin ligger det tulpaner
som vill. Musik och underhållning är alltid väldigt
överallt: rosa, röda, crèmefärgade, strimmiga,
populärt. Lars och Else-Britt Hansson uppskattar
långa, korta, raka och
att det finns mycket att göra.
krokiga. Några har
– Vi är alltid med på det som bjuds, och
små röda tejpbitar
senast var Else-Britt bäst på plan när vi
kring stammen med
bowlade, säger Lars.
namn som Abba
”Banan” är golvet i sällskapsrummet
och i ett skåp förvaras klot och käglor.
och Early glory. Det är aktivitetsombudet och undersköterskan
Inte lika tunga som vanliga klot, men som
Sigyn Nordmark som har plockat
ändå ger bra balans- och styrketräning.
Inger Sundström berättar att Färingsöhemblommorna dagen innan på en odling
met har bildat ett bowlingteam och utmanade
i grannskapet, där hon tidigare jobbade
Ekgårdens boende som inte hade spelat
som trädgårdsmästare. Till kaffet har
”Vid ett tillfälle
tidigare, men som ändå vann på hemmaplan.
hon invigt boende och anhöriga i hur
Att åka i väg på utflykter är väldigt efter
man odlar de färgsprakande blomtänkte jag ta bort
morna. Hon demonstrerar också att det
frågat
av de äldre, det blev tydligt i en enkät
bingon, men då
går bra att smaka på tulpaner och nyper
undersökning bland de boende.
blev det ramaskri
av en bit och tuggar i sig. Arbetstera– De uppskattar att komma utanför huset
och
just nu är bow- och sedan komma hem igen. Omväxling är
peuten och aktivitetssamordnaren
Inger Sundström är skeptisk, men låter
viktigt precis som för dig och mig.
ling populärast.”
sig pratas omkull. Anna-Maria Olsson
Utflykten till Kyrkornas second hand är
som bor i en av det särskilda boendets
alltid en succé – fika, titta på gamla saker,
40 lägenheter behöver inte övertalas utan vill gärna få ett
handla lite. Trädgårdshandeln i Gustavshill är en annan
litet smakprov. Hon vill också få med sig blommor hem när
favorit. Ibland sker transporterna med färdtjänst, men
myset är slut. Rosa ska de vara, även om synnedsättningen
boendet har även tillgång till en personbil som de använder för turer i grannskapet. Många vill gärna se sina gamla
gör att hon knappt kan se dem. Inger plockar ihop en
hem och kan berätta om hur det var på bygden förr.
vacker bukett i olika nyanser, de övriga boende tar också
för sig av blomsterprakten.
I ”tankesmedjan” träffas de äldre och samtalar tillsamFredagsmyset är ett stående inslag på aktivitetsschemat
mans med Kristina Lahti, ett av aktivitetsombuden. Det
som Inger Sundström har tagit fram tillsammans med
visade sig att flera längtade efter att få träffa barn oftare,
de fem aktivitetsombuden ute på avdelningarna och
så förra året inleddes ett samarbete med en närliggande
Päivi Leponiemi, samordningsansvarig sjuksköterska.
förskola. Barnen och de boende har bland annat plockat
Aktivitetsombuden fungerar som en länk mellan de
äpplen, lekt på i nnergården och ritat tillsammans. En
4

Äldre

GOFIKA. Gunnar Thörnqvist och Gudrun Karlgren tar del av aktivitetsombudet Sigyn Nordmarks kunskaper om tulpaner.

a nnan ö
 nskan var att åka häst och vagn, så till national
dagen tog Kristina kontakt med den lokala ryttarföreningen och ordnade med skjuts till kyrkan.
Det finns också en berättarverkstad för pratglada och en
grupp för personer som behöver stimuleras att tala mer.
En gång per termin ordnas ett större evenemang. För två år

sedan arrangerade man en Hollywood-fest med röd matta,
trerätters och champagne. Halsband, sjalar och höga
hattar köptes in och personalen lånade ihop smokingar
och andra finkläder. Sminksalong och hårfix framför guld
ramad spegel. De flesta boende deltog och även de med
demenssjukdom kunde sitta kvar länge vid matborden.
Inger, sjukgymnasten och kontorsassistenten var tids
enligt klädda servitriser.
I början av juni i år var det Folkparksfest på Hembygdsgården. Dans till levande musik, varm korv, glass, socker
vadd och tombola. Den här gången klädde personalen i
40-50-tals vintage. Blomprakten stod trädgårdshandeln
för och riktiga stånd kom från Hembygdsföreningen.
Förra hösten gick ”Middagsloppet” med rollator- och
rullstolsförare. Då var även Ekgården och Ekdungen
inbjudna och kommunstyrelsens ordförande delade ut
priserna.
– Allt detta kräver noggrann förberedelse och samverkan med personalen, så att de kan förbereda de boende.
Alla behöver vara med på tåget. Då har alla något att se
fram emot och det stärker gemenskapen, säger Inger.
På Färingsöhemmet fotograferas det mycket under aktiviteterna. Bilderna skrivs ut och sätts upp centralt i entrén

och på avdelningarna. Det är uppskattat av de boende,
anhöriga och personal.
– De anhöriga får ta del av vad som händer, de b
 oende
återupplever det roliga och att se sig själv på bild är uppskattat och identitetsstärkande oavsett ålder.
Inger Sundström lyfter fram att aktiviteterna sker på
flera olika nivåer. Hon tar bakning som exempel. Några
deltar aktivt, nästa grupp är med på ett hörn och kanske
vispar lite eller knäcker ett ägg, en tredje grupp upplever
stämningen, hör ljuden och känner doften.
När aktiviteterna ska planeras är det en fördel att hon även

har en ”vanlig” arbetsterapeuttjänst på Färingsöhemmet.
Övervägande delen av arbetstiden består av ordinarie
arbetsuppgifter för en arbetsterapeut inom äldrevården.
Det gör att hon vet ungefär på vilken aktivitetsnivå de
boende befinner sig och hur aktiviteten behöver anpassas.
Sedan är det viktigt att utvärdera aktiviteterna, vad som
fungerade bra och mindre bra. Efter dagens fredagsmys
konstaterar Inger att det hade behövts ytterligare personal
för att assistera några av de boende samt att de borde ha
slagit på hörslingan och plockat fram mikrofonen.
– Reflektion är en viktig del i mitt arbete, att tänka
igenom före och efter.
Inger uppmuntrar till spontana aktiviteter ute på
avdelningarna och hoppas inspirera övrig personal till
att anpassa aktiviteterna utifrån de boendes behov och
önskemål, och inte köra på i gamla hjulspår.
– Det viktigaste är att ta reda på vad varje individ vill och
önskar. Aktivitet är ett mänskligt behov. ○
5

GILLA! Barbro och Göran Jacobsson har
teknisk och tålmodig it-support endast en
kilometer bort. Om uppkopplingen strular
kallar de på sonen och han kommer!

Nätkontakt ger närkontakt
Dagverksamheter dras in, släktingar flyttar och
vänner går bort – det blir tuffare för de äldsta att
ungås. Internet kan vara ett bra alternativ för att
vara socialt aktiv.

Barbro Jacobsson i Hörnsjö utanför
Umeå nappade på en annons i lokaltidningen och anmälde sitt intresse
till arbetsterapeut Ellinor Larssons
avhandlingsarbete år 2012. Hon
hade precis köpt en egen laptop
för att skriva på och ville lära sig
använda den.
– Då var sociala medier helt nytt för
mig. Jag hade bara skrivit texter i word,
men jag fick upp intresset av handledaren som kom hem till oss. Det var väldigt
värdefullt, säger Barbro.
Ellinor Larsson fokuserade sin doktors-

66

avhandling på sociala nätaktiviteter
bland friska pensionärer som bodde i
eget boende.
De som var nätaktiva sedan tidigare
upplevde en större delaktighet också
utanför internet – i riktiga livet. De fick
till exempel elektroniska inbjudningar
från föreningar vilket gjorde att de visste

”Hypotesen var
att ensamheten
skulle minska,
och det var
roligt när det
gav effekt!”

vad som hände och kunde delta om de så
önskade.
Barbro Jacobssons inkörsport till
sociala medier var facebook. Där kom
hon plötsligt i kontakt med människor
hon inte sett på väldigt länge. Bland
annat gamla lärarkollegor, som träffas
några gånger per termin.
– De träffarna hade jag inte känt
till utan facebook.
Barbro berättar att hon till
en början försökte nå ut och få
kontakt med någon från Gräsö,
Öregrund, där hon är född, men
hon fick inte någon respons.
Många andra som deltog i Ellinor
Larssons studie hade också som mål att
nå en djupare kontakt med någon. Att
testa facebook, som de flesta ville, visade
sig inte alltid hjälpa – det var många
ytliga kontakter, men sällan mer än så.
– Tre månader är en för kort tid för att
hitta en ny vän. Men hypotesen var att
ensamheten skulle minska, och det var
roligt när det faktiskt gav effekt!
Efteråt kände de flesta sig säkrare på
nätet, de hade lärt sig både tekniken och
normerna.
– Det finns trots allt en rädsla för det

nya och okända. Och mycket att lära. Hur
lägger jag upp en profil, och tar kontakt
med någon, utan att ringa? Hur kan jag
få en vänförfrågan av den personen? När
är det min tur att tala på Skype? Utvecklingen är snabb och vi arbetsterapeuter
måste hela tiden läsa på.
Ellinor ser internetvana som klart hälso-

främjande. Minskad ensamhet och ökad
delaktighet skjuter upp behovet av vård.
– Tidigare var det kanske hantverk,
men den mobila datoranvändningen är
på väg att bli en av seniorernas viktigaste
aktiviteter.
För Barbros del är det facebook som
lever kvar som internetbaserad aktivitet.
Hon håller sig uppdaterad med vad som
händer runt omkring i bygden och vad
hennes vänner har för sig.
– Jag kollar mest, men kommenterar
lite ibland.
Vad är ditt tips om man är osäker och
aldrig har testat sociala medier?

– Det är bara att sätta igång. Svårare
är det inte, eller som Ingemar Stenmark
sade: De ä bar å åk!
Text: Pontus Wikholm

Foto: Anders Alm & Johan Gunséus

Bygg om – bygg rätt
Bostadsbeståndet i Sverige är inte alla
gånger anpassat för äldre, men det går
redan nu att bygga om en bostad så att
den passar för en vanlig 80–90-åring.
Ett välplanerat hem fungerar utmärkt att
bo i även innan man blir gammal.

Arbetsterapeut och professor Susanne
Iwarsson har tillsammans med kollegor,
på uppdrag av regeringen, listat miljö
hinder som skapar tillgänglighetsproblem
för äldre i hemmet. Här följer ett exempel
på hur det kan se ut bakom fasaden i dag.

Illustration: Rebecca Elfast

INOMHUS

BADRUM

ɲɲHöga trösklar och
nivåskillnader mellan
rummen.

ɲɲInga stödhandtag
i duschen eller vid
toaletten.

ɲɲNivåskillnad till
uterum/balkong.

ɲɲOtillräckliga
manöverytor i kök
och hygienutrymme.
KÖK

ɲɲHögt placerade
hyllor i köket.
ɲɲFör djupa hyllplan
(utan möjlighet att
dra ut).
ɲɲReglage och
manöverorgan
högt placerade.
ɲɲIngen arbetsyta
för sittande.

ENTRÉ

ɲɲBrevlåda som är svår
att nå.

ɲɲTung ytterdörr, utan
automatik.

ɲɲIngen hiss eller ramp vid
entrén, endast trappor.

ɲɲHöga trottoarkanter och
ojämn ytbeläggning.

Källa: Inventering av miljöhinder och tillgänglighetsproblem för äldre i bostäder på den ordinarie bostadsmarknaden
av Marianne Granbom, Björn Slaug, Marianne Kylberg, Cecilia Pettersson & Susanne Iwarsson. Rapporten är framtagen
som underlag till regeringens utredning om bostäder för äldre (SOU 2015:85).
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Hjälpmedel
RENSA

ɲɲSkala bort allt oväsentligt. Att kunna se en app
är en påminnelse om att
använda den.

Ett smart stöd

SORTERA I MAPPAR

ɲɲLägg sådant du inte använder och
som inte går att radera i en egen
mapp. En mapp pockar på mindre
uppmärksamhet än tio.

ANVÄND BEFINTLIGT

ɲɲTa det som finns om det
funkar för dig, ladda inte
ner appar med funktioner
du redan har.

HJÄLPMEDEL

ɲɲUnder Allmänt och Hjälpmedel
i Iphones inställningar kan du
ställa in större text, hörapparater,
syntolkning med mera.

APP – BUDEYE KALENDER

ɲɲStrukturera veckan med färgkoder, bilder och ljud. Kostar per
månad.
APP – MATHE ALARM CLOCK

ɲɲFör att stänga av alarmet måste
du lösa ett eller flera mattetal.
Går alltså inte att göra i sömnen.
APP – KEEPER

ɲɲSpara alla lösenord och koder
säkert. Det krävs en kod för att
öppnas. Endast på engelska.

APP – TVÄTTID

ɲɲPåminnelse om bokad tvättid,
t. ex. dagen före och 15 minuter
innan. Funkar med fyra klick.
Öppna–ställ in tid–tryck ok–stäng.

Är din app en bra hjälpmedelsapp?
ɲɲJu mindre stimuli dess bättre. Är den lättförståelig? Tar mycket annat fokus?
ɲɲGår det att ställa volymen och lägga till egna signaler? Ljud funkar också som
associationsstöd – alltid samma trudelutt för Nu ska jag äta. Tips: Koppla en
positiv signal, som bra musik, till en aktivitet som är jobbig.
ɲɲGår det att koda med färg? Färger är ett bra extrastöd för att komma ihåg.
ɲɲRäkna antal handlings- eller aktivitetssteg – klick. Många klick och menyer kan
rådda till det.
ɲɲLarmar appen med text? Stannar texten kvar på skärmen och tar den upp hela
skärmen eller bara en liten notis?
ɲɲHur stänger man av alarmet? Det är bra om det krävs att man behöver göra
något för att alarmet ska sluta och att det larmar även om mobilen är avstängd.
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LJUD

ɲɲVilka ljud fångar din uppmärksamhet. Oftast är ett
ihållande och gällt ljud det
som tränger genom bruset.

i farten
En bra anpassad mobiltelefon kan vara ett fantastiskt
hjälpmedel för personer med funktionsnedsättningar.
Men smart teknik är mer än bara appar, hela miljön i
mobilen måste organiseras efter person och behov.
Arbetsterapeut Jenny Hiller
jobbar inom neuropsyk
i Jönköping. Hon har
forskat om och arbetar i
dag med smarttelefoner
som kognitivt stöd för
personer med asperger och
adhd. Användningsområdena
är nästan oändliga.
– Smarttelefonen minskar deras
oro för att klara sig i samhället.
De behöver inte vara rädda för att
glömma, telefonen påminner dem.
Jenny berättar att många av
personerna hon träffar är hög
intelligenta och teknikkunniga,
men de kan behöva stöd med
att navigera bland alla appar
och inställningar.

– Personen är ofta
expert på sin egen
smarttelefon, men
vi arbetsterapeuter kan bistå i att
hjälpa dem hitta
rätt funktion – det
kräver att vi behärskar
tekniken och vet vad vi behöver
göra i mobilen för att den ska bli
ett användbart hjälpmedel.
Utvecklingen går snabbt framåt
och många gånger gäller det bara
att testa. Vad funkar för mig?
Det är svårt att ge allmängiltiga
råd, men på det här uppslaget har
vi samlat några punkter och tips
som kan vara bra att tänka på.
Text & foto: Pontus Wikholm


BAKGRUNDSBILD

ɲɲAnvänd som påminnelse. Ta en bild av det
viktiga.

ABONNEMANG

Under utprovningar ser Julie dagligen hur
Bodypoints hjälpmedel ger många brukare
ett bättre liv. Hon använder själv Evoflex
höftbälte och vadmatta.

ɲɲOftast så mycket surf
som ekonomin tillåter.

Som arbetsterapeut kan du också ge dina
rullstolsanvändare ett bättre liv.

EXTRABATTERI

Läs mer om Bodypoints höftbälten och
bröstselar www.heamedical.se

ɲɲKöp ett externt batteri
(powerbank). Många applikationer är väldigt energitunga
och äter upp batteriet, då är
det bra med en backup.

ox

urb
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o: C
Fot

När Julie Grant blev ryggmärgsskadad
upptäckte hon hur hennes arbetsterapeuter
brinner för sitt jobb. Hon utbildade sig till
arbetsterapeut.

(bilden) är enklare att komma igång
med, men den är väldigt låst och det är svårt
att göra egna lösningar.

Iphone

Android-telefoner är lite svårare att lära sig

använda, men de är lättare att skräddarsy
efter sina egna önskemål.

9

PLOCKMAT. Malin skär det röda,
J akob det gröna. Jimmy och Fredrik
som grå eminenser i bakgrunden.

Hur mycket är en nypa
För personer som har behov av extra stöd i köket är det viktigt att
gå systematiskt till väga och ha tydliga recept. Vissa begrepp
kan vara svåra att ta till sig. Men det finns många hjälpmedel
och metoder man kan använda för att göra det svåra lite mer
överkomligt – och kul.
Medium salsa, 8-pack tortilla, majs,

riven ost, avokado, pulled beef. Det är
fredag och arbetsterapeuterna Jimmy
Andersson och Fredrik Enström handlar
ingredienser till en pulled beef-taco. De
ska laga mat i hälsovårdens träningskök
i Visby tillsammans med Malin som på
grund av ett ryggmärgsbrock suttit i
rullstol i hela sitt liv och Jakob som har
en neuropsykiatrisk diagnos.
Målet med träffen är dels att låta
ungdomarna ta plats i köket så de i förlängningen självständigt ska kunna laga
egen mat hemma, och dels att få intryck
och dokumentera dem till en lättlagad
kokbok.
– Det är många ord som behöver tolkas
10

i ett vanligt recept. Vad är finhackad
lök, hur ser en god olivolja ut och hur
mycket är en nypa salt? Uttryck som vi
kanske tar för givet, men som personer
med neuropsykiatriska sjukdomar inte
alltid kan greppa, säger Jimmy.
Eftersom det är sista träffen är formerna
lite friare och Malin och Jakob har fått
bestämma vad de ska äta. Tacos. De
brukar börja med att plocka fram alla
ingredienser som står i receptet, men i
det här fallet finns inga recept att följa.
Alla matvaror kommer upp på bordet.
Malin ställer in det höj- och sänkbara
bordet så hon kommer under det med
rullstolen.

Delar av en
tacofredag:
Rödlök, gurka,
tomat, crème
fraîche, salt
och salsa.

– Vad är det första vi gör, frågar Fredrik.
Och fortsätter: Det som inte alltid står i
receptet, men som man alltid ska …
– Tvätta händerna!
I stället för köttfärs har de bestämt
sig för att pröva med pulled beef.
Malin läser på förpackningen att
köttet ska gräddas en halvtimme
i 180 grader.
– ”Lägg det i en lagom stor ugnsform.”
Jakob, kan du ta fram en?
– Jadå, en lagom stor en, säger han.
Här märks det att receptet saknas.
Instruktionerna på förpackningen är inte
heltäckande – sätt på ugnen. Men det är
en varmluftsugn som snabbt blir varm.

Malin tar hand om grönsakerna och

undrar hur många körsbärstomater det
går på en vanlig tomat. Och hur ska den
skäras?
– Hur gör du hemma, frågar Jimmy.
– Jag brukar inte ha tomat, svarar
Malin.
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Avokadon är inte riktigt mogen
Malin är överens om att det får bli
och trots att Jakob jobbar på med en
traditionell köttfärs nästa gång.
gaffel blir den inte slät och klumpfri.
Eftersom det var sista gången tar
Det finns en hushållsmixer i köket
arbetsterapeuterna hand om disken.
och den gör det sista jobbet. Malin
– Var det en bra start på fredagsmyset, undrar Jimmy.
provsmakar och ger sitt godkännande.
Det var det. I kväll då Malin kommer hem tänker hon se på Idol och
Ugnsklockan ringer och dofterna
äta chips och godis. Jakob tänker
börjar sprida sig i rummet. De
dricka en stor cola och spela Grand
hjälps åt att duka upp med tallrikar,
Theft Auto.
Text: Pontus Wikholm
bestick och plocka fram serveringsFoto: Karl Melander

Katten Glenn har inga problem med trösklar.
En tröskelramp är det enklaste och billigaste
sättet att jämna ut hinder. Inomhus, utomhus
tvätta händerna
slänga
eller i badrummet.
Vi är störst i Sverige på tröskelramper av
gummi. Våra ramper innebär ett bättre liv för
många användare och beställs av kommuner
och landsting i hela landet.
www.heamedical.se

11

Livsstil

MED MÅTTA. Att det finns starka övertygelser om vad man ska och
inte ska äta märker Elin Friman. Hennes tips är att tänka till en extra
gång och vara lite kritisk till bantningstips och dieter man läser om.

”Allt i livet hör ihop”
Det kan vara svårt att navigera bland dieter och tips
på hur man når en hälsosammare livsstil och förändrar sin vikt. Det handlar mycket om struktur och
planering, säger Elin Friman, som är arbetsterapeut
och diplomerad matrådgivare.

Det går att göra någonting åt sin vikt
med ganska små insatser. Många gånger
blir patienterna förvånade över resultatet, säger Elin Friman på Vrigstad
läkarmottagning i Sävsjö kommun.
Elin Frimans patienter är i olika åldrar
och livsfaser. Många kommer till henne
i samband med de hälsokontroller som
erbjuds alla 40, 50, 60 och 70-åringar i
Jönköpings län.
– Det är ett samtal om hälsa, men
också ett samtal om livet i stort och hur
man har det. Det handlar om livssituationen och helheten. Och hur aktivitet
påverkar hälsan, som är kärnan inom
arbetsterapi. Allt hänger ihop. Jag fångar
upp patienter som har en kostproblematik, där det kan handla om att både vilja
gå ner och vilja gå upp i vikt. Patientens
behov styr hur ofta vi ses.
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GODA RÅD
ɲɲFisk tre gånger
per vecka.
ɲɲVegetariskt en
gång i veckan.
ɲɲ500 gram frukt
och grönt varje
dag.
ɲɲRätt sorts fett:
fleromättat och
omättat fett som
rapsolja och
olivolja.
ɲɲFullkornsprodukter av pasta
och ris.
ɲɲBegränsa mängden rött kött till
max 500 gram/
vecka.

Kunskap om kost och näring är Elin
Frimans specialitet som diplomerad
matrådgivare, men även kostpsykologi, som handlar om vilka faktorer
som l igger bakom och lett fram till de
matvanor man skaffat sig. Och det finns
verktyg och metoder för att komma
igång med förändringsarbetet, säger
hon. En ögonöppnare kan vara att
patienten får samtala om, och reflektera
över, vad som ätits när och med vem det
senaste dygnet.
– Ofta handlar det om struktur och
planering, som måltidsordningen och
alldeles för stora och för få, eller för
många mål. Många patienter är stressade och vill ha snabba lösningar. Men allt
är aldrig bara dåligt och det är viktigt att
stärka det som fungerar, både beteende
och kost.
Så, hur ska man äta?

– Det är viktigt att inte sätta för höga
mål och börja med något enkelt, som
att byta ut hårdosten på smörgåsen
mot n
 ågot lättare som skinka eller ägg,
samma mängd mat men annan produkt.
Och att äta 5–6 mål per dag. Om man
äter ofta äter man oftast mindre. Man

ska inte tänka ”dieter” när man ska
förändra sina matvanor, man kan äta
lite av allt. Det handlar om kombinationer och att välja rätt livsmedelsgrupp,
exempelvis långsamma kolhydrater och
bra fettkvalitet. Att undvika mättat fett
gäller för alla åldrar, även barn. Men
ingenting ska vara förbjudet, då är det
ofta det enda man tänker på.
Att få lägga till mat, som frukt och grönt

som sällan någon äter tillräckligt av,
upplevs positivt och är också ett bra sätt
att komma igång, påpekar hon.
– Det här upplevs ofta som förändringar som är lätta att göra, och lyckas
man hålla de nya vanorna under ett år
så är chansen stor att förändringen blir
varaktig. Många tror inte att det har hänt
så mycket, men det har det oftast gjort.
Och det är så roligt att höra hur patienter som nått sitt viktmål i stället pratar
om sin ökade livskvalitet och glädje. Hur
kosten kan styra det fysiska och psykiska
måendet har varit en aha-upplevelse
även för mig.

Text: Anki Wenster
Foto: Lina Alriksson

SMART
FÖRVARING
SMART
FÖRVARING
SMART FÖRVARING
Lätt att använda– Enkel att placera!

använda–
Enkel
att
placera!
Lätt-Lätt
att att
använda–
Enkel
att
placera!
Rymmer
både handikappfordon
och rollator
Rymmer
och
--- Väderskyddad
&handikappfordon
stöldsäker förvaring
- Rymmer
Rymmer
bådebåde
både
handikappfordon
handikappfordon
och rollator
och rollator
rollator
Väderskyddad
&
stöldsäker
förvaring
Lätt
att
installera
&
lätt
att
flytta
- Väderskyddad
- Väderskyddad
& stöldsäker
& stöldsäker
förvaring
förvaring
--- Enkel
att installera
manövrera
bekväm
Lätt
att
lätt
att
- Lätt
att
Lättinstallera
att
installera
& lätt&
&med
att
lättflytta
att flytta
flyttafjärrkontroll
-- Enkel
att
manövrera
med
bekväm
fjärrkontroll
- Enkel
Enkel
att
att
manövrera
med
med
bekväm
bekväm
fjärrkontroll
”Det
skamanövrera
vara
enkelt,
säkert
och fjärrkontroll
tryggt”
Med Doomans funktionella minigarage blir förvaringen av ert fordon enkelt

”Det
ska
vara
enkelt,
säkert
och
tryggt”
bekvämt.
erfarenhet
gör att
vioch
kan erbjuda
och det absolut
”Detoch
”Det
ska
vara
skaLång
vara
enkelt,
enkelt,
säkert
säkert
tryggt”
och kvalitet
tryggt”

bästa på marknaden oavsett om det gäller användarvänlighet, utseende eller

Med
funktionella
minigarage
blir
av
Med Doomans
Med Doomans
Doomans
funktionella
funktionella
minigarage
minigarage
blir förvaringen
blir förvaringen
förvaringen
av ert fordon
av ert
ert fordon
fordon
enkelt enkelt
enkelt
driftsäkerhet.
och
Lång
gör
att
vi
kvalitet
det
och bekvämt.
och bekvämt.
bekvämt.
Lång
erfarenhet
Lång erfarenhet
erfarenhet
gör att
gör
vi kan
att erbjuda
vi kan
kan erbjuda
erbjuda
kvalitet
kvalitet
och
detoch
och
absolut
det absolut
absolut
Doomans
minigarage
levereras
i
standardfärger
grått
och
grönt.
bästa
på
marknaden
oavsett
om
det
gäller
användarvänlighet,
utseende
bästa på
bästa
marknaden
på marknaden
oavsettoavsett
om detom
gäller
det användarvänlighet,
gäller användarvänlighet,
utseende
utseende
eller eller
eller
driftsäkerhet.
driftsäkerhet.
driftsäkerhet.
Intresserad?
Välkommen
att
kontakta
oss
031-69
68
50
Doomans
minigarage
levereras
i
standardfärger
grått
och
grönt.
Doomans
Doomans
minigarage
minigarage
levereras
levereras
i standardfärger
i standardfärger
grått och
grått
grönt.
och grönt.

Intresserad?
Välkommen
att
oss
Intresserad?
Intresserad?
Välkommen
Välkommen
att kontakta
att kontakta
kontakta
oss 031-69
oss 031-69
031-69
68 5068
68 50
50

- MARKNADSLEDANDE SEDAN 1990 -

www.dooman.se

-- MARKNADSLEDANDE
SEDAN
-- MARKNADSLEDANDE
MARKNADSLEDANDE
SEDAN
SEDAN
19901990
1990
-

PROTAC BOLLTÄCKE™
– bäddar för en god natts sömn!

›
Varför bollar?

Bollarnas rörliga tryck och
tyngd ger en tydlig avgränsning
av kroppen och skapar en lugn,
trygg och samlad känsla.

Har du sömnsvårigheter är det värt att pröva ett Protac Bolltäcke™.
Hjälpmedlet är förskrivningsbart i stora delar av landet och har
hjälpt barn, unga, vuxna och äldre att få hjälp med sömnen sedan
90-talet!

GÖR MORGONDAGEN MENINGSFULL
komikapp.se
Stormhallsvägen 4, Varberg.
Telefon: 0340-66 68 70
Fråga din arbetsterapeut om hjälp och tillgänglighet.
Du kan också vända dig direkt till oss för råd.

www.dooman.se
www.dooman.se
www.dooman.se

DÅLIG

SÖMN?
Kom till ro med vårt

KEDJETÄCKE®

Ökad livskvalitet med Somnas

DAGPRODUKTER

Kedjefilt™

Somnakrage™

Kedjeväst™

Kontakta oss för kostnadsfri visning på din arbetsplats!
Rådgivning och bokning:
Nord: Sara Norgren, sara@somna.se, 0725-70 84 81
Syd: Catarina Engström, catarinae@somna.se,0739-86 42 26
Tel: +46 (0)31-301 17 20 | info@somna.se | www.somna.se
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Arbete

På Ikea får personer med olika typer av autism jobba som vilken anställd som helst.
Företaget Conexi erbjuder en arbetslivsförberedande verksamhet på plats i varuhuset
för att steget ut i arbetslivet inte ska bli så långt.

Eget jobb nästa
Text: Pontus Wikholm Foto: Alexander Mahmoud

iclas Karlssons dröm är att
bli dataspelsutvecklare. Han
pratar fort, och hänvisar till sin
adhd. Jag ber honom förklara
varför han skulle passa som just
dataspelsutvecklare, på vilket
sätt hans hjärna fungerar annorlunda.
– Var ska jag börja? Det är vanligt att autister
har ett extremt analyssinne, vi filtrerar ingenting
och missar därför inga detaljer. På det sättet får
jag helt enkelt en bättre helhetsbild, och nya
infallsvinklar. Jag är en idéspruta. Jag ser detaljer,
som går att ändra. Det ska jag skriva på mitt
cv: små förändringar som gör stor skillnad.
Niclas får stöd för att kunna leva ett så gott och
självständigt liv som möjligt genom Lagen om
stöd och service till vissa funktionshindrade –
lss. I Uppsala där han bor kan han själv välja vem
som ger honom stöd eftersom kommunen infört
Lagen om valfrihetssystem – lov. Hans val föll på
Conexi, som erbjuder en handledd arbetslivsförberedande verksamhet på Ikea.
Conexis verksamhet startade på varuhuset i

Kungens Kurva i Stockholm. Verksamhetschef
och arbetsterapeut Magdalena Kydd säger att
man ville finnas på ett ställe som var stort nog att
kunna erbjuda många olika arbetsuppgifter.
– Vi vill inte heller vara en grupp i gruppen
utan våra killar och tjejer ska ingå i olika arbetslag
på arbetsplatsen. Det ska spegla verkligheten så
bra det går.
En arbetsterapeut på Conexi inleder en
kartläggning av de personer som väljer att börja
i programmet. Upplägget är alltid individuellt.
Arbetstagaren får strategier och verktyg som
ska göra det möjligt att ta steget ut till ett annat
företag.
Handledaren följer med hela vägen, introducerar personen, informerar de anställda och drar
sig sedan successivt tillbaka, men finns alltid till
hands.
– Det är en trygghet för både arbetstagare och
arbetsgivare. För någon person kan små saker,
14

Då Niclas talat färdigt guidar Ida oss genom
varuhusets korridorer till kontoret. Där sitter en
annan av Conexis arbetstagare, Olle Eriksson, och
stansar hål i formulär som föräldrar ska fylla i då
de lämnar sina barn på Ikeas barnpassning Småland. Bakom honom står en lastpall med tallrikar.
Tallrikar som inte har gått åt och som Olle ska
fyndmärka för att säljas i fyndhörnan.
Trivs du med dina uppgifter?

BLICKAR FRAMÅT. Förutom att ha fått verktyg
att hantera knepiga situationer säger Niclas
Karlsson att han genom samtalen med Ida
Johansson har lärt känna sig själv.

som en inställd busslinje, ställa allt på ända, säger
Magdalena Kydd.
Niclas Karlsson har inte hittat några uppgifter på

Ikea som passar honom – och hans hjärna – men
det är i varuhuset han träffar sin handledare Ida
Johansson.
– Kartläggningen och att prata med Ida har gett
mig jättemycket. Jag har insett att jag fungerar
bättre då mina arbetskamrater vet vad de bör
göra annorlunda. Jag fick min diagnos som
36-åring, så tro mig – jag har försökt vara som alla
andra, säger Niclas.
Att utbilda och informera personalen i huset
är en viktig del av Idas jobb. Då Ikea anställer
ny personal är det Ida som ger information om
autismspektrum och konkreta tips på hur man
kan ge sina nya arbetskamrater de bästa förutsättningarna.
Tillsammans med Ida letar Niclas ett företag
i Uppsala som kan ta emot honom, men det är
tufft – spelbolagen är svårflirtade och branschen
omåttligt populär i Sverige.
– Man tycker att någon som tänker annorlunda
skulle vara en tillgång, men det kommer som ett
paket förstås. Vi kan vara lite bökiga, säger Niclas.
Men han har inte bråttom.
– Hellre rätt jobb än ett jobb.

– Jo, särskilt här inne, i lugn och ro. På förmiddagarna är jag på textilavdelningen och där kan
det vara skrikande ungar. Det gör mig stressad,
och stress är något jag avskyr mer än fästingar på
katten.
Vad är det roligaste?

– Att väga och mäta tygbitar. De andra på textil
tycker inte att det är så kul, men jag gillar det.
Vad är ditt drömyrke, vad vill du jobba med?

– Tanken var att jobba med djur. Jag testade
på ett hunddagis, och det var rätt okej, men vi får
se. Jag hade önskat ett kattdagis, men det var för
långt bort.
Vi lämnar kontoret och Olle går med raska steg

kortaste vägen genom varuhuset till textilavdelningen för att visa vad han gör där. Han tar upp
avklippta tygrester, lägger dem på vågen och
skriver ut en etikett så allt ska stämma i systemet.
– Textilslöjd har varit mitt intresse, och en
av mina favoriter sen start. Jag har ett öga för
detaljer.
Olle berättar att han har sytt mjukisdjur ända
sedan skolåldern. Men det intresset har nu fått
ge vika. Till helgen ska han åka till Stockholm och
besöka bland annat Science Fiction-bokhandeln i
Gamla Stan för att köpa Warhammer-figurer.
– Jag har kollat upp på nätet vad de kostar och
vad min budget tillåter.
Klockan närmar sig arbetsdagens slut. Olle tar
kassen med tygbitar och kryssar genom gångarna,
in på Tag-själv-lagret och vidare till fyndhörnan
där han häller bitarna i lådan märkt Tygstuvar.
– Tidigare stod den här lådan längst in, men
nu är den här vid ingången. Det är svårt när de
bygger om hela tiden. ○

ETT KLIPP. Ida Johansson är Olle Erikssons handledare på
Ikea i Uppsala. Olle jobbar självständigt, men Ida finns med
i bakgrunden – någonstans i varuhuset – så länge det behövs.

15

Arbetsterapikrysset
Foto: Johan Gunséus
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Konstruktör: www.lena-holmlund.com

Läs mer om Barbro och sociala medier på sidan 6 (bilden högst upp) och om Olle som arbetstränar
på Ikea (bilden under) på sidan 14. Rätt lösning hittar du på www.arbetsterapeuterna.se/krysset.

