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Materialet är en del av ABF:s utbud av studiematerial, framtaget i 
samverkan mellan FSDB och ABF. 

Materialet kan beställas på storstil, punktskrift, e-text eller som talbok 
hos SRF Folkbildning på folkbildning@srf.nu eller på telefon 08 39 90 00.  
 

  

mailto:folkbildning@srf.nu
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Inledning 
 

Enligt Världshälsoorganisationen, WHO, är hälsa en grundläggande 
mänsklig rättighet och definieras som: ”tillstånd av fullständigt fysiskt, 
psykiskt och socialt välbefinnande, och inte endast frånvaro av sjukdom 
eller skada”. I artikel 25 i konventionen om rättigheter för personer med 
funktionsnedsättning, CRPD, står att ”människor med 
funktionsnedsättning har rätt till bästa möjliga hälsa utan diskriminering 
på grund av funktionsnedsättningen”. Dessutom står det i artikel 26, 
habilitering och rehabilitering att ”Staterna ska vidta åtgärder för att göra 
det möjligt för människor med funktionsnedsättning att uppnå och 
behålla största möjliga oberoende, full fysisk, mental, social och 
yrkesmässig förmåga. Det gäller också den fulla delaktigheten och 
deltagandet i alla situationer i livet”. I Sveriges övergripande folkhälsomål 
står det att: ”förutsättningar ska skapas för en god och jämlik hälsa för 
hela befolkningen och de klyftor som finns inom hälsa ska slutas inom en 
generation”.  

Flera studier visar på att hälsa bland personer med funktionsnedsättning 
är sämre än bland allmänheten. I och med att personer med kombinerad 
syn-hörselnedsättning/dövblindhet, härefter benämnd dövblindhet, har 
en dubbel funktionsnedsättning kan antas att risken för försämrad hälsa 
är stor. Försämrad hälsa bland personer med dövblindhet beror dock 
oftast inte på funktionsnedsättningen i sig utan på livsvillkoren, men 
funktionsnedsättningen kan öka risken för sämre hälsa.  

Enligt Myndigheten för delaktighets (MFD) webenkät Rivkraft, som år 
2017 handlade om hälsa, så svarade en tredjedel av respondenterna att 
de upplever att deras hälsa är dålig. Fyra av tio kvinnor jämfört med en 
fjärdedel bland männen upplever sig ha dålig hälsa. Vidare framkom det 
att tre av tio av de som svarade motionerar aldrig eller mer sällan än en 
gång i veckan. Orsaken är oftast att man saknar ork, inte har tillgång till 
tolk och/eller ledsagare, färdtjänstresor inte räcker till eller att man inte 
har ekonomiska resurser för att kunna komma iväg och träna. Av 
samtliga som besvarade enkäten skulle tre fjärdedelar vilja motionera 
mer än vad de gör idag.  

Det mesta går att göra men för en person med dövblindhet så kräver 
diverse aktiviteter oftast mer tid, energi och tålamod. Dessutom krävs det 
ofta planering och framförhållning, i synnerhet i det inledande skedet.  
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Denna bok syftar till att ge dig verktyg och inspiration i hur du kan stödja 
och uppmuntra personer med dövblindhet till bättre hälsa och bibehålla 
den. Boken är på intet sätt uttömmande men jag har försökt ta med ett 
axplock av det som enligt beprövad erfarenhet har fungerat bra.  

Augusti 2019 

Karen Fridriksdottir Jungelin 

Projektledare, Hälsoverkstan 
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Dövblindhet 
 

Dövblindhet är en egen funktionsnedsättning beroende på att det ena 
sinnet inte kan kompensera för det andra när båda är nedsatta. Sedan 
1980 har de nordiska länderna en gemensam definition på dövblindhet. 
Den gällande presenteras på sidan 9 i denna skrift.  

Många som lever med dövblindhet är inte helt blinda eller döva utan de 
flesta har lite syn- och/eller hörselrester kvar. Det är viktigt att ta reda på 
vilken typ av kommunikation som lämpar sig bäst för den personen du 
har framför dig. Det kan handla om tal, teckenspråk, taktilt teckenspråk 
eller kommunikation med hjälp av tolk. Många kombinerar flera av dessa, 
t.ex. kan en person med dövblindhet uttrycka sig med tal men tar emot 
information via teckenspråk eller taktilt teckenspråk.  

Vilken typ av synnedsättning personen har kan också variera. Många 
med dövblindhet har så kallat kikarseende, dvs. de ser rakt fram genom 
ett litet hål. Det är därför viktigt att placera sig rätt när man 
kommunicerar, hamnar du utanför synfältet ser personen inte dig och 
kan ha svårare att höra vad du säger. Använder du teckenspråk är det 
viktigt att du tänker på att ha på dig mörk tröja så att kontrasten mellan 
dina händer och kroppen blir så bra som möjligt. Även belysningen i 
rummet är viktig då många personer med dövblindhet har ett försämrat 
mörkerseende. Dålig belysning och kontrast kan därför försämra 
kommunikationen. Personer med dövblindhet som har lite synrester och 
använder sig av teckenspråk vill ofta stå en bit ifrån den de pratar med 
för att kunna se ordentligt. Står du för nära räcker inte deras synfält till för 
att se vad du tecknar.  

Många personer med dövblindhet använder sig av tolk som stöd i 
kommunikationen. Ibland har personen med sig anhöriga och vänner för 
hjälp att tolka. Det är dock inte lämpligt att barn tolkar mellan föräldrar 
och vårdpersonal eftersom detta kan orsaka missförstånd och även 
skapa oro hos barnet som kanske inte är mogen för att ta emot den 
information som ges. En auktoriserad och sjukvårdsutbildad tolk är 
kunnig inom hälso- och sjukvård och det minskar risken för missförstånd.  
 
Om du är osäker på hur ett samtal med tolk går till, fråga i förväg. Här 
kommer några enkla tips vid kommunikation med hjälp av tolk:  
 

• Tolkens placering i rummet.  
• Vänd dig till din samtalspartner – inte till tolken.  
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• Tolken talar i första person, dvs. i ”jag”-form.  
• Om flera personer deltar i samtalet – tala en i taget.  
• Tala som vanligt, men inte för fort.  

 
Ett tips till dig som inte kan teckenspråk är att lära dig några enkla 
vardagliga tecken samt handalfabetet, det kommer man långt med, i alla 
fall i början: 

 

 
 

För mer fakta om dövblindhet se https://nkcdb.se/dovblindhet/fakta-om-
dovblindhet/kort-fakta/  

Nationellt kunskapscenter för dövblindfrågor, NKCDB, arrangerar olika 
kurser där du kan få värdefull kunskap om dövblindhet. En av dessa är 
”Grundkurs i förvärvad dövblindhet”. Gå gärna in på deras hemsida: 
www.nkcdb.se för mer information.  

  

https://nkcdb.se/dovblindhet/fakta-om-dovblindhet/kort-fakta/
https://nkcdb.se/dovblindhet/fakta-om-dovblindhet/kort-fakta/
http://www.nkcdb.se/
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Forskning inom hälsa och dövblindhet 
 

Det finns inte så mycket svensk forskning inom området dövblindhet och 
hälsa, men 2017 kom Moa Wahlqvists avhandling ”Health and people 
with Usher syndrome”. Det är den största studien som gjorts om 
personer med dövblindhet och deras hälsa. Studien visar att personer 
med Ushers syndrom har sämre hälsa än andra. Det gäller oavsett typ 
av syndromet (Usher I, II eller III). Personer med Usher typ II 
rapporterade mycket värk i huvud, nacke, axlar och rygg medan man inte 
såg några stora statistiska skillnader i fysisk hälsa mellan personer med 
Usher typ I och normalbefolkningen förutom att personer med Usher typ I 
har mer huvudvärk.  

Avhandlingen visar även att den psykiska hälsan är betydligt sämre 
bland personer med dövblindhet än i normalbefolkningen. Bristande 
social tillit och att inte ha någon att dela tankar och känslor med är 
mycket vanligt. Fatigue, eller extrem trötthet, är något som 
genomgående rapporteras av de som deltog i studien. Tröttheten 
beskrivs som en långvarig utmattning som inte går att sova bort och som 
troligen orsakas av den ansträngning som krävs för att hänga med i det 
som händer omkring personen.  

Här är en länk till avhandlingen: http://oru.diva-
portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A860267&dswid=-1799  

Mattias Ehns studie, den första i världen i sitt slag, handlar om 
sambandet mellan arbete och psykisk hälsa bland personer med 
dövblindhet. Studien som bygger på samma material som Moa 
Wahlqvists studie, visar att arbete är en skyddsfaktor för hälsa, framför 
allt den psykiska hälsan. Flera studier behövs dock för att bättre 
kartlägga fler skyddsfaktorer.  

När det gällde den fysiska hälsan fanns inga skillnader mellan de som 
arbetar och de som inte arbetar. Ohälsan är stor hos personer med 
Ushers syndrom, vare sig de arbetar eller inte. Huvudvärk, stress, allergi, 
astma och högt blodtryck var lika vanligt i båda grupperna. Utmattning 
sticker ut i båda grupperna med extremt höga värden. 

Här är en länk till studien: http://www.diva-
portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A954646&dswid=9181    

En databas med forskning kring dövblindhet finns på Nkcdb:s hemsida.   

http://oru.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A860267&dswid=-1799
http://oru.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A860267&dswid=-1799
http://www.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A954646&dswid=9181
http://www.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A954646&dswid=9181
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Nordisk definition av dövblindhet 
 

De nordiska länderna har kommit överens om en gemensam definition 
av dövblindhet: 

Dövblindhet är en kombination av syn- och hörselnedsättning där graden 
av nedsättning är så allvarlig att syn och hörsel har svårt att kompensera 

för varandra. Dövblindhet medför därför, i relation till omgivningen, 
specifika funktionshinder. 

Huvudsakliga konsekvenser 

Dövblindhet begränsar, i varierande grad, möjligheten att delta i 
aktiviteter och inskränker full delaktighet i samhället. Socialt liv, 
kommunikation, tillgång till information, rumslig orientering och förmågan 
att röra sig fritt och säkert påverkas. 

Det taktila sinnet blir viktigt för att kunna kompensera för kombinerad 
syn- och hörselnedsättning. 

 
Kommentarer: 

En kombination av syn- och hörselnedsättning 

Hur allvarliga konsekvenserna av kombinerad syn- och 
hörselnedsättning blir beror på: 

- när syn- och hörselnedsättningen inträffar, speciellt i förhållande till 
individens kommunikativa och språkliga utveckling, 

- syn- och hörselnedsättningens omfattning och karaktär, 
- om syn- och hörselnedsättningen är medfödd eller förvärvad, 
- om syn- och hörselnedsättningen är kombinerad med andra 

funktionsnedsättningar, 
- om syn- och hörselnedsättningen är stabil eller progressiv. 

 

Dövblindhet medför specifika funktionshinder 

Att syn och hörsel har svårt att kompensera för varandra innebär: 

- att det mesta tar längre tid, är energidränerande och att information 
ofta blir osammanhängande, 
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- att behovet ökar av att använda sig av andra sinnesintryck (det vill 
säga taktila, kinestetiska och haptiska intryck samt lukt och smak) 
vilket innebär att:  

o tillgången till information på avstånd blir begränsad, 
o man måste förlita sig på information som finns i den nära 

omgivningen, 
o för att skapa mening blir det nödvändigt att förlita sig på 

minnet samt att dra slutsatser utifrån ofullständig information 

Aktivitet och delaktighet 

Dövblindhet begränsar möjligheten till aktiviteter och inskränker full 
delaktighet i samhället. För att den enskilda individen ska kunna 
använda sin fulla kapacitet och sina resurser måste samhället 
tillhandahålla specifikt stöd och service. 

Personer med dövblindhet och deras omgivning bör vara involverade på 
lika villkor, men det är ytterst samhället som bär ansvaret för att göra 
aktiviteter tillgängliga. Ett tillgängligt samhälle bör minst omfatta:  

- tillgång till kompetenta kommunikationspartners, 
- tillgång till dövblindtolkning, vilket omfattar tolkning av vad som 

sägs, syntolkning och ledsagning, 
- tillgänglig information, 
- personligt stöd för att underlätta vardagen, 
- tillgänglig fysisk omgivning, 
- tillgång till teknik och hjälpmedel. 

För en person med dövblindhet kan kombinationen av syn- och 
hörselnedsättning innebära större funktionshinder i vissa aktiviteter än i 
andra. Denna variation kan bero på såväl miljömässiga som personliga 
faktorer. 

Specialiserad, tvärfacklig kompetens om dövblindhet, är nödvändig för 
att kunna erbjuda adekvat stöd och service. 

Nordisk definition av dövblindhet antagen vid Nordiskt ledarforum, juni 
2016. 
Källa: https://nkcdb.se/dovblindhet/fakta-om-dovblindhet/nordisk-definition/#_ftn1  

  

https://nkcdb.se/dovblindhet/fakta-om-dovblindhet/nordisk-definition/#_ftn1
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Fysisk aktivitet 
 

Fysisk aktivitet definieras som all form av kroppsrörelse som ökar 
energiförbrukningen utöver viloförbrukningen. Det finns ett stort antal 
vetenskapliga studier som visar att fysisk aktivitet ökar välmåendet både 
på kort och lång sikt. 

Att rekommendera en specifik form av fysisk aktivitet är svårt. Däremot 
kan du fråga personen vad denne skulle kunna tänka sig och sedan 
utforska vilka möjligheter som finns gällande hjälpmedel, tillgänglighet, 
ledsagning/tolk och tillvägagångssätt. Ofta är det så att någon annan 
person med dövblindhet har testat just den formen av fysisk aktivitet, ta 
reda på hur de gick till väga.  

Du kan bygga upp en ”bank” med erfarenheter från andra som du sedan 
kan återkomma till när du träffar en person med dövblindhet som är 
sugen på att testa något nytt.  

Vår erfarenhet inom projektet Hälsoverkstan är att när det kommer till 
fysisk aktivitet bland personer med dövblindhet så undviker man gärna 
”hopp och skutt” aktiviteter (t.ex. gympa). Det är lättare med aktiviteter 
där man är mer eller mindre på samma ställe (t.ex. spinning) eller där 
man på ett mer kontrollerat sätt byter aktivitet (t.ex. cirkelträning). Vissa 
typer av fysisk aktivitet kan utgöra en utmaning när det kommer till 
kommunikationen, så det gäller att hitta ett sätt som fungerar.  

Rekommendationerna för fysisk aktivitet för en vuxen person är 150 
minuter i veckan på en måttlig nivå. Dessa kan med fördel delas upp i 
pass om minst 10 minuter åt gången. Ett sätt att uppnå det är att ta en 
30 minuters promenad 5 gånger i veckan. Om man väljer en högre 
intensitet rekommenderas 75 minuter i veckan, t.ex. gympa eller 
löpträning på 25 minuter 3 gånger i veckan. Dessutom är det viktigt att 
styrketräna minst 2 gånger i veckan, detta för att inte förlora 
muskelmassa. Styrketräningen kan bestå i att göra uppresningar, 
tåhävningar, bära matkassar, gå i trappor osv. För en person med 
dövblindhet är balansträning mycket viktig då balansen ofta påverkas av 
nedsatt syn/hörsel.  

För att stimulera och samtidigt göra personen mer medveten om sin 
aktivitetsnivå kan du rekommendera stegräknare eller aktivitetsdagbok.  
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För mer information, gå in på www.fyss.se, en evidensbaserad 
kunskapsbank.  

FaR® 

 

En stillasittande livsstil utgör ett mycket stort folkhälsoproblem. Generellt 
sett rapporterar arbetslösa, de med sjukersättning och de med svag 
ekonomi att de rör på sig mindre än andra grupper. Fysisk aktivitet på 
recept, FaR är en vetenskapligt beprövad metod som gett goda resultat 
och som kan vara en bra metod att använda för att hjälpa personer att 
komma igång med fysisk aktivitet.  
 
FaR®, eller ”fysisk aktivitet på recept” är ett patientcentrerat 
förhållningssätt. De som får ordinera FaR är legitimerad personal som 
arbetar inom hälso- och sjukvården och som har kunskaper om följande: 
 

• patientens aktuella hälsoläge 
• hur fysisk aktivitet kan användas som prevention och behandling 
• patientcentrerade samtal 
• metoden FaR 
• lokala rutiner for FaR.  

 
FaR skrivs ofta ut till dem som behöver öka sin fysiska aktivitet i syfte att 
förebygga eller behandla sjukdomar. Personen måste också klara fysisk 
aktivitet utanför hälso- och sjukvården. En förutsättning är givetvis att 
personen är, eller under samtalets gång blir, beredd att förändra sitt 
beteende när det gäller fysisk aktivitet. Behandling med FaR består av 
tre delar: 

• Samtal om fysisk aktivitet. 
• Skriftlig ordination av en eller flera fysiska aktiviteter som är 

anpassade till personens hälsotillstånd, livssituation och intressen. 
• Uppföljning utifrån personens behov. 

Den fysiska aktivitet som skrivs ut med FaR är individanpassad och 
anpassas efter personens förutsättningar. Det kan handla om allt från 
trädgårdsarbete till yoga eller stavgång. Även gruppträning kan vara 
aktuell. Inom vissa landsting och regioner finns särskilda FaR-ledare, 
dvs. ledare som är utbildade i FaR och håller träning som är för personer 
som har fått aktiviteten utskriven på recept. Se mer information på 
http://www.farledare.se/  

http://www.fyss.se/
http://www.farledare.se/
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En blankett för förskrivning av FaR, fysisk aktivitet på recept.  

Hinder och möjligheter 
 

FSDB:s medlemmar som har deltagit i Hälsoverkstan har påpekat ett 
antal hinder och möjligheter för bättre hälsa. Många av dessa är 
konkreta saker som går att påverka men som kräver att man tänker efter 
och individanpassar. Hälsoverkstan skickade tidigare ut en enkät till 
FSDB:s medlemmar innehållande hälsorelaterade frågor. 
Svarsfrekvensen var inte så stor men resultatet ger ändå en 
fingervisning om hur personer med dövblindhet tycker och tänker i frågor 
relaterade till hälsa.  

Totalt svarade 63 personer varav 8 svarade skriftligt, resten via nätet. 
Köns- och åldersuppdelningen vet vi inte då enkäten var anonym. Här 
nedan ser ni en sammanställning av enkäten.  

Andel personer som rör på sig i minst 30 minuter åt gången är 77,8% 
eller 49 personer, resterande 14 personer eller 22,2% utövar inte fysisk 
aktivitet enligt våran definition (30 minuter åt gången).  
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Av de som rör på sig uppger de flesta att de utövar någon form av 
konditionsträning där promenad är den vanligaste (både vanlig, power 
walk och stavgång). Ett antal personer uppger även simning eller 
vattengympa som vald motionsform följt av styrketräning, gym och/eller 
någon form av kampsport. 

De flesta, eller 34,4% (21 personer) utövar fysisk aktivitet 3-4 gånger i 
veckan, 26,2% (16 personer) utövar fysisk aktivitet mer än 5 gånger i 
veckan. 16,4% (10 personer) utövar fysisk aktivitet 1-2 gånger i veckan 
och 14,8% (9 personer) mindre än en gång i veckan. Att man inte tränar 
på samma sätt under vinterhalvåret som under sommarhalvåret var den 
kommentar som de flesta lämnade.  

På frågan om vilka hinder man eventuellt upplevt i samband med fysisk 
aktivitet kunde deltagarna lämna mer än ett svar. De flesta, eller 34,4% 
(21 personer) upplevde bristande tillgänglighet i samband med fysisk 
aktivitet. Ganska många, 27,9% (17 personer) upplevde även bristen på 
tolk eller ledsagare som ett hinder för fysisk aktivitet. Här kommenterar 
även de flesta att bristen på ledsagartimmar sätter käppar i hjulen för 
dem gällande fysisk aktivitet.  

På frågan om vad som skulle kunna underlätta att utöva fysisk aktivitet 
tyckte 39,3% (24 personer) att de saknade mer anpassad träning för 
personer med dövblindhet tätt följt av bättre tillgång till ledsagare/tolk, 
34,4% (21 personer). Då var det även ganska många som tyckte att det 
skulle underlätta om tillgängligheten på plats vore bättre, 26,2% (16 
personer).  

Nästa fråga handlade om hur ofta du äter hemlagad mat. 67,7% eller 42 
deltagare svarade att de äter hemlagat mat oftare en 5 gånger i veckan 
medan 24,2% (15 personer) äter hemlagat mat 3-5 gånger i veckan. Ett 
antal deltagare svarade att de endast eller till stor del äter färdiga frysta 
lådor.  

Långt de flesta deltagare har ett socialt nätverk, 77,4% (48 personer) 
även om flera kommenterar att det inte är så stort. Nio personer eller 
14,5% uppger att de inte har något socialt nätverk alls.  

För de flesta är det av stor betydelse att träffa andra personer med 
dövblindhet, 42,9% (27 personer). 17 personer, eller 27% tycker att det 
spelar en viss roll och 14 personer eller 22,2% säger att det inte har så 
stor betydelse.  
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Den näst sista frågan var en öppen fråga om vad FSDB kan göra för att 
hjälpa sina medlemmar att förbättra sin hälsa. Bland det som framkom 
som förslag var hälsohelger, aktiviteter som kretsar kring olika former av 
motion, påverkansarbete samt inspirationsföreläsningar av olika slag.  

På den sista frågan som handlade om vad hälsa är för dig, även det en 
öppen fråga, fick vi många olika svar. Den röda tråden var dock att äta 
bra och kunna motionera samt träffa vänner och bekanta. Dessutom 
tyckte några att om man hade ledsagare att komma ut på evenemang 
med, var det ett bra sätt att tanka energi för att orka med allt annat. Att 
vara glad och att tänka positivt nämndes även som god hälsa.  

När det kommer till hinder är brist på ledsagartimmar/tolk vara det som 
de flesta nämner, samt det faktum att det är svårare att träna under 
vinterhalvåret när det blir mörkt tidigt. Dålig tillgänglighet, exempelvis att 
inte hitta i omklädningsrummet, samt belysning och kontraster på gym, 
nämns även som hinder.  

Under Hälsoverkstans träffar har vi bl.a. pratat om personens egna 
ansvar att berätta om sin funktionsnedsättning, något som många har 
svårt för, men som skulle kunna underlätta. Då har vi även kommit på 
lösningar så som att man kan duscha hemma om det är svårt att 
orientera sig i omklädningsrummet och träna på tider då det är lugnt i 
simhallen eller på gymmet. En faktor som klart underlättar fysisk aktivitet 
är att hitta en form som passar en själv och som man tycker är rolig. Då 
ger man inte upp lika lätt och det blir lättare att lösa eventuella hinder. Ett 
förslag var även att få hjälp från en fysioterapeut i början för att kunna 
känna sig trygg i att man gör på rätt sätt (undvika skador).  
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Psykosocial hälsa 
 

Enligt psykologilexikon innebär psykosocial hälsa de psykiska och 
sociala faktorer som påverkar hälsan. Om en individ upplever en 
påfrestande social situation kan produktionen av stresshormon i kroppen 
öka. Detta kan leda till besvär såsom magkatarr, högt blodtryck och hjärt-
kärlsjukdomar samt störningar i immunförsvaret beroende på att en 
individ reagerar psykiskt på sin sociala situation. Den psykiska 
reaktionen kan i sin tur leda till någon form av fysiska besvär. Sociala 
faktorer såsom arbetsorganisation, arbetets meningsfullhet, kontroll över 
egen insats, ansvar, medinflytande och sambandet mellan arbetet och 
personens samhällsroll i övrigt är även faktorer som påverkar den 
psykiska hälsan och den personliga utvecklingen hos en individ. Det 
finns olika tekniker som en person kan använda sig av för att handskas 
med sin allmänna – och psykosociala hälsa. Coping och self-efficacy är 
två sådana.  

Enligt forskare så delas coping in i problem- och emotionellt fokuserad 
coping. Problemfokuserad coping innebär t.ex. att försöka öka 
resurserna/minska kraven från stressorerna genom exempelvis planering 
medan emotionellt fokuserad coping handlar om att hantera känslorna 
som uppkommer till följd av stressorerna. Stressorer är faktorer som 
orsakar stressreaktioner. Flera olika faktorer inverkar på vilken 
copingstrategi en individ använder sig av. Enligt Cohen och Lazarus 
(Health psychology) har coping följande mål:  

1. att minska stress i omgivningen och maximera chansen för 
överlevnad 

2. att justera eller tolerera negativa händelser 
3. att bibehålla en positiv självbild 
4. att bibehålla emotionell jämvikt 
5. att fortsätta tillfredsställande förhållanden med andra. 

 

Enligt socialpsykologen Bandura definieras upplevd self efficacy som en 
persons tilltro till sin egen förmåga att utöva tillräckligt stort inflytande 
över händelser som påverkar dennas liv. Self efficacy påverkar hur folk 
känner, tänker, motiverar sig själva och hur de beter sig. Människor med 
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hög self efficacy ser svåra uppgifter som utmaningar som ska bemästras 
snarare än hinder som ska undvikas. De närmar sig hotfulla situationer 
med en försäkran om att de har kontroll över situationen. Detta leder till 
personliga segrar, minskar stress och minskar risken för depressioner. I 
motsats till detta undviker folk med lågt self efficacy svåra uppgifter vilka 
de ser som personliga hot. När de möter svåra uppgifter koncentrerar de 
sig på sina personliga brister, alla hinder på vägen och alla typer av 
negativa resultat i stället för att koncentrera sig på hur man utför ett 
framgångsrikt jobb. De ger snart upp när det tar emot. De är lätta offer 
för stress och depressioner. 

En sak som är viktig för hälsa, både den fysiska och den psykiska, är 
kontakten med andra människor. Sociala nätverk är därför av stor vikt för 
hälsan. Enligt rapporten ”Betydelsen av psykosociala faktorer för en 
jämlik hälsa” finns det ett omfattande empiriskt stöd för betydelsen av 
socialt nätverk och socialt stöd för utveckling av hälsa och sjukdom och 
att dessa effekter är beroende av t.ex. levnadsvanor. Tillgång till social 
integration och socialt (emotionellt) stöd skyddar mot sjukdom, medan få 
sociala kontakter (social isolering) ökar individens risk för sjukdom. Detta 
är särskilt tydligt för insjuknande och död i hjärtinfarkt, men har också 
visats för en rad andra hälsoutfall, särskilt mental ohälsa och självskattad 
hälsa.  

Allt ovan är viktigt att ha i åtanke när du möter personer med 
dövblindhet. Personer med dövblindhet har lättare för att bli isolerade 
och har ofta svårare att kommunicera med sin omgivning vilket kan göra 
det svårare att ta vara på det sociala nätverket. Därför kan det finnas en 
ökad risk för depression och sjukdom. För att uppnå målet en god 
psykisk och fysisk hälsa behöver re-/habilitering innehålla insatser som 
till exempel stärker självkänslan, ger redskap som underlättar i sociala 
relationer, motiverar till och underlättar träning/rörelse mm. 

På ett expertseminarium arrangerat av Folkhälsomyndigheten och som 
handlade om hälsa hos personer med funktionsnedsättning, framkom det 
att det är viktigt att se människors liv i en helhet och se relationen mellan 
människan och samhället snarare än bara se funktionsnedsättningen, för 
att få en någorlunda korrekt bild av individens hälsa. 

  



18 
 

Att motivera och instruera  
 

Empowerment, eller egenmakt på svenska, är ett begrepp som syftar till 
att personen ska ta makten över sin egen situation. Det används ofta 
inom vården för att beskriva metoder såsom hälsocoachande samtal för 
att en person ska få förbättrad hälsa. Genom samtalsmetoder ger du 
personen verktyg och hjälper personen att själv komma fram till förslag 
och beslut om vad som passar för henne/honom. Ett sätt kan vara att 
ställa öppna frågor istället för slutna. Öppna frågor är de frågor som har 
inga givna svarsalternativ och startar ofta med ”vad”, ”hur”, ”varför”. 
Slutna frågor däremot är frågor som oftast kan besvaras med antingen 
”ja” eller ”nej”.  

Enligt min erfarenhet är empowerment perspektivet ett bra verktyg att 
använda vid motivation t.ex. till bättre hälsa. När en person själv kommer 
på lösningar till sina eventuella problem och funderingar är sannolikheten 
större att det nya beteende vidmakthålls jämfört med om en person får 
lösningarna presenterade för sig utan att behöva fundera själv.  

Motiverande samtal (motivational interviewing, MI) är en samtalsmetod 
som används i rådgivning och behandling för att underlätta 
förändringsprocesser. MI utvecklades under 1980–1990-talen av 
psykologerna William F. Miller och Stephen Rollnick. Syftet med MI är att 
främja motivation och beteendeförändring och är ett ypperligt sätt att 
samtala när du använder dig av empowerment-perspektivet.  

Metoden har influerats av Prochaska och DiClementes teoretiska modell 
som beskriver hur motivation och beteendeförändring sker över olika 
stadier. Enligt denna startar en förändringsprocess när en person av 
någon anledning börjar ifrågasätta exempelvis sin alkoholkonsumtion 
och känner motstridiga känslor (ambivalens) inför sitt drickande. 
Ambivalensen ses som en nödvändig faktor för förändring och MI 
handlar om att undersöka och främja denna. Tillsammans kartlägger 
man hur exempelvis drickandet påverkar det vardagliga livet och hur 
situationen stämmer överens med klientens önskemål och värderingar. 
Detta kan visa på en skillnad som hjälper klienten vidare i 
förändringsprocessen.  
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Andra viktiga MI-principer är att: 

• försöka förstå genom ett empatiskt och reflekterande lyssnande  
• inte argumentera när klienten inte ser någon anledning att 

förändras utan i stället undersöka varför (engelska: roll with 
resistance)  

• stärka klientens tro på sin förmåga och möjligheten till förändring.  

Behandlarens roll är sammanfattningsvis att hjälpa klienten att formulera 
en egen förståelse av sitt problem, egna argument för förändring, och att 
stärka dennes beslut och åtagande att genomföra förändringen.  
(källa: 
https://www.socialstyrelsen.se/evidensbaseradpraktik/sokimetodguidenforsocialtarbete/motiverandesa
mtal)  
  

https://www.socialstyrelsen.se/evidensbaseradpraktik/sokimetodguidenforsocialtarbete/motiverandesamtal
https://www.socialstyrelsen.se/evidensbaseradpraktik/sokimetodguidenforsocialtarbete/motiverandesamtal
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Hälsofrämjande förhållningssätt i vården 
 
Följande avsnitt är till stor del tagen från Socialstyrelsens hemsida. Här 
kan du läsa mer: https://www.socialstyrelsen.se/SiteCollectionDocuments/Halsoframjande-
forhallningssatt-i-varden.pdf  

Begreppet hälsofrämjande definieras av WHO som den process som 
möjliggör för individer, grupper eller samhället att öka kontrollen över 
förutsättningarna för att förbättra sin hälsa.   

Sverige har infört nationella riktlinjer för levnadsvanor och ett nytt 
hälsofrämjande förhållningssätt, som inbegriper det hälsofrämjande 
samtalet (HS), för alla som kommer i kontakt med hälso- och sjukvården. 

Det hälsofrämjande samtalet är en metod avsedd att förebygga sjukdom 
genom att stödja patientens förändring av en ohälsosam levnadsvana 
(tobaksbruk, riskbruk av alkohol, otillräcklig fysisk aktivitet, ohälsosamma 
matvanor).  

Hälsofrämjande samtal definieras i de nationella riktlinjerna som 
interventioner som ”stödjer individens möjlighet att öka kontrollen över 
sin egen hälsa och att förbättra den”, dvs. det bidrar till att stärka 
patientens upplevelse av egenmakt (empowerment) och lyfter fram 
patientens avgörande betydelse för sin egen hälsoutveckling. 
Personalens uppgift i ett sådant samtal är att bidra med stöd i 
förändringen samt att delge patienten både kunskap och de verktyg som 
krävs för att åstadkomma en förändring.  

Vid hälsofrämjande samtal är patientbemötandet av största vikt, och 
därför är det mycket relevant att fråga patienterna om vilka förväntningar 
och preferenser dem har vad gäller bemötandet i samband med 
samtalet. När det handlar om personer med dövblindhet behöver du 
även säkerställa en trygg och säker kommunikation. Det kan tex 
innebära att använda tolk eller tekniska hjälpmedel, anpassa ljud- och 
ljusförhållande mm.   

Nationella riktlinjer  
De nya nationella riktlinjerna för sjukdomsförebyggande metoder 
rekommenderar tre olika typer av rådgivning med samtal som grund för 
de tre åtgärdsnivåerna:  
 
Enkla råd:  
Information och korta, standardiserade råd och rekommendationer om 
levnadsvanor (inte likställt med att ställa frågor om levnadsvanor).  

Eventuell komplettering med skriftlig information  

https://www.socialstyrelsen.se/SiteCollectionDocuments/Halsoframjande-forhallningssatt-i-varden.pdf
https://www.socialstyrelsen.se/SiteCollectionDocuments/Halsoframjande-forhallningssatt-i-varden.pdf
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Rådgivande samtal:  
Dialog mellan hälso- och sjukvårdspersonal och patient.  

Anpassning till den specifika personens ålder, hälsa, risknivåer med 
mera.  

Eventuell komplettering med olika verktyg och hjälpmedel samt med 
särskild uppföljning.  

Kan inkludera motiverande strategier.  
 
Kvalificerat rådgivande samtal:  
Dialog mellan hälso- och sjukvårdspersonal och patient.  

Anpassning till den specifika personens ålder, hälsa, risknivåer med 
mera.  

Eventuell komplettering med olika verktyg och hjälpmedel samt med 
särskild uppföljning.  

Kan inkludera motiverande strategier.  

Vanligen teoribaserat eller strukturerat.  

Personal med utbildning i den metod som används.  
 
I tillägg finns också från den internationella litteraturen:  
 
Patientutbildningsprogram: särskilt utformade 
patientutbildningsprogram (vanligtvis 6-8 veckor) som bl.a. 
rekommenderas till operationspatienter.  

Här 
http://www.socialstyrelsen.se/nationellariktlinjerpreventionochbehandlingvidohalsosammalevnadsvano
r/stodiarbetetmedlevnadsvanor hittar du mer information, verktyg och råd om det 
hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbetet.  

Rapporten ”Hälsofrämjande förhållningssätt i vården” tar upp några 
perspektiv på det hälsofrämjande samtalet, både från personal och från 
patienter. Här nedan tar jag upp några av de som kan vara relevanta när 
du har ett hälsofrämjande samtal med en person med dövblindhet.  

Bemötande vid hälsosamtal  
De viktigaste faktorerna vid bemötande är att se människan och 
individanpassa, vara empatiskt lyssnande och ha förtroende. För några 
innebär bemötande att visa intresse, lyfta upp, öppenhet, kravlöshet, att 
ha roligt samt beaktande av personkemi. Några få nämnde 

http://www.socialstyrelsen.se/nationellariktlinjerpreventionochbehandlingvidohalsosammalevnadsvanor/stodiarbetetmedlevnadsvanor
http://www.socialstyrelsen.se/nationellariktlinjerpreventionochbehandlingvidohalsosammalevnadsvanor/stodiarbetetmedlevnadsvanor
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helhetstänkande, att hälsosamtal skulle vara obligatoriskt, att man ska 
bortse från åldersaspekter, eller att bemötandet inte spelar någon roll.  

Här kan då tilläggas vikten av att tänka på kommunikationen. Se till att 
tolk finns på plats vid behov, tänk på belysningen, kontraster och akustik.  

Stödjande faktorer för hälsosamtal  

De viktigaste stödjande faktorerna upplevdes vara motivation, att se 
människan samt försäkra sig om att patienten förstår. En del upplevde 
att det var viktigt att se småsaker, att minska psykisk ohälsa, och att följa 
upp, samt att konsultera andra, tid att lyssna och strukturera samtalet. 
Mindre vanliga önskemål var ärlighet och öppenhet, fokus på fysisk 
aktivitet samt kunskapsunderstöd till föreslagna åtgärder.  

Här vil jag gärna tillägga vikten av tid. Ta god tid på dig med samtalet då 
kommunikationen ofta tar lite längre tid. Var tydlig för att undvika 

missförstånd och ge gärna en kort, skriftlig sammanfattning av ert 
samtal. Det kan räcka med att punkta ner det viktigaste.  

Hinder mot hälsosamtal  

Det största hindret mot ett bra hälsosamtal var ovilja eller ointresse. En 
del nämnde hierarkiska skillnader mellan olika typer av 
sjukvårdspersonal, andra nämnde frånvaro av personkemi. Andra hinder 
var dålig miljö, moralpredikan, okunskap och nonchalans. Några få 
upplevde som hinder dåligt anpassad information och personalens 
önskemål att förändra allt.  

Stödjande attityder hos professionerna/personalen  

De flesta nämnde att personalen skulle vara positiv och stöttande eller 
en engagerad medmänniska. En del ansåg det var viktigt att ha kunskap 
och kunna förklara tillsammans med att ha förståelse. Några få nämnde 
lyssnande, inse sin egen begränsning, vänlighet, ärlighet och tillit.  

Hindrande attityder hos professionerna/personalen  

Den mest hindrande attityden ansågs vara ointresse och likgiltighet. En 
del ansåg otrevlighet och stress samt att se patienten som besvärlig var 
hindrande attityder. Mindre vanliga var tjatande, bagatelliserande, att 
prata över huvudet på patienten, skuldbeläggande samt dömande.  

Kriterier på bra bemötande  

Positivt bemötande, bygga förtroende och ärlighet, bygga på kunskap 
och vara påläst samt att patienten ska vara i fokus. Några få nämnde 
kroppsspråk, gruppsamtal, miljöaspekter. Enstaka fokuserade på att vara 
realistisk, teamarbete och uppföljning. Flest patienter tyckte det var 
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jättekul att få berätta om sina erfarenheter. Det kändes bra att få prata 
och var inspirerande.  

Funktionshinder – läkare och sjuksköterskors erfarenheter  

Använda ordentligt med tid, vara kreativ och tänka utanför boxen, hitta 
nya lösningar utifrån individen.  

Ett gott bemötande är en av de viktigaste faktorerna som främjar 
delaktighet, patientinflytande och patientsäkerhet. Kunskaper om 
diskriminering, tillgänglighet och kommunikation ger en god grund för 
utveckling av en verksamhet som möter varje individs behov.  
 
Varje möte är unikt och behöver anpassas efter patientens behov och 
förutsättningar. Två experter möts på lika villkor – vårdpersonalen är 
expert på det kliniska, patienten är expert på sig själv. Centralt i varje 
möte är att ge patientens unika berättelse utrymme, lyssna och agera på 
den. 

Brister i bemötandet mellan patient och personal kan leda till brister i 
kommunikationen och informationen. Det kan i sin tur leda till 
patientsäkerhetsrisker.  

Brister i bemötandet kan även leda till att: 

• patienten inte följer ordinationer och 
behandlingsrekommendationer  

• patienten inte återkommer trots att hens tillstånd kräver det  
• patienten eller personalen inte uppfattar väsentlig information.  

Socialstyrelsen har tagit fram material i syfte att stödja personal i hälso- 
och sjukvården att arbeta systematiskt med bemötande och jämlik vård. 
Det har tagits fram i samverkan med Diskrimineringsombudsmannen och 
i samråd med Sveriges kommuner och landsting:   

Att mötas i hälso- och sjukvård, ett utbildningsmaterial för reflektion om 
bemötande och jämlika villkor: 

http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2015/2015-1-5  

 

  

http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2015/2015-1-5
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