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Inledning
”I ett bra möte föds en ny verklighet medan man samtalar.”
Ett bra bemötande handlar om att visa respekt för
andra individer. Förståelse och medkänsla räcker oftast
långt men ibland kan det behövas särskild kunskap för
att mötas på en mer jämlik nivå. I den här skriften finns
några goda råd och verktyg för att underlätta första
mötet med personer med olika funktionsförmågor,
saker som kan vara bra att tänka på innan du har fått
möjlighet att lära känna individen. I skriften finns korta
beskrivningar av de vanligaste funktionsnedsättningarna och vad du kan tänka på inför ditt första möte.
Det är helt naturligt att ibland känna viss osäkerhet
i mötet med en person som har en funktionsnedsättning. När och hur mycket ska jag hjälpa, eller vill
personen klara sig själv? Det bästa sättet i ett möte är
att vara sig själv, ta god tid på sig, och vara uppmärksam och lyhörd. Blir du osäker eller undrar över något
så fråga personen eller, om det inte passar, handla då
efter din känsla. I mötet med personer som har nedsatt
funktionsförmåga kan det vara små detaljer som avgör
om mötet blir bra eller dåligt.
Den här skriften är tänkt att användas som ett uppslagsverk i bokstavsordning där du kan få några goda
råd på vägen vid nya kontakter med personer med
några av de vanligaste funktionsnedsättningarna.

Vikten av bemötande
En del funktionsnedsättningar är synliga medan andra
inte är det. Det är svårt för någon som inte lever med
en dold funktionsnedsättning att förstå hur det påverkar individen. Vi vill med den här skriften försöka att
kortfattat ge er en inblick i dessa funktionsnedsättningar, vill du läsa mer ingående så finns det en rekommenderad länk under varje avsnitt.
Umeå kommuns vilja är att alla kommuninvånare på
lika villkor ska kunna delta i samhällsgemenskapen.
Denna strävan måste vara levande inom oss och omfatta allt vi gör, från myndighetsutövning till praktiskt
bemötande i en reception. Vår information måste vara
begriplig, lättläst och hörbar. Den inre och yttre fysiska
miljön måste vara lättillgänglig. Kommunen ska vara
öppen och utvecklande och får inte upplevas diskriminerande för att detta mål ska nås.
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Några allmänna goda råd:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ett bra bemötande behöver vara olika beroende på vem du möter.
Möt andra som du själv vill bli bemött och
utifrån deras olika förutsättningar.
Var närvarande i mötet.
Prata enkelt och tydligt, utan att överdriva.
Använd inte fackspråk.
Prata direkt till den person som det gäller,
viktigt när tolk eller assistent är med.
Visa hänsyn och respekt för den personliga
integriteten.
Förvissa dig om att den du pratar med verkligen förstått vad du säger.
Försök skapa en positiv och lugn atmosfär.
Tänk på att du även kommunicerar med ditt
kroppsspråk och tonfall.
Fråga hur du ska gå tillväga om du känner dig
osäker i mötet.
Undvik yttranden som ”vad duktig du är som
klarar dig själv”, det kan upplevas nedsättande.

Vad kan jag göra?
Vad kan jag som förtroendevald
politiker göra?

Är du förtroendevald kan du se på förelagda handlingar och förslag till beslut utifrån ett funktionshinderperspektiv. Ställ frågor till dem som ”föredrar” ett ärende
om detta. Aktivt deltagande i partiarbetet ger möjlighet till påverkan över de frågor som kommer upp på
dagordningen. Lyft alltid fram inskränkningar du ser i
tillgänglighet, delaktighet och jämlikhet.
Som förtroendevald kan du påverka ditt parti till att
verka för att fler personer med funktionsnedsättningar
bjuds in till att delta i det politiska arbetet. Som politiker bör du skaffa kunskap om de mekanismer som gör
det svårt för personer med funktionsnedsättningar att
delta i politiken och samhällslivet.

Vad kan jag som arbetsgivare och
chef/ledare göra?
Var positiv till att hjälpa personer med funktionsnedsättningar in på arbetsmarknaden. Tänk på att människor med en funktionsnedsättning har en unik kompetens och något som är ett hinder i en situation kan
vara en tillgång i en annan. Det är otillåtet att kränka
personer med funktionsnedsättningar vid rekrytering,
anställning eller befordran.
Det är en ledningsfråga att se till att verksamhetens
alla delar är tillgängliga. Det handlar om processer för
planering och beslut, attityder och bemötande och
att se tillgänglighet som en naturlig del i det ordinarie
arbetet.

En tillgänglig arbetsplats innebär så mycket mer än
fysiska tillgängliga lokaler. Det kan innebära anpassat
arbetstempo och anpassad arbetstid. Eller att någon
har fått anpassade arbetsuppgifter och fått de hjälpmedel som den behöver på arbetsplatsen.
Åtgärder på funktionshinderområdet bygger på kunskap och erfarenhet om sakförhållanden som råder
och behov som människor med funktionsnedsättningar
har. Låt din personal få möjlighet till lämplig utbildning
i ”funktionshinderkunskap”.
Ta reda på hur andra ställen och andra kommuner gör
i likdanande frågor. Förbered och planera ärenden så
5

att ”funktionshinderperspektivet” ständigt är levande
och att det är med från början i alla processer. Ta gärna
hjälp av kommunens tillgänglighetsstrateg när du har
funderingar.
Låt ditt vardagliga handlande kännetecknas av gott
bemötande och respekt för den enskilde individen.
Som chef är du den viktigaste personen för att skapa
en öppen, tillåten och tillgänglig arbetskultur.
Som chef/arbetsgivare kan du samverka med arbetstagare för att åstadkomma en god arbetsmiljö. Arbetsförhållandena ska anpassas till människors olika
förutsättningar att utföra arbete i fysiskt och psykiskt
avseende. Du ska ge arbetstagare möjlighet att medverka i utformningen av sin egen arbetssituation och i
förändrings- och utvecklingsarbete som rör hans/hennes eget arbete.

Vad kan jag som medarbetare
göra?

Sök efter strukturen i ditt arbete och se hur du skulle
vilja arbeta med funktionshinder-perspektivet. Frågor
om tillgänglighet, delaktighet och jämlikhet finns med i
allt vi gör oavsett om vi planerar, utför eller kommunicerar/informerar.
Om du inte redan har det, så försök skaffa den kunskap som just du behöver i ditt arbete. Exempel kan
vara funktionshinderpolitisk kunskap, tillgänglighetskunskap, livssituationskunskap, handläggnings- och
juridisk kunskap.
Vi kategoriserar gärna människor i vår omgivning
omedvetet. Förutfattade meningar om personer med
funktionshinder kan finnas. Gör ditt bästa för att
komma över detta. Gör också ditt bästa för att bidra till
en tillgänglig, god och accepterande arbetsplatskultur.
Ett gott bemötande är kanske den enklaste och viktigaste insatsen i tillgänglighetsarbetet. Bemöt andra
som du själv vill bli bemött men utifrån deras förutsättningar.
Du kan inte okritiskt utgå ifrån att dina behov och
önskningar också är en annan persons. Som yrkesföreträdare har du nyttig kunskap men det är brukarens
reella behov som ska vara utgångspunkten i mötet
eller planeringen.
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Ett bra bemötande behöver vara olika!
- Så möter du personer med funktionsnedsättning
ADHD och ADD
Adhd är en förkortning av Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Det brukar översättas med uppmärksamhets- och hyperaktivitetsstörning. 5 procent av alla
barn har ADHD och problemen finns ofta kvar i vuxen
ålder. Adhd är en så kallad neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, som inte syns på utsidan men som
påverkar vardagslivet.
Adhd kan yttra sig på många sätt och variationen från
person till person är stor. Vanliga svårigheter vid adhd
är koncentrationssvårigheter, svårigheter att stänga
ute omgivningen och intryck, stort behov av att röra
på sig och svårigheter att komma igång med uppgifter.
Det är även vanligt med sänkt impulskontroll. Många
med adhd är energiska, drivande och har stor uthållighet när de gör något de brinner för. Många med adhd
har även dyslexi.
Damp och add är olika former av adhd. Add är adhd
men utan överaktiviteten. Vid damp har personen
förutom adhd svårigheter med vissa rörelser. Ibland
är det också svårt att tolka intryck från syn, hörsel och
känsel. Begreppet damp används inte så ofta längre.
Istället brukar det kallas att personen samtidigt har
adhd och dcd. Dcd står för Developmental Coordination Disorder.

Du kan underlätta genom att:
•

•

•
•

•
•

Skicka påminnelser inför möten, då planering och att passa tider är en vanligt
förekommande svårighet.
Ha gärna mötet efter kl 10 då många med
adhd har både problem att komma igång
och sömnsvårigheter.
Ha korta möten med klar agenda.
Skicka med alt. maila en lättläst skriftlig
sammanfattning av vad ni bestämde på
mötet.
Ha tydliga instruktioner vid nya uppgifter,
både muntligt och skriftligt.
Lägg gärna ner lite extra tid vid introduktion
av nya uppgifter på att diskutera och hitta
motivationen hos personen som ska utföra

•

•

uppgiften.
Det är viktigt med en lugn arbetsmiljö
med lite störande intryck för att personer
med adhd ska kunna utnyttja sin förmåga
optimalt.
Undvik att sätta en person med adhd i kontorslandskap.

För mer information:
www.1177.se/Fakta-och-rad/Sjukdomar/Adhd/
www.attention-riks.se/npf/adhd/

Afasi
Afasi är en försämrad förmåga att använda språket.
Afasi förekommer ofta efter stroke och andra hjärnskador. Det finns personer med afasi som inte kan prata
men oftast är en del språkfunktioner bibehållna. Det
finns olika typer av afasi. Personens förmåga att förstå
det den hör och läser och förmågan att uttrycka sina
tankar i tal och skrift, kan vara påverkad i olika hög
grad. Var för sig eller samtidigt. Räkneförmågan kan
också påverkas.

Du kan underlätta genom att:
•

•
•
•
•
•
•
•

Ställa enkla frågor, till exempel ja- och
nejfrågor eller koncentrera frågorna på vad
och hur.
Tala långsamt och tala om en sak i taget.
Använda bilder och skrift som komplement.
Upprätthålla ögonkontakt.
Använda kroppsspråket och ha papper och
penna till hands.
Ge den tid som behövs utan att avbryta.
Vända dig direkt till personen, inte till eventuell följeslagare.
Sitt i ett tyst rum utan radio eller andra
personer som samtalar bredvid.

För mer information:
www.afasi.se

7

Allergi
Allergi är en obalans i immunförsvaret som gör att
personer reagerar mot sådant som normalt inte skadar
kroppen. Allergier kan yttra sig på olika sätt allt från
magont, utslag, hösnuva till i alvarliga fall anafylaxi. De
vanligaste ämnena som framkallar allergi, så kallade
allergener, är pollen, mögel, kvalster, pälsdjur, insekter,
läkemedel och en del livsmedel. Något som är bra att
veta är att jordnötsallergi även är en luftburen allergi,
vilket innebär att personer med denna typ av allergi
kan få en anafylaktiskchock av att någon i närheten
äter jordnötter eller att det t.ex. står framme en skål
med jordnötter.
Anafylaxi kan även utlösas av insektsbett, läkemedel
och andra livsmedel. När en person får en anafylaktiskchock är det väldigt viktigt att snabbt ringa 112 och
att personen i fråga tar sin adrenalinspruta omgående.
Tecken på anafylaxi kan vara röda hudutslag, svullna
läppar och ögonlock, svullnad i hals och tunga, andningssvårigheter, hög hjärtfrekvens och lågt blodtryck,
yrsel, krampaktig magsmärta och förvirring.

Du kan underlätta genom att:
•
•
•
•
•
•

Inte använda parfym eller rakvatten.
Tydligt deklarera innehållet då du bjuder på
mat, fika och dryck.
Aldrig bjuda på något som innehåller någon
form av nötter.
Välja bort kända allergiframkallande växter
inomhus.
Inte röka när du bär dina arbetskläder, se
också till att de är rena från djurhår.
Personer med svår pollenallergi kan ha svårt
att vistas utomhus på vår/sommar. Tänk på
att inte ha öppet fönstret i möteslokalen
under pollensäsongen.

För mer information:
www.astmaoallergiforbundet.se

Autismspektrumsyndrom, ASD
(Autism Spectrum Disorder)

ASD är ett nytt samlingsbegrepp för olika autismdiagnoser, Aspergers Syndrom ingår numera i den övergripande diagnosen ASD. Personer som har ASD tolkar
sin omgivning och det sociala spelet på ett annorlunda
sätt. Det finns en stor spridning inom gruppen, och
graden av symptom varierar från individ till individ.
Typiska egenskaper hos personer med diagnosen kan
vara: Svårigheter i kontakten med andra människor,
specialintressen som kan uppta stor del av uppmärksamhet och tid, svårigheter att förstå och använda
språket i kommunikationen med andra, bristande
motorik och lätt att hamna i tvingande rutiner eller
handlingar.
Många med ASD är högintelligenta och kan i rätt miljö
med sin stora uthållighet och koncentrationsförmåga
utföra uppgifter bättre än en person utan ASD.

Du kan underlätta genom att:
•

•
•

•

•

•

I början av mötet gå igenom ramarna, t.ex.
syftet med mötet, vilka tider som gäller, vad
ni vill ha uppnått när mötet är klart.
Uttryck dig så tydligt och konkret du kan
Håll dig till planen du har med mötet/aktiviteten, förändring är ofta jobbigt för personer
med ASD.
Det som sägs uppfattas ofta bokstavligt, så
undvik initialt att använda ironi och liknelser
till dess att du har lärt känna personen.
Ögonkontakt kan vara jobbigt för personer
med ASD, sitt gärna i vinkel så ögonkontakt
är valfri.
Tänk på att personer med ASD kan ha väldigt
svårt att tolka din mimik, ditt kroppsspråk
och din språkmelodi så orden du använder
är nyckeln till kommunikationen.

För mer information:
www.attention-riks.se/npf/aspergers-syndrom/

Bipolär sjukdom

Som även kallas manodepressiv sjukdom, innebär att
personen periodvis är antingen manisk eller deprimerad. Ofta växlar sjukdomsperioder med symtomfria perioder. Återkommande perioder med mani och depression, ibland i anslutning till varandra, är karaktäristiskt
för bipolär sjukdom.
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Under en manisk period är det vanligt att personen
är överdrivet upprymd, överaktiv och har ett extremt
stort självförtroende. Personen kan också lätt bli irriterad och vissa behöver mindre sömn. Under en depressiv fas känner personen sig ofta nedstämd, har svårt att
koncentrera sig och har dåligt självförtroende. Det är
också vanligt med sömnbesvär och minskad eller ökad
aptit. Att hitta en balans i vardagen med rutiner och att
lära känna sina signaler är väldigt viktigt för personer
med bipolär sjukdom.

Du kan underlätta genom att:
•

•
•
•

Ha kännedom om att det finns en periodisitet i sjukdomsförloppet med väldigt varierande karaktär beroende på om perioden är
manisk eller depressiv.
Ha god framförhållning med möten, scheman och aktiviteter
Tänka på att stress har en negativ inverkan.
Om din anställde/kollega har bipolär sjukdom är det viktigt att ha en regelbunden
och god kommunikation med personen så ni
tillsammans kan anpassa arbetsbelastningen
efter personens aktuella förutsättningar.

För mer information:
www.1177.se/Fakta-och-rad/Sjukdomar/Manodepressiv-sjukdom---bipolar-sjukdom/
www.bipolarsjuk.se/

Cerebral Pares, CP-skada
Vid cerebral pares, som oftast kallas CP, är rörelseförmågan påverkad. CP beror på att hjärnan har fått en
skada någon gång innan två års ålder.
CP innebär att en eller flera muskler inte riktigt fungerar som vanligt. Det kan innebära allt från knappt några
märkbara besvär till att ha stora rörelsesvårigheter. CP
delas in i olika grupper. Vid spastisk CP, som är vanligast, är vissa muskler spända och kan inte slappna av.
Vid andra typer av CP är det vanligt med ofrivilliga
rörelser i hela kroppen eller svårt med balans och samordning av sina rörelser. Den som har CP kan även ha
andra besvär som också beror på att hjärnan inte fungerar som vanligt. Exempel på det är epilepsi, nedsatt
syn eller hörsel, talsvårigheter, lindrigare nedsättningar
av uppmärksamhet, minne och koncentration. En del
som har CP har också en utvecklingsstörning, men de
flesta har ingen nedsatt intellektuell förmåga.

Du kan underlätta genom att:
•

•

•

•

Ha mötet på en plats som är tillgänglig för
rullstol/permobil, tänk på att det ska finnas
ramp, dörröppnare, hiss, tillgång till anpassad WC och handikapparkering.
Sitter personen i Permobil är det viktigt att
se så att hissen klarar totalvikten och att
dörröppningarna är nog breda.
Har personen talsvårigheter så tänk på att
inte stressa igenom mötet utan ge personen
tid att prata i sitt tempo.
Det är ofta svårt för personer med spasticitet att skriva så erbjud dig gärna att maila en
sammanfattning av vad ni kom fram till på
mötet.

För mer information:
http://neuroforbundet.se/diagnos-symtom/
cerebral-pares-cp/

Demenssjukdom
Demens är ett samlingsnamn och en diagnos för en
rad symptom som orsakas av hjärnskador. Det kan yttra
sig på olika sätt beroende på vilka delar av hjärnan som
drabbas. Vanligen försämras minnet och förmågan
att planera och genomföra vardagliga sysslor. Språk,
tidsuppfattning och orienteringsförmåga är andra s.k.
kognitiva förmågor som påverkas negativt.
Även oro, nedstämdhet och beteendeförändringar kan
tillhöra sjukdomsbilden. Demens är vanligast hos äldre
människor men vissa demenssjukdomar kan drabba
personer i ung ålder.

Du kan underlätta genom att:
•
•
•

•
•

•

Vara tydlig och ge både muntlig och skriftlig
information
Ha mötet i en lugn miljö
Ge tydliga instruktioner om var mötet ska
vara. Skriv ut en så tydlig adress som möjligt,
ange när mötet börjar och slutar, så eventuell färdtjänst kan lämna av vid rätt ingång.
Möt gärna upp i entrén
Skicka gärna påminnelse om mötesdatum
Om personen har assistent eller godeman
med sig tänk på att prata direkt till den det
gäller och inte över huvudet på någon.
Ha korta möten då personer med demens
lättare bli trötta och då sjunker deras kognitiva funktioner.

För mer information:
www.demensforbundet.se

9

Depression

Diabetes

Alla människor känner sig ledsen och nedstämd ibland.
Att ha en depression är dock inte samma sak. Det som
händer vid en depression är att hjärnans signalsubstanser kommer i obalans, det påverkar bland annat
känslolivet, initiativförmågan och sömnen.

Diabetes är inte en utan flera olika sjukdomar med
olika orsaker. Den gemensamma nämnaren är att sockerhalten i blodet är för hög. Personer med diabetes
behöver äta på regelbundna tider.

Om en person får en medelsvår eller svår depression
krävs det behandling, det går inte själv med bara tankeraft och att bita-ihop ta sig ur den utan det behövs
medicinskhjälp. Knappt hälften av alla kvinnor och
ungefär var fjärde man blir deprimerad någon gång
under sin livstid.
Det krävs ofta att personen som drabbas av depression
är sjukskriven en tid.

Symptomen vid lågt blodsocker:
•

Koncentrationssvårigheter, hunger, svettningar, darrningar, huvudvärk, förvirring och
aggressivitet
Om du ser dessa symptom på en diabetiker
så ge dem något att äta t.ex. söt saft, juice,
frukt, druvsocker.

Du kan som kollega underlätta
genom att:

•

•

Om personen blir kraftigt omtöcknad eller medvetslös ska du:

•

Ha förståelse att detta är en sjukdom och
personen kan inte bara välja att ”rycka upp
sig” och sedan bli bra.
Finnas där som vän. När en person lider av
en depression är det svårt att se sig själv
med snälla ögon, då kan ett positivt sms eller telefonsamtal betyda väldigt mycket.

Du som chef kan underlätta genom att:
•
•

•

Hålla kontakten under sjukskrivningen.
Ha en anpassad återgång till arbete, med
avseende av både tid och uppgifter. Börja
smått och bygg sedan på.
Rutiner och förutsägbarhet underlättar vid
återgång till arbetet.

Tips till dig som har drabbats av en
depression eller känner att du är
nära en depression:
•
•
•
•

Var noga med dina rutiner
Sömn och mat är extra viktigt nu
Fysisk aktivitet har en positiv effekt på
depression
Försök aktivt prioritera saker/aktiviteter som
ger dig energi och gör dig glad.

För mer information:
www.1177.se/Fakta-och-rad/Sjukdomar/Depression
www.depression.se
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Blir väntan/aktiviteten längre än 4 timmar behöver
personen något att äta. Det som är viktigt för dig att
veta är att när en person behandlas med insulin kan
blodsockernivån bli onormalt låg, man får en så kallad
insulinkänning. Detta kan om det går nog långt vara
farligt och leda till medvetslöshet.

•
•
•
•

Lossa åtsittande kläder och att skapa fria
luftvägar (framstupa sidoläge).
Kontrollera andningen.
Ge aldrig en medvetslös något att dricka.
Ring 112 för omedelbar ambulanstransport
och informera om att den sjuke är diabetiker.

För mer information:
www.diabetes.se

Dövblindhet

Epilepsi

Dövblindhet är när en person har både syn- och hörselskada i sådan grad att det tillsammans gör det svår
för personen att klara sig utan stöd. Antalet dövblinda
i Sverige i åldrarna 0-65 år är cirka 2 000. I gruppen
som är 65 år och äldre beräknas siffran ligga mellan
30 000 och 40 000 personer. Många personer som
tillhör gruppen dövblinda har kvar någon syn- och/eller
hörselrest.

Epilepsi kan uppstå när som helst i livet. Det kan bero
på en medfödd benägenhet eller till följd av en skada.
Det finns minst 60 000 personer i Sverige som har
epilepsi. Epileptiska anfall orsakas av övergående störningar i hjärnans nervceller, följden blir ett epileptiskt
anfall, anfallen ser olika ut beroende på vilken del av
hjärnan som påverkas. Ett epileptiskt anfall kan vara
allt från större anfall då personen får kramp och ramlar
omkull eller bara mindre frånvaroattacker. Se efter om
epilepsisymbolen (ett tänt ljus) finns på personens
kläder eller halsband.

Du kan underlätta genom att:
•
•
•
•
•
•
•

•

Alltid tala om när du kommer och vem du är.
Närma dig framifrån och lätt röra vid personens hand, arm eller axel.
Tala om vad du gör och vad som händer.
Kommunicera långsamt och tydligt.
Gärna beskriva rummet ni befinner er i.
Med hjälp av ditt pekfinger skriva bokstäver i
handen på den dövblinde personen.
Komma ihåg att miljön är avgörande för
personens förmåga att ta till sig information,
till exempel bra belysning, skarpa kontraster
och bra akustik.
Alltid tala om när du går, även när du lämnar
rummet för en kortare stund.

Vid Ledsagning:
•
•
•
•

Räck din arm till den dövblinda personen.
Se till att hen går snett bakom dig.
Ge den dövblinda ledstången i trappor, det
är lättast att gå själv.
För att undvika missförstånd om vad som
sägs kan tolkar anlitas via tolkcentralen,
telefon 090-785 74 60.

För mer information:
www.fsdb.org

Elkänslighet
Elkänsliga personer upplever ofta att deras problem
inte blir tagna på allvar.

Du kan underlätta genom att:
•
•
•

•

Respektera personens upplevelse.
Stänga av mobiltelefoner, lysrör och hörslingor.
Låta elkänsliga personer vistas i ett rum
med dämpad belysning, utan spotlights och
lågenergilampor.
Tillmötesgå personens önskemål om att
mötas på elsanerad plats.

Du kan underlätta genom att:
•

Se till att en person som vaknar upp efter ett
anfall omringas av en lugn miljö, ordna helst
så att bara en person finns i rummet.

Om personen får ett större anfall:
•
•
•
•
•

Försök inte stoppa anfallet på något sätt.
Se till att andningsvägarna är fria.
Stoppa inte in något i munnen.
Ta bort farliga saker kring personen.
När anfallet gått över är det viktigt med en
lugn miljö. Om anfallet inte gått över efter
fem minuter behövs akut sjukhusvård, ring
112.

För mer information:
www.epilepsi.se

Hjärt- och kärlsjukdomar
Hjärt- och kärlsjukdomar eller kardiovaskulära sjukdomar är ett samlingsbegrepp som rör sådana sjukdomar
som drabbar cirkulationsorganen dvs. hjärta och blodkärl. Till denna grupp hör bl.a. hjärtinfarkt, kärlkramp
och stroke. Hur individen påverkas av dessa tillstånd
varierar väldigt mycket beroende på vilken svårighetsgrad sjukdomen har.
Ofta kommer du inte att märka att personen du träffar
har denna problematik men i vissa fall har personen en
betydande funktionsnedsättning. Vid framför allt hjärtinfarkt och stroke kan insjuknandet ske väldigt plötsligt
och få allvarliga konsekvenser. I dessa fall är det viktigt
att du agerar snabbt och ringer 112. Vid behov påbörja
hjärt- och lungräddning se sida 18.

För mer information:
www.feb.nu
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Du kan underlätta genom att:

Vill du läsa mer:

•

www.sdr.org

•

Undvika trappor och långa transportsträckor
till möteslokalen.
Umeå kommun har hjärtstartare i ett flertal
anläggningar, ta reda på var din närmaste
hjärtstartare finns.

För mer information:
www.hjart-lungfonden.se/

Hitta din närmaste hjärtstartare:
www.hjartstartarregistret.se

Hörselnedsättning
Hörselnedsättning är vanligt förekommande i Sverige
man beräknar antalet personer med hörselnedsättning till cirka 1,3 miljoner, 700 000 av dessa har så grav
nedsättning att de behöver hörapparat. Dövhet är den
allvarligaste formen av hörselnedsättningen och ca 13
000 svenskar lider av detta. 30 000 personer kommunicerar idag på teckenspråk i Sverige på grund av dövhet
eller grav hörselskada. Att ha en hörselnedsättning försvårar det sociala samspelet vilket leder till att många
i den här gruppen känner sig exkluderade från sociala
sammanhang och mår psykiskt dåligt.
I mötet med personer med hörselnedsättning är det
extra viktigt med ögonkontakt. Om personen med
hörselskada läser på läpparna är det lämpligt med en
meters avstånd mellan er. Tänk på att artikulera tydligt,
utan att överdriva.

Du kan underlätta genom att:
•
•
•
•

•
•
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Slå av radio eller andra störande ljud och
tala en åt gången.
Erbjuda hörselskadade personer tolk så det
inte uppstår missförstånd om vad som sägs.
Tala till personen du möter, inte till tolken.
Se till att telefonnummer till tolkcentralen
alltid finns tillgängliga. Tolkservice för hörselskadade och döva bokas via tolkcentralen,
telefon 090-785 74 60. De tillhandahåller
också distanstolkning via internet. I enlighet
med förvaltningslagen § 8 är myndigheter
skyldiga att vid behov använda tolk vid
kontakt med person ”som inte behärskar
svenska eller som är allvarligt hörsel- eller
talskadad”.
Använd mikrofon och hörselslinga
Maila ut presentationer och dylikt innan
mötet så är det lättare att hänga med under
presentationen.

Lungsjukdom
Det finns olika typer av sjukdomar i lungorna. Det finns
obstruktiva sjukdomar, där luftflödet i luftvägarna är
förhindrat, t.ex. astma och KOL. Det finns även restriktiva sjukdomar med minskad total lungvolym, sarkoidos är ett exempel på detta. Dessutom finns en rad
andra sjukdomar såsom tuberkulos, Cystisk fibros och
lungcancer.

Du kan underlätta genom att:
•

•
•
•

Boka mötet i en lokal där deltagarna inte
behöver gå i trappor eller har lång transportsträcka.
Ha sittplatser utspridda i koridorer och
längre transportvägar.
Inte ha öppna fönster under pollensäsongen
eller om någon röker utanför.
Undvik starka dofter, tobaksrök och kläder
med djurhår på.

Läs mer här:
www.hjart-lungfonden.se

Läs- och skrivsvårigheter
Läs- och skrivsvårigheter eller dyslexi kan visa sig på
lite olika sätt. Ofta handlar det till en början om att
personen har problem med både talat och skrivet
språk. Det kan till exempel ha svårt att skilja på ord
och delar av ord när personen ser och hör dem, vilket
ofta leder till problem med förståelsen av det lästa och
hörda. Men också att skriva ord kan vara besvärligt,
både att stava rätt och komma ihåg vilket ord som ska
användas. Det kan också ha svårare att läsa än att höra
information.

Du kan underlätta genom att:
•
•
•
•

Ge information både muntligt och skriftligt
Skriftlig information ska vara lättläst
Erbjud dig vid behov att hjälpa till med att
fylla i blanketter.
Försäkra dig om att personen har förstått
den informationen du har lämnat ut.

Vill du läsa mer:
www.dyslexi.org

Mag- och tarmsjukdomar

Rörelsehinder

1,5 miljon svenskar har problem med sin mage. Det
finns många sjukdomar som drabbar mag- och tarmsystemet, några exempel är Crohns sjukdom, Ulcerös
kolit, IBS, reflux och olika typer av cancer.

Ett rörelsehinder är en nedsättning av en kroppsfunktions som gör att förmågan att röra sig blir nedsatt. Ett
rörelsehinder uppkommer ofta på grund av en annan
bakomliggande sjukdom. Rörelsehinder kan vara allt
från att man har svårt att gå längre sträckor, bära en
lätt påse, inte kunna vrida om ett lås eller öppna en
dörr till att behöva förflyttningshjälpmedel så som rullstol/ permobil och kanske även assistans för att kunna
röra sig fritt.

Du kan underlätta genom att:
•
•

Ha mötet eller aktiviteten i en lokal där toaletter finns nära till hands.
För personer med dessa sjukdomar kan
behoven ibland komma akut och för vissa
kan det kännas genant att behöva gå mitt i
ett möte, här kan du underlätta genom att i
början av mötet säga att det är okej att ta en
paus vid behov.

Vill du läsa mer:
www.magotarm.se

Det finns omkring 560 000 personer över 16 år med
rörelsehinder i Sverige och omkring 7000 barn i den
situationen. Ungefär hälften använder någon form av
förflyttningshjälpmedel.

Du kan underlätta genom att:
•

Parkinsons sjukdom
Parkinsons sjukdom är en progressiv neurologisk sjukdom som anses vara en av de vanligaste neurologiska
åkommorna. Parkinson är en komplex nervsjukdom
som påverkar flera signalsystem. De första symtomen
uppträder vanligen efter 55 års ålder. Symtomen kan
komma tidigare, men det är mindre vanligt.
Sjukdomen är mest känd genom de tre huvudsymtomen skakningar, stelhet och långsamma rörelser
men det finns även symptom som inte är kopplade
till rörelse t.ex. yrsel, sömnstörningar, depression och
talsvårigheter. Symtombilden och utvecklingen av sjukdomen varierar mycket från person till person.

Du kan underlätta genom att:
•

•

•

Ha ett lugn tempo på mötet/aktiviteten där
du tar dig tid att vänta in personen och ger
hen tid att tala till punkt.
Lägg gärna möten efter lunch då personer
med Parkinsons sjukdom ofta mår sämre
på morgonen och det kan ta tid att komma
igång.
Sjukdomen kan ge ett väldigt yvigt rörelsemönster som många med sjukdomen tycker
är besvärande, personen kan inte själv styra
över detta.

•

•

•
•

•

•

Ha mötet på en plats som är tillgänglig för
rullstol/permobil, tänk på att det ska finnas
ramp, dörröppnare, hiss, tillgång till anpassad WC och handikapparkering.
Sitter personen i permobil är det viktigt att
ta reda på om hissen klarar totalvikten och
att dörröppningarna är nog breda.
Skriv ut en så exakt adress du kan i kallerser till möten samt vilken ingång som är
att föredra. Tänk även på att ange både när
mötet börjar och vilken tid det beräknas
sluta. Detta underlättar för personer som
åker färdtjänst.
Ha käpphållare vid kassor och informationsdiskar.
Ha gärna en stol tillgänglig vid receptionen
samt i längre korridorer så personer som har
svårt att stå/gå kan vila.
Sitt gärna ner även du när du har möte med
personer i rullstol, då är ni på samma nivå
och kan lättare ha ögonkontakt.
Det är alltid ok att fråga om personen vill ha
hjälp, men undvik att hjälpa utan att fråga
först.

Vill du läsa mer:
www.mfd.se
www.dhr.se
www.rbu.se

Vill du läsa mer:
www.parkinsonforbundet.se
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Social fobi
Social fobi är en uttalad och varaktig rädsla för sociala
situationer. Personen är rädd för att hamna i situationer med andra människor där den riskerar att känna
sig bortgjord eller granskad. Rädslan kan leda till att
personen undviker att umgås i sociala sammanhang.
Rädslan för att göra bort sig kan yttra sig exempelvis
genom typiska ångestreaktioner som svettningar, rodnad, hjärtklappning, stamning, skakningar och svimningskänsla. Det är viktigt att komma ihåg att social
fobi inte är ”vanlig blyghet” och ofta kräver behandling
för att personen med social fobi ska kunna ha en fungerande vardag.

Du kan underlätta genom att:
•
•
•

Ha mötet på en avskild plats.
Skicka ut tydlig information om vad mötet
handlar om så personen kan förbereda sig.
Inte ha lunchmöte i en restaurang då många
med social fobi har svårt med stora folksamlingar och att äta inför andra.

Om din kollega lider av social fobi
kan du underlätta genom att:
•
•
•

Ha tydliga genomgångar av nya arbetsuppgifter.
Alltid ge tid för förberedels inför t.ex. presentationer
Låt personen med social fobi själv bestämma
i vilken utsträckning hen vill delta i konversationer i sociala samanhang så som fikaraster och större möten.

pen har vi allt från personer som behöver dygnetrunt
assistans utan förmåga att kommunicera själv till yrkesverksamma personer där du inte med blotta ögat kan
se att personen är drabbad.
Hjärntrötthet är något som alla har gemensamt och
ofta en kännslighet för yttre intryck som ljud, ljus och
rörelse. Koncentrationssvårigheter, stresskänslighet
och huvudvärk är andra vanliga konsekvenser.

Du kan underlätta genom att:
•

•
•
•

•
•

Ha korta möten i en så lugn miljö som möjligt. Tickande klockor, radio eller bländande
sol kan göra att personen inte kan höra vad
du säger.
Ha god framförhållning och skicka påminnelse om mötestid och plats.
Skicka med en skriftlig sammanfattning efter
mötet.
Om personen har afasi (talsvårigheter), tänk
på att inte avbryta utan ge personen tid att
tala till punkt.
Om assistent är med kom ihåg att prata
direkt till den det gäller inte till assistenten.
Vid introduktion av nya rutiner eller arbetsuppgifter, ge informationen både muntligt
och skriftligt.

Vill du läsa mer:
www.stroke.se
www.hjarnkraft.nu
www.rtp.se

Vill du läsa mer:
www.angest.se/riks/node/5
www.1177.se/Fakta-och-rad/Sjukdomar/Socialfobi/

Stoke och hjärnskador
En hjärnskada kan vara medfödd eller förvärvad. Den
kan orsakas av till exempel fysiskt våld, infektion,
tumör, syrebrist och förgiftning. Den vanligaste orsaken
till förvärvad hjärnskada är stroke. Stroke, även kal�lat slaganfall, är en benämning på ett tillstånd där en
person fått en del av sin hjärnas nervceller skadade på
grund av syrebrist. Orsaken är en hjärnblödning eller
en blodpropp i hjärnan.
Vilka konsekvenser en hjärnskada får beror på flera
faktorer bl.a. vilken typ av skada det är, vilken del av
hjärnan som skadas, hur gammal personen är vid
skadetillfället och vilken vård den får. I den här grup14

Synskador
I mötet med en synskadad person är det viktigt att du
ger sig till känna. Säg till då du kommer in i rummet.
Presentera dig och tala om vad du ska göra.

Du kan underlätta genom att:
•
•

•
•

•
•

Erbjuda din arm vid ledsagning. Låt den
synskadade ta din arm, inte tvärtom.
Säga till när du går och ledsaga till en fast
punkt där det är möjligt att orientera sig
själv vidare.
Dämpa bländande eller stark belysning.
Tänka på att det krävs fullgod syn för att
kunna läsa skyltar, hitta markeringar eller
hantera kölappsystem.
Erbjuda personlig service för synskadade
personer.
Undvika kösystem som bygger på synintryck
om din verksamhet ofta möter synskadade.

•
•

Inte störa ledarhunden, den följer med sin
förare överallt och är i arbete.
Maila ut presentationer och bildspel i förväg
inför möten, då kan personen med synskada
följa den i valfritt format på sin surfplatta.

Vill du läsa mer:
www.srf.nu

Du kan underlätta genom att:
•
•
•

Lyssna på det personen säger mellan ticsen
Ge personen den tid hen behöver, stress har
en negativ effekt
Tics blir ofta värre om de uppmärksammas.
Därför är det bra att försöka låta bli att reagera på sina egna eller andras tics.

Vill du läsa mer:
www.attention-riks.se/npf/tourettes-syndrom/

Stamning
Stamning är ett talfel där personen hakar upp sig på
bokstäver och stavelser. En stammande person behöver bemötas av lugn. Visa tålamod särskilt när ni
pratar i telefon. Fyll inte i ord. Om du själv blir generad
eller stressad så försök att inte visa det. Försök behålla
ögonkontakten även om personen stammar kraftigt.

Du kan underlätta genom att:
•
•
•

Uppträda lugnt och ta dig tid.
Visa extra tålamod om ni pratar i telefon.
Inte fylla i ord för att hjälpa den som stammar, eftersom det kan upplevas som stressande.

Vill du läsa mer:
http://www.stamning.se/

Utmattningssyndrom (Utbrändhet)
Utmattningssyndrom är ett resultat av långvarig och
svår stress, där återhämtningen för hjärnan under en
längre tid inte varit tillräcklig. Till följd av detta utvecklas ett flertal fysiska och psykiska symptom så som
sömnstörningar, koncentrationssvårigheter, ångest,
trötthet m.fl. Tillståndet drabbar ofta högpresterande
individer.

Du kan underlätta genom att:
•
•
•

Tourettes Syndrom
Tourettes syndrom är en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning som visar sig genom upprepande reflexliknande rörelser och läten som kallas tics. Tourettes
förekommer ofta kombinerat med andra neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

•

Det är vanligt att symptom på till exempel ADHD eller
OCD visar sig först och att de drabbade även lider av
dyslexi, ångest eller depression. Många förknippar
Tourettes med fula ord och socialt opassande kommentarer, denna typ av tourettes heter koprolali den
har en fysisk motsvarighet som heter kopropraxia som
visar sig genom obscena gester. Men långt ifrån alla
med tourettes utvecklar dessa former. De som drabbas av denna typ av tourettes mår ofta väldigt dåligt
psykiskt.

•

•

Ha god framförhållning med mötesdatum
Ha mötet i en lugn miljö med lite stimuli.
Ha i åtanke att många med utmattningssyndrom har väldigt höga krav på sig själv
och har svårt att säga nej, så tänk på det vid
planering av återgång till arbete eller ökad
aktivitetsnivå.
Vägen tillbaka till arbete vid utmattningssyndrom är lång och en viktig hörnsten i rehabiliteringen är struktur och balans mellan
aktivitet och återhämtning.
Börja på en låg nivå och bygg sedan på succesivt.
Var lyhörd för bakslag. Att stoppa i tid och ta
ett steg tillbaka vid behov leder ofta till en
kortare rehab-tid.

Vill du läsa mer:
www.1177.se/Fakta-och-rad/Sjukdomar/Utmattningssyndrom

Utvecklingsstörning
Utvecklingsstörning är en funktionsnedsättning i hjärnan. Den som har utvecklingsstörning har svårare att
förstå och behöver mer tid för att lära sig och för att
minnas. Ungefär 1 % av alla barn och vuxna i Sverige
har utvecklingsstörning. Det finns många olika orsaker
till utvecklingsstörning, till exempel kromosomavvi15

kelser. Den vanligaste och mest kända kromosomavvikelsen som leder till utvecklingsstörning är Downs
syndrom.
Den som har Downs syndrom har ofta en måttlig utvecklingsstörning. Om en person har Downs syndrom
brukar också andra organ och system i kroppen påverkas. Det är ganska vanligt att ha hjärtfel, synnedsättning, hörselnedsättning, och känslighet för infektioner.
Det finns olika grader av utvecklingsstörning. En lindrig
utvecklingsstörning innebär att personen klarar det
mesta själv men behöver hjälp med vissa praktiska
saker som till exempel att sköta sin ekonomi. Vid en
måttlig utvecklingsstörning kan personen oftast tala
och förstå sådant som är enkelt och hör ihop med vardagslivet. Det behövs stöd av människor som ser till att
individen har det bra och hjälper till med till exempel
mat, kläder, tider och ekonomi.
Om en person har en svår utvecklingsstörning kan den
inte tala, utan visar vad den känner och vad man vill
med kroppen, rösten och ansiktsuttrycket. Det behövs
hjälp av människor som personen känner för att bli
förstådd.

Du kan underlätta genom att:
•
•
•
•
•

Vara tydlig och kortfattad i informationen du
ger.
Skicka med den viktigaste informationen
skriftligt på ett lättläst språk efter mötet.
Prata alltid direkt till den person det berör
även om andra är med som stöd.
Skicka ut tydlig information om var mötet är
och hur deltagarna tar sig dit.
Möt gärna upp i entrén.

Vill du läsa mer:
www.fub.se
www.1177.se/Fakta-och-rad/Sjukdomar/Utvecklingsstorning

Ångest, Panikångest
De symtom du upplever när du har ångest beror på att
kroppen reagerar på att något verkar hotfullt. Kroppen gör sig då redo att hantera situationen genom att
öka mängden adrenalin och andra stresshormoner i
blodet. Musklerna spänns, hjärtat börjar slå snabbare
och andningen blir intensivare. Det här är en livsviktig
funktion för vår överlevnad. För en person som har
ångestsyndrom är detta system för aktivt och aktiveras
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även när det inte finns någon ”fara” i närheten, dessa
personer har en stark reaktionsbenägenhet och reagerar starkare än andra på det som händer i kroppen och
runt omkring oss.
Panikångest eller panikattack är ångest som kommer
plötsligt och oväntat intensivt. Det är väldigt obehagligt för den som drabbas och inte ovanligt att personen
tror att de har fått en hjärtattack eller håller på att
svimma. Men det är inte farligt och det går över av sig
själv. Symptom på en panikattack är: hjärtat slår hårt
och snabbt, svårt att andas, tryck över bröstet, ont i
magen, illamående, svettningar eller frossa, yrsel, tunnelseende, stickningar och domningskänsla i händer
och fötter, diarré och personen känner sig skakig och
händerna darrar.
Drygt 2 % av befolkningen lider av panikångest och
ca 10 % har någon gång i livet haft en panikattack.
Vanligtvis börjar symtomen mellan 18-40 års ålder och
kvinnor drabbas oftare än män.

Du kan underlätta genom att:
•

•

•

Ha förståelse för att ångesten och känslan är
verklig för den drabbade även om du själv
inte kan förstå orsaken.
Om någon drabbas av en ångestattack ge
personen tid och utrymme att på en ostörd
plats få hämta sig.
Om personen inte själv vet att det rör sig om
en ångestattack bör ni ringa 112 då symptomen för en hjärtinfarkt är väldigt lika.

Vill du läsa mer:
www.1177.se/Fakta-och-rad/Sjukdomar/
Angest/#section-1
www.angest.se/riks/

Här hittar du mer information
Om du vill ha mer information om dessa och andra funktionsnedsättningar, eller vill du veta mer
om kommunens arbete med frågor som rör bemötande och tillgänglighet ber vi dig kontakta
någon av nedanstående funktioner.

Funktionshinderrådet

Umeå funktionshinderråd, UFR, är ett forum för överläggningar, samråd och ömsesidigt informationsutbyte med
valda representanter från de politiska nämnderna och funktionshinderorganisationerna. Funktionshinderrådet är
bland annat kommunens remissorgan i funktionshinderfrågor.

Tillgänglighetsstrategen

Tillgänglighetsstrategen är en tjänsteperson som arbetar med rådgivning åt verksamheter och politiska nämnder.
Tillgänglighetsstrategen är även handläggare i det kommunala funktionshinderrådet.

UFR-sekreteraren

Det finns många vägar att söka kunskap inom funktionshinderområdet. Tips och råd kan du få bland annat av
tillgänglighetsstrategen, UFR-sekreteraren, funktionshinderorganisationer samt via kommunens personalenhet.
Myndigheten för delaktighet (MFD) kan ge stöd och information och har mycket material som du har nytta av.

Läs mer på:

www.umea.se/tillganglighet
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Så här gör du hjärt-lungräddning

Vid ett hjärtstopp kan hjärtat inte längre pumpa blodet ut i kroppen.
Med start av HLR, hjärt-lungräddning kan blodet pumpas runt manuellt.Kraftiga
bröstkompressioner i högt tempo samt inblåsningar kan ge tillräcklig blodcirkulation
tills professionell hjälp kommer.

Kontroll av medvetande
Ta ett tag i axlarna, skaka försiktigt i personen och försök väcka henne/honom.
Om personen inte vaknar ska du kontrollera andningen.

Kontroll av andning
Öppna luftvägen genom att lägga en hand på pannan, böj huvudet bakåt och lyft upp hakan med din andra hands
pek -och långfinger. Lägg ditt öra nära personens näsa och mun, lyssna och känn efter andetag, se samtidigt på
bröstkorgen om den höjer sig. Om personen har onormal andning eller inte andas alls, eller du är osäker ska du
bedöma det som att personen har drabbats av hjärtstopp, larma 112 och starta hjärt-lungräddning.

Bröstkompressioner
Placera din ena handlov mitt på bröstbenet mellan bröstvårtorna, placera din andra hand ovanför den andra. Tryck
ned bröstkorgen minst 5 cm(ej mer än 6 cm). Håll en takt av 100- 120 tryck/min.
Tryck 30 gånger

Inblåsningar
Öppna luftvägen: håll en hand på pannan, böj huvudet bakåt och lyft upp hakan med andra handens pek- och
långfinger. Knip om personens näsa, placera din mun tätt intill den drabbades och blås in luft tills bröstkorgen höjer
sig.
Gör 2 inblåsningar.
Fortsätt att göra 30 kompressioner och ge 2 inblåsningar tills hjälp anländer eller att personen andas med normala
andetag.
HLR-rådet rekommenderar att alla lär sig hjärt-lungräddning och repeterar detta varje år.
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AKUT-test vid stroke
Så ser du om någon har drabbats av stroke

Ansikte

Den del av hjärnan som styr motoriken i ansiktet är ofta påverkat av en stroke. Ofta drabbas ena sidan av förlamning, både vad gäller kroppen och ansiktet. Genom att be en person le går det att avslöja om båda sidorna hänger
med.
Om ena sidan är slapp även när personen ler, tyder det på stroke. Alla som drabbas av stroke får dock inte detta
symtom. Men om ena mungipan hänger är det hög tid att ringa SOS Alarm – 112.

Kroppsdel

Genom att be en person att sträcka båda armarna rakt fram kan också den för stroke så vanliga sidoförlamningen
lätt upptäckas. Ofta faller ena armen ned vid denna övning inom tio sekunder. Om ena armen faller är risken för
stroke uppenbar.

Uttal

Talsvårigheter är mycket vanliga vid stroke. Be personen som är drabbad av ett anfall att upprepa en enkel mening.
Det kan vara den enklaste av meningar, såsom ”solen skiner idag”.
Om personen ifråga misslyckas, handlar tillståndet om ett pågående stroke- alternativt TIA-anfall. Misslyckandet
kan handla om att personen sluddrar, eller har mist sin förmåga att hitta rätt ord.

Tid

Tiden i AKUT-testet handlar om att agera direkt. Varje sekund räknas om en person drabbas av stroke. Tveka inte
att alarmera och ringa efter ambulans.

UPPTÄCK STROKE I TID

ANSIKTE Kan personen le och visa tänderna? Om ena mungipan
hänger – ring 112!

KROPPSDEL ARM/BEN Kan personen lyfta armarna och hålla
kvar dem i 10 sekunder? Om en arm faller – ring 112!

UTTAL Kan personen upprepa en enkel mening som ”Det är
vackert väder idag”? Om personen sluddrar eller inte hittar rätt
ord – ring 112!

TID Varje sekund räknas. Tveka aldrig. Ring 112 direkt.
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