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Materialet är ett resultat av projektet Hälsoverkstan, som genomförts av 
FSDB med bidrag från Arvsfonden.  
 
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.  
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Inledning 
 
God hälsa är i högsta grad individuellt, beroende bl.a. på våra 
förutsättningar. Flera studier har visat att personer med 
funktionsnedsättning har sämre hälsa än allmänheten. Att ha en 
funktionsnedsättning betyder inte att man har sämre hälsa, men 
funktionsnedsättningen kan öka risken för försämrad hälsa. Det beror 
inte på funktionsnedsättningen i sig utan på livsvillkoren; brister i 
tillgänglighet, för få eller inga ledsagartimmar, tolkbrist, dålig ekonomi 
eller andra omständigheter som man inte själv rår på.  
Men, det finns mycket du själv kan göra för att förbättra din hälsa!   
 
Enligt FN:s konvention om rättigheter för personer med 
funktionsnedsättning (CRPD), artikel 25 – Hälsa, så har personer med 
funktionsnedsättning rätt till bästa möjliga hälsa utan diskriminering på 
grund av funktionsnedsättning. Och enligt Sveriges övergripande 
folkhälsomål så ska förutsättningar skapas för en god och jämlik hälsa 
för hela befolkningen och de klyftor som finns inom hälsa ska slutas inom 
en generation. 
 
Det mesta går att göra men har man en funktionsnedsättning då kräver 
diverse aktiviteter ofta mer tid, energi och tålamod. Du behöver hitta ett 
sätt som passar dig – ett sätt som kanske är olikt andras men ett sätt 
som gör att du kan utföra aktiviteten på egen hand och på dina egna 
villkor! Ge inte upp innan du har provat, går det inte – ja då har du 
åtminstone provat! Men lyckas du, kanske tvärtemot vad du själv eller 
andra i din omgivning trodde, så är det den häftigaste känslan!   
 
Denna bok syftar till att ge dig inspiration till bättre hälsa och då god 
hälsa är allmängiltigt, behoven ser lika ut för alla, så gäller största delen 
av materialet alla – oavsett om du har en funktionsnedsättning eller ej. 
Men eftersom det kan vara svårt för en person som lever med 
kombinerad syn-hörselnedsättning/dövblindhet att ta del av information 
kring hälsa har vi samlat det viktiga i den här boken. I slutet kommer tips 
som är mer specifika för dig som lever med en kombinerad syn-
hörselnedsättning/dövblindhet. 
 
Ett material som detta kan lätt bli hur gediget som helst. Jag har därför 
valt att begränsa materialet till, framför allt, fysisk aktivitet och kost och 
försökt göra en blandning av fakta och tips som jag hoppas du har nytta 
av.   
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Februari 2019 
Karen Fridriksdottir Jungelin 
Projektledare, Hälsoverkstan 
 
Genomgående i materialet kommer uttrycket ”dövblindhet” att användas 
som en gemensam nämnare för ”kombinerad syn-
hörselnedsättning/dövblindhet”. 
 

 
Fysisk hälsa 

 
                               

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
             
 
 
 
 
           Psykisk hälsa                                                        Social hälsa 
 
En triangel som visar vad hälsa består av. Inuti triangeln står det ”hälsa”. I övre hörnet står det ”fysisk 
hälsa”, nedra vänstra hörnet ”psykisk hälsa” och nedra högra hörnet ”social hälsa”.  

 
 
 

HÄLSA 
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Varför ska jag vara fysiskt aktiv? 
 
Din hälsa påverkas av många olika faktorer, det som vi kallar för hälsans 
bestämningsfaktorer. Dessa faktorer kan vara t.ex. din ekonomi, 
utbildning, boende, fritid, mat och motion, alkohol och socialt nätverk – 
det mesta i din omgivning. Alla dessa faktorer går att påverka på något 
sätt, antingen kan du göra det själv eller så kan det göras med hjälp av 
insatser från samhället – beroende på vad det är du vill påverka. Det är 
du själv som är expert på dina behov och dina frågor och det är du som 
bestämmer vad du vill och behöver!   
 
Fysisk aktivitet definieras som all form av kroppsrörelse som ger en ökad 
energiförbrukning. Att vi mår bra av att röra på oss är ingen nyhet – 
människan är gjord för rörelse. De flesta av oss vet att det är bra att röra 
på sig – både kroppen och knoppen trivs bra med det. Men ofta är det 
lättare sagt än gjort. Man vet också att om man känner sig mindre bra i 
kroppen – t ex om man har värk – ökar risken för att det påverkar själen, 
man kan lättare bli nedstämd. Och tvärtom, om man mår dåligt i själen – 
känner sig t ex nedstämd – ja då ökar risken för att även kroppen börjar 
reagera, man kan få värk i kroppen.  
 

Fysisk hälsa  Psykisk hälsa 
 
Lite rörelse är bättre än ingen rörelse alls, att röra på sig i 10 minuter är 
ändå 100% mer än att inte röra på sig alls. Ibland kan man dock tänka 
att man inte orkar ta den där promenaden – fast man vet med sig att 
efteråt kommer det att kännas så bra! En del av det positiva som händer 
i kroppen när man rör på sig känner man inte av på en gång och i viss 
mån känner man inte av det alls – men det händer massor i kroppen när 
vi rör på oss! T.ex. gör hormonet endorfin att vi känner oss glada, 
upplever mindre smärta och fyllda av energi. Hormonet serotonin gör att 
vi känner oss lugnare, har lättare för att 
somna och att vi lättare kan hantera stress. 
Både endorfin och serotonin är hormoner 
som kroppen producerar när vi mår bra. 
Fördelarna med att röra på sig är väl 
dokumenterade och vinsterna är många. 
  
         Två människor med utsträckta armar 
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Detta händer i kroppen när du börjar motionera: 
 

• Energiförbrukningen och förmågan att förbränna fett ökar 
väldigt snabbt när man börjar träna. Efter bara ungefär 4-6 veckors 
regelbunden träning kan din maximala fettförbränning öka med 
cirka 30-40 procent. Det gör det betydligt enklare att minska på 
t.ex. bukfettet. 

• Dina blodfettsvärden förbättras direkt efter ett avslutat 
träningspass. Effekten kan hålla i sig i upp till ett dygn efteråt. 

• Även blodsockret sänks och stabiliseras direkt efter träning. 
• Ditt blodtryck sjunker till under det normala vid vila, vilket är bra 

eftersom hjärta och kärl då får avlastning mellan varven. 
• Musklerna stärks. Andelen mer uthålliga muskelfibrer i kroppen 

ökar efter bara någon veckas träning. På sikt ökar antalet kapillärer 
(små blodkärl) i musklerna vilket gör att de får mer syre snabbare. 
När musklerna blir bättre på att ta upp syre blir din andning lättare 
eftersom du inte behöver få i dig lika mycket syre för att tillgodose 
musklernas syrebehov.  
 

Det som händer i kroppen på sikt när du tränar regelbundet 
är: 
 

• Ditt hjärta blir starkare. Hjärtat är en muskel. Redan efter ett par 
månaders träning blir slagvolymen, dvs mängden blod som 
pumpas runt i kroppen vid varje hjärtslag, större. Dessutom sjunker 
både vilopulsen och maxpulsen.  

• Stressresistensen ökar. Forskning 
visar att människor som tränar 
regelbundet har lättare för att hantera 
stress eftersom de får en lägre nivå 
av stresshormonet kortisol i blodet än 
de som inte tränar. Dessutom 
förstärks kopplingen mellan hjärnans 
”stressbromsar” hippocampus och frontalloben och det övriga 
stressystemet vid träning.  

• Dina blodkärl vidgas vilket minskar risken för blodproppar, 
åderförkalkning och åderförfettning. 

• Blodvolymen ökar. Med intensiv träning kan du faktiskt få mer 
blod i kroppen! En fullvuxen människa har i genomsnitt ungefär 
fem liter blod, men med hård och regelbunden träning kan volymen 
öka med så mycket som en liter. Det gör bland annat att 
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syreupptagningsförmågan ökar, att man tål värme bättre och 
minskar risken för värmeslag. 

• Sömnen blir bättre, vilket i sin tur minskar risken för bland annat 
depression och hjärt-kärlsjukdomar.  

Källa: Vardagspuls.se 
 

 
Ett diagram som visar hälsoeffekter vid fysisk aktivitet. Den röda linjen symboliserar risk, den gröna 
hälsovinst. Både hälsovinst och risk ökar med ökad träningsintensitet. Källa: vitalsupport.se.  
 
Det som händer i kroppen enligt ovan leder bland annat till 
att:  
 

• Konditionen förbättras 
• Du blir starkare både fysiskt 

och psykiskt 
• Hjärt-kärlsjukdom 

förebyggs 
• Tarmcancer förebyggs 
• Typ 2 diabetes förebyggs 
• Din bentäthet ökar 
• Blodtrycket sänks 
• HDL (det goda) kolesterolet 

höjs 
• Du bibehåller vikten 

• Humöret blir bättre 
• Du förebygger depression 
• Din oro och ängslan 

minskar 
• Självkänslan ökar 
• Sömnen förbättras 
• Det blir lättare att hantera 

stress 
• Livskvaliteten ökar 
• Övervikt och fetma 

förebyggs 
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Tänk alla positiva effekter du får av att röra på dig regelbundet, även om 
du kanske tycker att det är jobbigt i början!  
 
Det är aldrig för sent att börja med fysisk aktivitet och på så sätt förbättra 
sin hälsa. Att motionera lite grann är mycket bättre än ingen motion alls 
och att motionera regelbundet bromsar, eller till och med förhindrar, både 
fysiska och psykiska åkommor (se ovan). Egentligen finns det inga 
ursäkter för att inte röra på sig! 
 
Tycker du att det är svårt med motivationen? Det är det många som 
tycker. Det är faktiskt många som tycker att själva träningen inte är så 
rolig men fokuserar i stället på effekterna – bättre kondition, gå ned i vikt, 
starkare muskler, bättre mående. En bra motivation är att sätta många 
delmål på vägen till det stora målet – och att belöna sig själv när man 
kommer dit! Innan du vet ordet av har du hittat lusten och glädjen i 
träningen och kan inte tänka dig att hoppa över ett pass. En kompis att 
träna med kan också vara bra motivation. Det viktigaste är dock att man 
tycker att det är roligt det man håller på med. Hitta en aktivitet som du 
tycker är rolig och lustfylld och ta det i din egen takt och på ditt eget sätt. 
 
Tips för att lyckas: 
 

• Börja smått, en sak i sänder.  
• Hitta en aktivitet som du tycker är rolig 

och lustfylld 
• Träna med en kompis 
• Ha träningen i anslutning till hemmet eller 

jobbet – det blir lättare att komma iväg 
• Sätt delmål och mål  
• Belöna dig själv när du uppnår delmålen/målen 
• Skaffa nya träningskläder 
• Använd en träningsdagbok så du ser dina framsteg 
• Lägg till grönsaker i stället för att ta bort t.ex. godis – du kommer 

inte orka lika mycket godis när du äter mer grönt. 
 
Att träna är också ett utmärkt sätt att avreagera sig på. Ofta är det så att 
man blir arg, ledsen, frustrerad över funktionsnedsättningen och de 
begränsningar som den medför. Gör man ingenting åt den känslan 
samlas den på hög inuti kroppen och själen och blir till något negativt – 
bitterhet, stress, värk. Då är det bra och viktigt att ha ett sätt att 
avreagera sig på och för många är just träning ett mycket bra sätt. En 
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rask promenad, joggingtur, boxningspass, spinningpass – sätten är 
många! 
 
Om, eller snarare när, du ska börja med en livsstilsförändring - kanske 
en ny vana som att röra på dig lite mer eller äta lite nyttigare - börja 
smått, ta en sak i sänder. Går du ut för hårt ökar risken att du ger upp – 
att den goda tanken faller platt. Du kan exempelvis börja med en kort 
promenad, lägg in mer grönsaker i kosten, drick mer vatten. Ofta kan det 
vara lättare att lägga till något i stället för, som vi ofta gör, ta bort saker. 
Dessutom låter det mer positivt! När du till exempel lägger till mer 
grönsaker i din kost då orkar du inte äta lika mycket onyttigheter, du blir 
mätt på nyttigheterna.  
Låt livsstilsförändringen/den nya vanan ta den tid den behöver, låt den 
växa fram – goda saker händer långsamt! Det tar minst 3 månader för en 
ny vana att bli varaktig och under den tiden kommer du att röra dig 
mellan de olika stadierna av förändring: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En illustration av de olika förändringsstadierna. 5 trappor, varje trappa ett stadium av förändring. Uppe 
på trappstegen en pil uppåt – förflyttning. Under trapporna, en pil nedåt – återfall. 
 

1. Förnekelsestadiet 
Du tycker inte att det finns nåt problem, du överväger ingen förändring.  

2. Begrundandestadiet 
Du börjar fundera på om något behöver förändras, du tänker över din 
situation.  

3. Förberedelsestadiet 
Du förbereder dig inför en förändring, t.ex. tar reda på fakta.  

4. Handlingsstadiet 
Nu börjar förändringen, du kanske börjar promenera, äter bättre o.s.v.  

5. Aktivitetsstadiet 
Den nya vanan har befäst sig sedan några månader.  

Förnekelsestadiet 

Begrundandestadiet 

Förberedelsestadiet 

Handlingsstadiet 

Kontinuitetsstadiet 

Återfall 

Förflyttning 
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När du råkar ut för återfall, vilket ibland kallas för det sjätte stadiet, 
återgår du automatiskt efteråt till det stadium du befann dig i före 
återfallet. Att ”ramla dit” är inte alls ovanligt och betyder inte att du ska ge 
upp. Motivationen kommer återkomma och du kommer inte behöva börja 
från början igen, det blir lättare och lättare allteftersom den nya vanan 
befäster sig.  
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Hur mycket ska jag då röra på mig? 
 
Hur och vad du ska träna beror på det syfte och det mål du har med 
träningen. Vill du må bättre, bibehålla eller gå ned i vikt, bli starkare, 
förbättra din kondition? Träningsmetoden bestämmer du utifrån detta.  
 
 

 
Aktivitetspyramiden. En pyramid uppdelad i 4 våningar. Längst ned energiförbrukning – det vi helst 
ska göra varje dag i minst 30 minuter i minst måttlig/pratvänlig takt. T.ex. gå i trappor, promenad. 
Ovanför den, kondition. 3-5 gånger i veckan i 20-60 minuter. Måttligt-högt tempo/andfådd/svettig. T.ex. 
löpning, cykling. Näst längst uppe styrka. 2-3 gånger i veckan. 1 omgång är 8-10 övningar. 8-12 
repetitioner per övning, maximal till muskulär utmattning. T.ex. gym, funktionella övningar. Överst, och 
den minsta ”våningen” inaktivitet. Källa: karlstad.friskissvettis.se 

Du som är vuxen, från 18 år och uppåt, rekommenderas att vara fysiskt 
aktiv i sammanlagt minst 150 minuter i veckan. Intensiteten ska vara 
måttlig vilket betyder att du ska röra dig på ett sätt som gör att du blir 
varm och som ökar din puls och din andning, men att du fortfarande kan 
samtala. 
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Du som rör dig med så kallad hög intensitet behöver röra dig 75 minuter i 
veckan. Hög intensitet innebär en ännu mer tydlig ökning av puls och 
andning – du blir svettig och flåsig. 
 
För att uppnå detta kan du till exempel göra något av följande: 

• Gå en rask promenad på 30 minuter fem dagar varje vecka. 
• Löpträna 20-30 minuter tre dagar varje vecka. 
• Kombinera de två första punkterna. 

 
Fysisk aktivitet som rekommenderas för vuxna personer kan innefatta 
fritidsaktiviteter som friluftsliv, motion/fysisk träning, idrott och 
trädgårdsarbete, aktivitet i arbetet eller hemmet samt aktiv transport i 
vardagslivet, till exempel promenader och cykling till och från jobbet.  
 
Du behöver röra på dig regelbundet för att ha möjlighet att förbättra din 
hälsa. Det allra bästa är om du är fysiskt aktiv varje dag. Ta hellre 
kortare promenader varje dag än bara en långpromenad i veckan. Du 
kan även dela upp promenaden i mindre enheter, men då 
rekommenderas minst 10 minuter åt gången – i stället för en 30 minuters 
promenad så kan du ta 3 gånger 10 minuters promenad! Det är särskilt 
viktigt för hälsan att du rör dig så att 
hjärtat slår lite fortare, att du blir lite 
andfådd och svettig.  
 
För att motverka att du förlorar 
muskelmassa bör du även 
styrketräna minst två gånger per 
vecka där du tar i och arbetar med 
flera av kroppens stora 
muskelgrupper. I hemmiljö kan du till 
exempel gå i trappor, göra 
uppresningar från sittande, stående 
tåhävningar eller lyfta matkassar. En 
fysioterapeut kan ge dig anpassade 
styrkeövningar att göra i hemmiljö 
om du önskar (se nästa avsnitt om 
FaR, fysisk aktivitet på recept).  

                                     En man som promenerar med gåstavar  
        Foto: Hälsoverkstan 

Barn och ungdomar behöver minst 60 minuter fysisk aktivitet dagligen på 
måttlig eller hög nivå. 
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Enligt Vårdguiden bör du som är över 65 år också träna balans, men du 
som har dövblindhet bör träna balans hela livet eftersom både syn och 
hörsel är viktiga funktioner när det kommer till balansen.  
Källa: vårdguiden.se, fyss.se 
 

Det finns en bra tumregel att komma ihåg till vardags kring detta med att 
röra på sig. För att bibehålla din hälsa måste du gå minst 10 000 steg om 
dagen. Om du önskar gå ned i vikt måste du öka på antalet steg, upp till 
åtminstone 15 000. En annan regel som är minst lika bra, är det som 
nämns här ovan – gå en promenad på 30 minuter om dagen.  
Se fler tips för bättre hälsa i vardagen under avsnittet ”Tips för bättre 
hälsa i vardagen”. 
 
 

TUMREGLER TILL VARDAGS: 
10 000 steg/dag  bibehållen hälsa 

10 000-15 000 steg/dag förbättrad hälsa 
3x10 min eller 1x30 min promenad/dag 

 
Ny svensk forskning från Gymnastik- och idrottshögskolan (GIH) visar att 
46% av svenskar i åldern 18-74 år har så dålig kondition att det är 
hälsofarligt och ökar risken för folksjukdomar som t.ex. diabetes typ 2 
och hjärt-kärlsjukdomar. Har man dålig kondition är det lätt hänt att man 
hamnar i en ond spiral, man orkar inte röra på sig och kan därför inte 
förbättra sin kondition. Ett grovt mått för bra kondition är att du ska kunna 
gå en rask promenad på 10 minuter utan att bli trött. Ett bra sätt att 
förbättra sin kondition är att utöva vardagsmotion.  
 

Om ditt mål med träningen är att gå ned i vikt bör du akta dig för att 
endast gå efter siffrorna på vågen. När du börjar träna ökar din 
muskelmassa och musklerna väger mer än fettet! Detta innebär att du 
kan bli smalare utan att gå så mycket ned i vikt. Ofta känns det bäst på 
kläderna när man går ned i vikt, men vill du ha ett mått, mät då gärna din 
midja och kanske rumpan med ett måttband istället. Du kommer se 
centimetrarna rasa!  
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Fysisk aktivitet på recept, FaR® 
 
Genom att öka din fysiska aktivitet kan du förebygga och behandla 
många sjukdomar. Du som behöver stöd med detta kan få Fysisk 
aktivitet på recept, FaR®. Det innebär att du får ett recept på någon 
rörelseaktivitet. Aktiviteten är anpassad till de förutsättningar och 
önskemål du själv har och kan bestå i allt från träning på gym till 
promenader och trädgårdsarbete.  
Fysisk aktivitet kan komplettera eller ersätta läkemedel. Ibland är fysisk 
aktivitet den bästa medicinen där aktiviteten blir huvuddelen av din 
behandling. När du rör dig mer sker förändringar i kroppen som gör att 
du kan känna dig gladare, sova bättre, lättare hantera stress och hålla 
din vikt. Se första kapitlet, ”Varför ska jag vara fysiskt aktiv”.  

Det finns forskning på att fysisk aktivitet 
kan minska risken för eller förbättra 
flera olika sjukdomar, till exempel de 
här:  

• högt blodtryck och stroke 
• kärlkramp och hjärtinfarkt 
• diabetes 
• benskörhet och benbrott 
• ont i ryggen 
• depression 
• demens 
• vissa cancersjukdomar. 

De positiva effekterna får du oavsett 
ålder eller tidigare träningsvana. Det är 
alltså aldrig för sent att börja röra på 
dig. Du som är otränad kommer snabbt 
att bli fysiskt starkare.  
     Receptblankett för FaR, fysisk aktivitet på recept 

Behandling med FaR® består av tre delar:  

• Samtal om fysisk aktivitet. 

• Skriftlig ordination av en eller flera fysiska aktiviteter som är 
anpassade till ditt hälsotillstånd, din livssituation och dina intressen. 

• Uppföljning utifrån ditt behov. 
 



 

16 
 

Kan alla få FaR®?   
 
Du kan få FaR® om du behöver öka din fysiska aktivitet för att förebygga 
eller behandla sjukdomar. Fysisk aktivitet är en viktig del av 
behandlingen vid ett 30-tal olika sjukdomar.   
 
Vart vänder jag mig?  
 
Du kan få FaR® av all legitimerad personal inom hälso- och sjukvården. 
Till exempel av en fysioterapeut, läkare, sjuksköterska, psykolog, dietist, 
arbetsterapeut, tandläkare eller barnmorska. 

Ibland kan man behöva stöd av en fysioterapeut eller en arbetsterapeut 
för att komma igång med träning. Du behöver ingen remiss, varken till 
fysioterapeut eller arbetsterapeut, utan kan ringa direkt och boka en tid. 
Fysioterapeuten eller arbetsterapeuten kan hjälpa dig att anpassa den 
fysiska aktiviteten eller träningen till en nivå som passar dig. 

Kontakta en vårdcentral eller en rehabmottagning om du har frågor om 
fysisk aktivitet som medicinsk behandling eller önskar få FaR® och hjälp 
med att komma igång och röra dig mer. 
 

Vad kostar det? 
 
Det finns många olika aktiviteter som kan rekommenderas i FaR®. Flera 
av aktiviteterna kan du genomföra på egen hand och dessa innebär 
ingen direkt kostnad för dig. Andra aktiviteter erbjuds av 
motionsanläggningar och föreningar som ofta tar ut en avgift. Denna 
avgift betalar du själv eftersom den inte ingår i hälso- och sjukvårdens 
högkostnadsskydd, men många arrangörer ger rabatt mot att du visar 
upp ett FaR® recept. En del arbetsgivare ger också ekonomiskt stöd för 
fysisk aktivitet och träning. I samråd med den vårdkontakt du har, väljer 
du vilken typ av fysisk aktivitet som passar för din sjukdom eller dina 
besvär. Det är viktigt att du är delaktig i valet av aktivitet. 

Det kan till exempel handla om någon eller några av följande aktiviteter: 
• raska promenader 
• stavgång 
• simning 
• vattengymnastik 
• styrketräning  

• gympapass 
• cykel/spinning 
• dans 
• yoga.

Källa: Vårdguiden  



 

17 
 

Sömnen 
 
Sömnen behövs för att 
kroppen och hjärnan ska få 
vila, återhämta sig och 
bearbeta dagens intryck 
och händelser. När du 
sover på natten klarar du 
lättare av stress och 
påfrestningar under dagen. 
Vid sömn varvar kroppen 
ned, blodtrycket sjunker, 
pulsen och 
kroppstemperaturen går 
ned, andetagen blir färre och musklerna slappnar av. I delar av hjärnan 
minskar aktiviteten. Samtidigt lagras minnen och ny kunskap och nya 
intryck bearbetas. 
En vuxen person behöver mellan 6-9 timmar sömn per natt (de flesta 
sover runt 7 timmar) och ju äldre du blir desto mindre blir sömnbehovet. 
Tonåringar behöver mer sömn och 60+ åringar mindre. Att sova 
tillräckligt kan minska risken för sjukdomar som förhöjda blodfetter, hjärt-
kärlsjukdom, diabetes typ 2, depression och utmattningssyndrom.  
 
Sömnen är uppdelad i så kallade sömncykler på ca 90 minuter. Under en 
sömncykel växlar sömnen mellan olika sömnfaser. Djupsömnen är den 
viktigaste för kroppens återhämtning.  
 

De olika sömnfaserna är följande: 
 

• Insomningsfasen. I den här fasen är sömnen ytlig och du är 
lättväckt. 

• Bassömnen, den så kallade normalsömnen.  
• Djupsömnen. I den här fasen sker kroppens återhämtning och 

uppbyggnad. Hjärnan arbetar långsammare och tillverkningen av 
stresshormon minskar. Under djupsömnen slappnar musklerna av 
och du är svår att väcka. Om du blir väckt i den här fasen kan du 
känna dig förvirrad och det tar tid innan du känner dig vaken.  

• Drömsömnen som även kallas REM-sömn. REM står för rapid eye 
movement som betyder snabba ögonrörelser. 
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När du har lagt dig, släckt lampan och börjar känna dig dåsig sjunker 
vakenhetsgraden. Då befinner du dig i insomningsfasen.  Därefter 
kommer du in i bassömnen och efterhand kommer du in i djupsömnen. 

Bassömnen och djupsömnen återkommer regelbundet under natten 
tillsammans med perioder av drömsömn. I början av natten domineras 
sömnen av den djupa sömnen. Därefter blir perioderna med djupsömn 
kortare och perioderna med drömsömn längre. Drömmar förekommer 
under de olika sömnstadierna, men de är vanligast under REM-sömnen. 
Då arbetar hjärnan aktivt på ett sätt som påminner om när du är vaken. 

De allra flesta av oss har upplevt en natt eller två med sömnbrist. Det är 
jobbigt men det är inte farligt. Kroppen har en förmåga att ta igen den 
förlorade sömnen natten därpå. Men, om sömnsvårigheterna håller i sig 
är det viktigt att fundera över orsakerna så snart som möjligt. Det kan bli 
svårare att komma tillrätta med sömnbesvären ju längre tiden går.  

När du inte får en bra sömn fungerar du sämre än vanligt på flera sätt. 
Då är det lite svårare att orka med arbete och vardagliga påfrestningar. 
Immunförsvaret försämras också av sömnbrist vilket gör att du lättare blir 
sjuk. För lite sömn påverkar även hjärnans centrum för mättnad och 
hunger så att du kan känna dig hungrigare. Sömnbrist påverkar också 
blodsockerbalansen och kan göra dig extra sugen på sötsaker.  
 

Vad kan jag göra själv för bättre sömn?  
 

Om du har besvär med sömnen finns det flera saker 
du kan prova för att sova bättre. Ett regelbundet liv 
med mat och sömn på bestämda tider och med 
fysisk aktivitet kan förebygga sömnbesvär. 

• Minska stressen i ditt liv 
• Rör på dig regelbundet 
• Försök att gå ner i vikt om du snarkar 
• Stillsamma aktiviteter före sängdags 
• Undvik ljus på kvällen 
• Undvik skärmar som t.ex. telefon och surfplatta 
• Undvik nikotin, koffein och alkohol 
• Ta en kort sovstund på dagen 
• Låt sängen vara en sovplats 

 
Källa: https://www.1177.se/Sormland/Tema/Halsa/Somn/Somn/ 
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Ett litet avsnitt om kosten 
Källa: https://www.livsmedelsverket.se/matvanor-halsa--miljo 
 
Vad ska jag äta för att må bra? Hur mycket frukt och grönsaker ska jag 
stoppa i mig? Vad gör alla vitaminer och mineraler för kroppen? 
Frågorna kan vara många när det kommer till kost. På livsmedelsverkets 
hemsida (www.livsmedelsverket.se) finns mycket information, bl.a. kan 
man göra en ”matkoll”. Där kan du kolla om och vad du behöver förbättra 
i din kost.  
 

Enligt Livsmedelsverket ska vi äta minst 500 gram frukt 
och grönt om dagen. Det motsvarar till exempel 2 
generösa nävar grönsaker, rotsaker och baljväxter samt 2 
frukter – potatis ej inräknat.  
 
Grönsaker, frukt och bär innehåller mycket vitaminer, 
mineraler och andra nyttigheter. De olika färgerna kommer 

från skyddande ämnen. Därför är det inte bara vackert utan också bra för 
hälsan att äta färgglatt. Dessutom är många grönsaker och frukter rika 
på fibrer, som har olika positiva effekter i kroppen. Fibrer mättar bra och 
håller magen igång. Äter man mycket grönsaker och frukt minskar risken 
för bland annat fetma, hjärt- och kärlsjukdom och vissa typer av cancer. 
 
Medelhavsdiet, 5:2 dieten, GI (Glykemiskt index), Cambridge – ja 
dieterna som florerar därute är många och svåra att hålla reda på. Men, 
med lite smarta knep är det minst lika effektivt att gå ned i vikt utan att 
följa en specifik diet – om inte mer effektivt!  
 
Några tips:  

• Använd en mindre tallrik.  
De senaste åren har våra tallrikar blivit större 
vilket gör våra portioner större.  

• Drick ett glas vatten innan du äter. 
Då har du redan fyllt en del av magsäcken så 
att det inte ryms lika mycket.  

• Ät långsamt! 
Då hinner du även känna efter när du blir mätt.  

• Ät inte framför tv:n. 
När du äter framför tv:n ökar du ditt kaloriintag markant.  

• Låt kastrullerna med mat stå kvar på spisen. 
Om man har maten framför sig på bordet är det lättare hänt att man tar 
mer.  

https://www.livsmedelsverket.se/matvanor-halsa--miljo
http://www.livsmedelsverket.se/
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Att må bra och hålla sig frisk livet ut är grunden för de råd om mat och 
näring som du hittar på Livsmedelsverkets hemsida. De flesta av oss vet 
egentligen rätt väl vad vi bör äta, t.ex. att kroppen mår bättre av 
grönsaker än av socker, men att veta och att göra är inte alltid samma 
sak.  
 
Tallriksmodellen är ett pedagogiskt sätt att visa hur maten kan fördelas 
på tallriken för att öka på mängden grönsaker och få en bra balans i 
måltiden. Den moderna tallriksmodellen finns i två olika versioner. En 
anpassad för den som rör på sig enligt rekommendationerna och en 
annan för den som inte rör på sig så mycket, och därmed har ett mindre 
behov av energi. 
 
I båda tallriksmodellerna är delen för kött, fisk, ägg eller baljväxter en 
femtedel av mängden mat på tallriken. Storleken på grönsaksdelen och 
potatis-pasta-bröd-gryn-delen (kolhydraterna) är däremot flexibel, och 
beror på hur mycket en person rör på sig, det vill säga graden av fysisk 
aktivitet. En fysiskt aktiv person behöver mer energi (mer kolhydrater) än 
en person med stillasittande livsstil. 
 
Tallriksmodellen består av tre delar: 

• Den första delen består av grönsaker och rotfrukter. En stor del av 
tallriken fylls med livsmedel från denna grupp. Den som inte rör sig 
så mycket kan låta grönsaker och rotfrukter fylla halva tallriken. 

• Den andra delen är potatis, pasta, bröd eller gryn som ris, bulgur, 
mathavre och matkorn. Välj i första hand fullkornsvarianterna. Den 
som rör sig mycket kan göra denna del ännu större. 

• Den minsta delen är avsedd för kött, fisk, ägg och baljväxter, som 
bönor, linser och ärter. 

Tallriksmodellen visar proportionerna mellan de tre delarna. Modellen 
säger ingenting om hur mycket som är lagom att äta - det avgör hunger 
och energibehov. 
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Tallriksmodellen för den som rör sig enligt rekommendationerna. Syntolk: En cirkel uppdelad i 3 bitar, 
1/5 del proteiner (fisk, kött, ägg o.dyl) och resten jämt fördelat mellan kolhydrater (ris, bröd, potatis 
o.dyl) och grönsaker.  
Källa: https://www.livsmedelsverket.se/matvanor-halsa--miljo/kostrad-och-
matvanor/tallriksmodellen/bilder-tallriksmodellen 
 
För den som rör sig regelbundet kan grönsaksdelen och potatis-pasta-
gryn-delen vara lika stora. För personer som är mycket fysiskt aktiva, 
och därför behöver mycket energi, kan potatis-pasta-bröd-gryn-delen 
ökas ännu mer. 
 

 
Tallriksmodellen för den som rör sig lite. Syntolk: En cirkel uppdelad i 3 bitar, 1/5 del proteiner (fisk, 
kött, ägg o.dyl) hälften grönsaker och resten kolhydrater (ris, bröd, potatis o.dyl).  
Källa: https://www.livsmedelsverket.se/matvanor-halsa--miljo/kostrad-och-
matvanor/tallriksmodellen/bilder-tallriksmodellen  
 
Många rör sig för lite. Den som inte har möjlighet att öka den fysiska 
aktiviteten behöver minska på kalorierna på olika sätt. Ett sätt att göra 
det är att minska på mängden potatis, pasta, bröd och gryn och i stället 
äta mer av grönsaker och rotfrukter. Genom att öka på just grönsaker 
och rotfrukter, som i de flesta fall innehåller mycket fibrer och färre 
kalorier, kan man bli mätt trots ett lägre kaloriintag. För att bibehålla eller 
minska vikten krävs samtidigt flera andra åtgärder. 
 
Naturligt fiberrik mat, som grönsaker, frukter, fullkornsprodukter, nötter 
och frön hjälper till att hålla vikten. Medan mycket läsk och sötsaker, vita 

https://www.livsmedelsverket.se/matvanor-halsa--miljo/kostrad-och-matvanor/tallriksmodellen/bilder-tallriksmodellen
https://www.livsmedelsverket.se/matvanor-halsa--miljo/kostrad-och-matvanor/tallriksmodellen/bilder-tallriksmodellen
https://www.livsmedelsverket.se/matvanor-halsa--miljo/kostrad-och-matvanor/tallriksmodellen/bilder-tallriksmodellen
https://www.livsmedelsverket.se/matvanor-halsa--miljo/kostrad-och-matvanor/tallriksmodellen/bilder-tallriksmodellen
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varianter av bröd, ris och pasta, rött kött och charkprodukter ökar risken 
att gå upp i vikt. I Sverige är hälften av alla vuxna överviktiga. 
 
Hitta ditt sätt! Tips för att få det att 
funka:  
 

• Hur många kalorier man behöver är 
individuellt. Jämför inte med andra utan 
hitta din egen energibalans! 

• Ät långsamt, var närvarande och upplev 
alla smaker! Går det för fort hinner man inte 
njuta av maten och det är lätt att äta för mycket. 

• Rör du dig mycket bör du lägga upp mycket potatis eller pasta, rör 
du dig lite bör du istället öka på grönsakerna. 

• Ät när du är hungrig, men inte varje gång du blir sugen. Äter du 
frukost, lunch, middag och kanske ett bra mellanmål är det lättare 
att undvika småätande. 

• Skilj på vardag och fest. Då blir det festliga festligare! 
• Öl, vin och sprit innehåller många kalorier. En burk starköl ger 

nästan 250 kcal, det är lika mycket som tio köttbullar, två burkar 
motsvarar en hel måltid. 

• Det går att äta bra på många olika sätt. Genom att äta varierat, inte 
för stora portioner och röra på sig får man en bra balans. 

• Skriv en matdagbok! Du blir på så sätt mer medveten om vad du 
stoppar i dig.  

• Försök att undvika hel- och halvfabrikat. När du lagar maten själv 
har du bättre koll på vad den innehåller.  

• Nyckelhålsmärkt är ett bra alternativ.   
 
Nyckelhålet visar vilken mat du mår bra av och är kanske det allra 
enklaste kostrådet du kan få. Väljer du mat med Nyckelhålet får du i dig 
mindre socker och salt, mer fullkorn och fibrer och nyttigare eller mindre 
fett. Ett sunt alternativ som håller i längden! Både förpackad mat och 
oförpackad mat kan vara Nyckelhålsmärkt. Du hittar Nyckelhålet på 
exempelvis färska och frysta grönsaker, på oljeflaskor, i mejeridisken, i 
brödhyllan, bland flingpaketen, på färsk fisk eller på mat i den manuella 
kyldisken. Det är även möjligt att Nyckelhålsmärka färdigrätter och 
smörgåsar. Det som förenar mat och maträtter som är Nyckelhålsmärkta 
är att det är ett nyttigare val i just den livsmedelsgruppen. Genom att 
välja Nyckelhålsmärkt mat och samtidigt variera maten över veckan, 
förbättrar du snabbt dina matvanor. Med bra matvanor blir man piggare 
och orkar mer. Dessutom minskar risken för kroniska sjukdomar, som 
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hjärt- och kärlsjukdom, vissa cancerformer, typ 2-diabetes och övervikt. 
Man blir helt enkelt friskare, även i framtiden.  
 
 

 
 

Nyckelhålet. Källa: Livsmedelsverket  

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=VnX6gaN1&id=D036DF5E8DBFD409680D3F1E659F03DB1C2D1485&thid=OIP.VnX6gaN1Kl6VZTKEtjuLeAHaHa&mediaurl=http://www.livsmedelsverket.se/globalassets/produktion-handel-kontroll/livsmedelsinformation-markning-halsopastaenden/nyckelhalet/nyckelhal_farg_vit_-linje_svart_r.jpg&exph=605&expw=605&q=nyckelh%c3%a5let+m%c3%a4rkning&simid=608020690683105192&selectedIndex=0
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Vardagsmotion 
 
En stillasittande livsstil är en riskfaktor för hälsan. Forskning visar allt 
tydligare vilken betydelse vardagsmotion har för hälsan. Bristen på just 
vardagsmotion är ett av skälen till varför konditionen har försämrats så 
mycket de senaste 20 åren hos oss svenskar. Även om du sitter stilla 
många timmar om dagen, förbättrar du ditt hälsoläge markant bara 
genom en promenad på ca. 30 minuter om dagen.  
 
En tumregel, om du vill förbättra din hälsa, är:  
 

• För att bibehålla din hälsa – gå 10 000 steg om dagen 
• För att gå ned i vikt – gå minst 12 000-15 000 steg om dagen 

 
Det lättaste sättet att motionera är att göra det i vardagen, så kallad 
vardagsmotion – och det behöver inte vara så komplicerat. Det finns 
flera saker du kan göra för att få in mer motion i din vardag och därmed 
leva ett hälsosammare liv. Fördelen med vardagsmotion är att det är 
gratis och varje steg räknas! Kom ihåg att den bästa träningen är den 
som blir av och att lite är bättre än ingenting alls!  
 
Här kommer några tips för ökad 
vardagsmotion:  
 

• Kliv av bussen en hållplats tidigare än du 
brukar 

• Ta trapporna i stället för rulltrappa eller 
hiss 

• Stå på ett ben när du diskar eller borstar tänderna 
• Res dig från sittande utan att ta hjälp av armarna 
• Stå upp och jobba vid skrivbordet 
• Städa hemma 
• Ta en bensträckare när du har suttit en halvtimme 
• Lek med barnen (kull, kurragömma o dyl) 
• Skaffa stegräknare och sätt ett mål på hur långt/många steg du ska 

gå 
• Baka bröd och knåda degen för hand! 
• Aktivera dig t.ex. när det är reklampaus på tv – gå en runda i 

bostaden, gör några knäböj.  
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Ett exempel:  
Tänk att du väljer att promenera 500 meter till och från nästa 
busshållplats i stället för att ta din vanliga hållplats. Det tar dig ca. 5 
minuter att gå 500 meter. Du gör detta 4 gånger om dagen (5 minuter till 
hållplatsen och 5 minuter hem). Bara genom att göra detta har du fått in 
20 minuters motion på en dag! Gör du detta 5 dagar i veckan blir det 1 
timme och 40 minuter i veckan. Och allt du behöver göra är att gå 
hemifrån 5 minuter tidigare än du brukar!  
 
När du går en vanlig promenad så använder du ca. 50% av kroppens 
muskler. Om du använder stavar när du går så använder du ca. 90% av 
kroppens muskler och förbränner ca. 40% fler kalorier eftersom du även 
använder överkroppens muskler.  
 

 
En bild som visar på skillnaden mellan att gå med eller utan gåstavar. Utan gåstavar använder du 
mindre än 50% av kroppens muskler, med gåstavar använder du över 90% av kroppens muskler. 
Källa: keenfit.com 
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En liten balansskola 
 
Balansen är viktig i vardagen, utan den skulle vi varken kunna sitta, stå 
eller gå! Har man en syn-hörselnedsättning är balansen ofta sämre. 
Dålig balans ökar risken för att ramla och göra illa sig. Att träna balansen 
behöver inte alls vara så avancerat som man kanske tror – lite enkla 
övningar som du lätt kan göra överallt – som folk omkring inte ens 
uppfattar att du gör. Det är antagligen många som gör lätta 
balansövningar när de t.ex. står i kassakön på affären! 
 
Enkla balansövningar i vardagen:  
 

- Stå på ett ben när du t.ex. diskar, står i kö 
eller borstar tänderna.  

- Stå på tå – gå på tå 
- Stå på häl – gå på hälen 
- Gå ”hönsgång” – gå genom att sätta ena 

fotens häl precis framför andra fotens tå. 
- Uppresning från sittande genom att sträcka på 

knän (tryck inte ifrån med händerna). 
- Gör knäböj. Starka ben ger bättre balans. 

 
Ytterligare sätt att träna balansen är att gå en promenad i skogen. Där är 
terrängen ofta ojämn och kräver lite mer av dig än att gå på asfalt. Om 
du hellre går på asfalt så kan du göra stora utfallssteg – det stärker din 
balans.  
 
När du känner att balansen blir bättre, när du t.ex. inte behöver hålla i dig 
när du gör övningarna, kan du lätt göra balansövningarna svårare genom 
att t.ex. blunda eller vrida på huvudet samtidigt som övningen 
genomförs.  
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Tre balansövningar: 1. Lyft ena benet tills det är i höjd med höften, blunda eventuellt. 2. Stå på ett 
ben, luta överkroppen framåt, låt armarna hänga mot golvet. 3. Stå på ett ben, sträck armarna mot 
taket.  
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Psykosocial hälsa 
 
Psykosocial hälsa är, enkelt uttryckt, hur vi 
reagerar psykiskt på en social situation. Ett 
exempel kan vara om du känner dig utanför när du 
umgås med vänner eller familj, eller om du känner 
dig stressad när du befinner dig bland andra 
människor.  
 
De flesta av oss är eniga i att det är viktigt att 
umgås med andra människor. Dövblindhet 
medför ofta att kommunikationen med andra 
människor blir svårare. Delvis på grund av det 
ökar risken för att bli isolerad – man känner sig 
inte delaktig i det sammanhang man befinner 
sig i på grund av att man inte kan kommunicera med sin 
omgivning. Och känner man sig inte delaktigt är det lätt hänt att man 
minskar sitt umgänge eller slutar umgås – och blir mer och mer isolerad.  
 
Av FSDB:s medlemmar uppger drygt 77% att de har ett socialt nätverk 
(vänner, familj, bekanta). Några av dessa medlemmar kommenterar 
dock att det sociala nätverket är litet eller mest består av kontakter via 
sociala medier på nätet, kontaktperson eller andra ”professionella”. 
Samtidigt säger många av medlemmarna att det är viktigt att träffa 
vänner och bekanta och att skratta!   
 
Att vara socialt isolerad kan innebära stora risker för hälsan, risker som 
kan jämföras med rökning, högt blodtryck, fetma och för lite motion. Det 
är så viktigt med sociala kontakter att om du inte har dem eller använder 
dem kan du lättare bli sjuk! När vi umgås så producerar kroppen hormon 
som gör att vi känner oss lugna, trygga och stimulerade. Och att umgås 
med andra som har samma problematik som du gör att du känner en 
viss lättnad – personerna du umgås med förstår din situation. Du blir 
bekräftad och sedd på ett sätt som du kanske inte blir till vardags. Ofta är 
det också så att funktionsnedsättningen faller i skymundan eftersom den 
du umgås med har samma eller liknande problematik.   
 
Man brukar prata om två typer av stress, positiv stress och negativ 
stress. Stress gör att vi klarar av en högre belastning under en kort 
period – förutsatt att stressen inte är för hög eller inte håller i sig för lång 
tid.  
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Positiv stress är ofta kortvarig. Du blir stimulerad, taggad, kreativ – 
presterar bättre. Exempel kan vara inför en presentation, en tävling eller 
ett nytt möte. Negativ stress däremot är ofta långvarig och har en större 
negativ effekt på kroppen. Den uppstår ofta när vi inte ger oss tid till 
återhämtning mellan stressiga perioder. Man presterar sämre, blir oftare 
förkyld och det är ganska vanligt att få problem med magen eller smärta i 
kroppen.    
 
Det svenska uttrycket ”lagom är bäst” passar bra in här. Det finns 
forskning på att understimulans, att ha för lite att göra, kan orsaka stress 
i lika hög grad som för hög påfrestning, att ha för mycket att göra. Ett bra 
sätt att hantera sin stress är att hitta ett sätt för återhämtning. Det kan 
vara meditation, avslappning eller fysisk aktivitet. Forskning visar att 
fysisk aktivitet är mycket bra just mot stress och lindrigare former av 
depression. Det finns de som tar till alkohol, droger och/eller lugnande 
mediciner för att hantera sin stress. Det fungerar aldrig i längden. Det har 
en negativ påverkan på kroppen och minnet och medför ofta även svåra 
konsekvenser för familjen/omgivningen.    
 
En sak som du kan göra för att försöka undvika stress är att vara öppen 
med din funktionsnedsättning. Detta är något som många har svårt för, 
inte bara personer med dövblindhet. Men, om du berättar om din 
funktionsnedsättning t.ex. på träningsanläggningen, blir det oftast lättare, 
både för dig själv och för personalen som jobbar där. De får en större 
förståelse för dig och din situation underlättas – alla vinner! 
 
Brist på ledsagartimmar är också ett hinder i att vara social och komma 
hemifrån. Faktum är att det borde vara billigare i längden för 
kommunerna att öka ledsagartimmarna och därmed hjälpa människor att 
bli mer självständiga, mindre isolerade och inte behöva lika mycket av 
kommunens övriga insatser och/eller vård. En ledsagartimme lär vara 
betydligt billigare för kommunen än t.ex. en hemtjänsttimme eller ett 
dygn på en vårdinrättning. Alla vinner. Det blir billigare för kommunen 
samtidigt som personer med dövblindhet kommer ut mer och kan kanske 
bli lite mer spontana.  
 
Tolkbrist är ett annat exempel på insats som tyvärr ibland orsakar onödig 
isolering och att man inte kan delta i sociala aktiviteter. Tänk om man 
kunde ha en stående tolkbeställning varje vecka – eller att alla som 
behöver tolk har ett X antal timmar per vecka, så kanske tolkbrist går att 
minimera eller till och med undvika. Detta är dock en komplicerad fråga 
men om det fanns ett system likt ledsagartimmar eller antal 
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färdtjänstresor, dock med betydligt fler timmar, det kanske skulle kunna 
underlätta för många.  
 

 
Människor som sitter i grupper och umgås med varandra. Foto: Hälsoverkstan  
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Vardagstips kring hälsa för dig med 
dövblindhet 
 
Projektet har låtit utveckla ett träningsprogram anpassat till personer 
med dövblindhet. Träningsprogrammet finns både tecken- och syntolkat 
samt textat och det lämpar sig bra t.ex. för egenträning i hemmet. Det är 
Cissi Ferm som har tagit fram träningsprogrammet och du hittar det i 
hennes app Shape Up. Själva appen är gratis men för att få tillgång till 
det anpassade programmet måste du ha ett abonnemang.   
 

 
 
Simma på badhus 
 
Badhus är i princip alltid bemannade. Prata med personalen och beskriv 
vad du behöver få hjälp med. Det kan vara att hitta i omklädningsrum 
eller lämplig bana att simma på. Personalen kan hjälpa dig och underlätta 
ditt besök. 
Ska du motionssimma är det även bra att fråga vilka lokala regler som 
finns, så att du vet hur du förväntas simma.  
 
I omklädningsrummet kan du hitta ett skåp som är lätt att hitta till. 
Exempel kan vara i ett hörn eller ytterst i en skåplänga.  
 
Att simma på en bana som har linor längs båda sidorna är bra. Det är lätt 
att följa en lina och du slipper riskera att slå dig på utskjutande badstegar 
och annat 
 
För att underlätta för övriga besökare i att visa hänsyn gentemot dig samt 
för att undvika missförstånd och irritation, kan du skriva ordet ”syn-
hörselskadad” med vattenfast tuschpenna på en ljus badmössa. På så 
sätt uppmärksammas andra badgäster på att du har problem med att se 
och höra.  
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Fråga personalen när det är lite folk och lite lugnare i bassängen och 
passa på att simma då. Har du ledsagare eller tolk med dig kan denna 
t.ex. beskriva hur det ser ut på banan med hjälp av socialhaptiska 
signaler. Om ledsagaren/tolken är i vattnet med dig kan denna med fördel 
även ha en badmössa där det står ”ledsagare” på.  
 
En till sak som underlättar att börja simma är att använda en simhall som 
ligger i anslutning till hemmet eller jobbet, då tar du dig lättare dit.  
Källa: Vardagstips för synskadade 
 
Gå, jogga eller springa 
 
Om du springer tillsammans med någon finns det flera sätt att bli 
ledsagad på. Man kan till exempel hålla i ledsagarens överarm eller ha 
ett kortare snöre eller gummiband som ni båda håller i. Med ett snöre 
kan ni anpassa hur fritt eller hur tajt ni springer beroende på 
omgivningen. Testa er fram till det som fungerar bäst. Använd gärna 
reflexvästar som det står ”syn-hörselskadad” och ”ledsagare” på så att 
omgivningen lättare förstår och kan visa hänsyn.  

 

 
¨ 

En synskadad och en ledsagare som springer i skogen. De har ett rep emellan sig och bär på västar 
där det står ”synskadad” resp. ”ledsagare.” Foto: SRF 

 
Om du är synsvag och kan springa utan att hålla i någon är även dessa 
västar utmärkta att ha som riktmärke när du följer efter din ledsagare. 
Du kan även ha din ledsagare bakom dig och då använda dig av 
socialhaptiska signaler vid kommunikation. Att kommunicera med 
socialhaptiska signaler och/eller teckenspråk går utmärkt även om man 
har ett snöre mellan sig – det viktiga är att hitta ett sätt som passar dig.   
 
När man är ute och rör på sig kan det vara roligt att ha koll på sträcka 
och tid. Med till exempel en smartphone går det bra även för den som 
inte ser. Med telefonens inbyggda talsyntes och diverse olika gratisappar 
för motion (se tips längre fram) kan du få automatisk distansangivelse 
och tid uppläst. Skaffar du en pulsmätare i form av ett bröstband kan du 
även få ditt aktuella pulsvärde uppläst. Numera finns det även en uppsjö 
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av så kallade träningsklockor. Dessa finns i olika prisklasser och 
innehåller olika funktioner men det gemensamma är att de mäter och 
registrerar din aktivitet under dagen, vissa kan även mäta hur mycket 
och bra du sover! 
Källa: Vardagstips för synskadade 
 
Utförsåkning och längdskidåkning 
 
Att bli ledsagad på skidor kan göras på flera olika sätt precis som med 
gång/jogging. Längdskidor åker man oftast självständigt, man får då 
information om hur spåret ser ut, till exempel backar och snäva kurvor, 
muntligt, via socialhaptiska signaler eller teckenspråk. Åker man på en 
bana med dubbelspår kan man åka bredvid varandra. Då blir 
ledsagningen tydligare och kommunikationen under åkningen blir 
enklare. Men här gäller, precis som med andra motionsformer, att hitta 
det sätt för ledsagning som passar dig. 
 
Vid utförsåkning kan man ha en lång käpp som båda håller i. Då kan 
man åka bredvid varandra och ändå ha gott om utrymme för att svänga. 
Man kan även hålla stavarna så att ledsagare åker framför och du 
bakom, då ”styr” ledsagaren både farten och hur ni svänger. Hur fort ni 
åker kan ni komma överens om innan ni åker ner. Har du användbara 
hörselrester och vill åka fritt och fort och samtidigt kunna få tydliga 
instruktioner av din ledsagare är ett FM-system ett bra tips att använda. 
Ledsagaren har då en mick och kan på så sätt ge dig instruktioner.  
 
Hör du ingenting kan man t.ex. komma överens om olika tecken för hur 
brant det är, kurvor, folk i vägen o.s.v. som ledsagaren använder sig av 
när den åker framför dig och så du ser. Ledsagare kan även beskriva 
backen med hjälp av socialhaptiska signaler eller teckenspråk innan ni 
åker. Om backen är lång eller om det är 
mycket folk kan man stanna till i backen och 
ge ytterligare instruktioner eller beskrivningar.   
 
Använd reflexvästar som det står ”syn-
hörselskadad” och ”ledsagare” på när du åker 
skidor. Det är en säkerhetsfråga både för dig 
och andra och uppmärksammar omgivningen 
på att ge er plats. Om du är synsvag och kan 
åka skidor utan instruktioner är även dessa 
västar utmärkta att ha som riktmärke när man 
åker och följer efter sin ledsagare. 
Källa: Vardagstips för synskadade                 Bild på gula reflexvästar. Foto: privat. 
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Spinning 
 
Här gäller det att berätta för ledaren att du ser och hör dåligt. Du kan då 
ha en bestämd cykel i rummet, placerad där du ser ledaren som bäst och 
kan hänga med i passet. Ledare brukar vara mycket tillmötesgående och 
de vill gärna att det blir så bra som möjligt för alla, men då behöver de få 
veta dina förutsättningar. Att försöka få en bestämd cykel utan att ange 
orsak kan vara svårare. Socialhaptiska signaler kan vara till stor nytta 
under ett spinningpass.  
 
Stavgång 
 
Stavgång är bra för balansen, ännu bättre om du går i kuperad terräng.  
Här gäller, som tidigare, att verkligen hitta den ledsagarteknik som bäst 
passar dig. Gå en runda som du känner dig trygg med och som du har 
gått några gånger, gärna lugn miljö utan bilar, cyklar o. dyl. När du har 
gått rundan några gånger och verkligen lärt känna den, kan du slappna 
av, använda stavar och njuta utan att behöva känna dig nervös, oavsett 
hur mycket eller lite du ser.  
 
Har du lite synrester kan du ta rygg på din ledsagare. Se då till att 
ledsagaren har kläder i bra färger som du ser och att denne bär en 
reflexväst med texten ”ledsagare” på. Själv kan du med fördel använda 
en reflexväst med texten ”syn-hörselskadad” på. Ni kan komma överens 
om enkla tecken ledsagaren kan använda för att underlätta, t.ex. stopp, 
höger, vänster o.s.v.  
 

 
En dövblind person som går med stavar. Hon har en ledsagare framför sig och en ledsagare bakom 

sig. Foto: Hälsoverkstan 
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Man kan även använda socialhaptiska signaler. Ledsagaren kan då gå 
precis bakom dig och visa på din arm och/eller rygg vad denne vill 
förmedla.  
 
Ytterligare kan man ha en ledsagare framför och en ledsagare bakom sig 
som på bilden ovan. Då kan du ta rygg på den som går framför och den 
bakom kommunicerar socialhaptiskt och är lite ”trygghet” utifall du tappar 
ryggen på den som går framför.  
 
På gymmet 
 
Gå på pass där du inte behöver springa runt, hoppa och skutta. På så 
sätt blir det lättare för dig att hänga med och för din ledsagare/tolk att 
förmedla information till dig t. ex. med hjälp av socialhaptiska signaler. 
Exempel på sådan träning kan vara yoga, cirkelträning, body pump, 
kettlebell, spinning, rörlighetsträning och boxning. Det finns säkert 
många fler alternativ, kolla med ditt lokala gym. Dessutom kan du 
använda crosstrainer, gåbandet, hoppa hopprep och cykla på cykeln på 
gymmet utan problem.  
 
Om du tycker att omklädningsrummet på gymmet är jobbigt så kan du 
alltid duscha och byta om hemma – det är det många som gör.  
 
En till sak som underlättar gymträningen, använd ett gym som ligger i 
anslutning till hemmet eller jobbet, då tar du dig lättare dit.  
 
Bowling är ett utmärkt sätt att motionera och dessutom en ganska social 
motionsform. Och vattengympa likaså. Dessutom känner du inte av när 
du svettas i vattnet lika mycket! Vattengympa kan du ofta få genom din 
fysioterapeut. Kolla med din vårdcentral, det 
behövs ingen remiss.  
 
Tycker du inte om att träna på gym kan du 
träna hemma. Investera i ett gåband (dessa 
behöver inte kosta så mycket), skaffa en 
pilatesboll och/eller några hantlar. Det finns 
även många träningsprogram som inte 
kräver några redskap alls. Ta kontakt med 
din fysioterapeut och be om ett 
hemträningsprogram. Ingen remiss krävs. 
Det finns även många program på nätet att 
hämta hem gratis. Var bara försiktig och gör 
övningarna på rätt sätt!                  Träningsredskap du kan ha hemma 



 

37 
 

 
Ett sätt att komma igång med att motionera är att ha en person som 
hjälper till och gör en personlig plan för träningen och följer upp dig 
regelbundet. Personlig tränare kan vara ganska dyrt men du kanske 
känner någon som också är träningsintresserad och vill ställa upp? Det 
behöver inte vara så avancerat, men är otroligt bra för att komma igång.                             
 
Ett tips som kanske gör det lättare att laga och äta mer hemlagad mat är 
att handla mat på nätet. På så sätt spar du tid och energi. Du slipper 
stressa, bära och köa och kan i lugn och ro handla via en butiks 
hemsida. Du kan välja om du själv handplockar dina varor enligt dina 
egna önskemål eller om du köper färdiga matkassor som även innehåller 
recept. På så sätt slipper du även bestämma vad som blir till middag.   
 
Bra hjälpmedel att använda:  
 

- Reflexväst med texten ”dövblind” (eller 
”syn-hörselskadad) respektive ”ledsagare” 
på 

- Pin med synskadegubben (internationell 
symbol för synskador)  

- LED-lampa så att du syns bättre när det 
är mörkt 

- Broddar eller så kallade ice bugs 
(skor med ”inbyggda” broddar)  

- Vit käpp med röda markeringar vilket 
betyder ”dövblind”  

- Kort rep att hålla i t.ex. om du ska 
jogga eller gå stavgång med en 
ledsagare 

- Mod att berätta om din 
funktionsnedsättning                 Foto: FSDB 

- När du badar, ha en vattentät klocka så kan du ha koll på tiden 
- Badmössa där det står ”syn-hörselskadad” på. 
- Vattentäta hörapparater (badhörapparater).  
- Ready Move – ett hjälpmedel som använder vibrationer för att 

ledsaga t.ex. vid ridning, stavgång o.s.v.  
- Många tips kan du hitta i boken ”Vardagstips för synskadade”. 

Boken är riktad till personer med synnedsättning men det är inte 
svårt att anpassa tipsen till grad av hörselnedsättning så som jag 
har gjort här ovan. Den finns på Daisy, storstil och punkt och går 
att beställa eller ladda ned från SRF:s hemsida: www.srf.nu  

 

http://www.srf.nu/
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En lista på några appar som FSDB:s medlemmar har tipsat 
om: 
 
Navigering / resor 

• Maps – en gratisapp som finns inbyggd i 
Iphone. Används för navigering.  

• Google maps – Även det en gratis 
navigationsapp, fast från Google.  

• Blind square – En navigationsapp 
anpassad för synskadade. Inte gratis.  

• LiveTrekker – en gratis reseapp.  
 

 Träning 
• Shape up – träning med Cissi Ferm på teckenspråk. Appen är 

gratis men du behöver abonnemang för att få tillgång till träningen.  
• RunKeeper – gratisapp som mäter tid, distans, kaloriförbrukning 

m.m. vid ett antal olika motionsformer.  
• StepsApp – gratis stegräknare. Mycket god kontrast. Mäter tid, 

distans, kalorier, steg m.m. vid motion.  
 
För dig som klarar av att lyssna finns dessutom en uppsjö poddar med 
hälsorelaterat tema. Ett axplock: 

• Styrkelabbet. En podd för dig som älskar styrketräning.  
• Monkey mindset. Mental träning och praktiska strategier för att må, 

fungera och prestera bättre.  
• Kaliper. För dig som vill komma igång med träningen, höja ditt 

välmående och förbättra dina resultat genom att träna och äta rätt 
för ditt mål.  

 
Länkar för inspiration: 
 
Det finns väldigt mycket information om hälsa och 
hälsorelaterade frågor därute, både på internet 
och i diverse tidningar. Man kan läsa och få 
information om allt från populärvetenskap till 
vetenskapliga fakta.  
 
Populärvetenskap ändras ofta snabbt – den 
brukar berätta om det som ”alla” håller på med 
just nu, det som är trendigt för tillfället, medans 
vetenskaplig fakta bygger på forskning och 
undersökningar. Det som är viktigt när man läser om t.ex. hälsa och 
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hälsorelaterade frågor på nätet är att det står varifrån informationen 
kommer så att man vet att källan är pålitlig.  
  
Vissa dövblindteam, syncentraler och/eller hörcentraler har aktiviteter på 
temat hälsa, friskvård eller liknande. Kolla med din lokala syn/hörcentral 
eller dövblindteam. Om det inte finns, varför inte föreslå att de startar 
något sådant? 
  
Många av Sveriges kommuner har så kallade syn-hörselinstruktörer 
anställda. Det är en kommunal tjänst som är gratis för dig med nedsatt 
syn och/eller hörsel. De hjälper till med olika saker som t.ex. lära ut 
hjälpmedel, orientering, uppmärkning av t.ex. spis, tvättmaskin och 
kryddor – kontakta din kommun för information. Syn-hörselinstruktören 
kan t.ex. lära dig en promenadslinga i din närhet som du sen kan gå själv 
samt ge dig tips och råd som underlättar i vardagen. 
 
Du kan även höra med din lokala förening (t.ex. FSDB, SRF, HRF, SDR) 
om de har någon anpassad hälsoinspirerad aktivitet du kan delta i. Om 
det inte finns, föreslå exempelvis en studiecirkel! Det finns en del 
hälsorelaterat studiematerial, på anpassat media, att tillgå genom t.ex. 
SRF:s folkbildning. Allt som behövs är ett samarbete med ett 
studieförbund, t.ex. ABF. Det är ett bra tillfälle till att även träffa andra 
och få social kontakt – och kanske nya vänner! 
 
Om du har merkostnadsersättning, tidigare handikappersättning, så är 
ett till tips att kolla med ditt lokala gym/idrottsförening om de har rabatt 
för pensionärer. Pensionärsrabatt inbegriper oftast även den som har 
merkostnadsersättning. För att få rabatten behöver du oftast uppvisa 
intyg från försäkringskassan vilket är lätt att få, utan kostnad, genom att 
kontakta försäkringskassans kundtjänst. 
 
MTM (Myndigheten för tillgängliga medier) har några tidningar i 
punktskrift på temat hälsa som du kan prenumerera på. En 
prenumeration kostar för närvarande (år 2019) 100 kr per tidning och år, 
men är gratis för barn och ungdomar upp till 18 år. Enligt MTM får du 
gärna ett provexemplar av en tidning innan du bestämmer dig. För att 
prenumerera kontaktar du MTM:s punktskrifts- och 
prenumerationsservice.  
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Exempel på punktskriftstidningar att prenumerera på:  
 

• Allt om mat – 18 nr per år. Recept, vintips, 
tester och artiklar om mat. 

• Doktorn – 4 nr per år. En blandning av 
olika ämnen som skolmedicin, hälsotips, 
recept och livsberättelser. 

• Illustrerad vetenskap – 18 nr/år. 
Populärvetenskaplig tidskrift med de 
senaste forskningsrönen.  

• Må bra – 12 nr/år. Kost, motion och hälsa. 
• Tara – 14 nr/år. Mode, skönhet, hälsa och relationer. 

Källa: https://www.mtm.se/produkter-och-tjanster/punktskrift/punktskriftstidningar2/  
 
Hälsorelaterade hemsidor: 
 
Här nedan har jag listat ett axplock av websidor som jag tycker är 
seriösa, bra och informativa och där du kan hitta information om det 
mesta som har med fysisk aktivitet, kost och hälsa att göra. En kort 
beskrivning av websidans innehåll följer.  
OBS! Sidorna är inte tillgänglighetstestade.  
 

• www.1177.se – En tjänst från Sveriges regioner. 1177 Vårdguiden 
är hela Sveriges samlingsplats för information och tjänster inom 
hälsa och vård. Här finns sjukvårdsrådgivning, information, 
inspiration och e-tjänster. 1177 vill bl.a. främja hälsa och öka 
allmänhetens kunskap.  

• www.folkhalsomyndigheten.se – Folkhälsomyndigheten är en 
nationell kunskapsmyndighet som arbetar för bättre folkhälsa. Det 
gör myndigheten genom att utveckla och stödja samhällets arbete 
med att främja hälsa, förebygga ohälsa och skydda mot hälsohot.  

• www.Socialstyrelsen.se – Socialstyrelsen är en statlig myndighet 
som värnar hälsa, välfärd och allas lika tillgång till god vård och 
omsorg. 

• www.Livsmedelsverket.se – Sveriges expert- och centrala 
kontrollmyndighet på livsmedelsområdet. De arbetar för säker mat 
och bra dricksvatten, att ingen konsument ska bli lurad om vad 
maten innehåller och för bra matvanor. Webbplatsen erbjuder 
vetenskapligt grundad, oberoende och uppdaterad information om 
mat. 

• www.Vardagspuls.se – En satsning från Arla inom områdena mat, 
hälsa, motion och träning.  

http://www.1177.se/
http://www.folkhalsomyndigheten.se/
http://www.socialstyrelsen.se/
https://www.socialstyrelsen.se/omsocialstyrelsen
https://www.socialstyrelsen.se/omsocialstyrelsen
https://www.socialstyrelsen.se/omsocialstyrelsen
http://www.livsmedelsverket.se/
http://www.vardagspuls.se/


 

41 
 

• www.Tidningenhalsa.se – Hälsa är fylld med inspiration och tips för 
ett skönare och friskare liv inom kost, vardagsmotion, själshälsa 
och hälsa. Fördjupningar och enkla vardagstips om hur du kan leva 
hälsosamt på ett lustfyllt sätt.  

• www.Mabra.com – Här finns inspiration, underhållning, nyheter och 
smarta råd till dig som vill ta hand om dig själv – både på insidan 
och utsidan. Huvudområden är mat, motion, medicin, psykologi, 
samlevnad och flärd.  

• www.Topphalsa.se – En tidning från Bonnier som handlar om 
träning och hälsa.  

 
Kurser, rekreation o. dyl.:  
 
Information om kurser, rekreation, 
aktiveringskurser och dylikt, anpassad för 
personer med syn- och/eller 
hörselnedsättning:  
 

• Aktiveringskurser på folkhögskolor runt 
om i landet. 
På www.fsdb.org/aktiviteter hittar du information om 
aktuella aktiveringskurser. Dessa arrangeras av folkhögskolor i 
samarbete med SPSM (Specialpedagogiska skolmyndigheten) och 
FSDB. Kurserna har olika teman så som hälsa, friskvård, teknik, 
konst o.s.v. Undervisningen är gratis men du betalar ett kraftigt 
reducerat pris för kost och logi. 
 

• Rekreation på Almåsa havsbad. Under bl.a. sommar, påsk, jul och 
nyår har Almåsa speciella rekreationspriser för dig som har en syn- 
eller syn-hörselnedsättning. Du behöver inte vara medlem i SRF 
för att få rekreationspris men du måste ha en synnedsättning. 
Under sommaren har Almåsa olika temaveckor, bl.a. inom hälsa, 
se www.almasa.se.  Har du en synnedsättning och låg inkomst kan 
du dessutom söka bidrag för vistelsen. Om du har längre än 20 mil 
att åka kan du ansöka om ett resebidrag som betalas ut i 
efterhand. Kontakta SRF eller Almåsa havsbad för mer information.   
 

• Se dåligt, må bra kurser på Hagabergs folkhögskola. En serie 
baskurser för dig som har en syn- eller syn-hörselnedsättning. 
Hagaberg har dessutom olika temakurser, se vidare 
http://synkurs.se/. Du måste vara inskriven på syncentralen för att 
delta i deras kurser.  

http://www.tidningenhalsa.se/
http://www.mabra.com/
http://www.topphalsa.se/
http://www.fsdb.org/aktiviteter
http://www.almasa.se/
http://synkurs.se/
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• Hör med din syn- och/eller hörcentral om vilket utbud av kurser 

som finns i ditt län/region eller din kommun.  
 
Fonder och stiftelser:  
 
Denna lilla tipsrunda avslutas med information om 
fonder där du som har dövblindhet kan söka medel: 
 
Det finns en del fonder att söka medel i om du t. ex. 
vill köpa en tandemcykel, gå på kurs eller aktivera 
dig på annat sätt.  
 
FSDB har ett bidragsutskott där du som har dövblindhet kan söka 
medel. Du kan söka när som helst under året. Du kan få bidrag högst en 
gång per år och högst 3 år i följd. Se http://www.fsdb.org/sokabidrag.html  
 
Vissa av FSDB:s regionala föreningar har egna fonder som du kan söka 
ur, t.ex. har FSDB Skåne en friskvårdsfond. Kolla med din regionala 
förening.  
 
SRF har en del fonder där du som har en syn- eller syn-
hörselnedsättning kan söka medel. Du kan söka bidrag för resor, kulturell 
verksamhet, vård, idrott, utbildning eller annat. Här kan du läsa mer om 
SRF:s fonder: http://www.srf.nu/det-har-gor-vi/stipendier-och-fonder/  
 
HRF har stiftelser som delar ut stipendier till hörselskadade, döva och 
vuxendöva samt till föräldrar till hörselskadade och döva barn. 
Medlemskap i Hörselskadades Riksförbund (HRF) i minst 12 månader 
före sista ansökningsdag ger företräde. Här kan du läsa mer: 
https://hrf.se/om-hrf/bolag-och-stiftelser/  
 
SDR:s testaments- och donationsstiftelse delar ut pengar till olika 
ändamål, bl.a. anslutna föreningar samt barn och ungdomar från 
Västernorrlands län. Se  
http://www.sdr.org/sveriges-dovas-riksforbund/stiftelse för mer 
information.  
 
Vissa regioner har även bidrag du som enskild person kan söka. Hör 
med din region om vad de kan erbjuda. Det kan även vara lönsamt att 
undersöka om din kommun har bidrag som du kan söka. Hör med din 
kommun.  

http://www.fsdb.org/sokabidrag.html
http://www.srf.nu/det-har-gor-vi/stipendier-och-fonder/
https://hrf.se/om-hrf/bolag-och-stiftelser/
http://www.sdr.org/sveriges-dovas-riksforbund/stiftelse





	Inledning
	Varför ska jag vara fysiskt aktiv?
	Detta händer i kroppen när du börjar motionera:
	Det som händer i kroppen på sikt när du tränar regelbundet är:
	Det som händer i kroppen enligt ovan leder bland annat till att:
	Tips för att lyckas:

	Hur mycket ska jag då röra på mig?
	Fysisk aktivitet på recept, FaR®
	Kan alla få FaR®?
	Vart vänder jag mig?
	Vad kostar det?

	Sömnen
	De olika sömnfaserna är följande:
	Vad kan jag göra själv för bättre sömn?

	Ett litet avsnitt om kosten
	Hitta ditt sätt! Tips för att få det att funka:

	Vardagsmotion
	Här kommer några tips för ökad vardagsmotion:

	En liten balansskola
	Enkla balansövningar i vardagen:

	Psykosocial hälsa
	Vardagstips kring hälsa för dig med dövblindhet
	Simma på badhus
	Gå, jogga eller springa
	Utförsåkning och längdskidåkning
	Spinning
	Stavgång
	På gymmet
	Bra hjälpmedel att använda:
	En lista på några appar som FSDB:s medlemmar har tipsat om:
	Länkar för inspiration:
	Exempel på punktskriftstidningar att prenumerera på:
	Hälsorelaterade hemsidor:
	Kurser, rekreation o. dyl.:
	Fonder och stiftelser:


